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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

1.1.1 Det straffrättsliga samarbetet inom EU

Det straffrättsliga samarbetet inom EU utgår från premissen att det är problematiskt om 

brottsbekämpningen inom unionen begränsas av nationsgränser, medan brottsligheten, 

som en konsekvens av den fria rörligheten för personer, tjänster, varor och kapital, kan 

röra sig obehindrat mellan medlemsstaterna. Inledningsvis var med det straffrättsliga 

samarbetet inom EU att ge de brottsbekämpande myndigheterna samma spelplan som 

brottslingarna,  för  att  kompensera  för  den  fria  rörlighetens  negativa  effekter  och 

återställa  balansen  dem  emellan.1 Mot  den  bakgrunden  infördes  lagstiftning  såsom 

Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder 

och  överlämnande  mellan  medlemsstaterna (hädanefter  rambeslutet).  Mot  den  här 

avsikten stod den inom straffrätten allmänt vedertagna principen att man ska sträva efter 

att upprätthålla en balans mellan möjligheten att utreda brott och den enskildes rätt till 

en sfär fredad från statlig inblandning.2 Mänskliga rättigheter har emellertid kommit i 

skymundan i utvecklingen av EU-straffrätten.3 Syftet med området med frihet, säkerhet 

och rättvisa var att åstadkomma en hög nivå av säkerhet för enskilda inom EU, men 

fokus lades på avsaknaden av kriminalitet snarare än på skyddet för grundläggande fri- 

och rättigheter.4 

I Lissabonfördraget har det här dock ändrats, och fokus har numera lagts på att stärka 

skyddet för grundläggande fri- och rättigheter, inte minst genom Europaparlamentets 

och  rådets  direktiv  2010/64/EU  av  den  20  oktober  2010  om rätt  till  tolkning  och 

översättning vid straffrättsliga förfaranden och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/13/EU  av  den  22  maj  2012  om  rätten  till  information  vid  straffrättsliga 

förfaranden. Därtill kommer att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna genom 

1 Persson, s. 35. 
2 A.a., s. 80. 
3 Mitsilegas 2009, s. 34.
4 Klimek, s. 16. 
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Lissabonfördraget blivit bindande och fått status som primärrätt, artikel 6.1 FEU. Den 

rättsliga grunden för det straffrättsliga samarbetet är efter Lissabon artikel 82 och 83 

FEUF, som ska läsas i ljuset av artikel 67 och de där angivna ändamålen att EU ska 

utgöra  ett  område  för  frihet,  säkerhet  och  rättvisa  med  respekt  för  grundläggande 

rättigheter  och  för  medlemsstaternas  olika  rättssystem  och  traditioner. Genom 

Lissabonfördraget fick EU dessutom fullständig lagstiftningskompetens på straffrättens 

område, artikel 82.1 FEUF. 

Det följer emellertid av artikel 82 FEUF att samarbetet alltjämt ska utgå från principen 

om ömsesidigt erkännande, samt innefatta närmandet av lagstiftning.  Principerna om 

ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut och ömsesidigt förtroende medlemsstaterna 

emellan  bildar  tillsammans hörnstenen för  det  straffrättsliga  samarbetet  och  för  den 

europeiska arresteringsordern.5 Principen om ömsesidigt erkännande formulerades ur-

sprungligen inom inremarknadsrätten, och innebär att ett rättsligt beslut som fattas i en 

medlemsstat automatiskt ska accepteras även i de övriga medlemsstaterna, och ha sam-

ma eller åtminstone snarlika konsekvenser där som i den utfärdande staten. Ömsesidigt 

förtroende är en förutsättning för att principen om ömsesidigt erkännande ska fungera. 

Skälet  till  att  principerna  överförts  från  inremarknadsrätten  till  det  straffrättsliga 

samarbetet var att det straffrättsliga samarbetet dessförinnan, då det syftade till harmon-

isering, betraktades som alltför långsamt, osäkert och osmidigt. En analog tillämpning 

av  principen  om  ömsesidigt  erkännande  ansågs  då  vara  ett  lämpligt  alternativ.6 

Utgångspunkten  för  det  ömsesidiga  förtroendet  är  att  det  presumeras  att  EU:s 

medlemsstater skyddar grundläggande fri- och rättigheter.7 Kritiker av tillämpningen av 

principerna  om  ömsesidigt  erkännande  och  förtroende  har  dock  påpekat  att  det 

förtroendet inte alltid är befogat,8 eftersom alla EU:s medlemsstater har fällts och fort-

sätter  att  fällas  av  Europadomstolen.9 Förespråkare  för  tillämpningen av principerna 

inom det straffrättsliga samarbetet betonar hellre att EU:s medlemsstater har uppfyllt de 

krav på mänskliga rättigheter som uppställs för medlemskap i unionen, samt att de alla 

5 Mitsilegas 2006, s. 1277.
6 KOM(2000) 495, s. 2. 
7 Herlin-Karnell 2011, s. 6.
8 Mitsilegas 2009, s. 129.
9 Herlin-Karnell 2011, s. 18. 
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har tillträtt Europakonventionen, och menar att detta borde räcka som garanti för övriga 

medlemsstater.10 Det finns således en oenighet i frågan om lämpligheten i att tillämpa 

principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende på straffrättens område. De utgör 

dock alltjämt grunden för samarbetet. 

1.1.2 Den europeiska arresteringsordern

Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder blev den första konkreta åtgärden som 

genomförde principen om ömsesidigt förtroende på straffrättens område.11 Den innebar 

att  utlämningsförfarandet inom EU omvandlades från en politisk process till  ett  helt 

juridiskt  förfarande.12 Begreppet  utlämning ersattes  av uttrycket  överlämning,  för att 

betona att ett verkställande av en arresteringsorder innebär ett erkännande av en annan 

medlemsstats åtgärd i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande och inte utgör 

ett  separat  nationellt  beslutsförfarande.13 Verkställandet  av en europeisk arresterings-

order ska präglas av automatisering och effektivitet.  Den utfärdande medlemsstatens 

myndighetsbeslut  ska  således  verkställas  av  den  motsvarande  myndigheten  i  den 

verkställande medlemsstaten, med en begränsad mängd formalitet och utan att någon 

prövning  sker  av  de  materiella  grunderna  för  beslutet.  Myndigheterna  ska  som 

utgångspunkt inte se bortom de formkrav som ställs på arresteringsordern.14 

Den verkställande medlemsstaten är därmed skyldig att verkställa arresteringsordern, 

artikel  1.2  rambeslutet,  och  möjligheten  att  vägra  är  begränsad  till  de  uttryckliga 

vägransgrunder som rambeslutet innehåller. Grundläggande rättigheter finns inte med 

som en vägransgrund, men rambeslutet ska samtidigt inte begränsa medlemsstaternas 

skyldighet att respektera grundläggande rättigheter, artikel 1.3. Det är därmed oklart om 

medlemsstaterna har kompetensen att tillämpa grundläggande rättigheter som vore de en 

vägransgrund.15 Här finns en konflikt mellan dem som anser att skyddet för mänskliga 

rättigheter är fundamentalt och måste beaktas varje gång som en domare beslutar om 

10 Mitsilegas 2009, s. 129. 
11 Klimek, s. 1. 
12 Nilsson, s. 891. 
13 Prop 2003/04:7, s. 57. 
14 Mitsilegas 2006, s. 1284. 
15 Mitsilegas 2009, s. 128.
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verkställandet av en arresteringsorder, och de som anser att det vore överflödigt.  Flera 

medlemsstater, däribland Sverige, har tolkat rambeslutet så att det finns en möjlighet att 

vägra  att  verkställa  en  arresteringsorder  med  hänvisning  till  risken  för  brott  mot 

mänskliga  rättigheter.16 Således  infördes  för  svensk del  i  lag  (2003:1156)  om över-

lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder en regel i 2:4 p. 2, som 

lyder:  ”Överlämnande  får  inte  beviljas  …  om det  skulle  strida  mot  den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

eller de tilläggsprotokoll till konventionen som gäller som lag här i landet...”. 

1.2 Frågeställning och avgränsning

Syftet med den här uppsatsen är att utreda när 2:4 p. 2 EAOL kan tillämpas, utifrån 

Sveriges skyldigheter enligt dels Europakonventionen och dels EU-rätten. Det följer å 

ena sidan av artikel 1 Europakonventionen att Sverige har en skyldighet att skydda de 

personer som befinner sig inom landets jurisdiktion från kränkningar av deras grund-

läggande fri- och rättigheter. Å andra sidan måste Sverige, som en del av EU, tillämpa 

EU-rätten lojalt, och avstå från åtgärder som kan motverka unionens uppgifter och mål, 

artikel  4.3  FEU.  Föreligger  det  en  konflikt  mellan  statens  ansvar  enligt  Europa-

konventionen och dess skyldigheter enligt EU-rätten, eller finns det även utifrån EU-

rätten en möjlighet, eller skyldighet, att vägra att verkställa en europeisk arresterings-

order om den överlämnade personen skulle riskera att utsättas för kränkningar av sina 

grundläggande rättigheter? 

För att 2:4 p. 2 EAOL ska kunna få konkreta konsekvenser för de personer som begärs 

överlämnade från Sverige genom en europeisk arresteringsorder är det nödvändigt att 

utreda  hur  de  här  skyldigheterna  förhåller  sig  till  varandra,  och  hur  bestämmelsens 

tillämpningsområde  ser  ut.  Det  finns  ännu  ingen  praxis  från  Högsta  domstolen, 

Europadomstolen eller EU-domstolen som klargör när en nationell domstol bör vägra 

att  verkställa  en  arresteringsorder  med  hänvisning  till  den  enskildes  grundläggande 

rättigheter.  Istället  har domstolarna betonat principen om ömsesidigt erkännande och 

den skyldighet att  verkställa  arresteringsordrar  som följer  av artikel 1.2 rambeslutet. 

16 Mitsilegas 2006, s. 1293. 
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Därmed finns det ett behov av att klargöra i vilken utsträckning svenska domstolar kan 

beakta den enskildes grundläggande rättigheter vid prövningen av en arresteringsorder. 

Uppsatsen har begränsats till att behandla hur den svenska domstolen bör resonera i sin 

tillämpning av 2:4 p. 2 EAOL, och vilken kompetens domstolen har för att vägra att 

verkställa en arresteringsorder, utöver de vägransgrunder som rambeslutet uttryckligen 

tillåter. Således kommer övergripande konstitutionella frågor, såsom 2:4 p. 2 EAOL:s 

förenlighet med rambeslutet eller EU-rätten i stort, inte behandlas. Inte heller avhandlas 

rambeslutets  förenlighet  med  de  grundläggande  rättigheter  som  skyddas  i  Europa-

konventionen eller rättighetsstadgan. I rambeslutets preambel, p. 10, anges vidare att 

tillämpningen av förfarandet endast kan avbrytas genom en tillämpning av förfarandet i 

artikel 7.1 FEU, som är ett politiskt förfarande på unionsnivå. Det förfarandet kommer 

endast tas upp i relation till den praxis där bestämmelsen omnämns. Eftersom den här 

uppsatsen fokuserar på den nationella domstolens kompetens att vägra att verkställa en 

enskild arresteringsorder faller den politiska möjligheten att avbryta tillämpningen av 

systemet i stort utanför frågeställningen. 

1.3 Metod och material

Uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden, i den meningen att uppsatsen syftar 

till att, utifrån de rättskälleläror som är vedertagna inom svensk rätt och inom europa-

rätten,  utreda  hur  en  viss  rättsregel,  2:4  p.  2  EAOL,  ska  tillämpas.  Således  syftar 

uppsatsen till att klargöra gällande rätt. 

Den rättsdogmatiska metoden kan tillämpas såväl i förhållande till  svensk rätt som i 

relation till europarätten. Det krävs emellertid att man uppmärksammar skillnaderna i de 

olika systemens rättskälleläror. Inom EU-rätten och europarätten spelar praxis och all-

männa principer en mycket central roll, medan det mera sällan hänvisas till lagmotiv, 

vilket skiljer den europeiska från den svenska rättskälleläran, där motiv, i form av för-

arbeten, tar stor plats. Även inom EU-rätten spelar emellertid förarbeten en allt större 

roll  för  tolkningen.  Preambeln  till  en  rättsakt,  som skulle  kunna  betecknas  som ett 

motiv, påverkar också den i hög utsträckning tolkningen av rättsakten. Preambelns roll 
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för att utröna lagstiftningens syften skiljer sig emellertid från de svenska förarbetenas. 

Medan  den  svenska  tolkningsläran  betonar  vikten  av  lagstiftarens  avsikt  med  den 

specifika lagen, vilken framgår av förarbetena, så uttolkas lagens syfte inom europa-

rätten, hos såväl EU- som Europadomstolen, genom att lagstiftningen sätts i ett vidare 

sammanhang,  inte  genom  att  se  till  vad  författarna  till  lagen  avsåg  i  stunden.  En 

rättsakts preambel kan bidra till att klargöra den kontexten. EU-rätten ska således inte 

tolkas isolerat från sitt sammanhang, utan måste tolkas systematiskt, i linje med såväl 

det enskilda rättsområdets syften som med unionens syften i stort. Därtill kommer att 

EU-domstolens domar inte kan betraktas isolerat, utan ska ses som delar av en kedja, 

som  tillsammans  bildar  en  helhet  inom  vilken  lagen  kan  tolkas.  Även 

Europakonventionen ska tolkas som en helhet, så att rättigheterna kompletterar och inte 

underminerar varandra.

Såväl EU- som Europadomstolen är starkt ändamålsdrivna i sina tolkningsmetoder, och 

lagstiftningens  syften  och  kontext  påverkar  till  stor  del  tolkningen  av  rättskällorna. 

Europadomstolen  tolkar  Europakonventionen  teleologiskt  och  dynamiskt,  i  syfte  att 

skapa  en  levande  konvention.  Utgångspunkten  är  att  konventionens  anda  ska  få 

genomslag.  Således  betonar  Europadomstolen  den  autonoma  tolkningen  av 

konventionens begrepp, då avvikande tolkningar skulle få som konsekvens att enskilda 

gick miste om sina grundläggande rättigheter. På samma sätt tolkar EU-domstolen EU-

rättsliga begrepp autonomt, då skilda tolkningar skulle leda till att lagstiftningens syften 

inte förverkligades. Även allmänna rättsprinciper får betydelse, som en fond mot vilka 

sekundärrätten  tolkas.  Således  påverkas  tolkningen  av  rambeslutet  om en europeisk 

arresteringsorder av att det utgör ett konkret genomförande av principen om ömsesidigt 

erkännande, och principer såsom ne bis in idem, på vilken flera av vägransgrunderna i 

artikel 4 rambeslutet bygger, ges en specifik EU-rättslig betydelse, som är oberoende av 

den innebörd som principen har i medlemsstaternas inhemska lagstiftning. 

Uppsatsen behandlar, i  tur och ordning, svenska rättskällor, Europakonventionen och 

Europadomstolens  praxis,  och EU-rättsliga rättskällor,  och därmed kommer de olika 

tolkningsmetoderna  få  genomslag  i  uppsatsens  olika  delar.  Således  kommer, 
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inledningsvis, de svenska lagmotiven och Högsta domstolens praxis få en central roll 

för att utröna hur den svenska lagstiftaren avsåg att 2:4 p. 2 EAOL skulle tillämpas och 

hur  det  har  tolkats  av  de  svenska  domstolarna.  Därefter,  i  avsnittet  om  Europa-

konventionen, analyseras Europadomstolens praxis.  Slutligen,  i  de två avsnitten som 

behandlar EU-rätten, ur olika perspektiv, blir EU-domstolens praxis avgörande. Därtill 

kommer  doktrin  som  inom  respektive  rättsområde  kan  bidra  till  tolkningen  av 

domstolarnas avgöranden. 

1.4 Disposition

För  att  besvara  uppsatsens  frågeställning  behandlas  således  nationell  rätt,  Europa-

konventionen och EU-rätt.  Inledningsvis redogörs för hur syftet med 2:4 p. 2 EAOL 

framkommer  av  motiven  och  hur  den  svenska  lagstiftaren  avsåg  att  regeln  skulle 

tillämpas.  Därefter  följer  en  redogörelse  för  hur  regeln  har  tillämpats  i  Högsta 

domstolens praxis, och en analys av hur Högsta domstolen ser på möjligheten att vägra 

att  verkställa  en  överlämning eller  en  utlämning med hänvisning till  grundläggande 

rättigheter. Syftet med det här avsnittet är att ge läsaren det nationella perspektivet på 

implementeringen av den europeiska arresteringsordern i  svensk rätt,  samt att  ge en 

bakgrund till analysen i uppsatsens senare delar. 

Därefter antas ett vidare perspektiv, och Europadomstolens praxis i förhållande till EU-

rätten  och  överföringar  av  enskilda  analyseras.  Syftet  med  detta  är  att  avgöra  när 

Europakonventionen,  enligt  Europadomstolen,  skulle  kunna  uppställa  hinder  mot 

överlämningar enligt en europeisk arresteringsorder. Eftersom 2:4 p. 2 EAOL genom sin 

ordalydelse uttryckligen för in Europakonventionen i ett EU-rättsligt sammanhang, samt 

att de stater som deltar i systemet med en europeisk arresteringsorder alla har tillträtt 

konventionen, är det av vikt att utreda hur konventionen förhåller sig till EU-rätten och 

överförandet av enskilda mellan konventionsstater. 

