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ABSTRACT 

In 2015, the European Union (EU) was facing the largest migration crisis in modern history. In 

light of the high reception of asylum seekers in Sweden during the autumn of the same year, a 

temporary law (2016:752) was adopted which restricted the possibilities of obtaining a perma-

nent residence permit and of family reunification. The law has received criticism for being con-

trary to Swedish convention commitments, especially the right to respect for family life and the 

prohibition of discrimination according to Articles 8 and 14 of the European Convention for 

the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention). 

          Against the backdrop of this criticism, this thesis aims to examine whether the so-called 

Bosphorus presumption, also known as the presumption of equivalent protection, could be appli-

cable in a hypothetic case where Sweden is brought before the European Court of Human Rights 

(the Court) for violating the Convention as a result of the temporary law. The criteria for the 

application of the presumption are firstly that the intrusive measure, here the restriction of the 

right to family reunification, can be said to fall within the scope of the strict international legal 

obligations of the state, meaning that the state can be said to have exercised a certain amount 

of discretion and to have enjoyed a certain margin of manoeuvre. The conclusion of this thesis 

is that likely would be considered to have exercised discretion as well as enjoyed a margin of 

manoeuvre when restricting the right to family reunification by adopting the temporary law. 

This conclusion is mainly based on the fact that the international legal obligations in this case 

flow from directives, which are binding on member states only as to the result to be achieved, 

and leave the choice of form and methods to the authorities of the member state. Furthermore, 

the directives which the temporary law is based on are so-called minimum directives, which 

allow for the member states to provide a higher level of protection. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2015 drabbades Europeiska unionen (EU) av den största migrationskrisen i modern tid. Mot 

bakgrund av Sveriges höga asylmottagande under hösten samma år antogs lagen (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, hädanefter benämnd 

den tillfälliga lagen. Syftet med antagandet av lagen var att skapa ett tillfälligt ’andrum’ för mot-

tagandesystemet genom att anpassa det svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten 

och internationella konventioner,1 närmare bestämt den miniminivå som följer av bland annat 

EU:s skyddsgrundsdirektiv2 och familjeåterföreningsdirektiv3. Lagen har emellertid kritiserats 

för att riskera att hamna i konflikt med svenska konventionsåtaganden, särskilt enligt den euro-

peiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).4 

          Kritiken mot den tillfälliga lagen belyser det komplexa förhållandet mellan unionsrätten 

och konventionsrätten, två parallella regelverk som i olika utsträckning verkar för skyddet av 

mänskliga rättigheter i Europa. Samtliga EU:s medlemsstater är medlemmar i Europarådet och 

har ratificerat Europakonventionen, vilket innebär att de måste uppfylla de förpliktelser som 

följer av medlemskapet i EU samtidigt som de är skyldiga att respektera rättigheterna i Europa-

konventionen. Unionen som sådan har emellertid ännu inte tillträtt konventionen, vilken därmed 

inte utgör en formell rättskälla som måste beaktas av EU:s institutioner exempelvis vid utfärd-

andet av bindande rättsakter. Således kan medlemsstaterna ställas inför motstridiga krav, där de 

ytterst riskerar att ställas till svars inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen) för att ha handlat i enlighet med sina förpliktelser gentemot EU. 

          Det är mot bakgrund av detta som presumtionen om likvärdigt rättighetsskydd, även kallad 

Bosphorus-presumtionen, ska ses. Presumtionen, som slogs fast av Europadomstolen i ett prin-

cipiellt avgörande5 från år 2005, innebär förenklat att åtgärder som en stat vidtar för att uppfylla 

sina förpliktelser gentemot en internationell organisation, exempelvis EU, anses vara förenliga 

med Europakonventionen, förutsatt att organisationen tillgodoser ett skydd för mänskliga rättig-

                                                
1 Se prop. 2015/16:174, s. 22 och avsnitt 4.1 nedan. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredje -

landsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehöv -

ande, och för innehållet i det beviljade skyddet. 
3
 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.  

4 Bland annat av Lagrådet och ett flertal remissinstanser, se närmare avsnitt 4.4 nedan. Även Europarådets 

kommissionär för mänskliga rättigheter har kritiserat införandet av de tillfälliga begränsningarna av möjlig-

heten att få uppehållstillstånd i Sverige, se rapport från Europarådets kommissionär, 2018, s. 8–10.  
5 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], se avsnitt 3.1.1 nedan. 
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heter som är åtminstone likvärdigt med rättighetsskyddet i Europakonventionen. Kritiken mot 

den tillfälliga lagen visar att EU-rättens presumtiva förenlighet med Europakonventionen allt-

jämt är ett aktuellt ämne. Detta aktualiserar i sin tur frågan om Bosphorus-presumtionen skulle 

kunna bli tillämplig för det fall att en talan i Europadomstolen väcks mot Sverige av en enskild 

som påstår sig vara föremål för en konventionskränkning på grund av den tillfälliga lagen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda Bosphorus-presumtionens innebörd, att analysera huru-

vida presumtionen kan vara tillämplig i förhållande till införandet av de tillfälliga begränsning-

arna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, samt att diskutera vilka konsekvenser 

presumtionens tillämplighet respektive bristande tillämplighet i detta avseende skulle kunna få. 

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

i. Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att Bosphorus-presumtionen ska vara tillämplig, 

och under vilka förutsättningar kan presumtionen åsidosättas? 

ii. Vad kan sägas vara Bosphorus-presumtionens syfte(n)? 

iii. Med utgångspunkt i svaret på frågeställningarna ovan, skulle presumtionen kunna vara 

tillämplig för Sveriges del i fråga om den anpassning till ’miniminivån enligt EU-rätten’ 

som gjordes genom antagandet av den tillfälliga lagen? 

iv. Vilka implikationer kan frågan om Bosphorus-presumtionens tillämplighet för Sverige 

få vad gäller möjligheten att fällas för en kränkning av Europakonventionen? 

1.3 Avgränsningar 

För att uppfylla syftet och besvara de två första frågeställningarna kommer att redogöras för 

Europadomstolens praxis rörande Bosphorus-presumtionen. Presumtionen är inte begränsad till 

att endast omfatta förpliktelser som härrör från en konventionsstats medlemskap i EU, utan kan 

aktualiseras i förhållande till alla typer av åtaganden gentemot internationella organisationer som 

anses tillgodose ett rättighetsskydd som är likvärdigt med det i Europakonventionen.6 Mot bak-

grund av att syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Bosphorus-presumtionen skulle 

kunna bli tillämplig i fråga om anpassningen av det svenska asyl- och migrationsregelverket till 

                                                
6 Presumtionen har bland annat aktualiserats i mål rörande förpliktelser som härrör från resolutioner ut -

färdade av Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd, se exempelvis Al-Dulimi och Montana Management 

Inc. mot Schweiz [GC], para. 95–96 och Nada mot Schweiz [GC], para. 168. 
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EU-rättens miniminivå genom den tillfälliga lagen kommer framställningen dock att fokusera 

på hur presumtionen har tillämpats i förhållande till EU-rättsliga förpliktelser, samt vilken funk-

tion presumtionen kan sägas fylla i relationen mellan unions- och konventionsrätten. 

          För att förstå varför Bosphorus-presumtionen har utvecklats av Europadomstolen krävs 

kännedom om vissa huvuddrag i det konventionsrättsliga respektive det unionsrättsliga regel-

verket för skyddet av mänskliga rättigheter samt hur dessa förhåller sig till varandra. Eftersom 

framställningen inte ska vara alltför omfattande, och då en närmare behandling inte är motiverad 

utifrån syftesbeskrivningen, kommer redogörelsen att vara översiktlig och inriktad på de aspek-

ter som tillmäts betydelse vid tillämpningen av Bosphorus-presumtionen. 

          Vad gäller den tredje frågeställningen görs vid bedömningen av om Bosphorus-presum-

tionen är tillämplig alltid en prövning in casu av om kriterierna är uppfyllda med beaktande av 

de faktiska omständigheterna i målet.7 Det är således inte möjligt, och inte denna uppsats ambi-

tion, att ge ett definitivt svar på frågan om Europadomstolen kommer att tillämpa presumtionen 

eller inte i ett visst enskilt fall. I stället kommer analysen av huruvida Bosphorus-presumtionen 

skulle kunna aktualiseras i ett mål mot Sverige rörande den tillfälliga lagen att grunda sig i ett 

hypotetiskt resonemang, med beaktande av allmänna överväganden kring presumtionens natur 

och syfte samt vilken typ av EU-rättsliga förpliktelser som lagen grundar sig i. 

          Frågan om Sverige faktiskt har brustit i sina konventionsåtaganden genom antagandet av 

den tillfälliga lagen ligger utanför ramarna för denna uppsats. För att ge en bakgrund till varför 

en talan skulle kunna väckas mot Sverige till följd av den tillfälliga lagen, och således varför 

frågan om Bosphorus-presumtionens tillämplighet i detta avseende är relevant att undersöka, 

kommer emellertid översiktligt att redogöras för huvuddragen i den kritik som har framförts 

mot lagen. Fokus kommer att ligga på en av lagens mest kritiserade aspekter, begränsningen av 

rätten till familjeåterförening, och hur den förhåller sig till rätten till respekt för familjeliv enligt 

artikel 8 respektive förbudet mot diskriminering enligt artikel 14 i Europakonventionen. 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är författad med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden, som i korthet går ut 

på att konstruera gällande rätt genom en tillämpning av de etablerade rättskällorna i syfte att lösa 

ett juridiskt problem.8 Metoden lämpar sig således väl för att utreda hur det konventionsrättsliga 

respektive det unionsrättsliga skyddet för mänskliga rättigheter är utformat och hur regelverken 

                                                
7 Jfr Ravasi, 2017, s. 100 och avsnitt 3.4 nedan. 
8 Kleineman, Jan, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 22, Sandgren, 2018, s. 49. 
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förhåller sig till varandra, samt för att undersöka vilka kriterier som har uppställts i Europadom-

stolens praxis för att Bosphorus-presumtionen ska vara tillämplig respektive kunna åsidosättas.  

          För att utreda Bosphorus-presumtionens syften och besvara huruvida presumtionen skulle 

kunna vara tillämplig i fråga om anpassningen till EU-rättens miniminivå genom antagandet av 

den tillfälliga lagen är det emellertid inte tillräckligt att endast fastställa innehållet i gällande 

rätt, utan gällande rätt måste även analyseras. Inom doktrinen råder delade uppfattningar kring 

huruvida den rättsdogmatiska metoden kan inrymma analytiska inslag. Enligt Sandgren syftar 

den rättsdogmatiska metoden endast till att fastställa gällande rätt, och bör skiljas från den rätts-

analytiska metoden.9 Kleineman menar däremot att en rättsdogmatisk metod syftar till att tolka 

gällande rätt, vilket kräver en analys av rättsregler.10 För att förena dessa synsätt kan den metod 

som används i uppsatsen betecknas som en rättsdogmatisk metod med rättsanalytiska inslag. 

          Den traditionella rättsdogmatiska metoden tar sin utgångspunkt i de allmänt accepterade 

rättskällorna, vilka i en svensk kontext är lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och den juridiska 

doktrinen.11
 Uppsatsen behandlar emellertid inte i första hand nationell svensk rätt, utan två in-

ternationella rättsordningar – konventionsrätten respektive unionsrätten – vilket får betydelse 

för hur den rättsdogmatiska metoden tillämpas. Dessa rättsordningar utgår nämligen från en an-

nan rättskällelära än svensk rätt och bygger på en annorlunda inbördes normhierarki, något som 

får betydelse för vilken auktoritet de olika rättskällorna kan anses ha och därmed vilken betyd-

else och tyngd den juridiska argumentation som förs i dem tillmäts.12 

          En auktoritativ uppräkning av folkrättens källor anses komma till uttryck i artikel 38 i 

Internationella domstolens stadga.13 De rättskällor som uppräknas i denna bestämmelse är inter-

nationella överenskommelser, internationell sedvänja, allmänna rättsgrundsatser och – såsom 

hjälpmedel för fastställande av gällande rätt – rättspraxis och doktrin. I en konventionsrättslig 

kontext innebär detta att den huvudsakliga rättskällan är Europakonventionen, vars bestämmel-

ser tolkas och ges en närmare innebörd genom Europadomstolens praxis. Trots att rättspraxis 

anses utgöra en subsidiär rättskälla inom folkrätten,14 tillmäts Europadomstolens praxis särskild 

betydelse då den anses vara den främsta rättskällan för tolkning och tillämpning av konven-

tionens bestämmelser, vilka genom domstolens praxis ges ett materiellt innehåll.15 

                                                
9 Sandgren, 2018, s. 49–50. 
10 Kleineman, Jan, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 24.  
11 Jareborg, 2004, s. 8, Kleineman, Jan, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 21 och Munck, 2014, s. 199. 
12 Kleineman, Jan, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 28 och Peczenik, 1995, s. 208–210. 
13 Se Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 27 och Chinkin, Christine, i Moeckli, Shah & Sivakumaran 

(red.), 2018, s. 63–64. 
14 Zammit Borda, 2013, s. 653 och Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 32. 
15 Bernitz m.fl., 2017, s. 79 och Cameron, 2007, s. 854. Jfr artikel 32 i Europakonventionen. 
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          Mot bakgrund av att Bosphorus-presumtionen har utvecklats i Europadomstolens praxis 

är det främst genom att redogöra för och analysera relevanta domar och beslut som uppsatsens 

frågeställningar kommer att besvaras. Urvalet av rättsfall har gjorts med beaktande av uppsats-

ens syfte och således redogörs endast för de mål där Bosphorus-presumtionen har tillämpats i 

förhållande till EU-rättsliga bestämmelser.16 Utöver konventionstexten och Europadomstolens 

praxis används vid redogörelsen för det konventionsrättsliga regelverket även juridisk doktrin 

samt publikationer från Europadomstolen och Europarådet, som inte är juridiskt bindande men 

ofta innehåller en sammanställning av Europadomstolens praxis samt riktlinjer för tolkningen 

och tillämpningen av de materiella konventionsbestämmelserna. 

          Unionsrätten brukar beskrivas som en säregen rättsordning. Dess rättskällor kan indelas 

i primärrätten, sekundärrätten, grundläggande rättsprinciper, praxis från Europeiska unionens 

domstol (EU-domstolen) och doktrin.17 Den översiktliga redogörelsen för relevanta aspekter av 

det unionsrättsliga regelverket kommer främst att utgå från dessa källor. Särskild betydelse till-

mäts allmänna unionsrättsliga principer, då de utgör grunden för de förpliktelser för medlems-

staterna som gett upphov till Bosphorus-presumtionen, samt EU-domstolens rättspraxis, som 

anses vara den främsta auktoritativa rättskällan för tolkning och tillämpning av unionsrätten. I 

viss mån kommer även icke-bindande normer som utfärdats av EU:s institutioner att beaktas, 

då de ofta klargör hur bindande unionsrättsliga bestämmelser ska tolkas.18 

          Den svenska normhierarkin kännetecknas av att lagar generellt betraktas som den främsta 

rättskällan, och att förarbeten tillmäts en relativt stor betydelse ur ett internationellt perspektiv.19 

I det avsnitt där den tillfälliga lagen avhandlas används förarbetena för redogöra för den inter-

nationella miniminivå som lagen har anpassats till. De används även för att, i enlighet med den 

subjektiva teleologiska tolkningsmetoden,20
 utfinna lagstiftarens ändamål med den tillfälliga lag-

en och klargöra vilka avvägningar som legat till grund för utformningen av dess bestämmelser. 

Samtliga dessa faktorer har betydelse för Bosphorus-presumtionens tillämplighet. 

           I anslutning till redogörelsen för den tillfälliga lagens bestämmelser och hur dessa för-

håller sig till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner behandlas den kri-

tik som riktats mot lagens bristande förenlighet med Europakonventionen. Härvid hade en natur-

lig utgångspunkt varit att ta hänsyn till den juridiska doktrinen, då denna ger utrymme för att 

                                                
16 Med undantag för ett mål, Tarakhel mot Schweiz [GC], eftersom Europadomstolen där förde ett i 

princip identiskt resonemang som i tidigare praxis, jfr fotnot 123 i avsnitt 3.1.2.2 nedan. 
17 Bernitz m.fl., 2017, s. 63 och Hettne, Jörgen, i Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 40–41. En 

närmare redogörelse för unionsrättens hierarkiska rättskällelära återfinns i avsnitt 2.3.1. 
18 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 34. 
19 Bernitz m.fl., 2017, s. 30–31 och Nordquist, 2011, s. 141. 
20 Lehrberg, 2017, s. 251–252, Rosén, 1996, s. 247 och SOU 1997:194, s. 42. 
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förmedla ett mera kritiskt synsätt genom att anlägga ett externt perspektiv på rätten.21 Mot bak-

grund av att den tillfälliga lagen antogs relativt nyligen är den juridiska doktrinen på området 

emellertid sparsam. Frågan om den tillfälliga lagens förenlighet med Europakonventionen har 

inte heller aktualiserats i rättspraxis. I stället behandlas därför den kritik mot den tillfälliga lagen 

som framfördes av Lagrådet samt utvalda remissinstanser i samband med att lagen antogs. 

          Frågan om Bosphorus-presumtionen skulle kunna tillämpas i fråga om den tillfälliga lag-

en kommer som bekant att besvaras genom en analys av Europadomstolens praxis rörande pre-

sumtionen. Såsom anförts i det föregående grundar sig domstolens avgöranden på en prövning 

in casu av om kriterierna för att tillämpa en generell princip eller – i detta fall – en presumtion 

är uppfyllda med beaktande av de faktiska omständigheterna i målet.22 En följd av detta är att 

det inte alltid är helt enkelt att dra allmänna slutsatser från Europadomstolens praxis och appli-

cera dem på ett enskilt hypotetiskt fall. Därför kommer analysen – vilket framhållits ovan – att 

utgå från generella överväganden kring vilka omständigheter som talar för respektive mot pre-

sumtionens tillämplighet. Hänvisningar görs i förekommande fall till den juridiska doktrinen, 

vars tyngd som rättskälla brukar anses bero på argumentationens förmåga att övertyga.23 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sammanlagt sex kapitel, inklusive detta inledande kapitel. I kapitel 2 re-

dogörs översiktligt för huvuddragen i det konventionsrättsliga respektive det unionsrättsliga 

regelverket för skyddet av mänskliga rättigheter, med fokus på det materiella rättighetsskyddet 

och de mekanismer som finns för att säkra de materiella rättigheternas efterlevnad. Avslutnings-

vis redogörs för förhållandet mellan unions- och konventionsrätten, närmare bestämt Europa-

konventionens ställning inom unionsrätten och EU:s skyldighet att i framtiden ratificera kon-

ventionen. Denna framställning syftar att ge en bakgrund till varför Bosphorus-presumtionen 

utvecklats av Europadomstolen och en fördjupad förståelse för dess innebörd och syften. 

          I kapitel 3 behandlas Bosphorus-presumtionen närmare. Inledningsvis redogörs för pre-

sumtionens utveckling i rättspraxis, närmare bestämt fyra domar och ett beslut där Bosphorus-

presumtionen aktualiserats i en EU-rättslig kontext. Med beaktande av denna praxis utreds sedan 

Bosphorus-presumtionens närmare innebörd, de kriterier som uppställts av domstolen för att 

                                                
21 Olsen, 2004, s. 113, Peczenik, 1995, s. 313 och Bernitz m.fl., 2017, s. 187. 
22 Jfr Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland , para. 156 och Michaud mot 

Frankrike, para. 103 där Europadomstolen uttalade att Bosphorus-presumtionen kan åsidosättas om det 

av omständigheterna i det enskilda fallet (eng. the circumstances of a particular case) framgår att rättig-

hetsskyddet varit uppenbart bristfälligt. Se närmare avsnitt 3.1.1 och 3.1.3. 
23 Bernitz m.fl., 2017, s. 32 och Kleineman, Jan, i Korling & Zamboni (red.), 2013, s. 28. 



12 
 

presumtionen ska bli tillämplig respektive förutsättningarna för att den ska kunna åsidosättas 

samt vilka som kan sägas vara presumtionens huvudsakliga syften. 

          Den tillfälliga lagen avhandlas i kapitel 4, som inleds med en kort bakgrund till antagan-

det av lagen. Därefter redogörs för huvuddragen i den tillfälliga lagen, med fokus på begräns-

ningen av rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. För att ge en bakgrund 

till den kritik som riktats mot den tillfälliga lagen av utvalda remissinstanser och Lagrådet, som 

behandlas i kapitlets sista avsnitt, redogörs även för den miniminivå enligt EU-rätten och inter-

nationella konventioner som den tillfälliga lagen har till syfte att anpassa sig till. 