Slutligen analyseras sedan EU-rätten.  Inledningsvis berörs EU:s rättighetsstadga, och 

när och hur den kan påverka skyddet av grundläggande rättigheter på nationell nivå, och 

de  allmänna  principer,  såsom  principen  om  EU-rättens  företräde,  som  påverkar 
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tolkningen och tillämpningen av EU-rätten i nationell domstol. Därefter behandlas EU-

domstolens praxis kring den europeiska arresteringsordern, området med säkerhet, frihet 

och rättvisa, och grundläggande rättigheter, för att ringa in när EU-domstolen anser att 

undantag kan göras från principen om ömsesidigt erkännande och rambeslutet. Därefter 

kan frågan om när 2:4 p. 2 EAOL kan tillämpas besvaras, med beaktande av såväl den 

svenska lagstiftarens syften som statens och de nationella domstolarnas skyldigheter 

enligt EU-rätten och Europakonventionen. 

14



2 Lag om överlämning enligt en europeisk arresteringsorder  

2.1 Bakgrunden till 2:4 p. 2 EAOL

Då rambeslutet om en europeisk arresteringsorder genomfördes för svensk del infördes 

ett  generellt  hinder  mot  att  verkställa  en  arresteringsorder,  med  innebörden  att  en 

överlämning som strider  mot  Europakonventionen inte  får beviljas,  2:4 p.  2  EAOL. 

Någon motsvarande regel, varmed brott mot grundläggande fri- och rättigheter utgör ett 

hinder  mot  att  verkställa  en  arresteringsorder,  finns  inte  i  rambeslutet,  som  endast 

innehåller ett begränsat antal uttryckliga, specifika vägransgrunder i artikel 3, 4 och 4a. 

Grundläggande fri- och rättigheter omnämns visserligen såväl i beslutets preambel som 

i dess första artikel. Enligt p. 10 preambeln kan systematiska brott mot de principer som 

omnämns i  artikel  6.1 FEU innebära att  tillämpningen av arresteringsorderssystemet 

avbryts i förhållande till den medlemsstat som brutit mot principerna, efter beslut av 

rådet i enlighet med artikel 7.1 FEU. Flera av de uttryckliga vägransgrunderna, såsom 

reglerna kring  ne bis in idem  och utevarodomar, utgör därtill en del av rätten till en 

rättvis  rättegång, som skyddas i  artikel 6 Europakonventionen och artikel 47 i  EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna.17 Därutöver stadgas, i preambelns p. 12, att 

rambeslutet ska respektera de mänskliga rättigheterna och inte utgöra ett hinder mot att 

medlemsstaterna fortsätter att tillämpa sina egna konstitutionella regler om prövning i 

laga ordning och förenings-, tryck- och yttrandefrihet. Det framgår emellertid inte av 

rambeslutet vad dessa hänvisningar ska ha för innebörd eller rättsföljd.18 Den svenske 

lagstiftaren, liksom flertalet andra medlemsstater,19 har emellertid tolkat rambeslutet så 

att det ger en möjlighet att införa egna regler om att brister i skyddet för grundläggande 

fri-  och  rättigheter  hos  andra  medlemsstater  ska  kunna  utgöra  ett  hinder  mot  att 

verkställa en arresteringsorder. 

Vid införandet  av  arresteringsorderslagen var  avsikten  att  skapa  en lagstiftning  som 

skulle  stå  i  överensstämmelse  med  den  svenska  skyldigheten  att  respektera  grund-

17 Fichera, s. 179. 
18 Mitsilegas 2009, s. 129.
19 KOM(2006) 8, s. 5. 
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läggande fri- och rättigheter, såsom de skyddas av Europakonventionen och inom EU-

rätten. Regeringen menade att  den europarättsliga skyldigheten att  skydda mänskliga 

rättigheter innebar att det måste vara möjligt att vägra att verkställa en överlämning med 

hänvisning till Europakonventionen. Till stöd för detta anfördes att rambeslut saknade 

direkt effekt, varför det var varje medlemsstats ansvar att tillse att den nationella lag-

stiftningen såväl uppfyllde EU-rättens krav på lojalitet och effektivitet som respekterade 

grundläggande fri- och rättigheter.20 Därtill kom att rambeslutet, enligt artikel 1.3, inte 

skulle påverka skyldigheten att skydda grundläggande fri- och rättigheter. Det presum-

erades  vidare  att  hänvisningarna  i  rambeslutets  preambel  till  mänskliga  rättigheter, 

särskilt i p. 12, kunde jämställas med de hänvisningar till mänskliga rättigheter och de 

vägransgrunder som tagits upp i rambeslutets faktiska artiklar.21 Genom att införa 2:4 

p. 2 EAOL avsåg lagstiftaren således att sammanföra de hänvisningar till grundläggande 

fri- och rättigheter som intagits i olika delar av rambeslutet, i preambeln p. 10, 12 och 

13 och i artikel 1.3, och kodifiera vad som uppfattades som det inom EU-rätten och 

europarätten redan existerande skyddet för grundläggande rättigheter i  samband med 

utlämningar, snarare än att införa en ny regel utöver vad som redan ingick i rambeslutet.

Lagstiftaren utgick ifrån att 2:4 p. 2 EAOL framför allt skulle aktualiseras i relation till 

de rättigheter som direkt anknyter till brottmålsprocessen, såsom rätten till  en rättvis 

rättegång, artikel 6 Europakonventionen, men det uteslöts inte att även andra artiklar, 

framför  allt  diskrimineringsförbudet  i  artikel  14  och förbudet  mot  tortyr  och  annan 

omänsklig behandling i artikel 3, till vilka det hänvisas direkt i rambeslutets preambel, 

p.  12  och  13,  skulle  kunna  aktualiseras.22 Lagstiftaren  menade  vidare  att 

diskrimineringsförbudet i Europakonventionen innebar att även konventionens övriga 

artiklar skulle kunna få betydelse vid tillämpningen av verkställighetshindret.23 Förbudet 

i  2:4  p.  2  EAOL begränsades  således  inte  till  att  omfatta  endast  vissa  av  Europa-

konventionens rättigheter, såsom de absoluta rättigheterna eller de rättigheter som har 

ett direkt samband med brottmålsprocessen, utan varje kränkning kan i princip ge skäl 

20 Prop. 2003/04:7, s. 70. 
21 A. prop., s. 69.
22 A. prop., s. 74. 
23 A. prop., s. 74 f. 
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att tillämpa regeln. Inte heller uppställs i förarbetena krav på att kränkningen måste vara 

särskilt  grov  eller  allvarlig.  Bestämmelsen  går  därmed  längre  än  såväl  det 

människorättsskydd som kan utläsas av de explicita vägransgrunderna i  rambeslutet, 

som det hinder mot att överlämna personer till tortyr och det förbud mot diskriminering 

som uttrycks i preambeln. 

Införandet  av  den  europeiska  arresteringsordern  innebar  att  överlämningsförfarandet 

inom EU omvandlades till ett helt juridiskt förfarande, artikel 1.1 rambeslutet, snarare 

än det politiska, diskretionära förfarande som fortfarande tillämpas vid utlämning till 

tredje land. Genom att underställa överlämningar en prövning av en rättslig myndighet 

skulle en tillfredställande kontroll av förutsättningarna för verkställighet säkerställas.24 

Medlemsstaterna fick själva avgöra vilken myndighet som tilldelades beslutskompetens, 

artikel 6 rambeslutet. Som skäl för att ansvaret för det slutliga beslutet om överlämning 

i  Sverige  tilldelades  domstolarna  anfördes  att  det  nya  systemet  inte  lämnade  något 

utrymme för en diskretionär prövning i det enskilda fallet,  såsom tidigare hade varit 

möjligt  vid utlämning, då regeringen fattade det slutliga beslutet om utlämning efter 

yttrande från Högsta domstolen, och hade möjligheten att avslå en ansökan även om 

domstolen funnit att en utlämning kunde ske.25 Genom att kräva en domstolsprövning 

ansågs  en  högre  rättssäkerhetsnivå  kunna  garanteras  än  om  beslutanderätten  hade 

delegerats  till  åklagarmyndigheten,  vilket  betraktades  som nödvändigt  i  och med att 

systemet skulle tillämpas även i förhållande till stater vilkas rättsordningar skilde sig 

från den svenska.26 Därmed skulle skyddet för mänskliga rättigheter kunna upprätthållas 

trots tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande.

För att 2:4 p. 2 EAOL ska kunna tillämpas krävs emellertid att det i det enskilda fallet  

finns påtagliga omständigheter som ger skäl att tro att ett överlämnande skulle strida 

mot  Europakonventionen.27 Mer  ospecificerade  risker  ska  istället  läkas  genom  att 

garantier för den fortsatta prövningen utkrävs av den begärande staten.28 Det här speglar 

24 Klimek, s. 146. 
25 Påle, s. 44. 
26 Prop. 2003/04:7, s. 99. 
27 A. prop., s. 175. 
28 A. prop., s. 74 f. 
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det krav som Europadomstolen i sin praxis har uppställt för att avgöra om en utlämning 

eller överlämning ska anses innebära en kränkning av konventionen.29 Syftet med att i 

arresteringsorderslagen  införa  en  direkt  hänvisning  till  Europakonventionen  var  att 

upprätthålla det existerande skydd för mänskliga rättigheter som Sverige på grund av 

konventionen är skyldiga att upprätthålla, och bestämmelsen kodifierar således de krav 

som Europakonventionen,  enligt  Europadomstolens  praxis,  ställer  på  en  stat  vid  en 

utlämning eller överlämning. 

Det förutsattes således vid införandet av arresteringsorderslagen att utrymmet för att på 

det  här  sättet  tillförsäkra  ett  människorättsskydd  vid  överlämningar  självklart  måste 

existera, även gentemot EU och dess övriga medlemsstater, och införandet av regeln 

föregicks  inte  av  någon  debatt  kring  hur  2:4  p.  2  EAOL skulle  samspela  med  de 

principer som låg bakom införandet av rambeslutet, eller den övriga EU-rätten. Därmed 

redogjordes  inte  heller  för  på  vilken  grund  en  enskild  nationell  domstol  ansågs  ha 

kompetensen  att  i  ett  enskilt  fall  inte  tillämpa  rambeslutet  på  grund  av  potentiella 

rättighetskränkningar.  Ett  viktigt  motiv  bakom genomförandet  av  arresteringsorders-

systemet var att juridifiera utlämningsrätten inom EU och frånta utlämningsärenden den 

politiska dimension som tidigare varit, och i förhållande till tredje land fortfarande är, en 

central  aspekt  av  förfarandet.  Samtidigt  är  det  politiskt  känsligt  att  kritisera  andra 

medlemsstaters människorättssituation, och även frågan om EU:s kompetens gentemot 

medlemsstaterna i frågor om fri- och rättigheter, och EU-stadgans inverkan på skyddet 

för grundläggande rättigheter i medlemsstaterna, är laddad.30 Det är därmed viktigt att 

klargöra hur svenska domstolar kan granska andra medlemsstaters rättssystem.

2.2 Tillämpningen av 2:4 p. 2 EAOL enligt motiven

Behörig  domstol  för  att  fatta  beslut  om  verkställandet  av  en  arresteringsorder  är 

tingsrätten,  5:1  EAOL, i  enlighet  med vad som stadgas  om laga domstol  i  19 kap. 

rättegångsbalken. Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten, men för att hovrätten ska 

pröva beslutet krävs prövningstillstånd, 5:9 EAOL. En ändring som införts i och med 

genomförandet av den europeiska arresteringsordern är att det numera alltid är domstol 
29 Se vidare avsnitt 3. 
30 Lenaerts, s. 376. 
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som fattar beslut om överlämning inom EU, även vid samtycke, 5:2 EAOL. Tidigare 

fattade  Riksåklagaren  beslut  om  utlämning  vid  tillämpningen  av  det  så  kallade 

förenklade utlämningsförfarandet, då en person som begärts utlämnad till ett EU-land 

samtyckt till utlämningen.31 För att verkställighetshindret i 2:4 p. 2 EAOL ska tillämpas 

krävs att påtagliga omständigheter föreligger som visar på risken för en människorätts-

kränkning, vilket innebär att risken för en potentiell kränkning måste vara tydlig. Det 

krävs således inte att kränkningen måste vara allvarlig, utan endast att risken för en 

kränkning ska vara klar och specificerad. Utredningen som ska ske för att visa huruvida 

sådana  omständigheter  föreligger  ska  inte  heller  vara  särskilt  omfattande  eller 

ingående.32 En ledstjärna vid överlämningar enligt den europeiska arresteringsordern är 

att proceduren ska vara snabb och effektiv.33 Att personer som är eftersökta för grova 

brott  inte ska kunna undgå lagföring eller straff prioriteras därför över principregler, 

såsom  det  i  utlämningslagen  uppställda  kravet  på  dubbel  straffbarhet,  som  vid 

arresteringsorderslagens genomförande inte  ansågs ha någon praktisk betydelse.34 På 

samma sätt ska risken för människorättsbrott inte granskas i detalj. Erkännandet av en 

arresteringsorder  ska  därmed  kunna  ske  nästan  per  automatik.35 Därtill  kommer  att 

förfarandet  ska  genomsyras  av  principen  om  ömsesidigt  förtroende,  varför  den 

verkställande statens rättsliga myndigheter har att utgå ifrån att den utfärdande statens 

rättsliga myndigheter har fattat en riktigt beslut då man översänt arresteringsordern.36 Av 

detta följer  att  det måste stå relativt  klart  redan vid en översiktlig utredning att  den 

berörde  personens  rättigheter  riskerar  att  kränkas  för  att  2:4  p.  2  EAOL ska  kunna 

tillämpas. Den befarade kränkningen måste därmed vara relativt flagrant. 

Viss  utredning  krävs  dock  redan  för  att  verkställa  en  arresteringsorder,  i  syfte  att 

säkerställa att inget av de hinder som uppställs i rambeslutet föreligger. Utgångspunkten 

för utredningen är den arresteringsorder som översänts av den utfärdande staten. Det 

gäller även då utredningen avser potentiella brott mot mänskliga rättigheter. Först om 

31 Prop. 2003/04:7, s. 98 och 103. 
32 A. prop., s. 175. 
33 Klimek, s. 32. 
34 Prop. 2001/02:118, s. 17 f. 
35 Mitsilegas 2009, s. 121. 
36 Nilsson, s. 891. 
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informationen  i  arresteringsordern  inte  är  tillräcklig  för  att  bedöma  risken  för 

rättighetskränkningar ska åklagaren vända sig till svenska myndigheter för information 

kring situationen i landet, vilket ligger i linje med att utredningen ska vara begränsad 

och  förfarandet  präglas  av  effektivitet  och  snabbhet.37 Nödvändig  kompletterande 

information kan även begäras av den utfärdande staten. Vidare är det faktum att proce-

duren ska utgå från principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende ytterligare ett 

skäl  till  att  utredningen inte  ska vara alltför omfattande.  Det ömsesidiga förtroendet 

kommer till uttryck genom att rättsliga beslut från andra medlemsstaters myndigheter i 

stor utsträckning godtas utan egen utredning. Istället ska varje medlemsstats rättsliga 

myndigheter  ha förtroende för sina motparters kompetens och för att  de beslut  som 

fattas i andra medlemsstater är korrekta. Den utredning som åklagaren ska genomföra är 

således, i förhållande till frågan om risken för kränkningar av grundläggande fri- och 

rättigheter, mycket begränsad, vilket understryker att risken för kränkningar måste vara 

flagrant och överhängande för att 2:4 p. 2 EAOL ska kunna aktualiseras. Så måste också 

vara  fallet  för  att  åstadkomma  det  snabba,  effektiva  system  som  var  syftet  med 

införandet av den europeiska arresteringsordern.

2.3 Tillämpningen av 2:4 p. 2 EAOL i Högsta domstolens praxis

Högsta domstolen har ännu inte funnit att Europakonventionen skulle kunna utgöra ett 

hinder för överlämning. I mål om utlämning till  tredje land har Europakonventionen 

däremot  i  vissa  fall  utgjort  skäl  mot  utlämningen.  Så  har  varit  fallet  även  vid 

utlämningar till länder som tillträtt konventionen, såsom i NJA 2007 s. 574, där den 

berörda  personen  skulle  utlämnas  till  Albanien.  Högsta  domstolen  fann  då  att  en 

utlämning skulle innebära en allvarlig risk för att han utsattes för behandling i strid med 

artikel  3  Europakonventionen,  vilket  enligt  etablerad  praxis  från  Europadomstolen 

innebär att utlämningen skulle strida mot konventionen.38 

Högsta domstolens praxis kring när Europakonventionen utgör ett hinder för utlämning 

till tredje land kan tillämpas också i förhållande till överlämningar inom EU. Även om 

överlämningsförfarandet innebär att ansvaret för det slutliga beslutet om överlämning 
37 Prop. 2003/04:7, s. 175. 
38 Se vidare avsnitt 3. 
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flyttats från regeringen till domstolarna, så motsvarar själva förfarandet till stor del vad 

som  gäller  också  vid  utlämningar.39 Vid  utlämningar  till  tredje  land  har  Högsta 

domstolen i uppgift att uttala sig om huruvida utlämningen lagligen kan beviljas, 18 § 

utlämningslagen. Europakonventionen nämns inte uttryckligen i utlämningslagen, utan 

Högsta  domstolens  prövning  av  konventionen  utgår  direkt  från  det  faktum  att 

konventionen utgör svensk lag.40 Ordalydelsen i 18 § utlämningslagen får till följd att 

domstolen måste hålla sig inom ramen för Europadomstolens praxis, eftersom det är så 

Europakonventionens tillämpningsområde slås fast. Högsta domstolen kan därmed inte 

heller  vid utlämningar  till  tredje  land pröva lämpligheten  i  att  utlämna den berörda 

personen. Tillämpningen av Europakonventionen i förhållande till överlämningar utgår 

också den i första hand från det faktum att konventionen utgör svensk lag, eftersom 

referensen  till  konventionen  i  arresteringsorderslagen  inte  förändrar  konventionens 

status  eller  tillämpning,  utan  endast  ska  utgöra  en  påminnelse  för  domstolarna  att 

konventionen måste beaktas.41 I såväl i utlämnings- som överlämningsförfarandet är det 

därmed  avgörande  när  utlämningen  respektive  överlämningen  strider  mot  Europa-

konventionen såsom den tolkats av Europadomstolen.  Som framgår av avsnitt  3 gör 

Europadomstolen ingen skillnad i sin bedömning beroende på den rättsliga grunden för 

att utlämna eller överlämna en enskild, utan vad som är avgörande är vilken situation 

som den enskilde kommer att hamna i som en konsekvens av statens åtgärd. Högsta 

domstolen ska därmed tolka Europakonventionen på samma sätt oberoende av om det är 

fråga  om  en  utlämning  eller  en  överlämning,  varför  deras  praxis  kring  Europa-

konventionen och utlämningar är överförbar på överlämningar.