          Med utgångspunkt i de kriterier som uppställs för tillämpningen respektive åsidosättandet 

av Bosphorus-presumtionen samt dess huvudsakliga syften analyseras i kapitel 5 huruvida pre-

sumtionen skulle kunna bli tillämplig i en hypotetisk situation där en talan i Europadomstolen 

väcks mot Sverige av en enskild som är föremål för en påstådd konventionskränkning på grund 

av den tillfälliga lagen. Efter detta diskuteras vad som blir följden av om Bosphorus-presumtio-

nen skulle anses tillämplig respektive inte tillämplig i ett sådant fall. I kapitel 6 presenteras slut-

ligen uppsatsens slutsats, och utifrån denna förs en avslutande diskussion. 

1.6 Terminologi 

I Europakonventionen talas om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, medan rättig-

hetsstadgan24
 använder termen grundläggande rättigheter. Även om det på vissa håll i doktrinen 

har argumenterats att det bör göras en åtskillnad mellan dessa begrepp,25 används för enkelhet-

ens skull mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter synonymt i denna framställning. 

         Sakomständigheterna i Bosphorus-målet inträffade före Maastrichtfördragets ikraftträd-

ande och domen meddelades före Lissabonfördragets ikraftträdande. Genom dessa fördrag bytte 

föregångaren till EU, Europeiska gemenskapen (EG), och dess institutioner namn.26 Vid redo-

görelsen för detta mål, liksom för sakomständigheterna i övriga mål, som också inträffade innan 

Lissabonfördraget trädde i kraft, används en historiskt korrekt terminologi. Det talas således 

om EG i stället för EU, termen EG-rätt och gemenskapsrätt används i stället för EU-rätt och 

unionsrätt och EU-domstolen benämns Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen). 

          Samtliga redovisade domar och beslut från Europadomstolen har översatts från engelska 

av författaren till denna uppsats. Då den svenska översättningen således inte är officiell, har för 

tydlighetens skull den ursprungliga engelska lydelsen av vissa nyckelbegrepp och centrala delar 

av domstolens resonemang i förekommande fall angivits. 

                                                
24 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
25 Se till exempel Palombella, 2006, s. 3. 
26 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 12–17 och Hettne, Jörgen, i Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 39.  
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2. Två parallella regelverk för skyddet av mänskliga rättigheter 

2.1 Inledning 

Bosphorus-presumtionen utvecklades – som redogörs för närmare i kapitel 3 – i gränslandet mel-

lan konventionsrätten och unionsrätten, två i viss mån överlappande regelverk för skyddet av 

mänskliga rättigheter som vuxit fram parallellt i Europa sedan andra världskrigets slut.27 I syfte 

att ge en bakgrund till varför presumtionen antogs, och en djupare förståelse för dess innebörd 

och syften, ges i avsnitt 2.2 och 2.3 nedan en översiktlig redogörelse för konventionsrättens res-

pektive unionsrättens huvuddrag, med fokus på aspekter som har betydelse för Bosphorus-pre-

sumtionens tillämpning. Avslutningsvis avhandlas i avsnitt 2.4 det rådande förhållandet mellan 

konventionsrätten och unionsrätten, som successivt har närmat sig varandra. 

2.2 Det konventionsrättsliga regelverket 

2.2.1 Europarådet 

För närvarande är 47 stater medlemmar i Europarådet, inbegripet samtliga EU:s 28 medlems-

stater. Medlemskapet i Europarådet är förenat med vissa villkor som konventionsstaterna måste 

uppfylla, däribland att de respekterar grundläggande fri- och rättigheter och att de har ratificerat 

Europakonventionen, som betraktas som organisationens principiella konvention.28 Samarbetet 

inom organisationen är huvudsakligen av mellanstatlig natur, vilket innebär att beslutsfattandet 

i regel bygger på enhällighet och att konventionsstaterna åtnjuter en hög grad av suveränitet.29 

2.2.2 Konventionsstaternas förpliktelser 

I artikel 1 i Europakonventionen föreskrivs att konventionsstaterna ska garantera var och en som 

befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i konventionen, vilket in-

nefattar såväl negativa som positiva förpliktelser. Med negativa förpliktelser avses att en stat är 

skyldig att underlåta att inkräkta på mänskliga rättigheter, medan positiva förpliktelser innebär 

att staten aktivt måste vidta åtgärder för att garantera rättigheterna.30 Staternas ansvar omfattar 

bland annat lagstiftning, rättstillämpning och annan maktutövning samt i viss mån även en skyl-

dighet att skydda individer mot rättighetskränkningar från enskilda rättssubjekt.31
 Vad de posi-

                                                
27 Se Wassenberg, 2013, s. 19. 
28 Danelius, 2015, s. 20–21. 
29 Bond, 2012, s. 6 och 11–14. 
30 Harris, O’Boyle & Warbrick, 2014, s. 21 och 22. 
31 Ehrenkrona, kommentar till lag (1994:1219), Karnov. 
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tiva och negativa förpliktelserna innebär i praktiken samt hur långt de sträcker sig beror emeller-

tid på vilken rättighet i konventionen som aktualiseras samt på omständigheterna i det enskilda 

fallet.32
 Vidare följer det av den konventionsrättsliga subsidiaritetsprincipen att rättigheterna i 

Europakonventionen ska ges ett praktiskt och effektivt genomslag redan på nationell nivå.33 

2.2.3 Europakonventionen 

2.2.3.1 Det materiella rättighetsskyddet 

I artiklarna 2–18 i Europakonventionen, samt i sex tilläggsprotokoll som kompletterar konven-

tionen, uppräknas en rad fri- och rättigheter som samtliga hör till den generation som vanligen 

benämns civila och politiska rättigheter. Dessa brukar skiljas från ekonomiska, sociala och kul-

turella rättigheter och den gemensamma nämnaren att de ger den enskilde rätt att fredas från 

statens ingrepp.34 Fri- och rättigheterna i Europakonventionen brukar vidare delas in i absoluta 

respektive relativa rättigheter. Relativa rättigheter är rättigheter som får inskränkas under vissa 

förutsättningar. Ett exempel är rätten till respekt för privat- och familjeliv i artikel 8, som enligt 

andra stycket får inskränkas om det sker med stöd av lag och är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle med hänsyn till vissa uppräknade legitima syften. Ett exempel på en absolut bestäm-

melse å andra sidan är förbudet mot tortyr i artikel 3, som inte får begränsas under några om-

ständigheter. Redan en inskränkning innebär alltså en överträdelse, utan att frågan om den haft 

stöd i lag, ett legitimt syfte eller varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle måste besvaras.35 

2.2.3.2 Förutsättningarna för att inskränka en rättighet 

När Europadomstolen ska ta ställning till om en kränkning av en viss konventionsrättighet har 

ägt rum brukar en bedömning göras i tre steg. Till att börja med måste domstolen avgöra om 

någon av artiklarna i Europakonventionen är tillämplig, det vill säga om de faktiska omständig-

heterna i målet faller inom tillämpningsområdet för en materiell konventionsbestämmelse. Om 

domstolen finner att en artikel är tillämplig är nästa steg att bedöma om rättigheten i fråga har 

blivit inskränkt, det vill säga om staten har brustit i sina negativa eller positiva förpliktelser. 

Omfattningen av statens förpliktelser typiskt sett utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.36 

                                                
32 Se Akandji-Kombe, 2007, s. 10–11. 
33 Crafoord, 2007, s. 863 och Ovey, White & Jacobs, 2006, s. 48. 
34 Greer, Steven, i Moeckli, Shah & Sivakumaran (red.), 2018, s. 445 och Fisher, 2017, s. 14. 
35 Jfr Åhman, 2016, s. 472–473. 
36 Se till exempel, i fråga om rätten till respekt för familjeliv enligt artikel 8 i konventionen, Ahmut mot 

Nederländerna, para. 67, Berisha mot Schweiz, para. 49, El Ghatet mot Schweiz, para. 44 och Tuquabo-

Tekle m.fl. mot Nederländerna, para. 43. 
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          Även om en inskränkning anses ha ägt rum betyder det inte nödvändigtvis att den aktuella 

rättigheten är kränkt. Är det fråga om en relativ rättighet får som bekant inskränkningar göras 

under vissa omständigheter. I fråga om ett flertal relativa rättigheter i konventionen uppställs 

tre kumulativa rekvisit för att en inskränkning ska vara tillåten.37 För det första ska inskränkning-

en ha stöd i lag, som ska vara tillgänglig och tillräckligt tydlig för att enskilda ska kunna förutse 

konsekvenserna av sitt framtida handlande.38  För det andra ska inskränkningen motsvara något 

av de legitima syften som uppräknas i den ifrågavarande artikeln. För det tredje ska inskränk-

ningen vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle i förhållande till detta legitima syfte. 

          Vid bedömningen av om en inskränkning har varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

har Europadomstolen att ta ställning till om staten har uppnått en rimlig avvägning (eng. fair 

balance) mellan statens intresse av att tillgodose det legitima syftet och klagandens intresse av 

att åtnjuta den ifrågavarande rättigheten.39 Vid en sådan avvägning följer det av Europadom-

stolens fasta praxis att konventionsstaterna har en viss bedömningsmarginal (eng. margin of 

appreciation).40 Med detta menas att de ges ett visst mått av skönsmässigt bedömningsutrymme 

i fråga om vilka legislativa, rättsliga och administrativa åtgärder som ska vidtas. Vidden av stat-

ens bedömningsmarginal samt hur tungt det allmännas respektive den enskildes intresse ska 

anses väga avgörs från fall till fall utifrån de faktiska omständigheterna i målet.41 

2.2.4 Europadomstolen 

2.2.4.1 Allmänt om domstolen och dess roll 

Europadomstolen, som har sitt säte i Strasbourg, har till uppgift att övervaka konventionsstat-

ernas efterlevnaden av rättigheterna i Europakonventionen. Domstolen är behörig att pröva alla 

frågor som rör tolkningen och tillämpningen av konventionen och dess tilläggsprotokoll.42 Av 

artikel 46 i konventionen följer att Europadomstolens domar är bindande för och ska verkställas 

av konventionsstaterna i varje mål där de är parter. Domstolen kan enligt artikel 41 förplikta en 

stat att lämna skälig gottgörelse till den enskilde vars rättigheter har kränkts och även ålägga 

                                                
37 Se artikel 8(2), artikel 9(2), artikel 10(2) och artikel 11(2) i Europakonventionen.  
38 The Sunday Times mot Förenade kungariket  [plenum], para. 49, Kopp mot Schweiz, para. 55, Perry 

mot Förenade kungariket, para. 45, Huvig mot Frankrike, para. 36 och Kruslin mot Frankrike, para. 27. 

Se Ekström, 2006, s. 242 och Ehrenkrona, 2007, s. 37. 
39 Soering mot Förenade kungariket [plenum], para. 43, Mowbray, 2010, s. 289 och Danelius, 2015, s. 58. 
40 Handyside mot Förenade kungariket [plenum],  para. 48–49, Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot För-

enade kungariket, para. 67, Keegan mot Irland, para. 49. Se Harris, O’Boyle & Warbrick, 2014, s. 14–15. 
41 Se Dudgeon mot Förenade kungariket [plenum], para. 52, Connors mot Förenade kungariket, para. 82, 

S. och Marper mot Förenade kungariket [GC], para. 102, Klass m.fl. mot Tyskland [plenum], para. 44–60, 

Leander mot Sverige, para. 59 och Evans mot Förenade kungariket [GC] samt Danelius, 2015, s. 56–57. 
42 Se artikel 32 i Europakonventionen. 
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staten att upphöra med en pågående kränkning i enlighet med artikel 46.43 Detta kan sägas utgöra 

ett överstatligt drag i det annars huvudsakligen mellanstatliga samarbetet inom Europarådet. 

2.2.3.2 Klagomekanismen för enskilda 

Artikel 33 i Europakonventionen medger att mellanstatliga mål tas upp av Europadomstolen. 

Sådana mål är emellertid mycket sällsynta.44 I stället är det genom den individuella klagomeka-

nismen, som har beskrivits som en hörnsten inom konventionsrätten,45 som fri- och rättigheter-

na i Europakonventionen ges genomslagskraft. Denna klagomekanism regleras i artikel 34, som 

stadgar att Europadomstolen får ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisa-

tioner eller grupper av enskilda personer som påstår sig ha utsatts för en konventionskränkning.  

          För att ett klagomål ska kunna upptas till prövning måste en rad villkor vara uppfyllda. 

För det första följer det av artikel 34 i Europakonventionen att klaganden måste ha varit offer 

för en påstådd konventionskränkning, vilket ställer krav på att vederbörande ska vara direkt eller 

indirekt berörd.46 Vidare ska klaganden enligt artikel 35(3) ha lidit avsevärt men, det vill säga 

kränkningen måste i regel ha uppnått en viss allvarlighetsgrad.47 Slutligen följer det av artikel 

35(1) i konventionen dels att nationella rättsmedel ska ha uttömts, dels att högst sex månader får 

ha förflutit sedan det slutgiltiga beslutet meddelades. Därmed säkerställs att konventionsstaterna 

ges möjlighet att åtgärda påtalade kränkningar innan ett mål hänskjuts till Europadomstolen.48 

2.3 Det unionsrättsliga regelverket 

2.3.1 EU och dess hierarkiska rättsordning 

För närvarande ingår 28 medlemsstater i EU.49 Till skillnad från Europarådet är EU-samarbetet 

inte primärt inriktat på skyddet av mänskliga rättigheter utan EU har även kompetens inom en 

rad andra områden. Inte sällan är denna kompetens exklusiv, vilket i praktiken innebär att med-

lemsstaterna har överlåtit sin suveränitet till unionen på det ifrågavarande området. Dessutom 

har medlemsstaterna i enlighet med en rad allmänna rättsprinciper vissa särskilda skyldigheter 

                                                
43 Jfr Gluhakovic mot Kroatien, para. 89. Se Schabas, 2015, s. 869. 
44 Fram till den 31 augusti 2018 hade Europadomstolen endast befattat sig med 25 mellanstatliga klago -

mål. Se Europadomstolen, 2018 och Greer, Steven, i Moeckli, Shah & Sivakumaran (red.), 2018, s. 450. 
45 Se Klass m.fl. mot Tyskland [plenum], para. 34, Mamatkulov och Askarov mot Turiet [GC], para. 100 

och domarna Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky och Garlickis delvis skiljaktiga 

mening i Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 3 
46 Se bland annat Vallianatos m.fl. mot Grekland [GC], para. 47, Burden mot Förenade kungariket [GC], 

para. 33, Micallef mot Malta [GC], para. 44 och Schabas, 2015, s. 737. 
47 Se Schefer mot Ryssland (beslut), para. 18 samt Harris, O’Boyle & Warbrick, 2014, s. 67–68. 
48 Harris, O’Boyle & Warbrick, 2014, s. 47. 
49 Förenade kungariket planerar emellertid att utträda ur unionen den 29 mars 2019.  
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gentemot unionen, bland annat att ge nationell verkan åt EU-rättsliga bestämmelser och att tolka 

och tillämpa unionsrätten lojalt. Det var mot bakgrund av dessa skyldigheter som Bosphorus-pre-

sumtionen utvecklades av Europadomstolen,50
 och de behandlas därför särskilt i det följande. 

          Unionsrätten, som brukar beskrivas som en säregen rättsordning (sui generis),51
 utgår från 

en hierarkisk rättskällelära där primärrätten – som innefattar bland annat fördraget om Europe-

iska unionen (FEU), fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) – är överordnad sekun-

därrätten, som utgörs av rättsakter som antagits med stöd av fördragen.52
 Två vanliga typer av 

sekundärrättsakter är förordningar respektive direktiv. Dessa avhandlas mera ingående nedan, då 

skillnaden mellan dem har tillmätts betydelse vid tillämpningen av Bosphorus-presumtionen.53 

2.3.2 Medlemsstaternas skyldigheter gentemot unionen 

Såsom anförts ovan har medlemsstaterna vissa särskilda skyldigheter, som följer av en rad all-

männa unionsrättsliga principer. Dessa principer har utvecklats i EU-domstolens praxis men ett 

flertal av dem är numera kodifierade i unionsfördraget. Enligt lojalitetsprincipen, som kommer 

till uttryck i artikel 4.3 FEU, ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa 

att de skyldigheter som följer av fördragen eller sekundärrättsliga bestämmelser fullgörs. Skyl-

digheten att säkerställa att unionsrätten efterlevs och ges ett effektivt nationellt genomslag åvilar 

såväl lagstiftaren som de tillämpande och verkställande myndigheter i medlemsstaterna.54 

          Lojalitetsprincipen har ett nära samband med principen om unionsrättens företräde fram-

för nationell rätt, som innebär att nationella rättsregler som står i konflikt med unionsrättsliga 

bestämmelser ska ge vika.55 Av denna princip följer att de nationella domstolarna är skyldiga 

att ge full effekt åt EU-rättsliga regler och inte tillämpa eventuella nationella bestämmelser som 

står i strid med unionsrätten.56 Ytterligare en viktig allmän rättsprincip är principen om direkt 

effekt, som innebär att vissa unionsrättsliga bestämmelser kan ge upphov till rättigheter och 

skyldigheter som kan göras gällande av enskilda inför nationella domstolar och myndigheter.57 

                                                
50 Se avsnitt 2.4.2.3 och 3.1.1 nedan. 
51 Detta har uttalats av EU-domstolen i bland annat mål 26/62 Van Gend en Loos och mål 6/64 Costa mot 

E.N.E.L. Se Binder & Hofbauer, 2017, s. 139. 
52 Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 41–42.  Jfr artiklarna 58 respektive 288 FEUF. 
53 Se nedan under avsnitt 5.2.2.1. 
54 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 110–111 och Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 83. 
55 Principen har inte kodifierats i fördragen men regleras i en särskild förklaring (nr 17) om företräde, 

som har fogats till Lissabonfördragets slutakt. 
56 Se mål 6/64 Costa mot E.N.E.L. Principen har utvecklats i bland annat mål 11/70 Internationale 

Handelsgesellschaft och mål 106/77 Simmenthal II. Jfr Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 77–79. 
57 Se mål 26/62 Van Gend en Loos, mål C-43/75 Defrenne, p. 42 och mål 41/74 Van Duyn, p. 12 samt 

Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 84 och Schütze, 2018, s. 90. 
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2.3.3 Rättighetsstadgan 

Rättighetsstadgan, som enligt artikel 6.1 FEU ska ha samma rättsliga värde som fördragen, upp-

räknar i artiklarna 1–50 en mängd grundläggande rättigheter, varav flera bestämmelser som till 

sitt innehåll i princip motsvarar rättigheterna i Europakonventionen.58 Till skillnad från konven-

tionen reglerar stadgan emellertid inte bara civila och politiska rättigheter, utan även en rad eko-

nomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilka kännetecknas av att de ställer krav på att för-

delningen av offentliga resurser sker på ett sådant sätt att individens välbefinnande främjas.59 

          Enligt artikel 51 riktar sig bestämmelserna i rättighetsstadgan till unionens institutioner, 

organ och byråer samt till medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten. Till skillnad från 

Europakonventionen riktar sig stadgan alltså inte till stater i allmänhet utan till unionens institu-

tioner, samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten.60
 Vad som närmare av-

ses med ’tillämpar unionsrätten’ framgår inte i artikeln, men typiska situationer som omfattas är 

när medlemsstaterna tillämpar en förordning, genomför ett direktiv eller verkställer ett beslut 

som fattats av en EU-institution.61 Skyldigheten att respektera grundläggande rättigheter åvilar 

såväl centrala myndigheter som regionala och lokala instanser samt offentliga organ.62 

          Förutsättningarna för att begränsa utövandet av någon av de rättigheter och friheter som 

erkänns i stadgan framgår av artikel 52. En sådan begränsning ska för det vara föreskriven i lag 

och för det andra vara förenlig med det väsentliga innehållet i den fri- eller rättighet som be-

gränsas. För det tredje måste den vara nödvändig och svara mot ett allmänt samhällsintresse 

som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors fri- och rättigheter. Inne-

hållet i bestämmelsen uppvisar således stora likheter med de tre ovan beskrivna rekvisiten som 

brukar uppställas för att en inskränkning av någon av de relativa rättigheterna i Europakonven-

tionen ska vara tillåten.63 Rättighetsstadgan gör dock inte någon indelning i absoluta och rela-

tiva rättigheter, utan artikel 52 gäller i förhållande till samtliga fri- och rättigheter i stadgan.64 

                                                
58 Greer, Steven, i Moeckli, Shah & Sivakumaran (red.), 2018, s. 462 och Zetterquist, Ola, i Di Federico 

(red.), 2011, s. 4. 
59 Di Federico, Giacomo, i Di Federico (red.), 2011, s. 40, Greer, Steven i Moeckli, Shah & Sivakumaran 

(red.), 2018, s. 445 och Fisher, 2017, s. 14. 
60 Gruodyté, Edita & Kirchner, Stefan, i Kerikmäe  (red.), 2014, s. 73. Att medlemsstaterna är förpliktade 

att respektera grundläggande rättigheter endast när de agerar inom unionsrättens tillämpningsområde 

följer även av EU-domstolens praxis, se bland annat mål 5/88 Wachauf, p. 27, mål C-260/89 ERT, p. 42 

och mål C-309/96 Annibaldi, p. 13. 
61 Joamets, Kristi, i Kerikmäe (red.), 2014, s. 96 och Ward, Angela, i Peers, Hervey, Kenner & Ward 

(red.), 2014, s. 1413. 
62 Se under artikel 51 i förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 

303/02, EUT C 303, s. 17–35. 
63 Se avsnitt 2.2.3.2 ovan. 
64 Greer, Steven, i Moeckli, Shah & Sivakumaran (red.), 2018, s. 462. 
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2.3.4 Sekundärrättsliga bestämmelser 

2.3.4.1 Förordningar 

Förordningar har enligt artikel 288 FEUF allmän giltighet. Därmed avses att de är tillämpliga i 

objektivt bestämda situationer och medför rättsverkningar för en allmänt och abstrakt angiven 

personkrets.65 Vidare är de till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. 

Detta innebär att förordningar automatiskt blir en del av medlemsstaternas rättsordningar utan 

att de varken behöver eller får inkorporeras i eller transformeras till nationell rätt, vilket utgör 

ett monistiskt drag i unionens rättsordning.66 På grund av sin bindande och direkt tillämpliga 

natur har förordningar en särskilt stark genomslagskraft och de används därför ofta när det finns 

ett behov av ett harmoniserat regelverk inom unionen.67 Samtidigt är de mindre flexibla, då det 

faktum att förordningar inte får överföras till de nationella rättsordningarna innebär att medlems-

staterna inte ges något handlingsutrymme att bestämma hur de bör införlivas i nationell rätt. 

2.3.4.2 Direktiv 

Av artikel 288 FEUF framgår att direktiv, i likhet med förordningar, är bindande till sin natur. 

Direktiv skiljer sig emellertid från förordningar på så sätt att de riktar sig till medlemsstaterna 

i stället för till enskilda och föreskriver ett resultat som varje medlemsstat ska uppnå inom ram-

en för sin nationella rättsordning.68 Det är endast med avseende på det resultat som ska uppnås 

och för den medlemsstat till vilken det är riktat som ett direktiv är bindande. Ytterligare en väs-

entlig skillnad är att direktiv måste genomföras i de nationella rättsordningarna, vilket brukar 

beskrivas som ett dualistiskt drag inom unionsrätten.69  

          När ett direktiv ska genomföras i nationell rätt får medlemsstaterna bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet. De kan därmed sägas åtnjuta ett handlingsutrymme i fråga 

om hur ett direktiv ska införlivas. I fråga om vad som får föreskrivas i den nationella rätten 

begränsas handlingsutrymmet emellertid av direktivets natur. Inom unionsrätten görs nämligen 

en åtskillnad mellan så kallade maximidirektiv, där medlemsstaterna varken får under- eller 

                                                
65 Mål 6/68 Zuckerfabrik. Se Schütze, 2018, s. 89. 
66 Schütze, 2018, s. 90. Monism innebär att ett internationellt avtal blir del av den nationella rättsordningen 

redan genom att avtalet ratificeras, och alltså utan att några särskilda införlivandeåtgärder behöver vidtas. 
67 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 31 och Chalmers, Davies & Monti, 2014, s. 122. 
68 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 32. 
69 Schütze, 2018, s. 95. Med dualism menas att internationella bestämmelser inte automatiskt blir en del 

av en stats nationella rättsordning, utan endast i den utsträckning som de införlivas med den inhemska 

rätten. Även direktiv kan emellertid under vissa omständigheter få direkt effekt, se mål 41/74 van Duyn, 

p. 12 och Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 87. 
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överskrida den skyddsnivå som fastslås i direktivet, och minimidirektiv, som tillåter att med-

lemsstaterna föreskriver ett mera långtgående skydd i den nationella rätten.70 

          I artikel 291 FEUF föreskrivs att medlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftnings-

åtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter, inklusive direk-

tiv, vilket är ett uttryck för lojalitetsprincipen. Direktivbestämmelser ska vidare tolkas mot bak-

grund av unionsrätten i övrigt samt de allmänna rättsprinciperna.71 Dessutom följer det av prin-

cipen om indirekt effekt att nationella domstolar och myndigheter är skyldiga att tolka nationell 

lagstiftning med beaktande av relevanta EU-rättsliga bestämmelser, så kallad direktivkonform 

tolkning, oavsett om dessa bestämmelser har direkt effekt eller inte.72 

2.3.5 EU-domstolen 

2.3.5.1 Allmänt om domstolen och dess roll 

EU-domstolen, som har sitt säte i Luxemburg, har i enlighet med artikel 19 FEU till uppgift att 

säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen, vilket innefattar en 

rad olika uppgifter. Bland annat bär domstolen det yttersta auktoritativa ansvaret att tolka EU-

rättsliga bestämmelser och den tillser även att unionsrätten är ett sammanhängande rättssystem 

genom att fylla ut eventuella luckor.73 Utöver att tolka och tillämpa befintliga regler har dom-

stolen spelat en avgörande roll i skapandet och utvecklandet av ny unionsrätt, däribland de all-

männa rättsprinciperna.74
 Unionsrättens dynamiska och expansiva utveckling kan således till 

stor del sägas vara en följd av EU-domstolens rättsskapande verksamhet.75 

2.3.5.2 Förfarandet för förhandsavgöranden 

Såsom beskrivits i det föregående kan de nationella domstolarna till följd av bland annat lojali-

tetsprincipen och principen om direkt effekt bli skyldiga att tolka och tillämpa unionsrättsliga 

bestämmelser. Ett problem som kan uppstå härvid är att unionsrätten ibland har ett oklart inne-

håll. Det är i detta avseende som möjligheten för de nationella domstolarna att begära ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen får betydelse. Domstolen är enligt artikel 267 FEUF be-

                                                
70 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 33. 
71 Hettne, Jörgen, i Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 188–189. 
72 Se bland annat mål 14/83 von Colson, p. 26, mål C-106/89 Marleasing, p. 8, de förenade målen  

C-397/01–401/01 Pfeiffer m.fl., p. 110 samt Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 94. 
73 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 134. 
74 Lazzerini, Nicole, i Pineschi (red.), 2015, s. 145–146, Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 64–65 och 

Tridimas, 2014, s. 362. 
75 Hettne, Jörgen, i Hettne & Otken Eriksson (red.), 2011, s. 58. Jfr Rennuy & van Elsuwege, 2014, s. 946. 
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hörig att meddela förhandsavgöranden angående tolkningen av primärrättsliga och sekundär-

rättsliga bestämmelser. Syftet med förfarandet är att säkerställa en enhetlig tillämpning och tolk-

ning av unionsrätten bland medlemsstaterna samt främja rättsligt samarbete och dialog mellan 

de nationella domstolarna och EU-domstolen.76
 De nationella domstolarna är skyldiga att rätta 

sig efter EU-domstolens förhandsavgöranden, vilket följer av lojalitetsprincipen.77 

          Till skillnad från konventionsrätten, där den som utsatts för en rättighetskränkning av en 

konventionsstat ges möjlighet att inge ett klagomål direkt till Europadomstolen, är enskildas 

klagorätt till EU-domstolen begränsad. Kränkningar som en medlemsstat är ansvarig för kan 

visserligen prövas i EU-domstolen på initiativ av en annan medlemsstat eller av kommissionen, 

eller genom att en domstol i en medlemsstat inom ramen för ett mål som rör en sådan kräkning 

beslutar att begära ett förhandsavgörande från domstolen, men i praktiken är det sällan något 

av detta sker.78 Denna brist i unionens rättighetsskydd är ett av skälen till att EU successivt har 

närmat sig Europakonventionen, en utveckling som behandlas närmare i nästföljande avsnitt. 

2.4 Förhållandet mellan EU och Europakonventionen 

2.4.1 Europakonventionens ställning inom unionsrätten 

Samtliga EU:s medlemsstater är såsom anförts ovan medlemmar i Europarådet och har ratifice-

rat Europakonventionen. De ansvarar därmed på konventionsrättslig grund för att följa Europa-

konventionen, och detta även när de tillämpar unionsrätten. Samtidigt har de genom medlem-

skapet i EU en skyldighet att ge verkan åt EU-rättsliga bestämmelser nationellt och att garantera 

att EU-rätten ges företräde samt tolkas och tillämpas lojalt. Således finns en risk att medlems-

staterna hamnar i kläm mellan motstridiga krav och ställs till svars inför Europadomstolen för 

att ha handlat i enlighet med sina förpliktelser gentemot EU.79 Som kommer att visas i det följ-

ande har denna klyfta i viss mån överbryggats genom att Europakonventionen getts genom-

slagskraft inom unionsrätten på två sätt: dels i form av allmänna rättsprinciper, dels i form av 

att konventionen anses ge uttryck för en miniminivå för skyddet av mänskliga rättigheter. 

2.4.1.1 Europakonventionen såsom ett uttryck för allmänna rättsprinciper 

Det första steget mot ett närmande mellan unionsrätten och konventionsrätten togs redan under 

1970-talet genom att EU-domstolen erkände de grundläggande rättigheternas betydelse såsom 

                                                
76 Lenaerts, Maselis & Gutman, 2014, s. 50–51. 
77 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 170–171. 
78 Moeckli, Shah & Sivakumaran, 2018, s. 461–462. 
79 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 134. 
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allmänna rättsprinciper med beaktade av Europakonventionen och Europadomstolens praxis.80
 

Rättsutvecklingen har sedermera kodifierats i artikel 6.3 FEU, som föreskriver att de grund-

läggande rättigheterna som de garanteras i Europakonventionen ska ingå i unionsrätten såsom 

allmänna principer. Konventionen ska således inte bara beaktas av medlemsstaterna utan även 

av EU:s institutioner, däribland EU-domstolen, vid tolkning och tillämpning av EU-rätten.81 

          EU-domstolen hänvisar numera regelbundet till Europakonventionen och Europadom-

stolens praxis i avgöranden rörande de grundläggande rättigheterna.82 Även om konventionen 

numera kan sägas utgöra en integrerad del av EU:s rättsordning utgör den inte någon formell 

rättskälla inom unionsrätten, och EU-domstolen är inte heller bunden av Europadomstolens 

avgöranden.83 EU-domstolen saknar således jurisdiktion att direkt tillämpa och tolka Europa-

konventionens bestämmelser, en uppgift som är förbehållen Europadomstolen. Konventions-

rättslig praxis fungerar i stället främst som ett verktyg för EU-domstolen att på ett mer eller 

mindre flexibelt sätt fylla ut eventuella luckor i rättighetsskyddet inom EU.84 

          Trots att Europakonventionens bestämmelser endast kommer till uttryck inom EU i form 

av allmänna rättsprinciper ges de, på grund av principen om unionsrättens företräde i förhållande 

till nationell rätt och möjligheten för de nationella domstolarna att begära förhandsavgöranden 

från EU-domstolen, stor genomslagskraft i medlemsstaterna. Paradoxalt nog kan konventionen 

därmed i vissa fall få en högre rättslig status i egenskap av ett uttryck för allmänna rättsprinciper 

än som en del av medlemsstaternas nationella rättsordningar.85 

2.4.1.2 Europakonventionen såsom en miniminivå för skyddet av mänskliga rättigheter 

Förhållandet mellan EU och Europakonventionen berörs även i rättighetsstadgan, som bekräftar 

de rättigheter som följer av konventionen.86 Artikel 52(3) föreskriver att i den mån stadgan om-

fattar rättigheter som garanteras i Europakonventionen, ska de ges samma innebörd och räck-

vidd som i konventionen. Det finns emellertid enligt samma artikel inget som hindrar unions-

rätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd än Europakonventionen. Vidare stadgas i 

artikel 53 att ingen bestämmelse i stadgan får tolkas på ett sätt som inskränker skyddet av mänsk-

liga rättigheter enligt internationella konventioner, särskilt Europakonventionen. 

                                                
80 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 126–128 och Kearns, 2009, s. 3–4. 
81 Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 240. 
82 Bernitz, 2011, s. 834 och Morano-Foadi & Andreadakis, 2011, s. 1073. 
83 Bronckers, 2007, s. 604. 
84 Gragl, 2013, s. 53–54. 
85 Bernitz, 2011, s. 832. 
86 Se det femte stycket i ingressen till rättighetsstadgan. 
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          I det här avseendet ses konventionen alltså som ett uttryck för den miniminivå av skydd 

för de grundläggande rättigheterna som unionsrätten ska tillhandahålla. Syftet är att bevara den 

skyddsnivå som tillhandahålls enligt Europakonventionen, vars betydelse särskilt framhålls.87 

Samtidigt står det alltså unionen fritt att tillhandahålla ett mer långtgående skydd än konven-

tionen. Härav följer att om både konventionens och stadgans bestämmelser är tillämpliga i ett 

enskilt fall så är det den mest fördelaktiga skyddsregeln som ska ges företräde.88 

2.4.2 EU:s framtida anslutning till Europakonventionen 

2.4.2.1 Möjligheten till anslutning enligt Lissabonfördraget 

Trots att det råder ett tydligt samspel mellan unions- och konventionsrätten i fråga om skyddet 

av grundläggande rättigheter utgör Europakonventionen ännu inte ett rättsligt bindande instru-

ment som införlivats formellt inom EU.89 Detta kommer att ändras i och med att EU ansluter 

sig till Europakonventionen, en möjlighet som infördes när Lissabonfördraget antogs. Den rätts-

liga grunden för en sådan anslutning återfinns i artikel 6(2) FEU samt artikel 59(2) i Europakon-

ventionen.90 Arbetet med att förhandla fram villkoren för ett anslutningsavtal mellan EU och 

Europarådet pågår, men har såsom redogörs för nedan visat sig innebära en rad svårigheter.91 

          Ett huvudsakligt skäl till att förplikta EU att ratificera Europakonventionen är för att upp-

nå en harmonisering av skyddet av fundamentala rättigheter i Europa. Med detta menas att syftet 

är att säkerställa att det unionsrättsliga skyddet av grundläggande rättigheter inte är mindre om-

fattande än det konventionsrättsliga, och därmed förstärka den garanti som är befäst i rättighets-

stadgan.92 Ett annat viktigt syfte är att Europadomstolen ska kunna utöva en effektiv yttre tillsyn 

av huruvida EU:s institutioner tillhandahåller ett tillfredsställande skydd av konventionsrättig-

heter, på samma sätt som domstolen kan utöva en sådan tillsyn över EU:s medlemsstater. Detta 

anses vara särskilt viktigt mot bakgrund av att medlemsstaterna överfört stora delar av sina be-

fogenheter till EU:s institutioner, varmed Europadomstolens möjlighet att utöva jurisdiktion har 

kringskurits betydligt, vilket inte är förenligt med Europakonventionens syften.93 

                                                
87 Se under artikel 53 i förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 

303/02, EUT C 303, s. 17–35. 
88 Bernitz, 2011, s. 836. 
89 Schmauch, 2016, s. 276 och Raba, Kristi, i Morano-Foadi & Vickers (red.), 2015, s. 23. 
90 Denna möjlighet infördes genom antagandet av tilläggsprotokoll 14 till Europakonventionen.  
91 Se närmare avsnitt 2.4.2.3 nedan. 
92 Europarådet, 2010, s. 2–3, Callewaert, 2014, s. 14 och 18–19 och Polakiewicz, Jörg, i Morano-Foadi & 

Vickers (red.), 2015, s. xviii. 
93 Callewaert, 2014, s. 14–15 och 19–20.  
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2.4.2.2 Innebörden av EU:s anslutning till Europakonventionen 

Genom att ratificera Europakonventionen kommer EU att bli dess 48:e avtalsslutande part. Vad 

detta närmare kommer att innebära står ännu inte klart, men ledning kan hämtas i det utkast till 

anslutningsavtal94
 som förhandlats fram mellan EU och Europarådet. Anslutningen kommer för 

det första att medföra att konventionen får en annan ställning inom unionsrätten genom att den 

blir en juridiskt bindande formell rättskälla som måste beaktas av EU:s institutioner.95
 Vidare 

kommer Europadomstolen att övervaka unionens efterlevnad av Europakonventionen, i stället 

för att endast kunna utöva en sådan kontroll över medlemsstaterna. EU-domstolen kommer dock 

fortsatt att ha den slutliga befogenheten att avgöra tolkningsfrågor rörande unionsrätten.96 

          En annan viktig konsekvens av anslutningen till Europakonventionen är att konventionens 

klagomekanism för enskilda kommer att bli tillämplig i förhållande till EU. Med denna menas 

att enskilda ges möjlighet att väcka talan vid Europadomstolen för påstådda konventionskränk-

ningar av EU:s institutioner. Därmed skulle EU kunna agera motpart vid domstolen, varmed 

Europadomstolens domar skulle bli bindande för unionen.97 Vidare har det föreslagits att det 

ska finnas en medsvarandemekanism som i korthet innebär att EU ska kunna intervenera i mål 

vid Europadomstolen rörande EU-rätt där en medlemsstat är motpart. På motsvarande sätt ska 

berörda medlemsstater kunna intervenera i mål där klagomålet riktas mot någon av EU:s in-

stitutioner.98 Tanken är således att EU i egenskap av medsvarande ska kunna bli ansvarig för 

kränkningar som sker till följd av medlemsstaternas implementering av EU-rätt. Medlemsstat-

erna ska dock även fortsättningsvis bära det huvudsakliga ansvaret för sådana kränkningar.99 

2.4.2.3 Yttrande 2/13 

I yttrande 2/13 underkände EU-domstolen utkastet till anslutningsavtal, då det befanns vara 

oförenligt med fördragen. Domstolen menade bland annat att villkoren för anslutning inte i till-

räcklig utsträckning tog hänsyn till unionens och unionsrättens särdrag samt riskerade att även-

tyra bland annat principen om unionsrättens företräde framför nationell rätt, principen om direkt 

                                                
94 Se reviderat utkast till avtal om Europeiska unionens anslutning till konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan benämnt utkastet till anslutnings avtal), 

som återfinns i bilaga I till Europarådets rapport om EU:s anslutning till Europakonventionen, 2013. 
95 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 134. Jfr artikel 1(3) i utkastet till anslutningsavtal och yttrande 2/13, p. 180. 

96 Europarådet, 2010, s. 6 och Douglas-Scott, 2006, s. 251. 
97 Se kommentar till artikel 1(3) i utkastet till anslutningsavtal, para. 26, i bilaga V till Europarådets 

rapport om EU:s anslutning till Europakonventionen, 2018. 
98 Se artikel 3(2) och (3) i utkastet till anslutningsavtal.  
99 Se artikel 1(4) i utkastet till anslutningsavtal. 
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effekt och lojalitetsprincipen.100 Avtalet ansågs inte heller innehålla tillräckliga garantier för att 

den externa kontroll av Europadomstolen som unionen och dess institutioner skulle underkastas 

inte skulle komma att påverka EU-domstolens exklusiva behörighet att slutligt tolka unions-

rättsliga bestämmelser.101
 Vidare uttalade EU-domstolen att Europadomstolen i mål där med-

svarandemekanismen nyttjats skulle behöva ta ställning till, och då riskera att göra intrång på, 

EU-rättsliga regler rörande befogenhetsfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna.102 

          Yttrande 2/13 har i allmänhet betraktats som ett stort bakslag för EU:s ambitioner att an-

sluta sig till Europakonventionen. Utfallet var överraskande för många, inte minst mot bakgrund 

av att generaladvokaten i sitt ställningstagande kommit fram till att utkastet till avtal i princip 

var förenligt med fördragen.103 Samtidigt hade det sedan tidigare påpekats i doktrinen att vissa 

delar av utkastet till anslutningsavtal riskerade att stå i strid med fördragen.104 Konsekvenserna 

av yttrandet är att det för att en framtida anslutning ska kunna ske antingen måste förhandlas 

fram ett nytt avtal, eller att de delar av fördragen som utgör hinder för det nuvarande avtalet 

måste modifieras. Vilken av dessa vägar som kommer att väljas återstår att se, men något som 

står klart är att betydande svårigheter kvarstår att lösa EU kan ansluta sig till konventionen.105  

          Till dess att en lösning uppnås som kan tillgodose både konventionens syften och kraven 

på att särdragen i EU:s rättsordning bevaras kvarstår det rådande förhållandet mellan konven-

tions- och unionsrätten. Det innebär att unionsrättsakter fortsatt inte underkastas extern kontroll 

i fråga om deras förenlighet med Europakonventionen, och att medlemsstaterna ensamma bär 

ansvaret för konventionskränkningar.106
 Därmed riskerar de att ställas till svars inför Europadom-

stolen för att ha handlat i enlighet med sina förpliktelser mot EU. Det är i detta avseende som 

Bosphorus-presumtionen, som nu kommer att behandlas närmare, får betydelse.107 

 

 

                                                
100 Yttrande 2/13, p. 166–169 och 173. 
101 Yttrande 2/13, p. 236–240 och 244–248. 
102 Yttrande 2/13, p. 218–219 och 223–225. 
103 Se generaladvokatens ställningstagande i yttrande 2/13, p. 278–280. 
104 Morano-Foadi och Andreadakis, 2016, s. 7; Halberstam, 2016, s. 268; Korenica, 2015, s. 408–409. 
105 Halberstam, 2016, s. 268 och Morano-Foadi & Andreadakis, 2016, s. 3. 
106 Europaparlamentet, 2016, s. 40. 
107 Tzevelekos, Vassilis P., i Dzehtsiarou, Konstadinides, Lock & O’Meara (red.), 2014, s. 9 –10. Se även 

Ravasi, 2017, s. 395. 
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3. Bosphorus-presumtionen om likvärdigt rättighetsskydd 

3.1 Bosphorus-presumtionens utveckling i rättspraxis 

Presumtionen om likvärdigt rättighetsskydd (eng. presumption of equivalent protection)108, även 

kallad Bosphorus-presumtionen, slogs fast av Europadomstolen för första gången i det så kallade 

Bosphorus-målet109 från år 2005 och innebär i korthet att åtgärder som en stat vidtar för att upp-

fylla sina förpliktelser gentemot en internationell organisation som tillgodoser ett med Europa-

konventionen likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter anses vara förenliga med konvention-

en. Presumtionen har sedan dess successivt utvecklats i Europadomstolens rättspraxis, som be-

handlas i detta kapitel. Betydelsen av Europadomstolens praxis motiverar en mera ingående re-

dogörelse för respektive rättsfall, särskilt två av målen där kriterierna för att tillämpa respektive 

åsidosätta presumtionen behandlades särskilt.110
 Den efterföljande redogörelsen för presumtion-

ens innebörd och syften är dock mera kortfattad och utgår från en sammanfattning av rättsfallen.  