Högsta domstolens hittills mest ingående prövning av 2:4 p. 2 EAOL skedde i NJA 

2007 s. 168. Ärendet gällde en överlämning till Polen enligt en europeisk arresterings-

order, i syfte att verkställa ett tidigare utdömt straff. Den berörda personen, M.B., hade 

dömts i sin frånvaro för bedrägerier som hade skett 15 år tidigare. Utevarodomen hade 

fallit efter att M.B. hade kallats personligen till förhandlingen och informerats om dess 

tidpunkt  och  plats,  men underlåtit  att  inställa  sig.  Domen hade varit  villkorad,  men 

39 Prop. 2003/04:7, s. 64. 
40 Se domstolens resonemang i NJA 2009 s. 280. 
41 A. prop., s. 74. 
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skulle  verkställas  eftersom  M.B.  hade  undandragit  sig  övervakning  och  andra 

förpliktelser som följt av domen. 

M.B. menade att en överlämning skulle strida mot artikel 6 och 7 Europakonventionen, 

samt mot artikel 9 i FN:s Barnkonvention.  I sina domskäl betonade Högsta domstolen 

att principen om ömsesidigt erkännande utgör grunden för arresteringsorderssystemet. 

Vid  prövningen av överlämningens tillåtlighet  i  förhållande  till  Europakonventionen 

hänvisade  domstolen  i  första  hand  till  p.  10  i  rambeslutets  preambel,  enligt  vilken 

tillämpningen av systemet  endast får  avbrytas om en medlemsstat  ”systematiskt  och 

ihållande” bryter mot principerna i artikel 6.1 FEU.42 För att avbryta systemet i enlighet 

med p. 10 ska emellertid det politiska, snarare än rättsliga, förfarande som uppställs i 

artikel 7.1 FEU tillämpas. Det tillämpas på unionsnivå, snarare än nationell nivå, och 

innefattar ett beslut av rådet. Att avbryta tillämpningen av rambeslutet i enlighet med 

artikel  7.1  FEU  är  inte  ett  beslut  som kan  fattas  av  en  enskild  nationell  domstol. 

Lagstiftaren  stödde  sig  i  förarbetena  inte  heller  i  första  hand  på  p.  10  då  man 

argumenterade för att en regel som 2:4 p. 2 EAOL var möjlig, utan på p. 12 i preambeln, 

som anger att rambeslutet respekterar grundläggande rättigheter, samt på artikel 1.3 i 

rambeslutet, enligt vilken rambeslutet inte påverkar staternas skyldighet att respektera 

grundläggande rättigheter.43 Trots  det  menade Högsta  domstolen  att  2:4 p.  2  EAOL 

skulle läsas mot bakgrund av p. 10, och att det därmed endast kunde finnas ett mycket 

begränsat  utrymme  för  en  medlemsstat  att  vägra  verkställa  en  överlämning.  Så  var 

enligt domstolen särskilt fallet om, som i Polens fall, den utfärdande statens tidigare 

åsidosatt artikel 6 Europakonventionen i  enstaka fall,  det vill  säga inte systematiskt, 

eller om det endast fanns en ”viss, oklar risk” att en överträdelse skulle kunna ske i det 

specifika fallet. Till skillnad från hovrätten, som ansåg att det utdragna förfarandet från 

de polska myndigheternas sida i sig innebar ett brott mot konventionens artikel 6 och 7, 

prövade Högsta domstolen inte heller de polska myndigheternas materiella beslut eller 

förfarande. Därmed uppställs i Högsta domstolen ett mycket högt krav på att en klar risk 

för att den eftersökta personen kommer att utsättas för en kränkning måste föreligga, 

42 Efter Lissabonfördraget hänvisar artikel 7.1 FEU istället till artikel 2 FEU, där EU:s grundläggande 
värden räknas upp. 

43 Prop. 2003/04:7, s. 69. 
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eftersom domstolen varken ska göra en materiell prövning av arresteringsordern eller 

det förfarande som lett fram till den, eller beakta de enskilda kränkningar som tidigare 

förekommit i den anmodande staten. Det framstår således som att Högsta domstolen 

menar att det för tillämpningen av 2:4 p. 2 EAOL, liksom vid tillämpningen av 7.1 

FEU, ska krävas att  det finns en allvarlig risk för att  en medlemsstat  åsidosätter  de 

värden  som  skyddas  i  artikel  2  FEU.  Åsidosättandet  ska  därtill  inte  endast  vara 

allvarligt, utan också ihållande, p. 10 preambeln. Därmed följer av Högsta domstolens 

resonemang att tidigare kränkningar, åtminstone av artikel 6 och 7 Europakonventionen, 

inte i sig kan utgöra skäl för att vägra verkställa en arresteringsorder. Som kommer att 

framgå av de efterföljande avsnitten ligger detta i linje med såväl Europadomstolens 

som EU-domstolens praxis på området.44 Samtidigt utesluter Högsta domstolen, trots 

sina hänvisningar till artikel 7.1 FEU, inte att en enskild domstol i undantagsfall kan 

komma att  tillämpa 2:4 p. 2 EAOL. Även den slutsatsen är dock förenlig med EU-

domstolens praxis, som har öppnat för att nationella domstolar kan ha en skyldighet att 

vägra  verkställa  överföringar,  åtminstone  då  den  enskilde  som  överförs  mellan 

medlemsstater utsätts för en allvarlig risk för kränkningar av tortyrförbudet i artikel 4 

stadgan.45

Artikel 4 stadgan motsvaras av artikel 3 Europakonventionen, som i Europadomstolens 

praxis har utgjort hinder för utlämningar till  tredje land, samt för överföringar enligt 

Dublinförordningen  inom  EU.46 Som  har  framgått  ska  tillämpningen  av  Europa-

konventionen vara densamma vid utlämningar till  tredje land som vid överlämningar 

mellan  EU:s  medlemsstater.  Sedan  den  europeiska  arresteringsordern  infördes  har 

Högsta domstolen inte prövat någon överlämning mot artikel 3 Europakonventionen, 

men artikeln har aktualiserats vid utlämningar till tredje land i NJA 2007 s. 574 och 

NJA 2009 s. 280. I NJA 2007 s. 574 gjorde Högsta domstolen, utifrån rapporter från 

Migrationsverket och Utrikesdepartement, bedömningen att Albaniens illa fungerande 

rättssystem och svaga statliga institutioner innebar att de inte kunde skydda den berörda 

personen från behandling som skulle kränka artikel 3, särskilt mot bakgrund av att hans 

44 Se vidare avsnitt 3 och 5. 
45 C-411/10 N.S. m.fl., p. 86, se vidare avsnitt 5.2. 
46 Se vidare avsnitt 3. 
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anhöriga tidigare hade utsatts för motsvarande kränkningar.  I  NJA 2009 s.  280 fann 

domstolen  istället  att  en  utlämning  inte  skulle  innebära  en  kränkning  av  artikel  3, 

eftersom det  inte  var  klarlagt  att  den  berörda  personen  själv  skulle  utsättas  för  en 

påtaglig  risk  för  en  kränkning  i  och  med  utlämningen,  även  om  den  allmänna 

situationen  i  Rwanda  betraktades  som  problematisk.47 Avgörande  i  båda  fallen  var 

huruvida den berörda personen skulle utsättas för en specifik och påtaglig risk som en 

konsekvens av utlämningen. 

En väsentlig  skillnad  mellan  förfarandet  vid  en  europeisk  arresteringsorder  och 

proceduren vid en utlämning är emellertid att, såsom Högsta domstolen framhöll i NJA 

2009 s. 280, regeringen vid en utlämning till tredje land inte måste anse sig bunden av 

domstolens uttalande, och kan beakta situationen för den berörda personen i sin helhet, 

utan att vara bunden av de rättsliga ramar som Europakonventionen och utlämnings-

lagen uppställer. Regeringen skulle därmed i sin diskretionära prövning kunna neka en 

utlämning utifrån allmänna lämplighetsöverväganden, trots att utlämningen inte skulle 

vara konventionsstridig. Så kan emellertid inte ske vid en överlämning enligt en euro-

peisk  arresteringsorder,  eftersom  det  numera  helt  rättsliga  förfarandet  innebär  att 

regeringens  möjlighet  till  en  diskretionär  prövning  har  undanröjts.  Det  praktiska 

utrymmet för att vägra att verkställa en överlämning är därmed mindre än vad som är 

fallet vid utlämningar, vilket inte framgår direkt av lagtexten.

Slutsatsen  kan  därmed  dras  att  2:4  p.  2  EAOL ska  tillämpas  i  linje  med  Europa-

domstolens praxis rörande utlämningar och överlämningar. Syftet med att införa 2:4 p. 2 

EAOL  var  att  kodifiera  och  påminna  om  Sveriges  skyldigheter  enligt 

Europakonventionen. Samtidigt framgår av NJA 2007 s. 168 att även de hinder som 

EU-rättens regler innebär måste beaktas, då möjligheten att åsidosätta system såsom den 

europeiska  arresteringsordern  i  förhållande  till  andra  medlemsstater  begränsas.  Det 

skulle därmed kunna vara så att gränsen för att tillämpa 2:4 p. 2 EAOL är något högre 

än den gräns Europadomstolen i sin praxis har satt upp i förhållande till tredje land, 

utifrån principen om ömsesidigt förtroende, som utgår från att EU:s medlemsstater kan 

47 Europadomstolen kom senare till samma slutsats i Ahorugeze mot Sverige.
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förutsättas  skydda  grundläggande  rättigheter  i  enlighet  med  sina  skyldigheter  enligt 

Europakonventionen.  Det  förutsattes  vidare  att  2:4  p.  2  EAOL framför  allt  skulle 

aktualiseras  vid  kränkningar  av  artikel  6  och  i  övrigt  i  relation  till  frågor  kring 

brottmålsprocessen.  I praxis kring utlämningar tycks emellertid framför allt  artikel 3 

aktualiseras,  vilket  speglar  Europadomstolens  praxis  kring  utlämningar  och  andra 

överföringar av enskilda.48 Därmed måste det utredas under vilka omständigheter som 

2:4  p.  2  EAOL  skulle  kunna  tillämpas  utifrån  Europadomstolens  tolkning  av 

Europakonventionen och EU-domstolens tolkning av EU-rätten. 

48 Se vidare avsnitt 3. 
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3 Europakonventionen och den europeiska arresteringsordern

Trots att arresteringsorderslagen utgår från ett EU-rättsligt instrument hänvisar 2:4 p. 2 

EAOL till Europakonventionen, snarare än till det EU-rättsliga rättighetsskyddet, för att 

garantera ett skydd för mänskliga rättigheter vid verkställandet av arresteringsordrar. 

Europakonventionen  reglerar  inte  uttryckligen  möjligheten  att  utlämna  personer  för 

lagföring  eller  straffverkställighet,  men  har  trots  det  kommit  att  påverka  hur 

konventionsparterna kan överföra enskilda till andra stater. 

Europakonventionen  utgör  endast  ett  golv  för  rättighetsskyddet  inom de  stater  som 

tillträtt  den,  artikel  53.  Det  följer  av  artikelns  ordalydelse  att  konventionen inte  får 

tolkas  som en begränsning av de  rättigheter  som staterna  skyddar  i  sin  övriga  lag-

stiftning. Därmed hindrar konventionen inte att staterna i sin nationella rätt ytterligare 

begränsar möjligheten att överföra enskilda till andra stater utöver vad Europadomstolen 

i sin praxis har kommit fram till. Verkställighetshindret i 2:4 p. 2 EAOL har emellertid 

knutits till Europadomstolens praxis genom att stadga att överlämningar som strider mot 

Europakonventionen – vilken måste tolkas utifrån Europadomstolens praxis – inte får 

ske. För att avgöra när 2:4 p. 2 EAOL ska kunna tillämpas är det därmed nödvändigt att 

avgöra när en överlämning strider mot konventionen. 

Europadomstolen har utvecklat en praxis kring överföringar av enskilda utom och inom 

EU, som omfattar såväl utlämningar och överlämningar inom den internationella straff-

rätten, som utvisningar och överföringar mellan EU:s medlemsstater inom utlännings-

rätten. Mellan de stater som har tillträtt Europakonventionen råder en stark presumtion 

om att varje stat uppfyller de skyldigheter som artikel 1 konventionen innebär.49 Den 

presumtionen och det faktum att staterna har upprättat system, såsom den europeiska 

arresteringsordern och Dublinsystemet, för att överföra enskilda mellan sig kan emell-

ertid inte ta ifrån dem deras eget ansvar enligt konventionen.50 Därmed måste det klar-

göras vilken kontroll som konventionsparterna enligt Europadomstolen måste göra av 

varandras rättighetsskydd vid överföringar av enskilda inom EU.

49 Stapleton mot Irland, p. 26, och K.R.S. mot Förenade kungariket, p. 1(B). 
50 T.I. mot Förenade kungariket, p. 1. 
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3.1 Utlämningar till tredje land i Europadomstolens praxis

3.1.1 Utgångspunkten: Soering mot Förenade kungariket

Europadomstolen har en väletablerad praxis kring när utlämningar till länder som inte är 

parter till Europakonventionen kan anses strida mot den. Det är en sedan länge fastställd 

princip att  konventionen kan aktualiseras vid utlämningar och utvisningar till  länder 

utanför  EU.51 Att  Europakonventionen,  och  då framför  allt  förbuden mot  tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i artikel 3, kan få betydelse 

vid utlämningar av misstänkta brottslingar konstaterades först i Soering mot Förenade 

kungariket, som rörde en utlämning till USA där den sökande riskerade att dömas till 

döden. Den påstådda kränkningen av Europakonventionen bestod inte av dödsstraffet i 

sig, utan av att sökanden riskerade att utsättas för det så kallade death row-fenomenet, 

det  vill  säga  stora  psykologiska  påfrestningar  i  väntan  på  att  dödstraffet  skulle 

verkställas, vilket ansågs utgöra en kränkning av artikel 3.52 

En central fråga i Soering mot Förenade kungariket var huruvida den behandling som 

sökanden riskerade att utsättas för efter utlämningen skulle kunna vara den utlämnande 

statens ansvar, det vill säga hur långt en konventionsparts ansvar enligt artikel 1 Europa-

konventionen egentligen sträcker sig. Artikel 1 Europakonventionen anger att parterna 

till konventionen är skyldiga att garantera alla som befinner sig inom deras jurisdiktion 

konventionens rättigheter, och staten invände i Soering att skyddet för den enskildas 

mänskliga rättigheter efter utlämningens genomförande borde vara den anmodande, inte 

den utlämnande, statens ansvar. Nyckeln till att klargöra konventionsparternas ansvar i 

förhållande  till  såväl  utlämningar  som  överlämningar  är  att  avgöra  huruvida  den 

eventuella  kränkningen  sker  medan  sökanden  fortfarande  befinner  sig  inom 

konventionsstatens jurisdiktion.53 Trots att  Europakonventionen inte  innehåller  någon 

rätt att inte utlämnas eller överlämnas, kan staternas ansvar enligt konventionen ändå 

aktualiseras om en utlämning eller överlämning skulle innebära negativa konsekvenser 

för personens möjligheter att få sina konventionsrättigheter tillgodosedda, så länge som 

51 Schneider, s. 72. 
52 Soering mot Förenade kungariket, p. 81. 
53 A.a., s. 69. 
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de negativa konsekvenserna inte är alltför fjärran från det beslut om utlämning som 

konventionsstaten  har  fattat.54 Tolkningen  av  konventionen  måste  vara  i  linje  med 

konventionens anda och dess syfte att upprätthålla och framhålla demokratiska ideal och 

värden.55 Domstolen underströk att konventionen inte kan binda stater som inte tillträtt 

den, vilket var fallet i Soering mot Förenade kungariket, där den anmodande staten var 

USA. Därmed omfattade statens ansvar enligt artikel 1 även att skydda den enskilde 

från kränkningar som stod i direkt samband med statens beslut att utlämna honom till en 

stat som inte var part till konventionen. Här föreligger emellertid en väsentlig skillnad 

mot situationen vid överlämningar enligt den europeiska arresteringsordern, där såväl 

den verkställande som den utfärdande staten är parter till konventionen.

Även vid överföringar av enskilda inom EU måste konventionen emellertid beaktas. 