3.1.1 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland 

3.1.1.1 Bakgrund 

Bakgrunden i Bosphorus-målet var att klagandebolaget Bosphorus Airways, ett flygbolag base-

rat i Turkiet, i april 1992 hade ingått ett avtal med det nationella flygbolaget i Jugoslavien (Jat 

Airways), enligt vilket Bosphorus Airways skulle leasa två av Jat Airways flygplan. Samtidigt 

hade Förenta nationerna (FN) antagit en sanktion mot Jugoslavien som stipulerade att alla flyg-

plan vars ägarmajoritet utgjordes av personer eller företag i eller styrda från Jugoslavien skulle 

beslagtas. Sanktionen genomfördes sedermera av EG genom antagandet av en förordning. 

          När ett av flygplanen genomgick underhållsarbete på Irland i maj 1993 beslutade de ir-

ländska myndigheterna att beslagta flygplanet i enlighet med förordningen. Bosphorus Airways 

överklagade beslutet och målet nådde den irländska högsta domstolen, som begärde ett för-

handsavgörande från EG-domstolen. Domstolen konstaterade att inskränkningen av klagandens 

äganderätt och näringsfrihet var motiverad mot bakgrund av att den svarade mot ett grundlägg-

ande allmänt intresse för det internationella samfundet.111 Bosphorus Airways väckte därefter 

talan vid Europadomstolen och yrkade att beslutet inneburit en kränkning av bolagets rätt till 

egendom enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till Europakonventionen. 

                                                
108 Ibland även benämnd doktrinen om likvärdigt rättighetsskydd, jfr Douglas -Scott, 2006, s. 246. 
109

 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC] 
110 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC] och Avotiņš mot Lettland 

[GC], se avsnitt 3.1.1 respektive 3.1.5 nedan. 
111 Mål C-84/95 Bosphorus, p. 21–26. 
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3.1.1.2 Europadomstolens bedömning 

Europadomstolen konstaterade inledningsvis att beslagtagandet inneburit en inskränkning av 

Bosphorus Airways rätt till egendom enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till Europakonven-

tionen. Denna rättighet är emellertid relativ och en inskränkning kan således vara tillåten om 

den är proportionerlig och staten finner den nödvändig för att tillgodose ett allmänt intresse.112 

Vad gäller frågan om beslagtagandet varit berättigat anförde Europadomstolen att det mål av 

allmänt intresse som Irland eftersträvade med åtgärden – att fullgöra de internationella förplikt-

elser som följer av medlemskapet i EG – utgör ett legitimt syfte av särskild vikt. 

          Härvid betonade Europadomstolen den ökande betydelsen av internationellt samarbete 

och vikten av att säkerställa att internationella organisationer fungerar väl, samt att Europakon-

ventionen inte hindrar att en stat överför sina suveräna maktbefogenheter till en överstatlig in-

ternationell organisation. Samtidigt framhölls att stater alltjämt är ansvariga för alla handlingar 

och underlåtenheter, oavsett om dessa är ett resultat av nationell lagstiftning eller av en skyl-

dighet att efterleva internationella rättsliga skyldigheter. Det vore enligt domstolen oförenligt 

med Europakonventionens ändamål och syfte att helt befria stater från ansvar när maktbefogen-

heter överlåtits till ett internationellt organ. Detta eftersom konventionens bestämmelser i så fall 

skulle kunna begränsas eller åsidosättas, med följden att konventionen förlorar sin tvingande 

karaktär och dess rättsliga garantier inte ges ett praktiskt och effektivt genomslag.113 

          För att förlika dessa två skilda utgångspunkter uttalade Europadomstolen att åtgärder som 

en stat vidtar för att uppfylla sina förpliktelser mot en internationell organisation är motiverade 

så länge som organisationen i fråga anses skydda grundläggande rättigheter, i fråga om både de 

materiella garantier (eng. substantive guarantees) som ges och de mekanismer som finns för att 

säkra deras efterlevnad, på ett sätt som kan anses åtminstone likvärdigt (eng. equivalent) med 

Europakonventionens rättighetsskydd. Med likvärdigt menas att skyddet ska vara jämförligt 

(eng. comparable). Om organisationen kan anses tillgodose ett sådant likvärdigt rättighetsskydd 

ska det presumeras att staten inte har gjort avsteg från kraven enligt Europakonventionen, om 

staten enbart fullgjort rättsliga skyldigheter som följer av dess medlemskap i organisationen.114 

                                                
112 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 140–142. 
113 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 150–154. Jfr  

M. & Co. mot Tyskland (beslut), Waite och Kennedy mot Tyskland  [GC], para. 63 och 67, Matthews mot 

Förenade kungariket [GC], para. 32 och Al-Adsani mot Förenade kungariket [GC], para. 54. 
114 “If such equivalent protection is considered to be provided by the organisation, the presumption will 

be that a State has not departed from the requirements of the Convention when it does no more than 

implement legal obligations flowing from its membership of the organisation” (se Bosphorus Hava 

Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 155–156). 
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          Europadomstolen betonade dock att slutsatsen att Bosphorus-presumtionen är tillämplig 

i ett fall inte är slutgiltig utan måste underkastas en omprövning vid varje relevant förändring i 

skyddet av konventionsrättigheter. Vidare kan presumtionen åsidosättas om det av omständig-

heterna i det enskilda fallet framgår att skyddet varit uppenbart bristfälligt (eng. manifestly de-

ficient). I sådana fall anses Europakonventionens roll som ett ”konstitutionellt instrument för 

den allmänna ordningen i Europa”115 väga tyngre än intresset av internationellt samarbete. Dess-

utom framhöll domstolen att en stat fortfarande är fullt ansvarig enligt konventionen för alla 

åtgärder som faller utanför dess strikta internationella rättsliga skyldigheter (eng. strict inter-

national legal obligations). Så är fallet exempelvis när det har funnits utrymme för staten att 

utöva fritt skön (eng. exercise of State discretion) eller då det varit fråga om rättsliga skyldig-

heter som följer av internationella instrument som staten ratificerat frivilligt (eng. international 

instruments which were freely entered into).116 

          Med beaktande av det ovan anförda noterade Europadomstolen att sanktionsförordningen 

i egenskap av en förordning var till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna, 

varför de irländska myndigheterna varit förpliktade att handla i enlighet med förordningens 

bestämmelser. Mot bakgrund av detta och att EG-domstolen meddelat ett bindande förhandsav-

görande i frågan konstaterade Europadomstolen att inskränkningen endast vidtagits för att upp-

fylla de skyldigheter som följer av Irlands EG-medlemskap. Därmed kunde den irländska högsta 

domstolen inte anses ha haft något utrymme för att utöva fritt skön.117 

          Europadomstolen övergick sedan till att bedöma huruvida det gemenskapsrättsliga skyd-

det för grundläggande rättigheter kunde sägas vara likvärdigt med skyddet enligt Europakon-

ventionen. I fråga om de materiella garantierna konstaterade Europadomstolen att iakttagandet 

av de grundläggande rättigheterna är en förutsättning för rättsakters laglighet samt att Europa-

konventionen tillmäts en särskild betydelse då dess bestämmelser enligt fördragen ska beaktas 

som allmänna principer. Domstolen framhöll vidare att EG-domstolen ofta hänvisar till Europa-

konventionen och Europadomstolens praxis samt att rättighetsstadgan påtagligt inspirerats av 

konventionen, som anses ge uttryck för en minimigaranti för mänskliga rättigheter.118 

          Europadomstolen betonade emellertid att de materiella garantiernas effektiva genomslag 

förutsätter att det finns kontrollmekanismer för att säkerställa deras efterlevnad. Härvid konsta-

                                                
115 Jfr Loizidou mot Turkiet (preliminära invändningar) [GC], para. 75. 
116 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 156–157. Se även 

Douglas-Scott, 2006, s. 247 och Ravasi, 2017, s. 38. 
117 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 145–148. 
118 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 158–159. Se general-

advokatens förslag till avgörande i mål C-84/95 Bosphorus, p. 51–53 och Douglas-Scott, 2006, s. 248. 
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terades att enskilda personers möjlighet att få till stånd en domstolsprövning vid EG-domstolen 

förvisso är begränsad, men att processer kan inledas på initiativ av en stat eller EG-institution, 

vilket utgör en viktig kontrollmekanism som indirekt kommer enskilda till godo. Därigenom kan 

EG-domstolen tillse att gemenskapsrätten och dess rättighetsgarantier efterlevs av medlemsstat-

erna. Mot bakgrund av detta fann Europadomstolen att EG kunde anses tillgodose ett skydd för 

grundläggande rättigheter som var likvärdigt med skyddet i Europakonventionen, varför en pre-

sumtion uppkommit att Irland inte avvikit från sina konventionsåtaganden.119 

          Avslutningsvis tog Europadomstolen ställning till om presumtionen kunde anses ha åsido-

satts på grund av att skyddet av konventionsrättigheter varit uppenbart bristfälligt. Domstolen 

fann, utan en närmare motivering, att skyddet av Bosphorus Airways konventionsrättigheter – 

med hänsyn till inskränkningens natur, det allmänna intresse som åtgärden syftade till att till-

godose och EG-domstolens dom som den irländska högsta domstolen var förpliktad att följa – 

inte varit bristfälligt, och att presumtionen således inte åsidosatts. Därmed fann Europadom-

stolen att en kränkning av Bosphorus Airways äganderätt inte hade ägt rum.120 

3.1.2 M.S.S. mot Belgien och Grekland 

3.1.2.1 Bakgrund 

Det skulle dröja till år 2011 innan Europadomstolen, i målet M.S.S. mot Belgien och Grekland, 

återigen tillämpade Bosphorus-presumtionen i förhållande till EU-rätt. Bakgrunden till målet var 

att klaganden, en afghansk man, hade rest in i EU genom Grekland och därefter tagit sig till 

Belgien för att söka asyl. De belgiska myndigheterna beslutade att, i enlighet med den så kallade 

Dublin II-förordningen121, överföra klaganden till Grekland för att få sin asylansökan prövad 

där, trots att en rad brister i asylprocessen och mottagningssystemet uppdagats i landet. I Grek-

land togs klaganden i förvar, där han uppgav att han blivit utsatt för omänsklig och förnedrande 

behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen.122 

3.1.2.2 Europadomstolens bedömning 

Vid bedömningen av Belgiens ansvar enligt Europakonventionen erinrade Europadomstolen in-

ledningsvis om presumtionen om likvärdigt rättighetsskydd och dess innebörd enligt Bosphorus-

                                                
119 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 160–165. 
120 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 166–167. 
121 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje 

land har gett in i någon medlemsstat. 
122 M.S.S. mot Belgien och Grekland [GC], para. 9–17 och 33–37. 
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målet. Domstolen noterade sedan att den så kallade suveränitetsklausulen i artikel 3(2) i Dublin 

II-förordningen föreskriver att varje medlemsstat får pröva en asylansökan som lämnas in av 

en tredjelandsmedborgare, även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt förord-

ningen. Mot bakgrund av detta menade Europadomstolen att de belgiska myndigheterna hade 

kunnat avstå från att överföra klaganden till Grekland, för det fall de hade funnit att Grekland 

inte uppfyllde sina skyldigheter enligt Europakonventionen. Därmed ansåg domstolen att den 

ifrågavarande åtgärden inte föll inom ramen för Belgiens strikta internationella rättsliga skyl-

digheter, varför Bosphorus-presumtionen inte var tillämplig. Belgien kunde därför fällas för en 

kränkning av bland annat artikel 3 i Europakonventionen.123 

3.1.3 Michaud mot Frankrike 

3.1.3.1 Bakgrund 

I målet Michaud mot Frankrike från år 2012 tog Europadomstolen för första gången ställning 

till frågan om Bosphorus-presumtionens tillämplighet i fråga om EU-direktiv. Klaganden, en 

fransk advokat, vände sig mot tre direktiv om åtgärder för att förhindra penningtvätt, vilka ge-

nomförts i fransk rätt genom bindande riktlinjer antagna av det franska advokatsamfundet. Rikt-

linjerna ålade advokater en skyldighet att rapportera misstankar mot klienter som utfört vissa 

transaktioner, vilket klaganden menade stred mot rätten till respekt för privatliv enligt artikel 6 

i rättighetsstadgan och artikel 8 i Europakonventionen samt mot principen om sekretess mellan 

advokat och klient. Han överklagade därför advokatsamfundets beslut att anta riktlinjerna till 

den franska högsta förvaltningsdomstolen, och bad att domstolen skulle begära ett förhands-

avgörande från EG-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att direktiven genom-

förts korrekt och att det inte fanns anledning att begära ett förhandsavgörande.124 

3.1.3.2 Europadomstolens bedömning 

Europadomstolen konstaterade att antagandet av riktlinjerna inneburit en inskränkning av rätten 

till respekt för privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, men att inskränkningen haft stöd 

i lag och vidtagits för att uppfylla ett legitimt syfte. Därefter bedömde domstolen huruvida in-

skränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle med beaktande av Bosphorus-pre-

sumtionen. Europadomstolen uttalade härvid att presumtionens syfte särskilt är att säkerställa 

                                                
123 M.S.S. mot Belgien och Grekland [GC], para. 338–340. Domstolen förde ett i princip identiskt 

resonemang i Tarakhel mot Schweiz [GC], se para. 89–91. 
124 Michaud mot Frankrike, para. 8–17. 
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att en medlemsstat inte ställs inför ett dilemma där staten är tvungen att åberopa rättsliga för-

pliktelser som följer av statens medlemskap i en internationell organisation som inte är part till 

Europakonventionen och till vilken staten delvis har överlåtit sin suveränitet för att rättfärdiga 

sina handlingar och försummelser gentemot Europakonventionen.  

          Europadomstolen framhöll sedan att presumtionen även syftar till att fastställa i vilka fall 

domstolen, i syfte att främja internationellt samarbete, får ta på sig en mindre intensiv övervak-

ande roll. Av detta följer att Europadomstolen endast kommer att tillämpa presumtionen när den 

internationella organisationen i fråga anses tillgodose ett likvärdigt skydd för grundläggande 

rättigheter. Detta eftersom staten annars skulle undgå all internationell granskning av dess hand-

lingars förenlighet med Europakonventionen, vilket vore i strid med konventionens syfte.125 

          Därefter uttalade sig Europadomstolen, för första gången sedan Bosphorus-målet, om 

huruvida skyddet för grundläggande rättigheter inom EU kunde sägas vara likvärdigt med rätt-

ighetsskyddet enligt Europakonventionen. I fråga om de materiella garantierna hänvisade dom-

stolen till vad som sagts i Bosphorus, och konstaterade dessutom att skyddet inom EU blivit 

starkare sedan Lissabonfördragets ikraftträdande genom vilket rättighetsstadgan blivit juridiskt 

bindande och då det numera uttryckligen föreskrivs att grundläggande rättigheter såsom de ga-

ranteras i Europakonventionen ska ingå i unionsrätten såsom allmänna principer. Även vad gäller 

kontrollmekanismerna för att säkra de materiella garantiernas efterlevnad återgav Europadom-

stolen det resonemang som fördes i Bosphorus, och framhöll att den individuella klagorätten 

till EU-domstolen visserligen är begränsad, men att unionsrätten på det hela taget kan anses till-

godose ett likvärdigt skydd jämfört med Europakonventionen. Detta dels då stater och EU-

institutioner kan inleda processer vid EU-domstolen, dels då enskilda kan väcka talan vid en 

nationell domstol som i sin tur kan begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.126 

          Europadomstolen tog sedan ställning till frågan om Bosphorus-presumtionens tillämp-

lighet i det aktuella fallet och konstaterade att det ifrågavarande målet skilde sig från Bosphorus-

målet av två skäl. För det första var det i Bosphorus fråga om en förordning, vilken till sin natur 

är till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat, varför Irland inte hade något 

handlingsutrymme (eng. marigin of manoeuvre) i fullföljandet av de skyldigheter som följer av 

landets EU-medlemskap. I förevarande fall hade Frankrike genomfört direktiv, vilka är bindande 

för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås men som överlåter till de na-

tionella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Mot bak-

                                                
125 Michaud mot Frankrike, para. 102–105. 
126 Michaud mot Frankrike, para. 105–111. Jfr avsnitt 2.3.4.2 ovan. 
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grund av detta anförde Europadomstolen att frågan om Frankrike haft ett handlingsutrymme vid 

fullföljandet av sina skyldigheter till följd av landets EU-medlemskap inte är utan betydelse.127 

            För det andra, och framför allt, framhöll Europadomstolen att kontrollmekanismerna 

hade nyttjats fullt ut i Bosphorus-målet eftersom den irländska högsta domstolen hade begärt 

ett förhandsavgörande från EU-domstolen om huruvida en kränkning av äganderätten ägt rum. 

I förevarande fall hade den franska högsta förvaltningsdomstolen tvärtom vägrat att begära ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen, trots att frågan om en skyldighet för advokater att rapp-

ortera misstankar är förenlig med artikel 8 i Europakonventionen inte tidigare prövats av EU-

domstolen. Mot bakgrund av detta anförde Europadomstolen att den franska förvaltningsdom-

stolen inte till fullo nyttjat de kontrollmekanismer som stod till buds för att säkerställa de ma-

teriella garantiernas efterlevnad, varför Bosphorus-presumtionen inte var tillämplig. Således 

behövde domstolen göra en sedvanlig bedömning av huruvida inskränkningen varit nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen fann dock att inskränkningen varit proportionerlig 

i förhållande till det legitima syfte som eftersträvades, varför någon kränkning inte ägt rum.128 

3.1.4 Povse mot Österrike 

3.1.4.1 Bakgrund 

Målet Povse mot Österrike från år 2013 rörde en österrikisk kvinna som bosatt sig i Italien och 

fått en dotter tillsammans med en italiensk man. Efter att paret separerat reste kvinnan till Öster-

rike med dottern utan mannens tillåtelse. Mannen vände sig till italiensk domstol och yrkade att 

dottern skulle återlämnas i enlighet med Bryssel II-förordningen129. Den italienska domstolen 

biföll yrkandet och mannen ansökte om att domen skulle verkställas i Österrike. Målet nådde 

den österrikiska högsta domstolen, som begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen.130 

EG-domstolen slog fast att en medlemsstat i detta fall inte kunde vägra att verkställa en vårdnads-

dom som meddelats i en annan medlemsstat i enlighet med Bryssel II-förordningen.131 Mot bak-

grund av EG-domstolens dom beslutade den österrikiska domstolen att dottern skulle återföras 

till Italien. Kvinnan vände sig då till Europadomstolen och anförde att hennes och hennes dott-

ers rätt till respekt för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen hade kränkts.132 

                                                
127 Michaud mot Frankrike, para. 112–113.  
128 Michaud mot Frankrike, para. 114–116 och 131–132.  
129 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning  
130 Se Povse mot Österrike (beslut), para. 3–8 och 20–30, för en mera utförlig redogörelse för bakgrunden. 
131 Mål C-210/11 PPU Povse, p. 78–79 och 83. Se även Povse mot Österrike (beslut), para. 31. 
132 Povse mot Österrike (beslut), para. 50 och 58.  
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3.1.4.2 Europadomstolens bedömning 

Europadomstolen slog inledningsvis fast att beslutet att dottern skulle återlämnas till Italien 

inneburit en inskränkning av kvinnans och dotterns rätt till respekt för familjeliv enligt artikel 

8 i Europakonventionen, men att denna inskränkning haft stöd i lag och motiverats av ett legi-

timt syfte. Vad gäller frågan om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

erinrade Europadomstolen om vad som uttalats om Bosphorus-presumtionen i Michaud mot 

Frankrike och konstaterade inledningsvis att man redan funnit det unionsrättsliga skyddet av 

grundläggande rättigheter likvärdigt med skyddet i Europakonventionen.133 

          Domstolen noterade sedan att artikel 42 i Bryssel II-förordningen föreskriver att ett barns 

återlämnande enligt en dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och vara verkställ-

bar i en annan medlemsstat utan möjlighet att invända mot erkännandet, vilket inte lämnar något 

utrymme för staten att utöva fritt skön. Därmed menade domstolen att situationen kunde särskiljas 

från den i M.S.S. mot Belgien och Grekland. Vidare konstaterade Europadomstolen att den öster-

rikiska högsta domstolen – i motsats till i Michaud mot Frankrike – vederbörligen utnyttjat de 

kontrollmekanismer som unionsrätten tillhandahåller genom att begära ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen, som bekräftade att beslutet om återlämnande inte kunde omprövas. Därmed 

fann Europadomstolen att den österrikiska högsta domstolen endast fullgjort rättsliga skyldig-

heter som följer av dess medlemskap i EU, varför Bosphorus-presumtionen var tillämplig.134 

          Avslutningsvis anförde Europadomstolen att det faktum att EU-domstolen inte uttalat sig 

om huruvida beslutet om återlämnande inneburit en kränkning av kvinnans och dotterns rätt till 

respekt för familjeliv inte kunde anses innebära att presumtionen åsidosattes på grund av att 

skyddet av konventionsrättigheter varit uppenbart bristfälligt. Detta då begäran om förhands-

avgörande – till skillnad från i Bosphorus-målet – inte omfattade frågan om beslutet inneburit 

någon konventionskränkning, utan endast om det varit förenligt med Bryssel II-förordningen. 

Europadomstolen avvisade därför talan såsom uppenbart ogrundad.135 

3.1.5 Avotinş mot Lettland 

3.1.5.1 Bakgrund 

I Avotinş mot Lettland från år 2016 redogjorde Europadomstolen, för första gången sedan EU-

domstolen i yttrande 2/13 underkänt avtalet om EU:s anslutning till Europakonventionen, ingå-

                                                
133

 Povse mot Österrike (beslut), para. 74–77. 
134 Povse mot Österrike (beslut), para. 79–83. 
135 Povse mot Österrike (beslut), para. 83–89. 
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ende för Bosphorus-presumtionen. Klaganden i målet var en lettisk medborgare som ingått ett 

avtal med ett cypriotiskt företag om att låna en större summa pengar. Företaget hade sedan stämt 

klaganden vid cypriotisk domstol och gjort gällande att han inte hade betalat tillbaka pengarna. 

Delgivningen från domstolen innehöll dock vissa felaktigheter och klaganden hävdade att aldrig 

han blivit informerad om förhandlingen. Då klaganden inte inställde sig beslutade den cypri-

otiska domstolen i hans frånvaro att han skulle betala tillbaka hela skulden samt ränta.136 

          Det cypriotiska företaget ansökte därefter i lettisk domstol om att domen skulle erkännas 

och verkställas. Den lettiska domstolen biföll ansökan utan att någon av parterna närvarade vid 

förhandlingarna. Klaganden uppgav att det var först när hans tillgångar skulle utmätas som han 

fick kännedom om den cypriotiska domstolens dom och den lettiska domstolens beslut att verk-

ställa domen. Klaganden överklagade beslutet och målet nådde den högsta domstolen i Lettland, 

som beslutade att den cypriotiska domen skulle verkställas och erkännas med hänvisning till den 

så kallade Bryssel I-förordningen137. Klaganden väckte därefter talan i Europadomstolen och 

yrkade att hans rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen hade kränkts.  

3.1.5.2 Europadomstolens bedömning 

3.1.5.2.1 Bosphorus-presumtionens tillämplighet 

I sina preliminära överväganden erinrade Europadomstolen om att den inte har befogenhet att 

pröva frågan om en viss åtgärds förenlighet med unionsrätten, utan att denna uppgift åligger i 

första hand EU-domstolen genom att meddela förhandsavgörande i en viss fråga och i andra 

hand de nationella domstolarna i medlemsstaterna när de tillämpar EU-rätt. Europadomstolens 

roll är i stället att övervaka att bestämmelserna i Europakonventionen efterlevs.138 

          Därefter gick Europadomstolen in på frågan om Bosphorus-presumtionen var tillämplig 

och konstaterade, med hänvisning till Michaud mot Frankrike, att EU alltjämt kunde anses till-

godose ett rättighetsskydd som var likvärdigt med skyddet i Europakonventionen. Domstolen 

framhöll bland annat att rättigheterna i Europakonventionen ingår i unionsrätten som allmänna 

principer, att rättighetsstadgans bestämmelser inte får ges en mer inskränkt innebörd och räck-

vidd än i konventionen samt att de kontrollmekanismer som tillhandahålls är tillräckliga.139 

          Europadomstolen tog sedan ställning till om Bosphorus-presumtionen kunde appliceras 

i det ifrågavarande fallet. Domstolen anförde, med hänvisning till Michaud, att Bosphorus-pre-

                                                
136 Avotinş mot Lettland [GC], para. 14–20. Jfr Gragl, 2017, s. 552–554 och 561. 
137 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkänn -

ande och verkställighet av domar på privaträttens område.  
138 Avotinş mot Lettland [GC], para. 100. Se även Jeunesse mot Nederländerna [GC], para. 110 och 

Ullens de Schooten och Rezabek mot Belgien , para. 54. 
139 Avotinş mot Lettland [GC], para. 101–104. 
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sumtionens tillämplighet kräver att två villkor är uppfyllda: för det första att det inte funnits 

något handlingsutrymme för de nationella myndigheterna (eng. the absence of any marigin of 

manoeuvre on the part of the domestic authorities) och för det andra att de kontrollmekanismer 

som unionsrätten erbjuder har nyttjats fullt ut (eng. the deployment of the full potential of the 

supervisory mechanism provided for by European Union law).140 

          Med avseende på det första villkoret anförde Europadomstolen att det i förevarande fall, 

i motsats till i Michaud, varit fråga om en förordning, en rättsakt som till skillnad från ett direk-

tiv är bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. Dessutom konstaterade domstolen att 

en medlemsstat endast får vägra att erkänna och verkställa en utländsk dom i de begränsade och 

villkorade undantagssituationer som räknas upp i artikel 34 i Bryssel I-förordningen. Den lett-

iska högsta domstolen kunde således inte, till skillnad från vad som var fallet i M.S.S. mot Bel-

gien och Grekland, utöva fritt skön och hade därmed inte något handlingsutrymme.141  

          Vad gäller det andra villkoret noterade Europadomstolen att den lettiska högsta domstolen 

inte begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Domstolen framhöll dock att det inte 

skulle tjäna något syfte att underkasta Bosphorus-presumtionens tillämpning ett strikt krav att 

den nationella domstolen alltid måste framställa en begäran om förhandsavgörande, även i situa-

tioner när det inte råder någon genuin oklarhet (eng. genuine and serious issue) kring hur en 

bestämmelse ska tolkas eller när EU-domstolen redan har uttalat sig i denna fråga. Frågan om 

de unionsrättsliga kontrollmekanismerna nyttjats till fullo av en medlemsstat är således något 

som ska bedömas med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. I det aktuella fallet 

observerade Europadomstolen att klaganden inte framfört någon argumentation avseende tolk-

ningen av Bryssel I-förordningen och dess förenlighet med grundläggande rättigheter som hade 

kunnat motivera att ett förhandsavgörande inhämtades från EU-domstolen. Klaganden hade inte 

heller begärt att den lettiska högsta domstolen skulle framställa en begäran om förhandsavgör-

ande från EU-domstolen. Europadomstolen ansåg således att omständigheterna i förevarande 

mål tydligt skiljde sig från de i Michaud. Även det andra villkoret ansågs således uppfyllt, och 

Europadomstolen fann därmed att Bosphorus-presumtionen var tillämplig.142 

3.1.5.2.2 Frågan om Bosphorus-presumtionens åsidosatts 

Efter att ha konstaterat att Bosphorus-presumtionen var tillämplig övergick Europadomstolen 

till att ta ställning till huruvida presumtionen kunde sägas ha åsidosatts på grund av att skyddet 

                                                
140 Avotinş mot Lettland [GC], para. 105. 
141 Avotinş mot Lettland [GC], para. 105–107. 
142 Avotinş mot Lettland [GC], para. 109–112. 
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av konventionsrättigheter varit uppenbart bristfälligt, och domstolen gav för första gången en  

utförlig redogörelse för vilka omständigheter som beaktats vid denna bedömning. 

          Till att börja med betonade Europadomstolen att det underliggande syftet med Bryssel I-

förordningen är att det ska råda ett ömsesidigt förtroende mellan de nationella myndigheterna 

inom EU och att principen om ömsesidigt erkännande – som i korthet går ut på att medlemsstat-

erna som huvudregel ska erkänna och verkställa varandras domar och beslut – är avgörande för 

ett välfungerande internationellt och europeiskt samarbete.143 Domstolen konstaterade sedan att 

när nationella myndigheter inte har något utrymme att utöva fritt skön, såsom i fallet med ömse-

sidigt erkännande, är Bosphorus-presumtionen tillämplig. I och med Europakonventionens roll 

som ett ”konstitutionellt instrument för den allmänna ordningen i Europa”144 måste Europa-

domstolen dock säkerställa att det i den aktuella situationen inte finns några luckor i skyddet 

av konventionsrättigheter som skulle kunna göra skyddet uppenbart bristfälligt. I fråga om ömse-

sidigt erkännande måste domstolen därför, ”i en anda av komplementaritet”, beakta mekanism-

ens funktion och syfte och samtidigt säkerställa att den inte tillämpas ”automatiskt och meka-

niskt” på ett sätt som undergräver skyddet av grundläggande rättigheter.145 

          Med beaktande av det ovan sagda tog Europadomstolen ställning till om skyddet av kon-

ventionsrättigheter varit uppenbart bristfälligt i det aktuella fallet. Härvid konstaterades att det 

visserligen funnits vissa brister i förfarandet mot klaganden, då han inte informerats om dom-

stolsförhandlingarna och då domar avkunnats mot honom i hans frånvaro. Däremot anfördes att 

klaganden haft möjlighet att överklaga den cypriotiska domen på ett sätt som ansågs uppfylla 

kraven på ett kontradiktoriskt förfarande och en rättvis balans mellan parterna i enlighet med 

artikel 6 i Europakonventionen. Således ansågs skyddet inte ha varit uppenbart bristfälligt, var-

för Bosphorus-presumtionen inte hade åsidosatts. Mot bakgrund av detta fann Europadomstolen 

att någon kränkning av klagandens rätt till en rättvis rättegång inte förelåg.146 

3.1.6 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland 

3.1.6.1 Bakgrund 

Frågan om Bosphorus-presumtionens tillämplighet avseende EU-direktiv behandlades återigen 

av Europadomstolen i det färska avgörandet O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot 

                                                
143 Se skäl 26 i preambeln till Bryssel I-förordningen samt artikel 81 och 82 FEUF. 
144 Se Loizidou mot Turkiet (preliminära invändningar) [GC], para. 75 och Bosphorus Hava Yolları 

Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 156. 
145 Avotinş mot Lettland [GC], para. 113–116. 
146 Avotinş mot Lettland [GC], para. 119–122 och 127. 
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Irland, som meddelades i juni 2018. Klaganden var ett irländskt bolag som bedrev musselodling 

och årligen erhöll tillstånd för denna verksamhet. Hamnen där odlingen bedrevs var föremål för 

två miljöskyddsdirektiv som genomförts i nationell irländsk rätt.147 Kommissionen hade emeller-

tid väckt en fördragsbrottstalan mot Irland för att inte ha genomfört dessa direktiv korrekt, varpå 

EG-domstolen fann att Irland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiven.148  

          Mot bakgrund av EG-domstolens dom beslutade de irländska myndigheterna att förbjuda 

fiske av musslor i hamnen till dess att vissa åtgärder vidtagits, och detta förbud upphävdes först 

efter två år. Vid denna tidpunkt hade klagandebolaget lidit betydande ekonomisk skada och 

stämde därför den ansvariga myndigheten. Målet nådde den irländska högsta domstolen, där 

klagandebolaget dock inte fick framgång med sin talan.149 Bolaget vände sig därefter till Euro-

padomstolen och yrkade att den irländska myndighetens beslut inneburit en kränkning av bland 

annat dess rätt till egendom enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till Europakonventionen. 

3.1.6.2 Europadomstolens bedömning 

Europadomstolen konstaterade inledningsvis att det visserligen skett en inskränkning av klag-

andebolagets rätt till egendom enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till Europakonventionen, men 

att denna inskränkning haft stöd i lag och vidtagits för att uppnå ett legitimt syfte.150 Därefter 

övergick domstolen till att bedöma om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt sam-

hälle, och tog i detta avseende ställning till om Bosphorus-presumtionens var tillämplig. 

          Till att börja med erinrade Europadomstolen om att Bosphorus-presumtionens tillämplig-

het är beroende av två villkor: avsaknaden av handlingsutrymme för de nationella myndigheter-

na respektive att de kontrollmekanismer som unionsrätten erbjuder har nyttjats fullt ut.151 Dom-

stolen uttalade sedan, med hänvisning till Michaud och Avotinş, att unionsrätten gör en åtskill-

nad mellan förordningar, som är bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat, och direk-

tiv, som är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås men som överlåter åt de 

nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.152 

          I förevarande fall grundade sig Irlands internationella rättsliga skyldigheter dels på de två 

direktiven, dels på EG-domstolens dom. Europadomstolen noterade emellertid att såväl direk-

                                                
147 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 5–10. 
148 Mål C-418/04 kommissionen mot Irland, p. 276. Se även O’Sullivan McCarthy Mussel Development 

Ltd mot Irland, para. 11–12. 
149 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 14–17 och 41–42. 
150 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 105–109. 
151 Detta slogs fast av domstolen i Avotinş mot Lettland [GC], para. 105. Se avsnitt 3.1.5.2.1 ovan. 
152 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 110–111. Jfr Michaud mot Frankrike, 

para. 113 och Avotinş mot Lettland [GC], para. 106. 
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tiven som domen endast varit bindande med avseende på det resultat som skulle uppnås, utan 

att närmare föreskriva hur det skulle åstadkommas i praktiken. Därmed kunde Irland inte anses 

helt ha berövats sitt handlingsutrymme, utan tvärtom hade de nationella myndigheterna getts ut-

rymme att förhandla med kommissionen om vilka åtgärder som skulle vidtas. I ljuset av dessa 

omständigheter fann Europadomstolen att Bosphorus-presumtionen inte var tillämplig.153 

         Efter att ha konstaterat att Bosphorus-presumtionen inte var tillämplig tog Europadom-

stolen i vanlig ordning ställning till om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt sam-

hälle. Härvid fann domstolen att Irland, som åtnjöt en vid bedömningsmarginal, uppnått en rim-

lig avvägning mellan de motstående intressena i målet, varför någon kränkning inte ägt rum.154 

3.2 Bosphorus-presumtionens närmare innebörd 

Såsom har redogjorts för i det föregående gör Europadomstolen vid bedömningen av om en 

kränkning har skett typiskt sett en prövning i tre steg: först konstateras om någon av konven-

tionens materiella artiklar är tillämpliga, sedan fastställs om rättigheten som kommer till uttryck 

i artikeln har inskränkts, och sist bedöms om denna inskränkning har haft stöd i lag, motiverats 

av ett legitimt syfte och varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle.155
 Av ovan redovisade praxis 

framgår att Europadomstolen vanligen tar ställning till om Bosphorus-presumtionen är tillämp-

lig efter att det har konstaterats att en rättighet har inskränkts samt att inskränkningen har stöd 

i lag och motsvarar ett legitimt syfte. Presumtionen aktualiseras alltså vanligen i det tredje steg-

et, vid bedömningen av om rekvisitet nödvändig i ett demokratiskt samhälle är uppfyllt.156 

          När Europadomstolen funnit att Bosphorus-presumtionen är tillämplig har rekvisitet nöd-

vändig i ett demokratiskt samhälle ansetts uppfyllt utan att någon ytterligare bedömning varit 

nödvändig. Förutsatt att också kravet på stöd i lag respektive ett legitimt syfte är uppfyllda, 

vilket i regel redan prövats, innebär det faktum att presumtionen är tillämplig således att sam-

tliga förutsättningar för att en inskränkning ska vara tillåten är föreligger, med följden att den 

ifrågavarande rättigheten inte anses ha kränkts. Det är först när det har konstaterats att presum-

tionen inte är tillämplig som Europadomstolen företar en sedvanlig prövning av om inskränk-

ningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle, däribland om staten med beaktande av dess 

                                                
153 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 112. 
154 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 113–114 och 130–131. 
155 Se ovan under avsnitt 2.2.2.3. 
156 I M.S.S. mot Belgien och Grekland var det emellertid fråga om Belgien överträtt förbudet mot tortyr i 

artikel 3 i Europakonventionen. Denna bestämmelse är absolut, vilket såsom anförts i det föregående inne-

bär att redan en inskränkning innebär en överträdelse utan att ställning behöver tas till om inskränkningen 

har stöd i lag, ett legitimt syfte och är nödvändig i ett demokratiskt samhäl le. I detta mål tog Europadom-

stolen således ställning till om presumtionen var tillämplig innan en inskränkning konstaterades.  
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bedömningsmarginal har gjort en rimlig avvägning mellan det allmännas intresse av att tillgodo-

se det legitima syftet och individens intresse av att åtnjuta den ifrågavarande rättigheten.157 

3.3 Kriterier för Bosphorus-presumtionens tillämpning 

När Europadomstolen för första gången hänvisade till Bosphorus-presumtionen uttalades att en 

medlemsstat inte ska hållas ansvarig för att ha gjort avsteg från Europakonventionen, om staten 

enbart fullgjort rättsliga skyldigheter som följer av dess medlemskap i en organisation som kan 

anses tillhandahålla ett rättighetsskydd som är åtminstone likvärdigt med skyddet i konvention-

en, exempelvis EU.158 Det första (1) kriteriet för att presumtionen ska bli tillämplig är således, 

annorlunda uttryckt, att den åtgärd som medlemsstaten har vidtagit ryms inom dess strikta in-

ternationella rättsliga skyldigheter.159 Omständigheter som tillmäts betydelse vid bedömningen 

av om en åtgärd ska anses falla inom ramen för en stats strikta internationella rättsliga skyldig-

heter är bland annat (i) om det har funnits utrymme för staten att utöva fritt skön, det vill säga 

om staten har haft ett handlingsutrymme vid inskränkningen av rättigheten, och (ii) om de rätts-

liga skyldigheterna följer av ett internationellt instrument som staten har ratificerat frivilligt.160 

          Det andra (2) kriteriet som måste vara uppfyllt för att Bosphorus-presumtionen ska vara 

tillämplig är att de internationella rättsliga skyldigheterna ska följa av en konventionsstats med-

lemskap i en organisation som tillhandahåller ett skydd för mänskliga rättigheter som kan anses 

likvärdigt med rättighetsskyddet i Europakonventionen. Med likvärdig menas att skyddet ska 

vara jämförligt, och detta i fråga om både (i) de materiella garantier som ges och (ii) de meka-

nismer som finns för att säkra deras efterlevnad.161
 I sin senare praxis har Europadomstolen även 

utvecklat ett krav på att (3) de kontrollmekanismer som unionsrätten tillhandahåller har nyttjats 

fullt ut, närmare bestämt genom en begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen.162 Kra-

vet på att unionsrättens kontrollmekanismer ska ha utnyttjats är dock inte strikt utan kan bortses 

från under vissa omständigheter, till exempel om EU-domstolen redan har uttalat sig om hur en 

viss bestämmelse ska tolkas eller om det inte råder någon genuin oklarhet kring detta.163 

                                                
157 En sådan mera ingående prövning gjordes i Michaud mot Frankrike, se para. 116–132 och O’Sullivan 

McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland, se para. 113–131. Jfr Ravasi, 2017, s. 70. 
158 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 155. Jfr avsnitt 3.1.1.2. 
159

 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 157. 
160 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 157, Michaud mot 

Frankrike, para. 113 och O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 110. 
161 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 155. 
162 Michaud mot Frankrike, para. 114, Avotinş mot Lettland [GC], para. 105 och 109 och O’Sullivan 

McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 110. 
163 Avotinş mot Lettland [GC], para. 109. Detta har en koppling till den så kallade acte clair-doktrinen 

inom unionsrätten, som innebär att de nationella domstolarna inte är skyldiga att begära ett förhandsav-

görande från EU-domstolen om det är uppenbart hur unionsrätten ska tolkas. Jfr Ravasi, 2017, s. 124.  
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3.4 Förutsättningarna för att åsidosätta Bosphorus-presumtionen 

Europadomstolen har vid upprepade tillfällen framhållit att slutsatsen att Bosphorus-presum-

tionen är tillämplig inte är slutgiltig utan måste underkastas en omprövning vid varje relevant 

förändring i skyddet av konventionsrättigheter. Om det av omständigheterna i det enskilda fall-

et framgår att skyddet varit uppenbart bristfälligt kan presumtionen således åsidosättas.164 Till 

skillnad från prövningen av om en organisation tillhandahåller ett rättighetsskydd som generellt 

anses likvärdigt med konventionens, som företas när Europadomstolen tar ställning till om pre-

sumtionen över huvud taget är tillämplig, är det här fråga om en bedömning in casu av om det 

specifika regelverket som det är fråga om i målet kan anses uppenbart bristfälligt, som företas 

i nästa steg, när Europadomstolen avgör huruvida presumtionen kan åsidosättas.165 

          I och med att det alltid görs en bedömning in casu av om rättighetsskyddet är uppenbart 

bristfälligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att uppställa några 

generella förutsättningar för att åsidosätta presumtionen.166 En allmän hållpunkt är att det inte 

får finnas några luckor i rättighetsskyddet, och att regelverket i fråga inte ska tillämpas på ett sätt 

som undergräver skyddet av mänskliga rättigheter.167 Formuleringen uppenbart bristfälligt torde 

innebära en relativt hög tröskel, en slutsats som stöds av att Europadomstolen hittills endast har 

funnit att Bosphorus-presumtionen åsidosatts i ett enda mål.168 Vilka förutsättningar som närm-

are måste vara uppfyllda för att presumtionen ska kunna åsidosättas har dock inte preciserats. 