Statens ansvar utgår framför allt från vilka effekter statens åtgärder har för den enskilda, 

oberoende av den rättsliga grunden för åtgärderna. Europadomstolen slog i Bosphorus 

Airways mot Irland fast att statens ansvar är oberoende av om lagstiftningen i fråga har 

ett  nationellt,  folkrättsligt,  eller  EU-rättsligt  ursprung,56 vilket  är  en  nödvändig 

förutsättning för att rättigheterna ska få ett effektivt genomslag. Europadomstolen har i 

förhållande till överföringar inom Dublinsystemet slagit fast att staterna måste bedöma 

risken för att den enskilde utsätts för behandlingar i strid med konventionen, även då 

den mottagande staten också är en konventionspart. Att tillämpa systemet automatiskt 

utan  att  bedöma  risken  för  rättighetskränkningar  skulle  i  sig  vara  en  kränkning  av 

konventionen.57 Därtill kommer att domstolen har hänvisat till Soering i såväl sin praxis 

kring  överföringar  enligt  Dublinförordningen,58 som  vid  överlämningar  enligt  den 

europeiska  arresteringsordern.59 Därmed  kan  slutsatsen  dras  att  Europadomstolens 

avgörande i Soering är tillämpligt även vid överlämningar. 

54 Soering mot Förenade kungariket, p. 85. 
55 Soering mot Förenade kungariket, p. 87.
56 Bosphorus Airways mot Irland, p. 136. 
57 T.I. mot Förenade kungariket, p. 1, se vidare avsnitt 3.2.
58 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 365. 
59 Stapleton mot Irland, p. 
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Europadomstolens utgångspunkt är emellertid att utlämningar är tillåtna enligt Europa-

konventionen, och att det endast är i undantagsfall som de kan innebära en överträdelse. 

Staternas skyldigheter enligt artikel 1 ska inte anses innebära att utlämningar inte får ske 

såvida staten inte kan garantera att omständigheterna i den anmodande staten är sådana 

att  de möter konventionens krav,60 eftersom en sådan begränsning av statens rätt  att 

reglera  vem som har  tillträde  till  dess  territorium skulle  vara  alltför  långtgående.61 

Domstolen uppställer en presumtion med innebörden att utlämningar får ske även till 

länder  som  inte  tillträtt  konventionen,  och  även  då  det  finns  en  viss  risk  för 

överträdelser av den enskildes rättigheter. Presumtionen kan dock brytas. En utlämning 

kränker konventionen om den sker med vetskap om att det föreligger påtagliga grunder 

att  tro  att  den  utlämnade  riskerar  att  utsättas  för  tortyr  eller  annan  omänsklig  och 

förnedrande  behandling,62 vilket  motsvarar  vad  som  enligt  motiven  krävs  för 

tillämpning av 2:4 p. 2 EAOL.63 Syftet med kravet på påtagliga omständigheter är att 

hitta en balans mellan det samhälleliga intresset av att kunna överföra personer som är 

misstänkta för brott i andra länder, och individens grundläggande fri- och rättigheter.64 

Således är gränsen för att bryta presumtionen hög, och den verkställande statens ansvar 

vid en överföring begränsat. Frågan är därmed var gränsen för statens ansvar går. 

3.1.2 Soeringprincipens omfattning 

Verkställighetshindret i 2:4 p. 2 EAOL är inte enligt sin ordalydelse begränsat till att 

omfatta  endast  vissa  artiklar  i  Europakonventionen.  Tillämpningen  av  hindret  utgår 

emellertid från Europadomstolens tolkning av konventionen, och domstolen har ännu 

inte funnit att potentiella kränkningar av andra artiklar än artikel 2 och 3 har utgjort 

hinder  för  överföringar  av  enskilda  mellan  stater,  varken  inom  eller  utanför  EU.65 

Frågan är därmed om Europakonventionen, och således även 2:4 p. 2 EAOL, endast kan 

utgöra ett verkställighetshinder i relation till risken för kränkningar av artikel 2 och 3, 

eller om även resten av konventionen skulle kunna aktualiseras. 

60 Soering mot Förenade kungariket, p. 86. 
61 Soering mot Förenade kungariket, p. 87.
62 Soering mot Förenade kungariket, p. 88. 
63 Prop. 2003/04:7, s. 175. 
64 Soering mot Förenade kungariket, p. 89.
65 Den Heijer, s. 277. 
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Även  om  Europadomstolen  hittills  bara  tillämpat  artikel  2  och  3  i  förhållande  till 

överföringar, så har domstolen inte uteslutit att även andra artiklar kan utgöra hinder 

mot  att  verkställa  en  överföring.66 Redan  i  Soering  uttalade  domstolen  att  flagranta 

kränkningar av artikel 6 i den begärande staten skulle kunna innebära att en utlämning 

skulle strida mot konventionen,67 men det faktum att detta aldrig har upprätthållits har 

skapat  en  bild  av  att  endast  artikel  2  och  3  kan  utgöra  hinder  mot  överföringar.68 

Europadomstolen  har  också  betonat  att  artikel  2  och  3  är  grundläggande  inom det 

europeiska  rättighetsskyddet,  och  varit  mycket  mer  restriktiv  i  bedömningen  av  när 

resten av konventionen kan kränkas genom en överföring av en enskild.69

Samtidigt  uppställs  i  Soering  ingen  begränsning  av  vilka  rättigheter  som  kan 

aktualiseras  i  förhållande  till  överföringar.70 Om  endast  Soering  beaktas  skulle  en 

doktrin kunna formuleras enligt vilken en överföring av en person inte får ske om det 

finns en verklig risk för att en konventionsrättighet, oavsett vilken, kommer att kränkas 

– det  vill  säga samma princip som uttrycks  i  2:4 p.  2  EAOL. Det  faktum att  det  i 

förhållande till icke-absoluta rättigheter krävs flagranta kränkningar visar emellertid att 

den principen inte har samma innebörd i alla situationer.71 Skillnaden mellan artikel 2 

och 3 och resten  av  konventionen verkar  vara  artiklarnas  status:  medan artikel  3,  i 

egenskap  av  en  absolut  artikel,  anses  utgöra  ett  grundläggande  värde  för  Europas 

demokratier,  så  har  artikel  6,  som inte  är  absolut,  endast  en framträdande roll  i  ett  

demokratiskt samhälle.72 Det tycks följa av Al-Moayad mot Tyskland, som gällde en 

utlämning  till  USA på  grund  av  anklagelser  om medlemskap  i  terroristgrupper,  att 

domstolen med en flagrant kränkning, i det fallet av artikel 6, menar en kränkning av 

rättighetens själva kärna – en sådan överträdelse som aldrig kan vara berättigad med 

hänsyn till  de legitima intressen som kan motivera en inskränkning av en  rättighet. 

Således torde endast kränkningar av de mest fundamentala aspekterna av en rättighet, 

såsom rätten att få sin sak prövad av en opartisk domstol eller rätten till ett juridiskt 

66 Den Heijer, s. 278. 
67 Soering mot Förenade kungariket, p. 113. 
68 A.a., s. 278. 
69 Soering mot Förenade kungariket, p. 85. 
70 Soering mot Förenade kungariket, p. 85. 
71 Battjes, s. 205 f. 
72 Den Heijer, s. 280. 
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ombud i artikel 6,73 kunna utgöra hinder mot en överföring, medan situationer som i 

vissa fall skulle kunna vara motiverade inskränkningar av rättigheten i fråga inte kan 

utgöra en tillräcklig kränkning. 

Det står således klart att den verkställande staten i vissa fall kan hållas ansvarig för 

rättighetskränkningar som den enskilde riskerar att utsättas för som en konsekvens av en 

överföring.  Det  innebär  att  en  viss  bedömning  av  människorättssituationen  i  den 

anmodande staten måste ske i samband med överföringen, för att bedöma risken för 

potentiella kränkningar.74 En konventionsstats ansvar uppkommer då påtagliga grunder 

har  framkommit  som ger  skäl  att  tro  att  statens  beslut  att  utlämna eller  överlämna 

personen i fråga kan leda till att han utsätts för en kränkning av artikel 2 eller 3 eller en 

flagrant  kränkning  av  någon  av  konventionens  övriga  artiklar.75 Liksom  Högsta 

domstolen i NJA 2009 s. 280 så är det inte heller enligt Europadomstolen tillräckligt att 

den allmänna situationen i mottagarlandet är problematisk, utan den berörda personen 

måste  vara  utsatt  för  en  konkret  risk.76 Det  tycks  därmed  vara  så  att  alla 

Europakonventionens artiklar åtminstone teoretiskt sett kan utgöra skäl att tillämpa 2:4 

p. 2 EAOL. För att de icke-absoluta rättigheterna ska kunna anses uppställa hinder mot 

överföringar krävs emellertid att kränkningen i fråga träffas rättighetens kärna, och inte 

ens skulle kunna vara berättigad. I fråga om absoluta rättigheter är gränsen något lägre, i 

och med att kränkningen inte måste vara flagrant. Samtidigt måste en handling nå en 

viss grad av allvarlighet för att kunna utgöra en kränkning av de absoluta artiklarna.77 

Det måste dessutom stå klart att den överlämnade personen specifikt riskerar att drabbas 

av en kränkning, och att det inte endast är fråga om en allmänt problematisk situation i 

den utfärdande staten. Således framstår det utifrån Soering som att det i praktiken endast 

är i ett fåtal allvarliga och tydliga situationer som regeln kan komma att tillämpas. 

73 Al-Moayad mot Tyskland, p. 101. 
74 Soering mot Förenade kungariket, p. 91. 
75 Soering mot Förenade kungariket, p. 88. 
76 Saadi mot Italien, p. 131.
77 Cameron, s. 88.
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3.2 Europakonventionen och EU-rätten 

I förhållande till tredje land kan det därmed slås fast att en överföring kan innebära en 

överträdelse av Europakonventionens absoluta rättigheter, och att det åtminstone i teorin 

är  möjligt  att  även risken för  kränkningar  av icke-absoluta  rättigheter  kan uppställa 

hinder  mot  att  överföra  personen  i  fråga.  Att  kränkningarna  av  de  icke-absoluta 

rättigheterna måste vara flagranta och avse rättigheternas kärna antyder emellertid att 

det då ska vara fråga om en exceptionell situation, även i relation till tredje land. Inom 

det europeiska arresteringsorderssystemet sker överlämningar mellan stater som alla har 

tillträtt Europakonventionen, och som därmed är skyldiga att skydda de grundläggande 

rättigheter som konventionen omfattar. Presumtionen för att överföringar av enskilda 

kan ske är då ännu starkare, men fortfarande inte absolut. 

Europadomstolen har slagit fast att en lags ursprung inte påverkar statens ansvar enligt 

artikel 1 Europakonventionen, eftersom begränsningen av statens jurisdiktion framför 

allt utgår från dess territorium.78 Utgångspunkten är därmed att staten ansvarar för alla 

åtgärder som vidtas inom dess territorium, oberoende av om åtgärderna utgår från en 

EU-rättslig  eller  folkrättslig  förpliktelse,  eller  från  helt  nationell  rätt.  Domstolen 

betraktar emellertid internationellt samarbete som ett skyddsvärt intresse, och att en stat 

måste vidta åtgärder för att uppfylla sina folkrättsliga eller EU-rättsliga skyldigheter kan 

i sig utgöra ett sådant allmänt intresse som kan berättiga en inskränkning av en icke-

absolut konventionsrättighet.79 En internationell organisation såsom EU kan dock inte 

ställas till svars under inför Europadomstolen för beslut som fattas av statliga organ på 

grundval av organisationens rättsakter, eftersom inga internationella organisationer ännu 

tillträtt  konventionen,  och  därmed  kvarstår  statens  ansvar  under  artikel  1  för  alla 

åtgärder och underlåtenheter som vidtas av dess organ, oberoende av om en åtgärd följer 

av dess nationella rätt eller av en folkrättslig skyldighet. Att en konventionsstat avsäger 

sig  en  del  av  sin  suveränitet  undantar  således  inte  staten  från  dess  ansvar  enligt 

konventionen, eftersom en sådan följd vore inkompatibel med konventionens syfte och 

mening, och att på det sättet begränsa konventionen skulle få negativa konsekvenser för 
78 Bosphorus Airways mot Irland, p. 136. 
79 Bosphorus Airways mot Irland, p. 150.
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konventionens tvingande karaktär och underminera dess praktiska och effektiva skydd.80 

Utgångspunkten  för  Europadomstolen  är  därmed  att  statens  ansvar  enligt  Europa-

konventionen är oberoende av den rättsliga grunden på vilken staten agerar. 

3.2.1 Överföringar av enskilda inom EU

Europadomstolen  har  ännu  inte  prövat  många  ärenden  som  rört  den  europeiska 

arresteringsordern,  men har haft  flera mål  som rört  överföringar mellan EU-länder i 

enlighet med Dublinförordningen, som gällt hur människorättssituationen i mottagar-

landet ska bedömas. Överlämningar enligt den europeiska arresteringsordern uppvisar 

många likheter  med överföringar  enligt  Dublinförordningen.  Såväl  det  straffrättsliga 

som det  asylrättsliga  samarbetet  inom EU hör  till  området  för  frihet,  säkerhet  och 

rättvisa, och båda förfarandena bygger på principen om ömsesidigt erkännande, artikel 

67 FEUF. I och med att Europadomstolen, såsom redan framkommit, i sin bedömning 

av en potentiell kränkning av konventionen inte beaktar åtgärdens rättsliga grund, utan i 

första hand ser till  dess konsekvenser för den enskilda,  kan domstolens praxis kring 

Dublinförordningen även tillämpas på den europeiska arresteringsordern. 

De  mål  där  överföringar  enligt  Dublinförordningen  har  ansetts  innebära  brott  mot 

konventionen har alla gällt konventionens artikel 3. Europadomstolen har i förhållande 

till Dublinsystemet utvecklat en praxis, som innebär att det i princip är tillåtet för parter 

till  Europakonventionen att  uppställa  processuella  krav på asylansökningar,  så länge 

som de  processuella  kraven  inte  tillämpas  automatiskt  eller  mekaniskt.  Om så  sker 

kommer  kraven  inte  vara  förenliga  med  konventionen.81 På  samma  sätt  torde 

överlämningar enligt en europeisk arresteringsorder inte få verkställas automatiskt, utan 

någon kontroll av riskerna för den enskilde. Liksom i förhållande till Europadomstolens 

praxis i Soering är emellertid frågan hur långtgående den principen är i förhållande till 

Europakonventionens övriga artiklar, och vad som krävs för att presumtionen om att 

parterna till konventionen skyddar grundläggande rättigheter ska brytas. 

Ett  av  de få  mål  som Europadomstolen  har  prövat  som rört  skyddet  för  mänskliga 

rättigheter vid verkställandet av en europeisk arresteringsorder är Stapleton mot Irland, 

80 Bosphorus Airways mot Irland, p. 152-154. 
81 T.I. mot Förenade kungariket, p. 1. 
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som gällde en överlämning från Irland till Storbritannien och implikationerna för artikel 

6.  Europadomstolen  uttalade,  liksom  i  Soering,  att  artikel  6  i  undantagsfall  kan 

aktualiseras  i  förhållande till  överlämningar  och utlämningar,  om den eftersökte har 

utsatts för eller riskerar att utsättas för flagranta brott mot rätten till en rättvis rättegång i 

den begärande staten.82 Här likställer Europadomstolen därmed överlämningar enligt en 

europeisk arresteringsorder med utlämningar till tredje land, oberoende av skillnaderna i 

förfarande, vilket också understryks av att domstolen refererar direkt till Soering i sitt 

beslut.83 I Stapleton saknades emellertid påtagliga grunder för att tro att det förelåg en 

verklig  risk  för  att  ett  sådant  flagrant  brott  mot  artikel  6  skulle  ske,  eftersom  en 

fördröjning i ett brottmål, såsom det var fråga om i målet, inte nödvändigtvis innebär en 

kränkning  av  konventionen.84 Här  återkommer  därmed  den  definition  av  flagranta 

kränkningar som domstolen gav i Al-Moayad: att det ska vara fråga om situationer som 

under alla omständigheter utgör kränkningar av rättigheten i fråga, eftersom rättighetens 

kärna  träds  för  när.  Domstolen  höll  inte  heller  med  den  sökande  om  att  den 

verkställande staten borde gå längre än en granskning av möjliga flagranta brott mot 

konventionen och bedöma alla risker för orättvisor i brottmålsprocessen i den begärande 

staten.85 

I det följande kommer domen i Stapleton relateras till Europadomstolens praxis kring 

Dublinförordningen, för att utreda hur Europadomstolen menar att EU:s medlemsstater 

ska  pröva  rättighetssituationen  i  andra  medlemsstater  vid  överföringar  av  enskilda 

mellan  sig.  I  och  med  att  mellanstatliga  samarbeten  kan  påverka  skyddet  av 

grundläggande  fri-  och  rättigheter  vore  det  enligt  Europadomstolen  oförenligt  med 

konventionen om stater kunde undkomma sina skyldigheter enligt konventionen genom 

sitt  internationella  samarbete i  övrigt.  Den bedömningen är  oberoende av om det är 

fråga om rättsakter som framkommit inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, så 

som  Dublinförordningen  och  den  europeiska  arresteringsordern.86 Eftersom  Dublin-

arrangemanget innehåller garantier och mekanismer för att säkerställa att grundläggande 

82 Stapleton mot Irland, p. 25. 
83 Stapleton mot Irland, p. 25 och 27. 
84 Stapleton mot Irland, p. 26. 
85 Stapleton mot Irland, p. 37. 
86 K.R.S. mot Förenade kungariket, p. 1(B). 
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rättigheter skyddas, så menar Europadomstolen att systemet i och för sig är förenligt 

med  konventionen.87 Liksom  Dublinförordningen  innehåller  rambeslutet  om  en 

europeisk arresteringsorder vägransgrunder som utgår från grundläggande rättigheter, 

såsom  principen  om  ne  bis  in  idem.  Därtill  garanteras  den  eftersöktes  rätt  till 

information om arresteringsordern och dess innehåll, samt till ett juridiskt ombud och en 

tolk,  artikel  11,  och  hans  rätt  att  höras,  i  enlighet  med  den  verkställande  statens 

lagstiftning, artikel 14. Trots att det inte lyftes i Stapleton, och inte heller annars har 

prövats  av  Europadomstolen,  torde  därmed  även  rambeslutet,  liksom  Dublin-

förordningen, i  sig vara förenlig med Europakonventionen. Samma slutsats har även 

dragits  av  EU-domstolen,  som  slagit  fast  att  rambeslutet  är  förenligt  med  EU:s 

rättighetsstadga, som i sin tur ska tillförsäkra ett skydd för mänskliga rättigheter som är 

åtminstone lika långtgående som Europakonventionens.88

Varken utvisningar inom Dublinsystemet eller utlämningar till tredje land förtar således 

statens ansvar för att tillse att personer inom statens jurisdiktion inte, som ett resultat av 

beslutet, utsätts för behandling i strid med artikel 3.89 Eftersom den rättsliga grunden för 

en kränkning enligt vad som har redogjorts för ovan inte påverkar statens skyldigheter 

gentemot den enskilda torde detsamma därmed gälla vid en europeisk arresteringsorder. 