Detta kritiserades i en delvis skiljaktig mening i Bosphorus-målet, där det framfördes att Europa-

domstolens knapphändiga redogörelse inte ska tolkas som en ”öppen dörr genom vilken alla 

framtida fall där statliga myndigheter har tillämpat unionsrätt kan passera utan granskning”.169 

          Bedömningen av om rättighetsskyddet är uppenbart bristfälligt gäller såväl de materiella 

garantierna som de processuella kontrollmekanismerna som den ifrågavarande organisationen 

tillhandahåller i det enskilda fallet. Vad gäller de materiella garantierna har domstolen bland 

annat tagit hänsyn till faktorer såsom inskränkningens natur och det allmänna intresse som den 

inskränkande åtgärden i fråga syftade till att tillgodose, och bedömt huruvida en rimlig avväg-

ning kan sägas ha uppnåtts mellan de motstående intressena.170 I fråga om de processuella kon-

                                                
164 Se Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 156 och Avotinş 

mot Lettland [GC], para. 11 
165 Ravasi, 2017, s. 107 och 111. 
166 Douglas-Scott, 2006, s. 250 och Kuhnert, 2006, s. 185. 
167 Detta uttalades av Europadomstolen i Avotinş mot Lettland [GC], para. 145. 
168 Jfr Ravasi, 2017, s. 111–112 och Douglas-Scott, 2006, s. 251. 
169 Se domare Ress delvis skiljaktiga mening i Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

mot Irland [GC], para. 2–4. 
170 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 166 och Michaud mot 

Frankrike, para. 90–92. Se Ravasi, 2017, s. 112–119.  
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trollmekanismerna fokuserar bedömningen på EU-domstolens prövning av den aktuella unions-

rättsliga bestämmelsen. I och med att kravet på att kontrollmekanismerna ska ha uttömts genom 

en begäran om förhandsavgörande inte ska tillämpas strikt utan endast gäller om det råder oklar-

het kring tolkningen av en viss bestämmelse görs dock inte alltid en sådan bedömning. 

3.5 Bosphorus-presumtionens syften 

Såsom redogjorts för i det föregående uppkom Bosphorus-presumtionen genom att Europadom-

stolen gjorde en avvägning mellan å ena sidan vikten av ett välfungerande internationellt sam-

arbete, där stater har rätt att överlåta sina suveräna maktbefogenheter till internationella orga-

nisationer, och å andra sidan den grundläggande konventionsrättsliga utgångspunkten att stater 

ska hållas ansvariga för sina handlingar och underlåtenheter, oavsett om dessa är ett resultat av 

nationell lagstiftning eller av en skyldighet att efterleva internationella rättsliga förpliktelser.171 

          Mot bakgrund härav uttalade Europadomstolen i Michaud mot Frankrike att Bosphorus-

presumtionen kan sägas ha två huvudsakliga syften. För det första har presumtionen särskilt till 

syfte att säkerställa att en medlemsstat inte ställs inför ett dilemma där staten är tvungen att åbe-

ropa rättsliga förpliktelser som följer av statens medlemskap i en internationell organisation, som 

inte är part till Europakonventionen och till vilken staten delvis har överlåtit sin suveränitet, för 

att rättfärdiga sina handlingar och försummelser gentemot Europadomstolen.172
 För det andra har 

presumtionen till syfte att avgöra i vilka fall domstolen, med hänsyn till intresset av internatio-

nellt samarbete, får ta på sig en mindre intensiv övervakande roll. Europadomstolen förbehåller 

sig således rätten att på ett mera abstrakt plan bedöma om det unionsrättsliga regelverket gene-

rellt uppfyller konventionsrättens krav.173 Domstolen gör emellertid inte en närmare bedömning, 

såvida den inte finner att rättighetsskyddet är uppenbart bristfälligt, varvid Europakonvention-

ens roll som ett konstitutionellt instrument för den allmänna ordningen i Europa tar över.174 

          I en delvis skiljaktig mening i Avotinş framfördes, med hänvisning till Bosphorus-presum-

tionens två motstående syften, att det faktum att Europadomstolen ska åta sig en mindre intensiv 

övervakande roll innebär att presumtionen inte bör tillämpas när intresset av ett välfungerande 

internationellt samarbete inte står på spel. Vidare får det inte skapas ett system där frågan om 

en åtgärds förenlighet med Europakonventionen i regel inte prövas.175  

                                                
171 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 150–154. 
172 Michaud mot Frankrike, para. 104. Jfr Ravasi, 2017, s. 51–52. 
173 Michaud mot Frankrike, para. 104. Jfr Kuhnert, 2006, s. 185 och Ravasi, 2017, s. 107.  
174 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 146. 
175 Se domarna Lemmens och Briedes delvis skiljaktiga uppfattning i Avotinş mot Lettland [GC], para. 1 

och 5–6 samt domare Sajós skiljaktiga uppfattning i samma mål, para. 4–8. 
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4. Den tillfälliga lagen 

4.1 Bakgrund till antagandet av den tillfälliga lagen 

I samband med migrationskrisen i Europa år 2015 var antalet asylsökande i Sverige rekordhögt 

och nådde sin kulmen under hösten samma år.176 Detta medförde betydande påfrestningar på 

det svenska systemet för asylmottagande samtidigt som centrala samhällsfunktioner belastades 

tungt. I syfte att skapa ett ’andrum’ för Sverige och förbättra kapaciteten i mottagandet och eta-

bleringen genom ett jämnare flyktingmottagande inom EU föreslogs under en presskonferens 

den 24 november 2015 ett antal åtgärder för att kraftigt minska antalet asylsökande, däribland 

antagandet av en tidsbegränsad lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-

tillstånd, som annars regleras i utlänningslagen (2005:716, UtlL). Det huvudsakliga ändamålet 

var att anpassa det svenska regelverket för asylmottagande, som varit mer generöst än vad som 

internationell rätt kräver, till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.177 

          Förslaget till den tillfälliga lagen presenterades under våren 2016 och mottogs av stark 

kritik, men röstades trots detta igenom av riksdagen i juni 2016. Lagen trädde i kraft den 20 juli 

2016, men vissa bestämmelser är retroaktivt tillämpliga på ansökningar som inkommit från den 

24 november 2015. Lagen gäller i tre år och kommer således att upphävas den 20 juli 2019. 

4.2 Den tillfälliga lagens huvuddrag 

4.2.1 Tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande 

En av de största förändringarna som den tillfälliga lagen medfört är att flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande, som tidigare beviljades permanenta uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § 3 st. 

UtlL, numera beviljas tillfälliga uppehållstillstånd enligt 5 § den tillfälliga lagen.178 Vidare kan 

enligt 5 kap. 1 § UtlL tre grupper av asylsökande få uppehållstillstånd – flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande – medan den tillfälliga lagen endast erkänner 

flyktingar och alternativt skyddsbehövande som skyddsgrunder.179 Övriga skyddsbehövande 

kan enligt 3 § inte erhålla skyddsstatus och får enligt 4 § inte beviljas uppehållstillstånd.  

                                                
176 Totalt ansökte strax under 163 000 personer om asyl år 2015, varav drygt 114  000 under perioden 

september–december. Se Migrationsverket, 2016, s. 1. 
177 Prop. 2015/16:174, s. 21. Vad denna miniminivå närmare innebär behandlas närmare i avsnitt 4.3. 
178 Flyktingar beviljas enligt bestämmelsens andra stycke i regel uppehållstillstånd i tre år, medan alter -

nativt skyddsbehövandes uppehållstillstånd enligt tredje stycket i regel gäller i tretton månader. För båda 

dessa grupper av skyddsbehövande kan uppehållstil lståndet förnyas, och även då vara tidsbegränsat.  
179 En kortfattad redogörelse för skillnaden mellan skyddsgrunder återfinns i avsnitt 4 nedan.  
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          Skälet till att göra tidsbegränsade uppehållstillstånd till huvudregeln är enligt förarbetena 

att det faktum att skyddsbehövande tidigare i regel beviljats permanent uppehållstillstånd sanno-

likt varit en bidragande faktor till att många valt att söka asyl i Sverige. Vidare konstateras att 

varken EU-rätten eller internationella konventioner kräver att permanent uppehållstillstånd be-

viljas.180
 I fråga om övriga skyddsbehövande anförs att det är en kategori av skyddsbehövande 

som saknar motsvarighet inom såväl EU-rätten som övrig internationell rätt, och att det således 

inte finns något hinder mot att de undantas från rätten till uppehållstillstånd och möjligheten att 

erhålla en statusförklaring enligt 4 kap. 3 a §.181 

4.2.2 Begränsningar av rätten till familjeåterförening 

En av de mest omtalade förändringar som den tillfälliga lagen inneburit är att rätten till familje-

återförening har kringskurits betydligt. Tidigare åtnjöt den som var bosatt eller som beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige enligt 5 kap. 3 § UtlL rätt till familjeåterförening med 

en rad närstående. Numera gäller i stället enligt 6 § den tillfälliga lagen att uppehållstillstånd 

på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 och 2 p. UtlL endast beviljas om den person 

som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting som har fått ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd.182  

          För alternativt skyddsbehövande är det inte tillräckligt att ha välgrundade utsikter att be-

viljas ett permanent uppehållstillstånd. I 7 § den tillfälliga lagen stadgas nämligen att uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1–4 p. UtlL inte ska meddelas om den 

alternativt skyddsbehövande har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Ett undantag görs 

emellertid i 7 § 2 st., som föreskriver att om anknytningspersonen fick sin ansökan om uppe-

hållstillstånd registrerad hos Migrationsverket senast den 24 november 2015 ska uppehållstill-

stånd beviljas enligt 6 §, alltså på samma villkor som om anknytningspersonen var en flykting.  

          I förarbetena motiveras begränsningen av möjligheten att få uppehållstillstånd på grund 

av anknytning till en alternativt skyddsbehövande med att EU:s familjeåterföreningsdirektiv 

inte är tillämpligt när anknytningspersonen har uppehållstillstånd på grundval av en alternativ 

skyddsform enligt internationella förpliktelser, nationell lagstiftning eller praxis i medlemsstat-

erna. Att inte tillerkänna alternativt skyddsbehövande rätt till familjeåterförening i dessa fall an-

ses därmed vara i linje med miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.183 

                                                
180 Prop. 2015/16:174, s. 29. Se närmare avsnitt 4.3.2 nedan. 
181 Prop. 2015/16:174, s. 25. Se närmare avsnitt 4.3.2 nedan. 
182 Kriterierna för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd anges i 17 § den tillfälliga lagen.  
183 Prop. 2015/16:174, s. 42. Se närmare avsnitt 4.3.3 nedan.  
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4.2.3 Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden 

I 5 kap. 6 § UtlL föreskrivs att om uppehållstillstånd inte kan ges på någon annan grund, får 

tillstånd beviljas om det vid en samlad bedömning finns sådana synnerligen ömmande omstän-

digheter att utlänningen bör tillåtas stanna i Sverige. I 11 § den tillfälliga lagen stadgas att uppe-

hållstillstånd endast får beviljas på denna grund om det skulle strida mot ett svenskt konven-

tionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. På samma får enligt lagens 13 § uppehållstill-

stånd på grund av anknytning, om det inte kan ges på någon annan grund, beviljas en utlänning 

om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.184 

          Som skäl till att införa ett krav på stridighet med ett svenskt konventionsåtagande för att 

kunna bevilja uppehållstillstånd i andra fall än de som föreskrivs i den tillfälliga lagen anförs i 

förarbetena att den tidigare gällande bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerlig-

en eller särskilt ömmande omständigheter medger rätt till uppehållstillstånd i fler fall än vad 

miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner kräver.185 

4.3 Miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner 

4.3.1 Inledande anmärkningar 

Trots att det i förarbetena till den tillfälliga lagen återkommande talas om ’miniminivån enligt 

EU-rätten och internationella konventioner’ klargörs det inte vad detta närmare innebär, annat 

än genom svepande hänvisningar till vissa konventioner och direktiv. För att ge en bakgrund till 

den tillfälliga lagens bestämmelser samt den kritik som framförts mot lagen – vilken behandlas 

i nästföljande avsnitt – redogörs nedan kort för de viktigaste bestämmelserna i internationell 

rätt, med fokus på regleringen av skyddsgrunder, familjeåterförening och diskriminering. 

4.3.2 Regleringen av skyddsgrunder och uppehållstillstånd 

Svensk migrationsrätt utgår traditionellt från en indelning i tre skyddsgrunder – flyktingar, 

alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Inom internationell rätt brukar man 

däremot endast tala om två grupper av skyddsbehövande – flyktingar respektive skyddsbehöv-

ande i övrigt. En flykting definieras i artikel 2(c) skyddsgrundsdirektivet såsom en tredje-

landsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av någon 

av flyktinggrunderna186 befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som 

                                                
184 Sådana uppehållstillstånd ska enligt 12 och 14 §§ vara tidsbegränsade och gälla i trett on månader. 
185 Prop. 2015/16:174, s. 50–52. 
186

 Dessa är ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp . 
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inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd. Som alternativt 

skyddsbehövande kvalificerar sig enligt artikel 2(e) den som inte uppfyller kraven för att be-

tecknas som flykting, men där det finns grundad anledning att anta att den berörda personen 

skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada om denne återsänds till sitt ursprungs-

land, och som inte kan, eller på grund av en sådan risk inte vill, begagna sig av det landets skydd. 

          När flyktingstatus har beviljats ska medlemsstaterna enligt artikel 24(1) skyddsgrunds-

direktivet utfärda ett uppehållstillstånd som ska gälla i minst tre år och vara förnybart om inte 

tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver något annat. 

Detsamma gäller enligt artikel 24(2) övriga skyddsbehövande, men med den skillnaden att uppe-

hållstillståndet i stället ska gälla i minst ett år. 

4.3.3 Rätten till respekt för familjeliv och familjeåterförening 

Rätten till respekt för familjeliv regleras i artikel 8 i Europakonventionen. Europadomstolen 

har i sin fasta praxis slagit fast att denna rättighet omfattar en rätt till familjeåterförening, och 

att konventionsstaterna i vissa fall har en positiv skyldighet att bevilja uppehållstillstånd för att 

möjliggöra detta.187 Det finns dock inte någon allmän skyldighet att bevilja familjeåterförening, 

utan omfattningen av en stats positiva förpliktelser är beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet.188 En central del i denna bedömning är huruvida det föreligger oöverstigliga 

hinder att utöva familjeliv i hemlandet,189 samt om staten med beaktande av dess bedömnings-

marginal har åstadkommit en rimlig avvägning mellan det allmännas intresse av en kontrollerad 

invandring och individens intresse av att bevara och utveckla familjelivet.190 

          Inom unionsrätten regleras rätten till respekt för privatlivet och familjelivet i artikel 7 i 

rättighetsstadgan. I artikel 23 i skyddsgrundsdirektivet stadgas att medlemsstaterna ska se till att 

familjen hålls samlad och att familjemedlemmar till den person som innehar flyktingstatus eller 

status som skyddsbehövande i övrigt får ansöka om uppehållstillstånd. Medlemsstaterna får dock 

enligt artikel 23(4) vägra, inskränka eller återkalla uppehållstillstånd på grund av anknytning 

med hänsyn till den nationella säkerheten eller allmänna ordningen. I övrigt regleras rätten till 

                                                
187 Se bland annat Sen mot Nederländerna, para. 33–35, Ahmut mot Nederländerna, para. 63, Tuquabo-

Tekle m.fl. mot Nederländerna, para. 41 och 42, El Ghatet mot Schweiz, para. 43 och 44, Abdulaziz, 

Cabales och Balkandali mot Förenade kungariket [plenum], para. 67 och Gül mot Schweiz, para. 38. 
188 Se bland annat Berisha mot Schweiz, para. 49, El Ghatet mot Schweiz, para. 44, Ahmut mot Neder-

länderna, para. 67 och Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna, para. 43. 
189 Se Gül mot Schweiz, para. 42 och Ahmut mot Nederländerna, para. 70. 
190 Ahmut mot Nederländerna, para. 63, Benamar mot Nederländerna (beslut), Tuquabo-Tekle m.fl. mot 

Nederländerna, para. 42, Berisha mot Schweiz, para. 48, Gül mot Schweiz, para. 38 och I.A.A. m.fl. mot 

Förenade kungariket (beslut), para. 40. Se även Mugenzi mot Frankrike, para. 43 och 44 samt Tanda-

Muzinga mot Frankrike, para. 66. 
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familjeåterförening i familjeåterföreningsdirektivet, bland annat uppräknas i artikel 4 vilka fa-

miljemedlemmar som ska eller får beviljas uppehållstillstånd. Direktivet ska tolkas konformt 

med artikel 8 i Europakonventionen.191 Vidare får medlemsstaternas skönsmässiga bedömning 

får användas så att direktivets syfte att främja familjeåterförening äventyras.192  

          Familjeåterföreningsdirektivet är enligt artikel 3 endast tillämpligt när anknytningsper-

sonen har flyktingstatus, och alltså inte när vederbörande är alternativt skyddsbehövande. Skälet 

till att denna åtskillnad har gjorts är att det har antagits att flyktingar i allmänhet har längre 

bestående skyddsskäl än alternativt skyddsbehövande. Kommissionen har emellertid uttalat att 

detta antagande numera kan ifrågasättas och att personer som beviljats subsidiärt skydd har 

samma behov av internationellt skydd som flyktingar. Därför uppmanas medlemsstaterna att 

avskaffa alla begränsningar av alternativt skyddsbehövandes rättigheter, då de inte längre kan 

anses nödvändiga och objektivt motiverade.193 Likheten mellan skyddsformerna och behovet 

av att inrätta en enhetlig skyddsstatus bekräftas vidare i skyddsgrundsdirektivet.194 

4.3.4 Förbudet mot diskriminering 

I artikel 14 i Europakonventionen föreskrivs att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges 

i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, 

religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till en na-

tionell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Bestämmelsen är subsidiär då den 

relaterar till åtnjutandet av de andra rättigheterna.195 Det är dock inte nödvändigt att en kränk-

ning av en rättighet konstateras för att artikeln ska vara tillämplig, utan det är tillräckligt att om-

ständigheterna faller inom tillämpningsområdet för en materiell konventionsrättighet.196 

          För att det ska vara fråga om diskriminering i den mening som avses i artikeln måste för 

det första särbehandlingen i fråga kunna hänföras till en diskrimineringsgrund, och Europadom-

stolen har slagit fast att skyddsstatus kan utgöra en sådan grund såsom ”ställning i övrigt”.197 

Vidare måste det ha förekommit en särbehandling av individer som kan anses befinna sig i jäm-

förbara situationer. En sådan särbehandling utgör dock inte diskriminering om den har en ob-

                                                
191 Se skäl 2 i direktivet samt mål C-540/03 parlamentet mot rådet, p. 104. 
192 Mål C-578/08 Chakroun, p. 43. 
193 Meddelande om riktlinjer för tillämpning av familjeåterföreningsdirektivet, 2014, s. 25 och förslag till 

skyddsgrundsdirektivet, 2009, s. 8. 
194 Se särskilt skäl 39 i ingressen till direktivet. 
195 Schabas, 2015, s. 562. 
196 Rasmussen mot Danmark, para. 29, Haas mot Nederländerna, para. 41 och Abdulaziz, Cabales och 

Balkandali mot Förenade kungariket [plenum], para. 71. Se även Ehrenkrona, 2016, s. 168. 
197 Bah mot Förenade kungariket, para. 46 och 46, Hode och Abdi mot Förenade kungariket , para. 46 och 

47 och Ponomaryovi mot Bulgarien, para. 49.   
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jektivt godtagbar grund och det kan anses råda ett rimligt proportionalitetsförhållande mellan 

inskränkningen av en konventionsrättighet för en viss grupp och inskränkningens syfte.198 

          En motsvarande bestämmelse återfinns för unionsrättens del i artikel 21 i rättighetsstad-

gan, som förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, etniskt eller socialt ursprung, 

språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till en nationell mi-

noritet, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det har inte klargjorts huruvida skydds-

status kan utgöra en unionsrättslig diskrimineringsgrund. Även i situationer som inte omfattas 

av unionslagstiftningen är medlemsstaterna dock skyldiga att rätta sig efter artiklarna 8 och 14 

i Europakonventionen.199 Kommissionen har därtill uttalat att en tillnärmning av rättigheterna 

för flyktingar och alternativt skyddsbehövande är nödvändig för att garantera full respekt för 

principen om icke-diskriminering såsom den har tolkats i Europadomstolens rättspraxis.200  

4.4 Kritiken mot den tillfälliga lagen 

Förslaget till den tillfälliga lagen möttes av stark kritik från såväl remissinstanserna som Lag-

rådet. I det följande behandlas översiktligt några av aspekterna av den kritik som hänför sig till 

den tillfälliga lagens förenlighet med konventions- och unionsrätten, med fokus på begränsning-

en av rätten till familjeåterförening samt frågan om åtskillnaden mellan flyktingar och alterna-

tivt skyddsbehövande i detta hänseende kan utgöra diskriminering. 