Om det inte vore möjligt att vägra att verkställa en arresteringsorder då en påtaglig risk 

föreligger för en rättighetskränkning,  till  exempel  med hänvisning till  att  rättigheten 

skulle kunna hävdas i ett senare skede inför Europadomstolen, så skulle konventionens 

rättigheter  endast  vara  illusoriska,90 tvärtemot  vad  Europadomstolen  förordat  i  sin 

praxis.91 Tillämpningen av systemet får därmed inte vara automatiskt.92 På samma sätt 

torde således verkställandet av arresteringsordrar inte få vara helt automatiserat. Istället 

måste medlemsstaterna anses behålla sina skyldigheter även vid överlämningar.

87 K.R.S. mot Förenade kungariket, p. 1(B). 
88 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 41. 
89 T.I. mot Förenade kungariket, p. 1, Soering mot Förenade kungariket, p. 86.
90 Peers 2011, s. 709. 
91 Airey mot Irland, p. 24. 
92 T.I. mot Förenade kungariket, p. 1. 
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Det faktum att det land till vilken överföringen ska ske är en konventionsstat innebär 

dock  att  det  i  avsaknad  av  bevis  på  motsatsen  ska  förutsättas  att  staten  skyddar 

mänskliga rättigheter i enlighet med vad konventionen kräver.93 Eftersom alla EU-länder 

är parter till Europakonventionen finns det en mycket stark presumtion för att de följer 

sina skyldigheter enligt konventionen. Den presumtionen är desto starkare i förhållande 

till  icke-absoluta  rättigheter  såsom artikel  6,  och omfattar  även att  staterna erbjuder 

effektiva  rättsmedel  vid  kränkningar  i  enlighet  med  artikel  13.  Domstolen  noterade 

således i Stapleton att Storbritannien, liksom Irland, har åtagit sig att följa konventionen 

och  garantera  dess  rättigheter  inom  sin  jurisdiktion,  samt  att  konventionen  har 

inkorporerats  i  brittisk rätt.94 Den sökande i  Stapleton  anförde  att  den verkställande 

statens domstol borde ha prövat frågan om förenligheten mellan den begärande statens 

förfarande och konventionen. Europadomstolen menade dock att det var mer lämpligt 

att den frågan prövades i den begärande staten. Europadomstolen betonade att den, som 

en generell  princip,  anser att  nationella domstolar är bättre lämpade än den själv att 

bedöma  faktafrågor  och  bevisning,  och  att  detsamma  gäller  nationella  domstolar 

emellan.95 Stor vikt läggs därmed vid att båda staterna vid en europeisk arresterings-

order är parter till Europakonventionen, och att även den begärande staten, till skillnad 

från vad som kunde förutsättas i Soering, ska erbjuda en möjlighet för den enskilde att 

hävda sina rättigheter. Således menade Europadomstolen, till skillnad från sökanden i 

Stapleton, att Europakonventionen inte innebar en rätt att få sina konventionsrättigheter 

iakttagna redan vid det första tillfället då de aktualiserades, i den verkställande staten, 

då man har att  utgå ifrån att  rättigheterna kommer att  iakttas även i  den begärande 

staten.  Domstolen  menade  att  det  visserligen  skulle  kunna  vara  så  att  statens 

skyldigheter  vid  överföringar  ökat  något  sedan  Soering  mot  Förenade  kungariket,  i 

ljuset av de mål som rört Dublinförordningen, men att det i de fallen hade varit fråga om 

absoluta rättigheter, vilket inte var fallet här.96

93 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 343. 
94 Stapleton mot Irland, p. 26. 
95 Stapleton mot Irland, p. 29. 
96 Stapleton mot Irland, p. 30. 

36



Europadomstolens utgångspunkt är således att en stat är fri att överlämna enskilda till 

andra stater utifrån internationella överenskommelser om överföring för lagföring eller 

straffverkställighet, och både Dublinsystemet och den europeiska arresteringsordern är i 

och för sig är att betrakta som förenliga med Europakonventionen. Den utgångspunkten 

är  desto  starkare  då  såväl  den  anmodande som den verkställande  staten  har  tillträtt 

konventionen, eftersom det då finns en stark presumtion för att den enskildes rättigheter 

kommer att  skyddas  även efter  överlämningen.  Medlemsstaterna kan emellertid  inte 

undantagslöst  förutsätta  att  övriga  medlemsstaters  tillämpning  av  systemen  eller 

behandling av de personer som överförs inom dem är felfria. Ett system som presumerar 

att alla inblandade parter i alla situationer upprätthåller enskildas rättigheter kan inte 

vara  förenligt  med  konventionen  om  det  saknas  möjligheter  att  motbevisa  den 

presumtionen,  i  och  med  att  staten  då  inte  tar  det  ansvar  för  personer  inom  dess 

jurisdiktion som artikel 1 kräver. Därmed måste det vara möjligt att, även i förhållande 

till rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, avbryta tillämpningen av systemet. 

Staterna  ska  emellertid  inte  betrakta  varandra  med  alltför  mycket  misstänksamhet. 

Snarare  måste  skyddet  för  enskildas  fri-  och  rättigheter  och  statens  skyldighet  att 

upprätthålla  detta  vägas  mot det  önskvärda i  ett  effektivt  internationellt  samarbete i 

frågor som oundvikligen påverkar flera stater. Av stor betydelse är att alla de inblandade 

staterna är skyldiga att erbjuda ett effektivt rättsmedel då den enskildes rättigheter har 

kränkts. Således blir den verkställande statens ansvar för att bedöma risken för att den 

enskilde utsätts  för  en kränkning av icke-absoluta  rättigheter  mindre än  då absoluta 

rättigheter hotas, samt mindre än vid utlämning till tredje land. 

 

I och med att EU:s medlemsstater är parter till konventionen, och mot bakgrund av att 

ett skydd för mänskliga rättigheter är ett krav för medlemskap, artikel 49 FEU, är det 

svårt att föreställa sig att medlemsstaterna, utom i yttersta undantagsfall, skulle göra sig 

skyldiga till kränkningar av de mest fundamentala aspekterna av Europakonventionens 

rättigheter.  EU-domstolen har i  sin  praxis  krävt  att  det  ska föreligga systembrister  i 

skyddet av grundläggande rättigheter,  främst med avseende på tortyrförbudet, för att 

tillämpningen av Dublinsystemet ska kunna avbrytas.97 Det är därmed inte tillräckligt 

97 C-411/10 N.S. m.fl., p. 85-86. Se vidare avsnitt 5.2. 
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med en enskild kränkning. För Europadomstolen räcker det att det visas att den enskilde 

sökanden kan komma att utsättas för en rättighetskränkning som når upp till dess krav 

för att en överlämning ska vara otillåten.98 I och med att beviskraven för att visa att en 

sådan risk föreligger är mycket högt ställda då det är fråga om att överföra en person till 

ett  land  som  också  tillträtt  Europakonventionen  torde  emellertid  den  praktiska 

tillämpningen av Europakonventionen som ett hinder för överföringar av enskilda inom 

EU bli densamma i såväl Europadomstolens som EU-domstolens praxis. En jämförelse 

mellan M.S.S. mot Belgien och Grekland och K.R.S. mot Förenade kungariket visar att 

det  krävdes  att  asylmottagandet  i  Grekland  skulle  bryta  samman  för  att  Europa-

domstolen skulle anse att en överföring av en enskild dit skulle innebära ett brott mot 

konventionen,99 eftersom presumtionen  för  att  Grekland  uppfyllde  sina  skyldigheter 

enligt  konventionen,  och  för  att  det  vid  brott  mot  konventionen  fanns  effektiva 

rättsmedel att tillgå i Grekland, var så stark.100 Det är således möjligt att en överlämning 

inom EU kan bryta mot konventionen, men det måste vara fråga om en exceptionell 

situation  för  att  presumtionen om att  en konventionspart  uppfyller  sina  skyldigheter 

enligt konventionen ska kunna brytas. Därmed är det utifrån Europadomstolens praxis 

inte omöjligt att 2:4 p. 2 EAOL kan aktualiseras, åtminstone i förhållande till tortyr-

förbudet i artikel 3, men det krävs, såsom Högsta domstolen också uttalade i NJA 2007 

s. 168, mer än att en stat i vissa, enskilda fall brutit mot konventionen för att den ska 

kunna hindra en överlämning. 

98 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 342. 
99 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 366. Se också C-411/10 N.S. m.fl., p. 89, där EU-domstolen 

menar att den grad av kränkningar som beskrivs i M.S.S. mot Belgien och Grekland innebär att det 
föreligger systembrister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren.

100 K.R.S. mot Förenade kungariket, p. 1(B). 
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4 Det EU-rättsliga rättighetsskyddet

4.1 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

4.1.1 Relationen mellan EU:s rättighetsskydd och Europakonventionen 

EU:s medlemsstater binds inte endast av Europakonventionen, utan även av det EU-

rättsliga rättighetsskyddet och EU-rätten i övrigt. Till skillnad från Europadomstolen är 

EU-domstolen inte en människorättstribunal. Istället tolkar EU-domstolen skyddet för 

grundläggande rättigheter i  en specifik,  EU-rättslig kontext, där det yttersta målet är 

EU-rättens  genomförande  och  det  allt  närmare  samarbetet  inom unionen.101 Grund-

läggande fri-  och rättigheter såsom de uttrycks  i  Europakonventionen och medlems-

staternas  gemensamma  konstitutionella  traditioner  utgör  allmänna  EU-rättsliga 

principer,  medan EU:s rättighetsstadga,  som syftade till  att  kodifiera EU-domstolens 

praxis kring grundläggande rättigheter,102 utgör primärrätt, i klass med fördragen, artikel 

6.1  FEU.  Det  har  även  skrivits  in  i  EU-fördraget  att  EU  ska  tillträda  Europa-

konventionen,  artikel  6.2  FEU,  vilket  skulle  innebära  att  konventionen  blev  direkt 

bindande  på  EU:s  institutioner,  och  att  EU:s  handlingar  skulle  kunna  prövas  av 

Europadomstolen, men så har ännu inte skett. 

EU:s institutioner måste emellertid ta hänsyn till Europakonventionen redan idag. De 

rättigheter i stadgan som motsvarar rättigheter i Europakonventionen ska ha åtminstone 

samma  innebörd  och  räckvidd  som  konventionens  rättigheter,  artikel  52.3  stadgan. 

Stadgan  får  inte  tolkas  så  att  den  inskränker  eller  inkräktar  på  de  rättigheter  som 

Europakonventionen skyddar, artikel 53 stadgan. Europakonventionen utgör således en 

miniminivå för EU:s rättighetsskydd, eftersom stadgan endast får vara mer långtgående 

än  konventionen.103 Weiß  menar  att  man  därmed  kan  betrakta  konventionen  som 

bindande för EU:s institutioner redan nu, trots att EU formellt sett inte anslutit sig till 

den,  eftersom tolkningen  av  stadgan  och  utvecklingen  av  EU:s  rättighetsskydd  har 

101 Herlin-Karnell 2012, s. 44. 
102 Craig och De Búrca, s. 395. 
103 Schmauch, s. 799.
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knutits  till  Europadomstolens  tolkning  av  konventionen.104 EU-domstolen  är  enligt 

förklaringen  till  artikel  52.3  stadgan  skyldig  att  ta  hänsyn  inte  bara  till 

Europakonventionens ordalydelse utan även till Europadomstolens praxis i sin tolkning 

av  konventionen,  som  en  nödvändig  del  i  att  upprätthålla  konventionen  som  en 

miniminivå gentemot stadgan.105 Således innebär artikel 52.3 att en normhierarki har 

skapats  mellan  Europakonventionen  och  det  EU-rättsliga  rättighetsskyddet.106 I 

situationer  där  det  EU-rättsliga  rättighetsskyddet,  såsom det  utvecklats  i  praxis  och 

kodifierats i stadgan, skulle innebära ett sämre skydd än Europakonventionen, såsom 

det tolkats av Europadomstolen, så ska Europakonventionen ha företräde.107 Avvikelser 

från konventionen är därmed inte längre tillåtna.108 Genom att läsa artikel 52.3 stadgan 

tillsammans med artikel 53 kan man således dra slutsatsen att  om Europadomstolen 

stärker skyddet för en rättighet som också återfinns i stadgan, så måste EU-domstolen 

omtolka sin praxis för att inte underskrida konventionens skydd och därmed bryta mot 

stadgan.109 Därmed  knyts  Europadomstolens  praxis  kring  överlämningar  och  andra 

överföringar av enskilda samman med EU-rätten.

4.1.2 Rättighetsstadgans tillämplighet på medlemsstaters åtgärder

Att  stadgan  har  blivit  juridiskt  bindande  innebär  emellertid  inte  att  EU  blivit  en 

människorättsorganisation.  Stadgan  ska  inte  utvidga  EU-domstolens  kompetens 

gentemot medlemsstaterna, artikel 51.2, och EU-domstolen måste även fortsättningsvis 

respektera principen om tilldelade befogenheter,  5.2 FEU.110 Stadgan binder vidare i 

första hand EU:s institutioner, och påverkar inte medlemsstaternas rättighetsskydd då de 

tillämpar sin egen nationella lagstiftning, artikel 51.2. Däremot måste medlemsstaterna 

agera i enlighet med stadgan då de tillämpar EU-rätten, artikel 51.1. Det symbiotiska 

förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt kan emellertid innebära att det blir svårt 

att avgöra vilka nationella åtgärder som ska anses utgöra en tillämpning av EU-rätten, 

och vilka som ska anses utgöra nationell rätt. Av EU-domstolens praxis framgår att EU:s 

104 Weiß, s. 71. 
105 A.a., s. 81. 
106 A.a., s. 67. 
107 A.a., s. 72. 
108 Ritleng, s. 64. 
109 Lenaerts, s. 394. 
110 A.a., s. 377. 
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rättighetsskydd  måste  iakttas  av  nationella  myndigheter  och  domstolar  när  den 

nationella  lagstiftningen  omfattas  av  EU-rättens  tillämpningsområde.111 En  nationell 

åtgärd anses implementera EU-rätten då den syftar  till  att  genomföra en EU-rättslig 

regel.112 Av  förklaringarna  till  artikel  51  stadgan  framgår  därtill  att  stadgan  binder 

medlemsstaterna i alla situationer där medlemsstaterna vidtar åtgärder för att uppfylla 

sina skyldigheter enligt EU-rätten.113 Det är inte möjligt att en situation uppkommer där 

den nationella lagstiftningen omfattas av unionsrättens tillämpningsområde utan att de 

grundläggande rättigheterna, såsom de skyddas av stadgan och de allmänna principerna, 

ska skyddas.114 Det innebär att stadgan är tillämplig i alla situationer som regleras av 

EU-rättsliga  regler,  samt  när  nationell  lagstiftning  faller  inom  unionsrättens 

tillämpningsområde, men inte i fråga om rent nationella åtgärder.115 Att medlemsstaterna 

är skyldiga att respektera de grundläggande rättigheterna när man genomför EU-rätten 

eller agerar inom EU-rättens tillämpningsområde innebär därutöver att EU-domstolen 

har  kompetens  att  granska  deras  nationella  åtgärder  utifrån  EU:s  rättighetsskydd.116 

Därmed  är  stadgan  tillämplig  då  en  nationell  domstol  verkställer  en  europeisk 

arresteringsorder. Även om 2:4 p. 2 EAOL är en nationell regel utan motsvarighet i ram-

beslutet hör den samman med ett rättsligt institut,  den europeiska arresteringsordern, 

som  grundar  sig  på  en  EU-rättslig  rättsakt.  Vid  verkställandet  av  en  europeisk 

arresteringsorder genomför den nationella domstolen därmed unionsrätten, och måste 

således ta hänsyn till stadgans rättighetsskydd. Deras tolkning av detta kan då också 

underställas  EU-domstolens  granskning.  EU-domstolen  måste  emellertid  beakta  den 

praxis som Europadomstolen har utvecklat på området. 

Således  måste  den  nationella  domstolen,  vid  verkställandet  av  en  europeisk 

arresteringsorder, beakta såväl Europakonventionen som stadgan. Eftersom stadgan ska 

hålla  samma  nivå  som  konventionen  bör  resultatet  bli  detsamma.  Därmed  är 

Europadomstolens praxis på utlämningsområdet i princip giltig även i förhållande till 

111 C-617/10 Åkerberg Fransson, p. 21. 
112 Fontanelli, s. 204. 
113 Lenaerts, s. 378. 
114 Schmauch, s. 808. 
115 C-617/10 Åkerberg Fransson, p. 19. 
116 Muir, s. 227. 
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EU-rätten. Samtidigt syftar den europeiska arresteringsordern även till att åstadkomma 

ett  mer  effektivt  och  smidigt  samarbete  mellan  medlemsstaterna,  p.  5  preambeln. 

Därmed  ställs  skyddet  för  de  grundläggande  rättigheterna  mot  överväganden  om 

effektivitet och lojalitet, på ett sätt som inte är fallet inom Europakonventionssystemet. 

Således måste det utrönas hur målet om ett effektivt system ska förhålla sig till skyddet 

för  grundläggande  rättigheter,  och  hur  den  nationella  domstolen  ska  väga  de  här 

intressena mot varandra. 

4.2 Förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt 

4.2.1 Skyldigheten att tillämpa EU-rätten 

En  central  aspekt  av  systemet  med  en  europeisk  arresteringsorder  är  att  det  nya 

förfarandet  innebar  en  juridifiering  av  utlämningsprocessen  inom  EU.  Därmed  har 

systemet inneburit en utökad roll för nationella domstolar i förhållande till tolkningen 

och tillämpningen av regler kring överföring av misstänka och dömda brottslingar.117 Att 

nationella  domstolar  tolkar  och  tillämpar  EU-rätt  är  dock  en  förutsättning  för  att 

unionsrätten ska fungera. Nationella domstolar är skyldiga att tillämpa unionsrätten då 

den aktualiseras och att garantera de rättigheter som EU-rätten skapar. EU-rätten utgår 

från att det är till de nationella domstolarna som enskilda kan vända sig då de förvägrats 

sina rättigheter enligt  EU-rätten, och de nationella domstolarna utgör därmed en bro 

mellan nationell och EU-rätt.118

I förarbetena till arresteringsorderslagen hävdas att Europakonventionen har företräde 

vid  konflikter  mellan  rambeslutet  och  konventionen,  eftersom  konventionen  utgör 

svensk lag.119 Det kan ifrågasättas om det är förenligt med principen om EU-rättens 

företräde. Unionsrätten reglerar inte förhållandet mellan Europakonventionen och EU:s 

medlemsstaters  rättsordningar,  och  fastställer  inte  heller  vilka  slutsatser  en  nationell 

domstol  ska  dra  då  en  nationell  bestämmelse  är  oförenlig  med  konventionen.120 

Unionsrätten reglerar emellertid relationen mellan nationell rätt och EU-rätt. Principen 

117 Prop 2003/4:7, s. 64. 
118 Lenaerts, Maselis och Gutman, s. 13. 
119 Ds 2002:62, s. 94. 
120 Schmauch, s. 800. 
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om EU-rättens företräde, som först formulerades i Costa mot E.N.E.L,121 innebär att i en 

konflikt  mellan nationell  rätt  och EU-rätt  så  tillämpas EU-rätten,  oberoende av  den 

nationella rättens plats i den interna normhierarkien. Det är etablerad praxis att  EU-

rätten har företräde även över medlemsstaternas grundlagar.122 Syftet är att åstadkomma 

en enhetlig tillämpning av EU-rätten genom hela unionen.123 Som framkommit ovan kan 

emellertid även Europakonventionen få konsekvenser för tillämpningen av EU-rätten, 

genom att påverka tillämpningen av stadgan, som är tillämplig närhelst en rättsfråga 

faller inom EU-rättens tillämpningsområde. Därmed blir frågan hur dessa principer och 

regler samspelar. 

Rambeslut  har  endast  indirekt  effekt.124 Därmed är  nationella  domstolar  skyldiga att 

tolka nationell lagstiftning konformt med beslutet, så länge som det skulle innebära en 

förbättring av den enskildes ställning, men de är inte skyldiga att åsidosätta nationell 

lagstiftning till förmån för rambeslutet.125 Relaterade rättigheter, såsom rättigheterna i 

stadgan,  kan  emellertid  ha  direkt  effekt  och  därmed  begränsa  medlemsstaternas 

handlingsutrymme  i  förhållande  till  ett  rambeslut.126 Så  kan  vara  fallet  även  då 

medlemsstaternas nationella lagstiftning omnämns i rambeslutet, som i rambeslutet om 

europeisk  arresteringsorder.127 Genom effektivitetsprincipen,  kodifierad  i  artikel  19.1 

FEU, garanteras EU-rättens konkreta genomförande, så att de rättigheter som EU-rätten 

innebär för enskilda inte endast ska existera i teorin. Det gäller såväl de grundläggande 

rättigheterna som återfinns i stadgan, Europakonventionen och nationella konstitutioner, 

som EU-specifika rättigheter såsom rätten till fri rörlighet.128 Det faktum att EU är en 

”gemenskap grundad på rättsstatsprincipen” innebär att EU-rätten ska vara åtminstone 

lika  effektiv  som  nationell  rätt  i  medlemsstaterna.129 Genom  effektivitetsprincipen 

121 Mål 6/64 Costa mot E.N.E.L. 
122 C-399/11 Melloni, p. 59. 
123 Fontanelli, s. 197. 
124 Artikel 34 EU (Nicefördraget). I Lissabonfördraget avskaffades rambeslut som lagstiftningsform inom 

EU. Sedan 1 december 2014 har EU-domstolen samma jurisdiktion i förhållande till rambeslut som till 
annan lagstiftning, artikel 10, protokoll (nr 36), men inget i övergångsbestämmelserna talar om någon 
förändring i rambeslutens rättsverkan, och domstolen har inte heller kommit med någon ny praxis.

125 C-105/03 Pupino, p. 43.
126 Peers 2004, s. 529 f. 
127 A.a., s. 531. 
128 Lenaerts, s. 381. 
129 Von Bogdandy och Ioannidis, s. 63. 
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uppställs därmed en skyldighet för medlemsstaterna att förverkliga syftet med en EU-

rättsakt inom det nationella rättsväsendet, och de mest centrala allmänna principerna, 

såsom  EU-rättens  autonomi,  direkt  effekt,  principen  om  EU-rättens  företräde, 

effektivitetsprincipen och  principen  om en enhetlig  tillämpning av  EU-rätten,  syftar 

tillsammans  med  principen  om statens  skadeståndsskyldighet  gentemot  enskilda  för 

överträdelser  av  EU-rätten  till  att  såväl  försäkra  EU-rättens  effektivitet  som  dess 

legitimitet. Genom dessa principer har EU således konstitutionaliserats.130 

Då harmoniserade rättsakter saknas är det upp till medlemsstaternas myndigheter och 

domstolar  att  tillförsäkra EU-rättens fulla  genomslag,  samt att  det  finns åtgärder  att 

vidta  för  att  enskilda  ska  ha  möjlighet  att  hävda sin  rätt.131 Att  medlemsstaterna  är 

ansvariga för EU-rättens effektiva genomförande på nationell nivå bekräftas också av 

artikel  291  FEUF.  Effektivitetsprincipen  är  därmed  den  konkreta  tillämpningen  av 

principen  om  EU-rättens  företräde,132 och  den  svenska  domstolen  har  därför  en 

skyldighet att tillse att systemet med en europeisk arresteringsorder fungerar i praktiken. 

Därmed kan en medlemsstat inte nödvändigtvis, såsom lagstiftaren hävdade i motiven 

till  arresteringsorderslagen,133 göra  avsteg  från  rambeslut  med  hänvisning  till  att  de 

saknar direkt effekt. Av lojalitetsprincipen, artikel 4.3 FEU, följer att medlemsstaterna är 

skyldiga att vidta alla åtgärder för att säkerställa de skyldigheter som följer av fördragen 

eller unionens rättsakter, samt att medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina 

uppgifter samt avstå från åtgärder som skulle äventyra syftet med unionen. Vid upp-

ställandet av ramarna för principen EU-rättens effektiva genomförande har lojalitets-

principen haft en central roll, inte minst genom att ge upphov till i doktrinen om indirekt 

effekt, och särskilt som EU-domstolen ofta har EU-rättens effektiva genomförande som 

sitt främsta kriterium vid tolkningen av EU-rätten.134 

130 A.a., s. 64. 
131 Lenaerts, s. 381. 
132 Lenaerts, Maselis och Gutman, s. 109. 
133 Prop 2003/04:7, s. 70.
134 Herlin-Karnell 2012, s. 44. 
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4.2.2 Förhållandet mellan rambeslutet och stadgan

Om  harmoniserade  rättsakter  existerar  har  de  nationella  domstolarna  begränsade 

möjligheter att göra avsteg från dessa. Enligt artikel 53 stadgan ska stadgan inte tolkas 

så  att  den  inskränker  det  rättighetsskydd  som  medlemsstaterna  själva  uppställer. 

Artikeln motsvarar således artikel 53 Europakonventionen. Till skillnad från i Europa-

konventionen gäller emellertid medlemsstaternas rätt att ha en högre skyddsnivå än EU-

rätten endast inom deras ”respektive tillämpningsområde”, det vill säga där EU-rätten 

och den nationella  konstitutionen inte  överlappar.  Det  området  är  emellertid  mycket 

litet,  och blir  mindre  i  och med att  ny EU-rätt  skapas.  Artikeln  innebär  därmed att 

medlemsstaterna,  då  de  genomför  EU-rätten,  i  första  hand  måste  tillämpa  stadgan 

snarare  än  sin  egen  grundlag.  I  praktiken  får  därmed  artikel  53  stadgan  endast  en 

mycket begränsad innebörd, och den innebär inte att medlemsstaternas konstitutioner 

undantas från principen om EU-rättens företräde.135 

I Melloni slog EU-domstolen fast att det faktum att rambeslutet innehåller regler om hur 

överlämningar på grund av utevarodomar ska hanteras och om möjligheten att i sådana 

fall förena överlämningen med villkor innebar att den verkställande staten inte kunde 

åberopa stadgan för att göra en annan bedömning av samma fråga. Ett sådant agerande 

skulle  undergräva  principerna  om ömsesidigt  förtroende  och erkännande,  genom att 

underkänna  den  i  rambeslutet  fastställda  normen  för  skydd  av  grundläggande 

rättigheter.136 Enligt rambeslutet saknar medlemsstaternas myndigheter och domstolar 

kompetensen att bedöma lämpligheten i att genomföra en arresteringsorder. Istället är de 

begränsade till att pröva arresteringsordrar mot de specifika verkställighetshinder som 

rambeslutet innehåller. Artikel 1.2 i rambeslutet innebär att medlemsstaterna i princip är 

skyldiga att verkställa de arresteringsordrar som sänds över till dem. En medlemsstat får 

endast vägra att verkställa en arresteringsorder i de fall som det följer av artikel 3, 4 

eller 4a att verkställighet kan vägras, och endast de villkor som anges i artikel 5 får 

föreskrivas  i  samband  med  överlämningen.137 Artikel  4a  rambeslutet  reglerar 

135 De Boer, s. 1093. 
136 C-399/11 Melloni, p. 62-63. 
137 C-399/11 Melloni, p. 38. 
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uttömmande när verkställandet av en arresteringsorder som grundar sig på en utevaro-

dom  inte  innebär  ett  åsidosättande  av  rätten  till  en  rättvis  rättegång.  Därmed  kan 

medlemsstaten  inte,  utifrån  sin  egen,  mer  långtgående  tolkning  av  den  rättigheten, 

bibehålla  en möjlighet  att  uppställa  villkor  vid  överlämningar  och samtidigt  agera  i 

enlighet med principen om EU-rättens företräde.138

En  sådan  tolkning  av  principen  om EU-rättens  företräde  innebär  inte  att  åtgärdens 

förenlighet med det nationella rättighetsskyddet överhuvudtaget inte kan prövas.139 Att 

stadgan är tillämplig utesluter inte att även medlemsstaternas konstitutionella rättighets-

skydd kan vara  tillämpligt,  eller  att  medlemsstaten  beaktar  Europakonventionen.  En 

parallell  tillämpning av stadgan och det  nationella  skyddet  är  möjlig,  så  länge  som 

tillämpningen av den nationella skyddet inte begränsar det effektiva genomförandet av 

EU-rättens syften.140 EU-domstolen slog i Melloni fast att nationella domstolar behåller 

sin  kompetens  att  tillämpa sitt  nationella  rättighetsskydd  i  sådana  fall  då  EU-rätten 

kräver nationella genomförandeåtgärder för att bli verksam på nationell nivå, såsom i 

fallet med rambeslut. Tillämpningen av det nationella rättighetsskyddet får dock inte 

undergräva  vare  sig  de  grundläggande  rättigheterna  i  stadgan  eller  principerna  om 

unionsrättens  företräde,  enhetlighet  och  verkan.141 Om det  finns  harmoniserade  EU-

rättsliga  regler  måste  det  nationella  rättighetsskyddet,  om  det  innebär  en  högre 

skyddsnivå  än  stadgan,  därmed  vika  för  denna,  för  att  möjliggöra  en  enhetlig  och 

effektiv  tillämpning  av  EU-rätten.142 I  varje  specifik  situation  måste  den  nationella 

domstolen  därmed  göra  en  bedömning  av  vilket  rättighetsskydd  som är  tillämpligt, 

samt, då det är fråga om att tillämpa EU-rätten, hur de grundläggande rättigheterna i 

stadgan, Europakonventionen och grundlagen ska tolkas och vägas mot unionsrättens 

övriga allmänna principer. Således formulerar EU-domstolen i Melloni en underförstådd 

lagvalsregel, enligt vilken det mest långtgående skyddet för grundläggande rättigheter 

ska väljas i första hand – liksom i valet mellan stadgan och Europakonventionen. Till 

skillnad  från  i  valet  mellan  konventionen  och  stadgan  har  den  här  lagvalsregeln 

138 C-399/11 Melloni, p. 44. 
139 Ritleng, s. 52. 
140 A.a., s. 53. 
141 C-399/11 Melloni, p. 60.
142 C-399/11 Melloni, p. 59.
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emellertid endast en underordnad betydelse, eftersom den måste vika för principen om 

EU-rättens  företräde.  Huruvida  tillämpningen  av  det  nationella  skyddet  skulle 

undergräva principen beror på om EU-rätten i det aktuella fallet lämnar utrymme för 

skönsmässiga bedömningar i  de nationella myndigheternas tillämpning av EU-rätten, 

vilket arresteringsordern inte gör.143 Således kan ett mer långtgående nationellt skydd för 

grundläggande rättigheter i princip inte tillämpas istället för rambeslutet, eftersom det 

skulle undergräva dess effektivitet. 

Slutsatsen måste därmed dras att stora delar av medlemsstaternas möjligheter att själva 

beakta skyddet för enskildas fri- och rättigheter vid verkställandet av en arresterings-

order  har  begränsats  genom rambeslutet,  framför  allt  vad avser  rätten till  en rättvis 

rättegång,  som var  den rättighet  som lagstiftaren  vid  införandet  av  2:4  p.  2  EAOL 

förutspådde  främst  skulle  aktualisera  bestämmelsen.  Därmed  har  den  nationella 

domstolen endast en mycket begränsad möjlighet att tillämpa stadgan, sitt  nationella 

rättighetsskydd eller Europakonventionen istället för rambeslutet, om den bedömer att 

den enskildes rättigheter riskerar att kränkas. Även om dessa rättsakter i princip kan och 

ska beaktas, utifrån skyldigheten att tolka arresteringsorderslagen EU-konformt, är det 

tydligt att det effektiva genomförandet av EU-rätten hindras om varje medlemsstat gör 

en egen bedömning av när en överlämning kan vara oacceptabel på grund av att  en 

annan medlemsstat  kan komma att  kränka enskildas  rättigheter.  I  sådana fall  skulle 

systemets syfte inte uppnås. En sådan tolkning skulle därmed strida mot den nationella 

domstolens skyldigheter enligt EU-rätten.  Skyldigheten att tolka nationell lagstiftning 

EU-konformt omfattar dessutom även en skyldighet att tolka lagen konformt med EU-

rättens allmänna principer.144 Arresteringsorderslagen måste därmed tolkas på ett  sätt 

som är förenligt med principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende. Således 

kan den nationella domstolen inte bortse från förfarandet i 7.1 FEU för att fastställa när 

tillämpningen av EU-rätten ska avbrytas i förhållande till en viss stat. Vad som därmed 

måste besvaras är hur dessa EU-rättsliga skyldigheter ska förhålla sig till varandra, och 

vad  som  sker  om  en  medlemsstat  trots  allt  bevisligen  inte  skyddar  grundläggande 

rättigheter. 
143 Ritleng, s. 58. 
144 Combeaud, i Guild, s. 193. 
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5 EU:s rättighetsstadga och den europeiska arresteringsordern 

5.1 Principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende

Utgångspunkten för principerna om ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende, 

som utgör grunden för den europeiska arresteringsordern, är att alla EU:s medlemsstater 

är rättsstater som upprätthåller ett skydd för mänskliga rättigheter. Den presumtionen 

utgör  grunden för  hela  det  EU-rättsliga systemet,  genom att  ge legitimitet  till  EU:s 

beslut och upprätthålla förtroendet såväl mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner 

som  mellan  medlemsstaterna.  Därmed  ska  undantag  från  principerna  sällan  kunna 

förekomma.145 Principen  om  ömsesidigt  förtroende  kan  även  betraktas  som  en 

konsekvens  av  lojalitetsprincipen,  som  gäller  också  mellan  medlemsstaterna  på  de 

områden som kan komma att påverka den inre marknaden,146 och suveränitetsprincipen, 

enligt vilken alla stater är jämställda.147 Olika tolkningar av ett och samma värde är då 

ofrånkomliga,  även om det är  fråga om tolkningar  av gemensamma begrepp,  såsom 

grundläggande  rättigheter.  I  en  situation  då  alla  inblandade  parter  är  rättsstater  och 

demokratier kan den egna tolkningen av en rättighet inte betraktas som bättre än en 

annan  medlemsstats  tolkning  enbart  utifrån  den  egna  rättsordningens  värderingar. 