          Ett flertal remissinstanser uttryckte tvivel i fråga om den tillfälliga lagens förenlighet med 

rätten till respekt för familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen och efterfrågade en mera grund-

lig analys i detta avseende.201 Bland annat anfördes att det krävs en individuell bedömning i varje 

enskilt mål där rätten till respekt för familjeliv inskränkts, varför det inte torde vara förenligt med 

konventionen att helt utesluta alternativt skyddsbehövande från rätten till familjeåterförening. 

Detta särskilt när oöverstigliga hinder att återförenas i hemlandet föreligger, vilket som redo-

gjorts för ovan är en faktor som tillmäts särskild betydelse i Europadomstolens praxis.202 

          Denna kritik bemöttes i förarbetena med argumentet att rätten till respekt för familjeliv 

är relativ och således får inskränkas om det sker med stöd i lag och för att uppnå legitimt syfte 

samt om inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Vidare anfördes att begräns-

                                                
198 Larkos mot Cypern [GC], para. 29, Rasmussen mot Danmark, para. 35 och 38 – 39, Chassagnou m.fl. 

mot Frankrike [GC], para. 91 och Lithgow mot Förenade kungariket [plenum], para. 177. 
199 Se meddelande om riktlinjer för tillämpning av familjeåterföreningsdirektivet, 2014, s. 25.  
200 Förslag till skyddsgrundsdirektivet, 2009, s. 8. Kommissionen hänvisade i detta avseende till 

Niedwiecski mot Tyskland, para. 31 och Okpisz mot Tyskland, para. 32. 
201 Se till exempel remissvar från Förvaltningsrätten i Stockholm, s. 4, remissvar från Förvaltningsrätten i 

Malmö, s. 8 och remissvar från Justitiekanslern, s. 4–5. 
202 Se bland annat remissvar från Förvaltningsrätten i Göteborg, s. 4, remissvar från Röda korset, s. 12 

samt remissvar från Sveriges advokatsamfund, s. 14. 
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ningen av rätten till familjeåterförening endast ska gälla i tre år och därför är proportionerlig med 

hänsyn till de stora påfrestningar som det svenska asylsystemet utsatts för.203 Vissa remissin-

stanser påpekade dock att alternativt skyddsbehövande helt berövas rätten till familjeåterfören-

ing, vilket innebär att det inte skapas något utrymme för en proportionalitetsbedömning, samt att 

det även med beaktande av den tillfälliga lagens begränsade giltighetstid kan ifrågasättas om in-

skränkningen av rätten till familjeåterförening är förenlig med artikel 8 i Europakonventionen.204 

          Vidare anmärkte ett flertal remissinstanser på att åtskillnaden mellan flyktingar och alter-

nativt skyddsbehövande i fråga om rätten till familjeåterförening riskerar att hamna i konflikt 

med förbudet mot diskriminering enligt artikel 14 i Europakonventionen. Även om familjeåter-

föreningsdirektivet inte är tillämpligt på alternativt skyddsbehövande är medlemsstaterna, som 

anförts i det föregående avsnittet, nämligen skyldiga att rätta sig efter artiklarna 8 och 14 i kon-

ventionen.205
 Mot bakgrund av att oöverstigliga hinder för en återförening i hemlandet ofta före-

ligger även för alternativt skyddsbehövande anfördes således att denna grupp av skyddsbehöv-

ande bör tillerkännas samma rätt till familjeåterförening som personer med flyktingstatus.206 

          Även denna kritik bemöttes i förarbetena, där regeringen bland annat anförde att den åt-

skillnad som gjorts mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande med avseende på rätten 

till familjeåterförening har en objektiv och godtagbar grund, nämligen att flyktingar i allmänhet 

har längre varande skyddsskäl än alternativt skyddsbehövande. Samtidigt medgavs att det inte 

kan uteslutas att det kan föreligga omständigheter som medför att en sådan begränsning av rätt-

en till familjeåterförening skulle strida mot svenska konventionsåtaganden, varvid möjligheten 

att bevilja uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden kan nyttjas.207 

          Möjligheten att enligt 13 § den tillfälliga lagen bevilja uppehållstillstånd på grund av att 

en avvisning eller utvisning av en utlänning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande 

har emellertid också varit föremål för kritik. Ett flertal remissinstanser ansåg bland annat att be-

stämmelsen är otydligt formulerad. Detta innebär att mycket ansvar överlämnas till rättstillämp-

ningen, något som i sin tur riskerar att leda till bristande enhetlighet, förutsebarhet och rätts-

säkerhet. Även Lagrådet anmärkte på svårigheten för rättstillämparen att i ett enskilt fall bedöma 

huruvida denna ’säkerhetsventil’ är tillämplig i stället för miniminivån i den tillfälliga lagen.208 

                                                
203 Prop. 2015/16:174, s. 43. 
204

 Remissvar från Sveriges advokatsamfund,  s. 14 och remissvar från Förvaltningsrätten i Stockholm, s. 4. 
205 Jfr remissyttrande från Förvaltningsrätten i Malmö, s. 8, remissyttrande från Röda Korset, s. 14 och 

remissyttrande från Flyktinggruppernas Riksråd, s. 19.  
206 Se remissvar från Flyktinggruppernas Riksråd, s. 19, remissvar från Röda Korset, s. 11 och remis svar 

från Sveriges advokatsamfund, s. 17. 
207 Prop. 2015/16:174, s. 43. Se avsnitt 4.2.3 ovan. 
208 Se remissvar från Förvaltningsrätten i Malmö, s. 9, remissvar från Förvaltningsrätten i Stockholm, s. 5, 

remissvar från Sveriges advokatsamfund, s. 4 och Lagrådets yttrande i prop. 2015/16:174, s. 159. 
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5. Bosphorus-presumtionen och den tillfälliga lagen  

5.1 Inledning 

Såsom redogjorts för i det föregående måste ett antal kriterier vara uppfyllda för att Bosphorus-

presumtionen ska vara tillämplig.209 För det första (1) ska den inskränkande åtgärd som konven-

tionsstaten vidtagit rymmas inom dess strikta internationella rättsliga skyldigheter, varvid hän-

syn tas till bland annat (i) om det har funnits utrymme för staten att utöva fritt skön, det vill säga 

om staten har haft ett handlingsutrymme vid inskränkningen av rättigheten, och (ii) om de rätts-

liga skyldigheterna följer av ett internationellt instrument som staten har ratificerat frivilligt. För 

det andra (2) ska de internationella rättsliga skyldigheterna följa av statens medlemskap i en or-

ganisation som tillhandahåller ett skydd för mänskliga rättigheter som är likvärdigt (jämförligt) 

med rättighetsskyddet i Europakonventionen, vad gäller både (i) de materiella garantierna och 

(ii) de mekanismer som finns för att säkra deras efterlevnad. Vidare ska (3) de kontrollmeka-

nismer som den internationella rättsordningen tillhandahåller ha nyttjats fullt ut. Bosphorus-pre-

sumtionen kan dock såsom anförts ovan åsidosättas om rättighetsskyddet med hänsyn till omstän-

digheterna i det enskilda fallet har varit uppenbart bristfälligt.210 

          Det är i förhållande till dessa kriterier som det nu ska prövas om Bosphorus-presumtionen 

skulle kunna åberopas av Sverige i ett presumtivt mål vid Europadomstolen där en individ på-

står sig vara föremål för en konventionskränkning till följd av den tillfälliga lagen. Europadom-

stolen har särskilt framhållit två av dessa kriterier – avsaknaden av ett handlingsutrymme för 

de nationella myndigheterna och att de kontrollmekanismer som unionsrätten erbjuder har 

nyttjats fullt ut – varav framför allt det första kriteriet kommer att behandlas mera ingående ne-

dan.211 Hänsyn kommer vidare att tas till de två huvudsakliga bakomliggande syftena med Bos-

phorus-presumtionen: å ena sidan syftet att säkerställa att en medlemsstat inte ställs inför ett di-

lemma där staten är tvungen att åberopa rättsliga förpliktelser som följer av statens medlemskap 

i en internationell organisation för att rättfärdiga sina handlingar gentemot Europadomstolen, 

och å andra sidan syftet att avgöra i vilka fall Europadomstolen, med hänsyn till intresset av ett 

välfungerande internationellt samarbete, får ta på sig en mindre intensiv övervakande roll.212 

          Europadomstolen har generellt inte någon särskild systematik för i vilken ordning krite-

rierna prövas, varför de här kommer att avhandlas i enlighet med hur de uppställts ovan. 

                                                
209 Se avsnitt 3.3 ovan. 
210 Se ovan under avsnitt 3.4. 
211 Avotinş mot Lettland [GC], para. 105. Se avsnitt 5.2.2.1 respektive 5.2.4 nedan.  
212 Dessa två syften har behandlats mera ingående i avsnitt 3.5.  
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5.2 Bosphorus-presumtionen tillämplighet i fråga om den tillfälliga lagen 

5.2.1 Inledande anmärkningar 

Analysen av om Bosphorus-presumtionen, med beaktande av ovan avhandlade kriterier, skulle 

kunna tillämpas i fråga om den tillfälliga lagen kommer som bekant att basera sig på ett hypo-

tetiskt fall rörande begränsningen av rätten till familjeåterförening. Mot bakgrund av att rätten 

till respekt för familjeliv är en relativ rättighet skulle frågan om Bosphorus-presumtionens till-

ämplighet sannolikt aktualiseras i det tredje steget, det vill säga efter att en inskränkning har kon-

staterats, vid bedömningen av om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle.213 

Det förutsätts således att Europadomstolen redan har kommit fram till att rätten till respekt för 

familjeliv har blivit inskränkt, och att kravet på stöd i lag och ett legitimt syfte är uppfyllda. 

5.2.2 Faller åtgärden inom ramen för Sveriges strikta internationella skyldigheter? 

5.2.2.1 Utrymme för staten att utöva fritt skön 

Det första kriteriet som ska prövas vid bedömningen av om Bosphorus-presumtionen är tillämp-

lig är såsom anförts (1) att den inskränkande åtgärd som vidtagits faller inom ramen för Sveriges 

strikta internationella skyldigheter, varvid hänsyn ska tas till (i) om det har funnits utrymme för 

staten att utöva fritt skön, eller med andra ord om staten haft ett handlingsutrymme vid inskränk-

ningen av den ifrågavarande rättigheten. I det aktuella fallet är frågan alltså om Sverige haft ett 

handlingsutrymme i fråga om begränsningen av rätten till familjeliv till vad som kallats mini-

minivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. 

          Vid bedömningen av om en konventionsstat har haft ett handlingsutrymme vid inskränk-

ningen av en rättighet har Europadomstolen återkommande tagit hänsyn till vilken typ av inter-

nationell förpliktelse det är fråga om, och i de fall där presumtionen tillämpats i en unionsrätts-

lig kontext har betydelse således tillmätts vilken typ av EU-rättsakt som inskränkningen grundar 

sig i.214 I Bosphorus-målet kom Europadomstolen exempelvis fram till att den inskränkande åt-

gärden föll inom ramen för konventionsstatens strikta internationella rättsliga skyldigheter, då 

förpliktelserna grundade sig på en förordning, en rättsakt som till sin natur är bindande och direkt 

tillämplig i medlemsstaterna. Till följd av detta ansåg domstolen att den ifrågavarande staten inte 

kunde sägas ha haft något utrymme för att utöva fritt skön.215 

                                                
213 Jfr ovan under avsnitt 3.2. 
214 Se Douglas-Scott, 2016, s. 248–249 och Kuhnert, 2006, s. 188, se särskilt fotnot 83. 
215 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 145–148. Se ovan 

under avsnitt 3.1.1.2. 
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          I detta fall baserar sig emellertid Sveriges rättsliga skyldigheter inte på en förordning utan 

på främst två direktiv, skyddsgrundsdirektivet respektive familjeåterföreningsdirektivet. Frågan 

om Bosphorus-presumtionen kan bli tillämplig i förhållande till direktiv prövades för första gång-

en i Michaud. I det målet noterade Europadomstolen att direktiv till skillnad från förordningar en-

dast är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås och överlåter till de nationella 

myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet, vilket enligt dom-

stolen väcker frågan om den ifrågavarande medlemsstaten kan sägas ha haft ett handlingsutrym-

me vid fullföljandet av sina EU-rättsliga skyldigheter. Utan att direkt besvara denna fråga gick 

Europadomstolen dock vidare till att konstatera att presumtionen inte var tillämplig på den grun-

den att den nationella domstolen vägrat att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.216 

         Frågan om Bosphorus-presumtionen över huvud taget vara tillämplig när en stats interna-

tionella rättsliga skyldigheter grundar sig på ett EU-direktiv var länge obesvarad. Rättsläget har 

i viss mån klargjorts genom det nyligen avgjorda målet O’Sullivan, där Europadomstolen fann 

att det faktum att de två direktiv som den ifrågavarande konventionsstatens skyldigheter grun-

dade sig på endast var bindande med avseende på det resultat som skulle uppnås, utan att närm-

are föreskriva hur det skulle åstadkommas i praktiken, innebar att staten inte ansågs ha berövats 

sitt handlingsutrymme helt, med följden att Bosphorus-presumtionen inte ansågs tillämplig.217 

Detta är en stark indikation på att redan det faktum att en konventionsstats internationella rätts-

liga skyldigheter härrör ur ett direktiv i stället för en förordning innebär att presumtionen inte 

kan tillämpas, och således att den inte skulle kunna aktualiseras för Sveriges del. 

          Omständigheterna i O’Sullivan var dock något annorlunda än den situation som är före-

mål för undersökning i denna uppsats. Bland annat hade de nationella myndigheterna getts ut-

rymme att förhandla med kommissionen om vilka åtgärder som skulle vidtas, vilket tillmättes 

betydelse vid bedömningen av att det funnits ett handlingsutrymme för konventionsstaten. Även 

om såväl Michaud som O’Sullivan antyder att internationella rättsliga skyldigheter som grundar 

sig på direktiv inte kan underkastas Bosphorus-presumtionen måste hänsyn således även tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Något som är intressant att notera i detta avseende är att 

båda direktiven som den tillfälliga lagens bestämmelser huvudsakligen har utformats efter är så 

kallade minimidirektiv, vilka tillåter att medlemsstaterna föreskriver ett mera långtgående natio-

nellt skydd.218 Detta till skillnad från Michaud och O’Sullivan, där medlemsstaterna varit skyl-

diga att genomföra relevanta bestämmelser utan att kunna överskrida direktivens skyddsnivå. 

                                                
216 Michaud mot Frankrike, para. 112–113. Se avsnitt 3.1.3.2 ovan. 
217 O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 112. Jfr ovan under avsnitt 3.1.6.2. 
218 Skillnaden mellan minimi- och maximidirektiv har berörts i det föregående, se avsnitt 2.3.4. Jfr skäl 8 

i skyddsgrundsdirektivet och skäl 10 i familjeåterföreningsdirektivet.  
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          Europadomstolen har ännu inte uttalat sig om huruvida skillnaden mellan maximi- och 

minimidirektiv kan få betydelse för Bosphorus-presumtionens tillämpning. Oavsett direktivets 

natur åtnjuter medlemsstaterna vid genomförandet av ett direktiv ett handlingsutrymme i fråga 

om hur dess bestämmelser ska införlivas, det vill säga de får bestämma form och tillvägagångs-

sätt för genomförandet. Detta tycks vara det som Europadomstolen har fäst vikt vid när den ut-

talat att medlemsstaterna haft ett utrymme att utöva fritt skön. När en stats internationella rätts-

liga skyldigheter härrör ur ett minimidirektiv, såsom här är fallet, har staten dessutom ett hand-

lingsutrymme i fråga om vad som får föreskrivas i den nationella rätten. Det faktum att Sverige 

har haft ett handlingsutrymme både i fråga om hur familjeåterföreningsdirektivet och skydds-

grundsdirektivet ska genomföras som vad som närmare ska föreskrivas i den tillfälliga lagen, 

utgör en än starkare indikation på att Bosphorus-presumtionen inte skulle kunna tillämpas. 

          Utöver vilken typ av förpliktelse det är fråga om har Europadomstolen vid bedömningen 

av om en konventionsstat har haft ett handlingsutrymme vid inskränkningen av en rättighet även 

tagit hänsyn till Bosphorus-presumtionens två huvudsakliga syften. Vad gäller det första syftet, 

att säkerställa att en medlemsstat inte ställs inför ett dilemma där staten är tvungen att åberopa 

rättsliga förpliktelser som följer av statens medlemskap i en internationell organisation för att rätt-

färdiga sina handlingar och försummelser gentemot Europadomstolen, kan det konstateras att 

Sverige här inte har ställts inför något egentligt dilemma. De internationella rättsliga skyldighet-

erna grundar sig som bekant på ett regelverk av miniminormer, varför det har stått Sverige fritt 

att tillhandahålla mera generösa bestämmelser rörande exempelvis rätten till familjeåterfören-

ing. Detta syfte stödjer således slutsatsen att presumtionen inte skulle vara tillämplig. 

          Vad gäller Bosphorus-presumtionens andra syfte, att avgöra i vilka fall Europadomstolen 

med hänsyn till intresset av internationellt samarbete får åta sig en mindre intensiv övervakande 

roll, kan detta å andra sidan anses vara en typisk situation där en närmare granskning från dom-

stolens sida inte är motiverad. I och med att familjeåterföreningsdirektivet uttryckligen hänvisar 

till och ska tolkas konformt med artikel 8 i Europakonventionen kan det antas att Europadom-

stolen skulle vara benägen att konstatera att det unionsrättsliga regelverket för familjeåterföre-

ning är förenligt med konventionen utan att behöva företa någon närmare prövning.219 Med hän-

syn till detta syfte skulle det således kunna argumenteras att Bosphorus-presumtionen bör vara 

tillämplig i fråga om den tillfälliga lagen. Såsom anförts i skiljaktiga meningar till såväl Bos-

phorus som Avotinş får detta syfte dock inte innebära att det skapas ett system där frågan om en 

unionsrättslig åtgärds förenlighet med Europakonventionen i regel inte prövas.220 

                                                
219 Se avsnitt 4.3.3 ovan. 
220 Se ovan under avsnitt 3.4 och 3.5, särskilt fotnot 169 och 175.  
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          Vidare måste Bosphorus-presumtionens förstnämnda syfte anses väga tyngre än det sist-

nämnda. Detta framgår av att Europadomstolen i Michaud uttalade att presumtionen särskilt har 

till syfte att säkerställa att en medlemsstat inte ställs inför ett dilemma där en stat måste åberopa 

rättsliga förpliktelser som följer av dess medlemskap i en internationell organisation för att rätt-

färdiga sina handlingar och försummelser gentemot Europadomstolen, men att det även har till 

syfte att avgöra i vilka fall Europadomstolen får ta på sig en mindre intensiv övervakande roll. 