Principerna  om  ömsesidigt  erkännande  och  förtroende  speglar  därmed  att 

medlemsstatens rätt att själv få bestämma över tolkningen av fundamentala värden och 

ordna sin rättsordning, till exempel vad avser den materiella straffrätten eller skyddet av 

grundläggande  fri-  och  rättigheter,  prioriteras  över  frågan  om  harmonisering.  Det 

innebär emellertid även att olika definitioner av en och samma princip måste kunna få 

direkta konsekvenser i en annan medlemsstats rättsväsende, för att underlätta samarbetet 

inom unionen.148

Till  skillnad från då principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende tillämpas 

inom inremarknadsrätten,  till  fördel  för  den enskilde,  så  motiveras  tillämpningen av 

principerna inom området för frihet, säkerhet och rättvisa med att de är nödvändiga för 
145 Von Bogdandy och Ioannidis, s. 60. 
146 Zetterquist, s. 902. 
147 A.a., s. 904. 
148 A.a., s. 904. 
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att  kompensera för konsekvenserna av den fria rörligheten för människor,  varor och 

tjänster,  som  också  underlättar  för  den  gränsöverskridande  brottsligheten  i  Europa. 

Systemet  med  den  europeiska  arresteringsordern  har  utarbetats  i  medlemsstaternas, 

snarare  än  de  enskildas  intressen,  vilket  har  resulterat  i  att  statens  makt  gentemot 

enskilda har ökat. Grundläggande fri- och rättigheter har inte heller fått en framträdande 

plats i det utökade straffrättsliga samarbetet, trots, eller kanske på grund av, presum-

tionen om medlemsstaternas rättsstatlighet.149

EU-domstolen har  i  sin  praxis  utgått  från  att  en  hög nivå av ömsesidigt  förtroende 

existerar  medlemsstaterna  emellan,  och  betonat  att  arresteringsordrar  ska  verkställas 

oberoende  av  om  nationell  rätt  skiljer  sig  åt  i  olika  länder.150 Det  straffrättsliga 

samarbetet, inte minst systemet med en europeisk arresteringsorder, är beroende av att 

medlemsstaterna  har  förtroende  för  att  andra  medlemsstaters  domstolar  och 

myndigheter fattar korrekta och rättssäkra beslut, för att skapa den effektiva och snabba 

modell  för överföringar  av enskilda misstänkta eller  dömda inom EU som systemet 

syftar  till.151 En  effektiv  brottsbekämpning  har  således  prioriterats  framför  att 

detaljgranska följderna för den enskildes grundläggande rättigheter i varje fall.152 EU-

domstolen har definierat principen om ömsesidigt erkännande, såsom den upptagits i 

rambeslutet  genom artikel 1.2, så att  medlemsstaterna i  princip är skyldiga att  vidta 

åtgärder med anledning av en europeisk arresteringsorder, i och med att staterna endast 

får vägra att verkställa en arresteringsorder i de fall som följer av rambeslutet.153 Därtill 

måste  tillämpningen  av  unionsrätten  vara  enhetlig,  varför  bestämmelser  som  inte 

innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar ska ges en 

självständig, EU-rättslig tolkning. Principer såsom ne bis in idem, som utgör en central 

aspekt  av  rätten  till  en  rättvis  rättegång, ska  därmed  ges  en  enhetlig,  unionsrättslig 

innebörd, och inte tolkas enligt nationell rätt.154 De brott som undantagits från kravet på 

dubbel straffbarhet ska däremot tolkas i enlighet med nationell  rätt i  den utfärdande 

149 Mitsilegas 2012, s. 322. 
150 Mitsilegas 2009, s. 125.
151 C-396/11 Radu, p. 34, C-399/11 Melloni, p. 37. 
152 Mitsilegas 2012, s. 322. 
153 C-261/09 Mantello, p. 36-37, C-399/11 Melloni, p. 38. 
154 C-261/09 Mantello, p. 38. 
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medlemsstaten,  eftersom rambeslutet  föreskriver  det,  artikel  2.  På  så  sätt  uppfyller 

rambeslutet,  enligt  EU-domstolen,  också  legalitetsprincipens  krav.155 EU-domstolen 

menar vidare att  det höga förtroendet medlemsstaterna emellan kan motiveras av att 

medlemsstaternas skyldighet att skydda grundläggande rättigheter även omfattar deras 

nationella  straffrätt,  eftersom  också  den  omfattas  av  Europakonventionen.  EU-

domstolen  betonade  särskilt  att  den  person  som  är  föremål  för  en  europeisk 

arresteringsorder  kan  använda sig av  de  talemöjligheter  som finns  i  den  utfärdande 

staten för att ifrågasätta lagenligheten av åtgärderna om han upplever att hans rättigheter 

har kränkts.156 Således har EU-domstolen slagit fast att det i första hand är upp till den 

utfärdande  medlemsstaten  att  tillse  att  den  överlämnade  personens  rättigheter 

skyddas.157 Därmed  anknyter  EU-domstolen  också  till  Europadomstolens  praxis  i 

Stapleton mot Irland, där Europadomstolen menade att den sökande kunde hävda sina 

rättigheter även i den utfärdande staten.158 

Rambeslutet  är,  enligt  EU-domstolen,  förenligt  med  såväl  stadgan  som  Europa-

konventionen.159 Eftersom  den  konkreta  tillämpningen  av  grundläggande  rättigheter 

såsom rätten till en rättvis rättegång har reglerats genom rambeslutet, på ett sätt som är 

förenligt  med de  krav  som stadgan uppställer  vid  begränsningen av  rättigheter,  kan 

stadgan  inte  sättas  i  rambeslutets  ställe.160 Åtgärder  som följer  av  rambeslutet  eller 

tillämpas som en del  av arresteringsordersförfarandet  kan inte i  sig anses bryta  mot 

stadgan.161 Vidden av det EU-rättsliga rättighetsskyddet måste därtill bedömas utifrån de 

särskilda  egenskaper  som EU  har  och  de  krav  som EU-rätten  uppställer  och  som 

framkommer  av  principerna  om  ömsesidigt  förtroende  och  erkännande.  Eftersom 

stadgan,  utifrån  principen  om  EU-rättens  företräde,  inte  utgör  endast  en 

minimistandard,162 ska rambeslutet,  liksom nationell  rätt,  tolkas  konformt  med såväl 

stadgan  som med principerna  om EU-rättens  företräde  och effektiva  genomförande. 

155 C-303/05 Advocaten voor de Wereld, p. 49-53. 
156 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 50. 
157 C-303/05 Advocaten voor de Wereld, p. 53. 
158 Stapleton mot Irland, p. 29. 
159 C-399/11 Melloni, p. 50. 
160 C-399/11 Melloni, p. 60. 
161 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 47. 
162 De Boer, s. 1092. 
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Således kan, till exempel, ett åsidosättande av rätten till  försvar i ett förfarande som 

resulterar  i  en  utevarodom  i  vissa  fall  utgöra  skäl  att  vägra  verkställa  en 

arresteringsorder enligt artikel 4a, men någon mer långtgående rätt att till exempel höras 

innan arresteringsordern utfärdas kan inte följa av stadgan, eftersom rambeslutet innebär 

en berättigad begränsning av artikel 47 och 48, i och med att unionslagstiftaren genom 

stadgan  har  garanterat  rätten  att  yttra  sig  i  den  verkställande  staten.163 Genom  en 

uttömmande  reglering  av  de  möjligheter  som staten  har  för  att  vägra  verkställa  en 

arresteringsorder  har  unionslagstiftaren  därmed  tagit  bort  den  verkställande  statens 

möjlighet att ställa ytterligare krav på den utfärdande staten utöver de möjligheter som 

ges i rambeslutet, såsom krav på förnyad prövning av utevarodomar.164 

Samtidigt  så  ska artikel  1.3 rambeslutet  innebära en garanti  för  att  rambeslutet  inte 

påverkar vare sig den utfärdande eller den verkställande statens skyldighet att tillämpa 

stadgan och de grundläggande rättigheterna och grundläggande rättsliga principerna i 

artikel  6  FEU.165 Särskilt  rätten  till  ett  effektivt  rättsmedel  är  av  vikt.166 Den rätten 

tillgodoses  emellertid,  enligt  EU-domstolen,  genom  att  rambeslutet  stadgar  att 

förfarandet  sker  under  kontroll  av  en  rättslig  myndighet.167 Därtill  betonar  EU-

domstolen  att  rambeslutet  inte  hindrar  medlemsstaterna  från  att  tillämpa  sina 

konstitutionella  regler  om  en  rättvis  rättegång  –  så  länge  som  tillämpningen  av 

rambeslutet  inte  sätts  ur  spel.168 Därmed  kan  tillämpningen  av  de  konstitutionella 

reglerna i princip inte uppställas som hinder för att verkställa en arresteringsorder, vilket 

innebär att även möjligheten att tillämpa 2:4 p. 2 EAOL begränsas.

Principerna  om  ömsesidigt  förtroende  och  erkännande  utgår  således  från  att  ingen 

medlemsstat objektivt sett kan betraktas som mer av en rättsstat än någon annan. Det 

innefattar även att ingen av medlemsstaternas konstitutioner eller skydd av mänskliga 

rättigheter kan sägas vara mer fulländade än de andras. Samarbetet utgår således från att 

163 C-396/11 Radu, p. 37-42. 
164 C-399/11 Melloni, p. 44. 
165 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 40. 
166 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 42. 
167 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 46-47. 
168 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 53. 
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skillnader i  staternas rättsordningar endast utgör variationer,  inte brister.  Samma syn 

återkommer i Europadomstolens praxis om staternas margin of appreciation.169 Därmed 

kan en medlemsstat inte heller vägra samarbeta med en annan endast på grund av att de 

i fråga om grundläggande rättigheter gjort olika överväganden och valt olika lösningar. 

Samtidigt  är  det  här  i  vissa fall  en fiktion.  Det  faktum att  alla  EU:s  medlemsstater 

återkommande fälls av Europadomstolen visar på att  det förekommer situationer där 

rättighetsskydden inte  bara är  olika,  utan faktiskt  brister.  Frågan är  således  i  vilken 

utsträckning den fiktionen, att ett skydd för grundläggande rättigheter kan garanteras i 

den utfärdande staten, ska upprätthållas av den verkställande staten. 

5.2 Skyldigheten att reagera på systembrister

Inget  av de mål  hos EU-domstolen som rört  den europeiska arresteringsorderna har 

handlat om en situation där domstolen har ansett att grundläggande rättigheter faktiskt 

har kränkts. Därmed går det inte nödvändigtvis att dra slutsatsen att en kränkning av den 

överlämnades  grundläggande  rättigheter  inte  i  vissa  fall  skulle  kunna  ge  den  verk-

ställande  staten  rätt  att  vägra  verkställa  arresteringsordern.  Att  EU-domstolen  har 

betonat att  de nationella  myndigheterna och domstolarna måste  beakta stadgan i  sin 

tillämpning av rambeslutet kan anses tala för en sådan tolkning.170 EU-domstolen har 

dessutom i  relation  till  det  gemensamma systemet  för  asyl  uttalat  att  principen om 

ömsesidigt förtroende inte kan vara absolut. Liksom vid analysen av Europadomstolens 

praxis kring Dublinsystemet torde en analogi kunna göras mellan det förfarandet och 

arresteringsordern.171 Presumtionen  om  att  medlemsstaterna  skyddar  grundläggande 

rättigheter måste därmed kunna brytas, och undantag kunna göras från skyldigheten att 

verkställa en arresteringsorder. 

Liksom i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder anges i Dublinförordningen att 

den  respekterar  de  grundläggande  rättigheterna  såsom  de  erkänns  i  stadgan,  p.  15 

preambeln. EU-domstolen har även där betonat medlemsstaternas skyldighet att tolka 

såväl  nationell  rätt  som  sekundärrätten  konformt  med  stadgan,  vilket  innefattar  en 

169 Cameron, s. 119.
170 Janssens, s. 210. 
171 C-396/11 Radu, generaladvokatens yttrande, p. 76. 

52



skyldighet att försäkra sig om att den tolkning av stadgan som man grundar sig på är 

korrekt.172 Det kan, enligt EU-domstolen, liksom vid tillämpningen av den europeiska 

arresteringsordern, presumeras att alla stater som deltar i det gemensamma asylsystemet 

skyddar de grundläggande rättigheterna.173 Samtidigt kan det inte uteslutas att systemet i 

en viss medlemsstat stöter på betydande funktionella svårigheter, varmed det uppstår en 

allvarlig risk för att enskilda som överförs till den medlemsstaten behandlas på ett sätt 

som inte är förenligt med deras grundläggande rättigheter – det vill säga att det uppstår 

betydande systembrister.174 I  sådana fall ska de övriga medlemsstaterna inte överföra 

enskilda till den staten.175 Varje enskild kränkning av en grundläggande rättighet som 

sker i den ansvariga medlemsstaten är dock inte i sig tillräcklig för att påverka övriga 

medlemsstaters  skyldighet  att  upprätthålla  det  gemensamma  asylsystemet  eller 

arresteringsorderssystemet i förhållande till den medlemsstaten.176 Det följer av syftet 

med själva unionen, av syftet med att genomföra ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa, och,  i synnerhet,  av syftet med att  genomföra principen om ömsesidigt för-

troende och presumtionen om att medlemsstaterna skyddar grundläggande rättigheter.177 

Systembristerna  måste  innebära  en  kränkning  av  artikel  4  stadgan,  som  motsvarar 

artikel 3 Europakonventionen, för att kunna utgöra skäl att sluta tillämpa det normala 

förfarandet.178 EU-domstolen  slår  därmed,  liksom  Europadomstolen,179 fast  att  det 

faktum att ett gemensamt system för överförandet av enskilda mellan medlemsstaterna 

har skapats inte utgör en tillräcklig garanti för att staterna upprätthåller ett skydd för 

grundläggande  rättigheter,  så  länge  som  de  materiella  reglerna  och  processuella 

garantierna (för asylmottagandet, i fallet med Dublinförordningen, och för till exempel 

straffprocessen och fångvården, vid tillämpningen av arresteringsorderssystemet) inte 

har  harmoniserats.  Således  formulerar  också  båda  domstolarna  en  princip  om  ett 

motbevisbart  ömsesidigt  förtroende.180 Till  skillnad  från  i  Europadomstolens  praxis 
172 C-411/10 N.S. m.fl., p. 77. 
173 C-411/10 N.S. m.fl., p. 80. 
174 C-411/10 N.S. m.fl., p. 81. 
175 C-411/10 N.S. m.fl., p. 94.
176 C-411/10 N.S. m.fl., p. 82. 
177 C-411/10 N.S. m.fl., p. 83. 
178 C-411/10 N.S. m.fl., p. 86. 
179 M.S.S. mot Belgien och Grekland, p. 342. 
180 Brouwer, s. 145. 
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tycks emellertid möjligheten att avbryta tillämpningen av förfarandet i EU-domstolens 

praxis vara begränsad till artikel 4 stadgan, tortyrförbudet, vilket får ytterligare stöd av 

att domstolen betonat att den överlämnades rättigheter i första hand skulle garanteras i 

den utfärdande staten.181

Utgången i N.S. m.fl. visar, liksom Europadomstolens praxis, på behovet av att tillåta 

undantag  från  principen  om  ömsesidigt  förtroende  då  principen  tillämpas  till  den 

enskildes  nackdel.  Det  är  rimligt  att  samma  slutsats  dras  i  förhållande  till  det 

straffrättsliga  samarbetet,  och  att  slutsatserna  från  N.S.  m.fl.  även får  betydelse  för 

tillämpningen av den europeiska arresteringsordern.182 Det finns inget skäl till  varför 

tillämpningen  av  artikel  4  stadgan  som ett  undantag  från  principen  om ömsesidigt 

förtroende  skulle  bero  på  överföringens  rättsliga  grund,  särskilt  som  såväl 

Dublinförordningen  som  rambeslutet  om  en  europeisk  arresteringsorder  utgår  från 

presumtionen  att  medlemsstaterna  skyddar  grundläggande  rättigheter.183 Liksom  i 

förhållande  till  asylförfarandet  är  det  möjligt  att  föreställa  sig  en  situation  där  en 

medlemsstat uppvisar sådan systembrister i skyddet av grundläggande rättigheter i det 

straffrättsliga systemet att det inte är möjligt att överföra enskilda personer dit. Såsom 

kommissionen  har  påpekat  har  Europadomstolen  funnit  att  förhållandena  i 

medlemsstaternas fängelser i vissa fall inneburit en kränkning av artikel 3, och enligt 

kommissionen tillåter rambeslutet inte att en överlämning sker om den verkställande 

myndigheten är övertygad om att det skulle leda till en kränkning av tortyrförbudet.184

EU-domstolen har således i N.S. m.fl. upprättat en skyldighet för nationella domstolar 

att i vissa fall pröva andra medlemsstaters rättighetsskydd vid överförandet av enskilda. 

Av N.S. m.fl. följer att nationella myndigheter har en skyldighet att reagera på allvarliga 

brister i andra medlemsstaters skydd för grundläggande rättigheter.185 Ett system som 

liksom det  gemensamma asylsystemet  eller  den europeiska arresteringsordern endast 

reglerar samarbetet mellan medlemsstaterna, utan att innebära en harmonisering av den 

181 C-303/05 Advocaten voor de Wereld, p. 53, C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 50.
182 Brouwer, s. 146. 
183 Jassner, s. 229. 
184 KOM(2011) 175, s. 7. 
185 Muir, s. 236. 
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materiella rätten, kan endast lyckas om varje stat utövar de förpliktelser som ännu är en 

del  av  deras  kompetens,  vilket  omfattar  att  skydda  grundläggande  rättigheter  vid 

tillämpning  av  den  nationella  straffrätten.  EU-domstolen  uttalade  i  N.S.  m.fl.  att 

medlemsstaterna i  fråga om det gemensamma asylsystemet är skyldiga att  åsidosätta 

principen om ömsesidigt erkännande gentemot en medlemsstat som, emedan den utövar 

sin kompetens enligt systemet, systematiskt kränker de grundläggande rättigheterna.186 

Att okritiskt tillämpa Dublinförordningen i situationer där det innebar ett stödjande av 

allvarliga rättighetskränkningar innebär i sig en kränkning av stadgan, som medlems-

staterna är skyldiga att följa.187 På samma sätt torde en fullständigt okritisk tillämpning 

av rambeslutet kunna innebära en kränkning av artikel 4 stadgan.

Därmed har EU-domstolen slagit fast att medlemsstaterna endast ska samarbeta så länge 

som en medlemsstat inte har systembrister i sitt skydd av grundläggande rättigheter. Om 

presumtionen om ett  likvärdigt  skydd för  mänskliga  rättigheter  motbevisas,  och  det 

finns  påtagliga  grunder  för  att  tro  att  systematiska  kränkningar  av  centrala  grund-

läggande rättigheter förekommer i en viss medlemsstat,  så riskerar den verkställande 

medlemsstaten att bryta mot EU-rätten om samarbetet inte avbryts.188 En central fråga är 

dock hur omfattande granskningen av människorättssituationen i den mottagande staten 

ska vara inför ett överförande. EU-domstolen slog fast att överföringar inte får ske då 

den nationella domstolen inte kan vara omedveten om att systembristerna i förfarandet 

och mottagningsvillkoren innebär påtagliga grunder för att tro att den enskilde skulle 

löpa en verklig risk att utsättas för kränkningar av artikel 4 stadgan, och utgick således 

från de rekvisit  som Europadomstolen uppställt  i  sin praxis.189 Systembrister innebär 

därtill att situationen i medlemsstaten inte är normal, utan närmar sig en konstitutionell 

kris.190 I N.S. m.fl. var det avgörande att det var fråga om systembrister – inte enstaka 

brister,  utan  omfattande  problem  som  innebar  en  systematisk  kränkning  av 

grundläggande rättigheter.191 

186 C-411/10 N.S. m.fl., p. 86. 
187 Canor, s. 391 f. 
188 A.a., s. 401. 
189 C-411/10 N.S. m.fl., p. 94.
190 Von Bogdany och Ioannidis, s. 93.
191 A.a., s. 91. 
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Det är oklart huruvida kränkningar av andra rättigheter än artikel 4 stadgan kan utgöra 

verkställighetshinder.192 Kommissionen  har  noterat  att  Europadomstolen  vid  flera 

tillfällen har funnit att förhållandena i vissa länders fängelser är så undermåliga att de 

innebär  brott  mot  artikel  3  Europakonventionen,  och  att  rambeslutet  inte  tillåter  att 

överlämningar sker ”i sådana fall där verkställande rättslig myndighet, under beaktande 

av alla omständigheter i ärendet, är övertygad om att ett överlämnande skulle leda till en 

kränkning  av  en  eftersökt  persons  grundläggande  rättigheter  på  grund  av  icke 

godtagbara häktningsförhållanden”.193 Andra rättigheter omnämns inte. Möjligheten att 

avbryta tillämpningen av ett system som utgår från principen om ömsesidigt förtroende 

på grund av systembrister i skyddet för grundläggande rättigheter framstår därmed vara 

begränsad till brott mot artikel 4 stadgan, som motsvarar artikel 3 Europakonventionen. 

Att brott mot tortyrförbudet kan utgöra ett skäl att avbryta tillämpningen av rambeslutet 

följer även av rambeslutets preambel, p. 13. I förhållande till övriga rättigheter, såsom 

rätten  till  en  rättvis  rättegång,  har  EU-domstolen  istället  betonat  principen  om 

ömsesidigt  förtroende,  samt  att  rambeslutet  i  sig  respekterar  de  grundläggande 

rättigheterna, liksom att medlemsstaterna är skyldiga att erbjuda ett effektivt rättsmedel 

så  att  legaliteten  av  åtgärder  som  vidtas  i  samband  med  en  arresteringsorder  kan 

prövas.194 Det kan således inte slås fast att alla kränkningar av grundläggande rättigheter 

kan utgöra hinder  mot att  verkställa en arresteringsorder,  eftersom en sådan slutsats 

skulle gå emot EU:s och området för frihet, säkerhet och rättvisas själva raison d'etre  

och vara oförenlig med systemets syfte – att skapa ett tydligt och effektivt samarbete.195 

Kränkningar  av  andra  rättigheter  än  tortyrförbudet  kan  prövas  av  den  utfärdande 

medlemsstaten,  i  samband  med  det  materiella  straffrättsliga  förfarandet,  och  måste 

därmed  inte  skyddas  av  den  verkställande  statens  domstolar.  Därmed  behöver 

potentiella kränkningar av andra rättigheter inte nödvändigtvis utgöra verkställighets-

hinder, eftersom det ömsesidiga förtroendet medlemsstaterna emellan även omfattar ett 

förtroende för att övriga medlemsstater erbjuder effektiva rättsmedel.196

192 Canor, s. 405. 
193 KOM(2011) 175, s. 7. 
194 C-168/13 Jeremy F. mot Premier Ministre, p. 34-36 och 48-50. 
195 Mitsilegas 2012, s. 357. 
196 Walleyn, i Guild och Marin, s. 125. 
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N.S. m.fl. utgör således en vändpunkt i samarbetet inom området för frihet, säkerhet och 

rättvisa,  men  innebär  samtidigt  inte  att  de  principer  som ligger  bakom samarbetet, 

såsom principen om ömsesidigt förtroende, helt har förkastats. Att EU-domstolen har 

slagit fast att presumtionen om ett skydd för grundläggande rättigheter kan motbevisas 

innebär slutet för det automatiska samarbetet, även inom straffrätten.197 De nationella 

domstolarna  är  numera  förpliktade  att  granska  följderna  för  den  enskildes  grund-

läggande  rättigheter,  och  automatiska  överföringar  är  inte  tillåtna.  Nationella 

myndigheter  måste  vägra  verkställa  sådana  överföringar  som  kommer  att  leda  till 

kränkningar  av  tortyrförbudet,  men  troligtvis  inte  i  då  det  föreligger  en  risk  för 

kränkningar av andra rättigheter.198 Principen om ömsesidigt förtroende gäller alltjämt, 

och  innefattar  även  ett  förtroende  för  att  övriga  medlemsstaterna  erbjuder  effektiva 

rättsmedel då den enskilde upplever att hans grundläggande rättigheter har kränkts eller 

riskerar att kränkas. Det är ett genomgående drag i såväl EU- som Europadomstolens 

praxis  på  området  att  kränkningar  av  absoluta  rättigheter,  och  då  främst  av 

tortyrförbudet,  har  kunnat  utgöra  skäl  för  att  göra  undantag  från  principen  om 

ömsesidigt förtroende och de samarbeten som sker inom ramen för området för frihet, 

säkerhet och rättvisa: de kan inte, såsom andra rättigheter tillgodoses av den utfärdande 

statens  domstol  eller  läkas  i  efterhand.  Därmed  tycks  det  som att  det  endast  är  i 

exceptionella  situationer  som  presumtionen  om  ett  likvärdigt  rättighetsskydd  i 

medlemsstaterna kan brytas. Samtidigt tycks Europadomstolen i större utsträckning än 

EU-domstolen öppna för att även kränkningar av icke-absoluta rättigheter kan utgöra 

verkställighetshinder. 

197 Mitsilegas 2012, s. 358. 
198 A.a., s. 359. 
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6 Slutsats 

Slutsatsen kan således dras att det visserligen finns ett visst område inom vilket 2:4 p. 2 

EAOL kan komma att  bli  tillämplig,  men att  bestämmelsens  tillämpningsområde är 

mycket  mindre  än  vad  som framgår  av  såväl  lagtext  som förarbeten  och  praxis.  I 

lagmotiven antogs det att paragrafen framför allt skulle aktualiseras i förhållande till de 

rättigheter  som  anknyter  till  brottmålsprocessen,  såsom  artikel  6,  även  om 

tillämpningsområdet inte begränsades i fråga om Europakonventionens rättigheter. Av 

såväl Europa- som EU-domstolens praxis, både den som föregick och den som kommit 

efter  införandet  av  arresteringsorderslagen,  framgår  emellertid  att  en  överföring  av 

enskilda  mellan  länder  i  första  hand kan komma att  strida  mot  statens  skyldigheter 

enligt Europakonventionen respektive stadgan då den enskilde riskerar att utsättas för 

kränkningar  av  rätten  till  liv  eller  tortyrförbudet  –  absoluta  rättigheter  som  inte 

förväntas kunna hävdas inför den utfärdande statens domstol. 

Europadomstolen har visserligen öppnat för att en överlämning i vissa fall kan strida 

mot just artikel 6, om den överlämnade riskerar att utsättas för en flagrant kränkning av 

rättigheten. Därtill kommer att Europakonventionen, enligt artikel 53, uttryckligen utgör 

en miniminivå, och att staterna har full frihet att upprätthålla ett högre skydd än vad 

konventionen  erbjuder.  Skulle  staten  således  endast  ha  att  förhålla  sig  till 

Europakonventionen skulle staten därmed kunna ställa lägre krav på den kränkning som 

den berörda personen riskerar att utsättas för än det krav på en flagrant kränkning som 

Europadomstolen  uppställer,  på  det  sätt  som Högsta  domstolen  i  NJA 2009  s.  280 

föreslår att regeringen kan göra vid utlämning till tredje land. Ordalydelsen i 2:4 p. 2 

EAOL  binder  dock  den  svenska  domstolens  tillämpning  av  bestämmelsen  till 

Europadomstolens tolkning av Europakonventionen, eftersom det är så det avgörs vad 

som  ”skulle  strida  mot  den  europeiska  konventionen  om  skydd  för  de  mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Därmed begränsas även 2:4 p. 2 EAOL 

till att endast kunna tillämpas vid potentiella kränkningar av artikel 2 och 3, samt vid 

flagranta kränkningar av andra artiklar. 
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Om den nationella domstolen endast hade att beakta Europadomstolens praxis skulle 

emellertid tillämpningen av 2:4 p. 2 EAOL vara relativt rättfram, om än mer begränsad 

än vad som framgår av ordalydelsen. Eftersom tillämpningen av arresteringsorderslagen 

innebär  att  domstolen  rör  sig  inom EU-rättens  tillämpningsområde måste  emellertid 

även stadgan och EU-rättens  allmänna principer  beaktas,  inte  minst  principerna  om 

ömsesidigt  förtroende och erkännande som ju ligger  till  grund för  systemet  med en 

europeisk  arresteringsorder.  Såsom framkom av  Melloni  kan  artikel  53  stadgan,  till 

skillnad från artikel 53 Europakonventionen, inte nödvändigtvis tolkas så att medlems-

staterna  kan  uppställa  ett  starkare  rättighetsskydd  än  vad  stadgan  innebär,  om  ett 

starkare skydd skulle innebära att  principerna om EU-rättens företräde och effektiva 

verkan  undergrävs.  Europakonventionen  ska  visserligen  utgöra  en  miniminivå  vid 

tolkningen av stadgan, men principen om ömsesidigt förtroende innebär samtidigt en 

mycket stark presumtion för att, för det första, alla medlemsstater upprätthåller ett skydd 

för grundläggande rättigheter som motsvarar dessa två rättighetsinstruments krav, och, 

för  det  andra,  att  det  vid  brister  i  rättighetsskyddet  finns  effektiva  rättsmedel.  Den 

svenska  domstolen  måste  därmed  väga  skyddet  för  enskildas  rättigheter  mot  sin 

skyldighet att upprätthålla andra EU-rättsliga intressen och tolka arresteringsorderslagen 

EU-konformt. Därtill kommer att rätten till en rättvis rättegång, som enligt förarbetena 

skulle  kunna  aktualiseras  i  förhållande  till  2:4  p.  2  EAOL,  har  begränsats  genom 

rambeslutet  om  en  europeisk  arresteringsorder,  på  ett  sätt  som  av  EU-domstolen 

bedömts vara förenligt med stadgan och Europakonventionen. Således kan en nationella 

domstolen inte i de fallen göra en avvikande tolkning av rätten till en rättvis rättegång 

och samtidigt respektera principen om EU-rättens företräde. Därmed innebär EU-rätten 

ytterligare begränsningar vid tillämpningen av 2:4 p. 2 EAOL, som inte diskuterades 

vid bestämmelsens införande. 

Högsta domstolen anknyter också till den begränsning som EU-rätten innebär för den 

nationella domstolen genom att i NJA 2007 s. 168 betona dels principen om ömsesidigt 

förtroende  och  dels  att  tillämpningen  av  den  europeiska  arresteringsordern  enligt 

rambeslutets preambel endast kan avbrytas genom en tillämpning av förfarandet i artikel 

7.1 FEU. Därmed framgår att även Högsta domstolen anser att gränsen för att tillämpa 
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2:4 p. 2 EAOL ska vara högt ställd. EU-domstolens dom i N.S. m.fl.  har emellertid 

sedan dess öppnat för att  medlemsstaterna trots allt  har en skyldighet att reagera på 

allvarliga kränkningar av tortyrförbudet, utan att förfarandet i artikel 7.1 FEU behöver 

nyttjas.  Även  kommissionen  har  därefter  uttryckt  att  omständigheterna  i  medlems-

staternas  fängelser  kan  innebära  brott  mot  tortyrförbudet,  och  att  den  nationella 

domstolen i den verkställande staten, om den vet att den eftersökte kommer att utsättas 

för sådana förhållanden i och med överlämningen, inte ska verkställa arresteringsordern. 

Det tycks således finnas ett utrymme att,  även utanför förfarandet i artikel 7.1 FEU, 

göra undantag från den europeiska arresteringsordern, om det finns en visshet om att 

den enskilde kommer att utsättas för kränkningar av tortyrförbudet. Till skillnad från i 

Europadomstolens  praxis  verkar  den  möjligheten  emellertid  inte  omfatta  andra 

rättigheter än artikel 4 stadgan. 

Frågan om när 2:4 p. 2 EAOL kan komma att tillämpas kan således besvaras med att 

regeln  åtminstone,  utifrån  såväl  EU-domstolens  som  Europadomstolens  praxis,  kan 

tillämpas då domstolen med stor säkerhet kan säga att den överlämnade kommer att 

utsättas  för  en kränkning av artikel  3  Europakonventionen,  som motsvarar  artikel  4 

stadgan. Regelns praktiska tillämpningsområde är således mycket mer begränsat än vad 

som följer av dess ordalydelse och motiven. Framför allt är det EU-rättens särprägel 

som orsakar den här begränsningen, i och med att Europakonventionen endast uppställer 

en  lägstanivå  för  skyddet  av  grundläggande  fri-  och  rättigheter.  Om  den  svenska 

lagstiftaren endast hade att beakta konventionen hade det varit fullt möjligt att uppställa 

ett krav på en högre skyddsnivå än vad Europadomstolen kräver vid överlämningar. EU-

rätten  begränsar  dock  möjligheten  att  i  svensk  lag  uppställa  ett  högre  skydd  för 

mänskliga rättigheter än vad stadgan och de allmänna principerna redan innebär. Det är 

möjligt, men inte säkert, och kanske inte ens troligt, att det skulle vara förenligt även 

med EU-rätten att vägra att verkställa en överlämning om den skulle innebära att den 

överlämnade skulle  utsättas  för  en flagrant  kränkning av någon av de  icke-absoluta 

rättigheterna. Den balansgång som den nationella domstolen måste gå i förhållande till 

EU-rätten är emellertid mycket mer komplicerad än de övervägningar som måste göras i 

förhållande till  Europakonventionen. Vid tillämpningen av Europakonventionen finns 
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inga risker med att uppställa ett högre skydd än vad konventionen kräver. Detsamma 

kan inte sägas i förhållande till stadgan. En domstol som gör en felaktig tolkning av 

möjligheten  att  göra  undantag  från  rambeslutet  om  en  europeisk  arresteringsorder 

riskerar  att,  trots  goda  avsikter,  bryta  mot  andra  centrala  principer,  om ömsesidigt 

förtroende  och  erkännande,  liksom  om  EU-rättens  företräde  och  effektiva 

genomförande. I den situationen är det tryggare att lämna avvägningarna till medlems-

staterna och EU:s institutioner, i enlighet med artikel 7.1 FEU. I praktiken, och utifrån 

Högsta  domstolens  praxis  på området,  kan  tillämpningsområdet  för  2:4  p.  2  EAOL 

därmed betraktas som, om inte obefintligt, så mycket litet. 
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