Även med beaktande av Bosphorus-presumtionens bakomliggande syften talar således det mesta 

för att presumtionen i förevarande fall inte skulle kunna tillämpas för Sveriges del. 

5.2.2.2 Internationellt instrument som staten har ratificerat frivilligt 

Vid bedömningen av om den inskränkande åtgärden som en konventionsstat vidtagit ryms inom 

dess strikta internationella rättsliga skyldigheter tas hänsyn såsom anförts ovan inte bara till om 

staten kan sägas ha haft ett handlingsutrymme vid inskränkningen av en viss rättighet, utan även 

till (ii) om de rättsliga skyldigheterna följer av ett internationellt instrument som staten har rati-

ficerat frivilligt. I förevarande fall följer Sveriges rättsliga skyldigheter inte av ett internationellt 

instrument som har ratificerats frivilligt, utan främst av två direktiv som staten har varit skyldig 

att genomföra i nationell rätt. Det faktum att frivillighet tillmäts betydelse vid bedömningen av 

om en stat har haft utrymme att utöva fritt skön kan emellertid ändå vara av viss relevans. Den 

anpassning som gjorts till ’miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner’ har 

nämligen varit helt frivillig från Sveriges sida, och inte har motiverats av någon förpliktelse som 

följer av medlemskapet i EU. En analog tolkning av detta kriterium styrker alltså ytterligare slut-

satsen att Bosphorus-presumtionen sannolikt inte skulle anses tillämplig för Sverige. 

5.2.3 Kan EU anses tillgodose ett likvärdigt rättighetsskydd? 

Om Europadomstolen mot förmodan ändå skulle finna att Sverige inte haft ett handlingsutrymme 

vid begränsningen av rätten till familjeåterförening i den tillfälliga lagen är nästa kriterium som 

ska vara uppfyllt för att Bosphorus-presumtionen ska bli tillämplig att (2) de internationella rätts-

liga skyldigheterna ska följa av statens medlemskap i en organisation som tillhandahåller ett 

med Europakonventionen likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter, vad gäller (i) de materiella 

garantierna och (ii) de mekanismer som finns för att säkra dessa garantiers efterlevnad. 

          Europadomstolen har som bekant uttalat att slutsatsen att EU tillgodoser ett med Europa-

konventionen likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter inte är slutgiltig,221 utan måste under-

                                                
221 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 155. 
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kastas en omprövning vid varje relevant förändring i skyddet av konventionsrättigheter. Dom-

stolen har emellertid hittills aldrig funnit att det skydd för mänskliga rättigheter som unionen 

tillhandahåller i ett visst avseende inte varit likvärdigt med skyddet i Europakonventionen.222 

Det finns inte någon anledning att anta att Europadomstolen skulle komma till en annan slutsats 

för det fall att frågan skulle prövas inom ramen för ett mål där Sverige ställs till svars för be-

gränsningen av rätten till familjeåterförening i den tillfälliga lagen. I detta avseende skulle så-

ledes Bosphorus-presumtionen med största sannolikhet anses vara tillämplig för Sveriges del. 

          En intressant fråga är vilken funktion Bosphorus-presumtionen kommer att fylla när EU 

så småningom tillträder Europakonventionen. Presumtionen bygger på att det unionsrättsliga 

skyddet för mänskliga rättigheter endast är likvärdigt med det konventionsrättsliga skyddet, och 

har som bekant antagits för att lösa dilemman som kan uppstå i det rådande förhållandet mellan 

konventions- och unionsrätten, där unionsrättsakter inte underkastas extern kontroll avseende 

deras förenlighet med Europakonventionen och medlemsstaterna ensamma bär ansvaret för kon-

ventionskränkningar.223
 I doktrinen har det anförts att Bosphorus-presumtionen inte kommer att 

kunna tillämpas efter att EU har ratificerat Europakonventionen, då presumtionen är oförenlig 

med grundpelarna i anslutningsavtalet och att unionen ska tillträda som en jämbördig part.224  

5.2.4 Har unionsrättens kontrollmekanismer nyttjats fullt ut? 

Det tredje kriteriet som ska vara uppfyllt för att Bosphorus-presumtionen ska vara tillämplig, 

och vars betydelse har framhållits särskilt av Europadomstolen, är (3) att de kontrollmekanism-

er som unionsrätten tillhandahåller ska ha nyttjats fullt ut, närmare bestämt genom en begäran 

om förhandsavgörande från EU-domstolen.225 Kravet på att unionsrättens kontrollmekanismer 

ska ha utnyttjats är dock såsom anförts i det föregående inte strikt utan kan bortses från under 

vissa omständigheter, till exempel om EU-domstolen redan har uttalat sig om hur en viss bestäm-

melse ska tolkas eller om det inte råder någon genuin oklarhet kring detta.226 Frågan om detta 

kriterium är uppfyllt i ett hypotetiskt fall såsom det som är föremål för undersökning i denna 

                                                
222 Det har emellertid på vissa håll ifrågasatts att unionen tillhandahåller ett likvärdigt skydd för mänsk -

liga rättigheter, bland annat då EU ännu inte anslutit sig till Europakonventionen samt  då enskilda endast 

har en mycket begränsad möjlighet att väcka talan vid EU-domstolen, trots att detta anses utgöra en hörn-

sten i mekanismen för att genomdriva rättigheterna i konventionen. Se domarna Rozakis, Tulkens, Traja, 

Botoucharova, Zagrebelsky och Garlickis delvis skiljaktiga mening i Bosphorus Hava Yolları Turizm ve 

Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC], para. 3 och avsnitt 2.2.3.2. 
223 Se närmare avsnitt 2.3.4.3 ovan. 
224 Andreadakis, Stelios, i Dzehtsiarou, Konstadinides, Lock & O’Meara (red.), 2014, s. 62–63. 
225 Michaud mot Frankrike, para. 114, Avotinş mot Lettland [GC], para. 105 och 109 och O’Sullivan 

McCarthy Mussel Development Ltd mot Irland , para. 110. Jfr avsnitt 3.3 ovan. 
226 Avotinş mot Lettland [GC], para. 109. Jfr avsnitt 3.3 ovan. 
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uppsats är således inte möjlig att besvara, utan avgörs in casu med beaktande av omständighet-

erna i det enskilda fallet. I vissa fall krävs att en nationell domstol har begärt ett förhandsavgör-

ande från EU-domstolen angående den fråga som målet rör, i förevarande fall alltså huruvida de 

minimiregler i skyddsgrundsdirektivet och familjeåterföreningsdirektivet som genomförts i den 

tillfälliga lagen är förenliga med artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen. Har detta redan pröv-

ats av EU-domstolen, eller om det inte råder någon genuin oklarhet i frågan, föreligger inte någon 

skyldighet att begära förhandsavgörande. I doktrinen har det påpekats att detta kriterium, som har 

kopplingar till den så kallade acte clair-doktrinen, inte är helt oproblematiskt, bland annat då 

det kan vara svårt för en nationell domstol att avgöra vad som ska utgöra en ’genuin oklarhet’.227 

5.2.5 Har skyddet varit uppenbart bristfälligt? 

Såsom anförts i det föregående skulle Europadomstolen med största sannolikhet finna att Bos-

phorus-presumtion inte är tillämplig i fråga om den anpassning till miniminivån enligt EU-rätt-

en och internationella konventioner som gjorts genom antagandet av den tillfälliga lagen. Skulle 

domstolen mot förmodan ändå anse att samtliga tre kriterier för att Bosphorus-presumtionen 

ska vara tillämplig enligt ovan är uppfyllda, kan presumtionen som bekant åsidosättas om rättig-

hetsskyddet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är uppenbart bristfälligt.  

           Till skillnad från den prövning som görs i steg (2)(i) är det här såsom anförts i det före-

gående fråga om en bedömning in casu av om det specifika regelverket kan anses uppenbart 

bristfälligt. I detta fall skulle Europadomstolen således behöva ta ställning till huruvida de mini-

minormer i skyddsgrundsdirektivet och familjeåterföreningsdirektivet som har genomförts i den 

tillfälliga lagen utgör ett uppenbart bristfälligt rättighetsskydd. Det är svårt att uppställa några 

allmänna förutsättningar för denna prövning, men generellt sett kan sägas att det inte ska finnas 

några luckor i unionens rättighetsskydd, att regelverket i fråga inte ska tillämpas på ett sätt som 

undergräver det konventionsrättsliga skyddet av mänskliga rättigheter. Hänsyn tas även till fak-

torer som inskränkningens natur och det legitima syfte som motiverat inskränkningen.228  

          Kravet på att rättighetsskyddet ska vara uppenbart bristfälligt för att Bosphorus-presum-

tionen ska kunna åsidosättas torde, såsom anförts ovan, innebära en relativt högt krav i kontrast 

till den övervakande funktion som Europadomstolen normalt utövar.229 Detta har kritiserats för 

att medföra en risk för att dubbla standarder skapas genom att lägre normer för skyddet av mänsk-

liga rättigheter accepteras inom EU, exempelvis att möjligheterna för en enskild att få till stånd 

                                                
227 Jfr avsnitt 3.3 och fotnot 163 ovan samt Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 171 och Ravasi, 2017, s. 124.  
228 Se Avotinş mot Lettland [GC], para. 145 och avsnitt 3.4. 
229 Ravasi, 2017, s. 111–112 och Douglas-Scott, 2006, s. 251. Se avsnitt 3.4 ovan. 
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en prövning i EU-domstolen är kraftigt begränsade jämfört med möjligheten för enskilda att få 

till stånd en prövning av en påstådd konventionskränkning i Europadomstolen.230 

          Den höga tröskel som rekvisitet uppenbart bristfälligt medför innebär att det hör till ovan-

ligheterna att Europadomstolen underkänner unionsrättsliga normer.231 Detta har sannolikt att 

göra med maktbalansen mellan Europadomstolen och EU-domstolen, vilken kommer att påver-

kas när unionen tillträder Europakonventionen, där det är EU-domstolen som fortsatt ska vara 

den högsta instansen för tolkningen av unionsrättsakter och i frågor rörande dessa rättsakters 

giltighet.232 Sammanfattningsvis är det således ytterst osannolikt att Europadomstolen, om den 

fann att Bosphorus-presumtionen var tillämplig, skulle åsidosätta presumtionen med hänvisning 

till att det unionsrättsliga regelverket rörande skyddsgrunder och familjeåterförening, eller åt-

minstone de miniminormer som genomförts i den tillfälliga lagen, är uppenbart bristfälligt. 

5.3 Följderna av Bosphorus-presumtionens (bristande) tillämpning 

Sammanfattningsvis talar en rad omständigheter för att Europadomstolen sannolikt inte skulle 

finna att Bosphorus-presumtionen är tillämplig på anpassningen av det svenska asyl- och migra-

tionsregelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner genom an-

tagandet av den tillfälliga lagen. Såsom redogjorts för i det föregående innebär det faktum att 

Bosphorus-presumtionen inte är tillämplig inte nödvändigtvis att Europadomstolen också kom-

mer att finna att en kränkning av någon av rättigheterna i Europakonventionen har ägt rum. Den 

enda direkta följden av att presumtionen inte anses tillämplig är i stället att Europadomstolen 

går vidare till att bedöma om rekvisitet nödvändig i ett demokratiskt samhälle är uppfyllt.233 

          Skulle Europadomstolen finna att något av de tre kriterierna för att Bosphorus-presum-

tionen ska vara tillämplig inte är uppfyllda, vilket alltså är högst sannolikt, skulle nästa steg vara 

att domstolen tar ställning till om begränsningen av rätten till familjeåterförening i den tillfälliga 

lagen, och därmed av rätten till respekt för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, 

varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Härvid skulle domstolen göra en sedvanlig pröv-

ning av om Sverige, med beaktande av dess bedömningsmarginal, har åstadkommit en rimlig 

avvägning mellan det allmännas intresse av att kontrollera invandringen på statens territorium 

och den enskilda individens intresse av att bevara och utveckla familjelivet.234  

                                                
230 Se domarna Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky och Garlickis delvis skiljaktiga men-

ing i Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi mot Irland [GC] och Kuhnert, 2006, s. 186. 
231 Detta har dock hänt, jfr Matthews mot Förenade kungariket [GC]. Se Ravasi, 2017, s. 34–36 och 

Douglas-Scott, 2006, s. 249. 
232 Jfr Di Federico, Giacomo, i Di Federico (red.), 2011, s. 50 och Kuhnert, 2006, s. 179–183. 
233 Se avsnitt 3.2 ovan. 
234 Se ovan under avsnitt 4.3.3. 
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          Skulle Europadomstolen i stället komma fram till att kriterierna för att Bosphorus-presum-

tionen ska kunna tillämpas visserligen är uppfyllda, men att presumtionen åsidosatts på grund av 

att rättighetsskyddet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet varit uppenbart bris-

tfälligt, skulle följden bli densamma. Även i dessa fall innebär konstaterandet att presumtionen 

inte är tillämplig således inte automatiskt att en kränkning har ägt rum, utan domstolen måste 

först i vanlig ordning pröva om rekvisitet nödvändig i ett demokratiskt samhälle är uppfyllt. Att 

skyddet har varit uppenbart bristfälligt i ett visst fall betyder alltså inte nödvändigtvis att den 

konventionsrättighet som det är fråga om i målet också har kränkts.235 

          Om Europadomstolen däremot mot förmodan skulle finna att Bosphorus-presumtionen är 

tillämplig, och att skyddet inte varit uppenbart bristfälligt, innebär detta att rekvisitet nödvändig 

i ett demokratiskt samhälle är uppfyllt, utan att en närmare prövning behöver göras av om Sverige 

haft en vid eller snäv bedömningsmarginal eller huruvida en rimlig avvägning har uppnåtts mellan 

statens och den enskildes motstående intressen. Förutsatt att Europadomstolen funnit att inskrän-

kningen av rätten till respekt för familjeliv genom begränsningen av möjligheten till familjeåter-

förening haft stöd i lag och vidtagits för att uppnå ett legitimt syfte blir följden av Bosphorus-

presumtionens tillämplighet att samtliga förutsättningar föreligger för att inskränkningen ska 

vara tillåten, med följden att en kränkning av rätten till respekt för familjeliv enligt artikel 8 och 

en förbudet mot diskriminering i artikel 14 i Europakonventionen inte skulle anses ha ägt rum.236 

          Att Bosphorus-presumtionen sannolikt inte skulle vara tillämplig för Sveriges del innebär 

att det finns en möjlighet att Sverige kan komma att fällas för en konventionskränkning till följd 

av antagandet av den tillfälliga lagen. Det rådande förhållandet mellan unions- och konventions-

rätten innebär som bekant att unionsrättsakter inte underkastas en extern kontroll av deras fören-

lighet med Europakonventionen.237 En fällande dom skulle emellertid – förutsatt att Sverige an-

ses ha anpassat sig till miniminivån enligt EU-rätten på ett korrekt sätt – indirekt kunna ses som 

ett underkännande av de relevanta unionsrättsliga bestämmelser som den tillfälliga lagen grun-

dar sig på. I det rådande förhållandet mellan unions- och konventionsrätten bär medlemsstaterna 

dock i regel ensamma ansvaret för konventionskränkningar, även om dessa är en direkt eller in-

direkt följd av en rättsakt som antagits av en EU-institution. Denna diskrepans illustrerar be-

hovet av i framtiden, när EU tillträder Europakonventionen, inrätta ett system med en medsvar-

andemekanism där EU:s institutioner kan intervenera i mål vid Europadomstolen rörande EU-

rätt där en medlemsstat är motpart och hållas delvis ansvariga för konventionskränkningar. 

                                                
235 Jfr Ravasi, 2017, s. 111. 
236 Se avsnitt 3.2 ovan. 
237 Se ovan under avsnitt 2.4.2.3. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion  

Bosphorus-presumtionen utvecklades i gränslandet mellan unionsrätten och konventionsrätten, 

två parallella regelverk för skyddet av mänskliga rättigheter. Presumtionen slogs fast genom att 

Europadomstolen gjorde en avvägning mellan å ena sidan vikten av ett välfungerande samar-

bete, där stater har rätt att överlåta sina suveräna maktbefogenheter till internationella organisa-

tioner, och å andra sidan den grundläggande konventionsrättsliga principen att stater ska hållas 

ansvariga för sina handlingar och underlåtenheter, även om de varit en följd av statens skyldig-

heter att efterleva internationella rättsliga förpliktelser. I en unionsrättslig kontext innebär pre-

sumtionen att åtgärder som en stat vidtar enbart för att uppfylla sina förpliktelser gentemot EU 

anses vara förenliga med Europakonventionen, så länge som unionen anses tillgodose ett skydd 

för mänskliga rättigheter som är likvärdigt med rättighetsskyddet i konventionen. 

          För att Bosphorus-presumtionen ska vara tillämplig måste vissa kriterier vara uppfyllda. 

För det första ska åtgärden som konventionsstaten har vidtagit rymmas inom dess strikta inter-

nationella rättsliga förpliktelser, det vill säga staten ska inte ha haft något egentligt handlings-

utrymme vid inskränkningen av den ifrågavarande rättigheten. För det andra ska förpliktelserna 

följa av statens medlemskap i en internationell organisation som tillhandahåller ett med Europa-

konventionen likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter, vad gäller såväl de materiella garanti-

erna som de mekanismer som tillhandahålls för att säkra dessa garantiers efterlevnad. För det 

tredje ska de kontrollmekanismer som tillhandahålls ha nyttjats fullt ut, vilket i en unionsrättslig 

kontext i vissa fall innebär en skyldighet att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

          När den tillfälliga lagen antogs, varigenom det svenska asyl- och migrationsregelverket 

anpassades till en rad minimiregler i familjeåterföreningsdirektivet respektive skyddsgrunds-

direktivet, framfördes det på flera håll kritik mot att lagen riskerade att hamna i konflikt med 

svenska konventionsåtaganden. En särskild kritiserad aspekt är begränsningen av möjligheten 

till familjeåterförening, som många menar strider mot rätten till respekt för familjeliv och för-

budet mot diskriminering i artikel 8 respektive 14 i Europakonventionen. Mot bakgrund av denna 

kritik har det i uppsatsen undersökts huruvida presumtionen skulle kunna tillämpas för Sveriges 

del i ett hypotetiskt fall där en talan väcks i Europadomstolen mot Sverige av en individ som 

påstår sig vara föremål för en konventionskränkning till följd av den tillfälliga lagen. 

          Det avgörande momentet i bedömningen av om Bosphorus-presumtionen skulle kunna 

bli tillämplig i ett sådant fall är om internationella rättsliga förpliktelser som följer av direktiv 

kan anses falla inom ramen för en konventionsstats ’strikta internationella rättsliga förpliktelser’, 

det vill säga om en stat som har genomfört ett direktiv i sin nationella rätt har åtnjutit ett hand-
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lingsutrymme. I Michaud uttalade Europadomstolen att det faktum att direktiv, till skillnad från 

förordningar, endast är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska upp-

nås och överlåter till de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet, väcker frågan om en medlemsstat som har genomfört ett direktiv kan sägas ha 

åtnjutit ett handlingsutrymme vid fullföljandet av sina EU-rättsliga förpliktelser.  

          Även om Europadomstolen i Michaud insinuerade att det kan ifrågasättas huruvida skyl-

digheter som följer av ett direktiv kan sägas falla inom ramen för en konventionsstats strikta in-

ternationella rättsliga förpliktelser besvarades inte denna fråga uttryckligen, utan domstolen fann 

att presumtionen i det aktuella fallet inte var tillämplig på en annan grund. Det var således länge 

oklart huruvida redan det faktum att en stat agerat i enlighet med förpliktelser som följer av ett 

direktiv medför att Bosphorus-presumtionen inte är tillämplig. Rättsläget har emellertid klar-

gjorts i viss mån genom Europadomstolens avgörande i målet O’Sullivan, som meddelades några 

månader efter att författandet av denna uppsats påbörjades. I detta mål konstaterade Europadom-

stolen att en konventionsstat som agerat i enlighet med förpliktelser som följer av ett direktiv 

kan sägas ha haft ett visst handlingsutrymme, varvid Bosphorus-presumtionen inte är tillämplig. 

Målet har ännu inte prövats av Europadomstolen i en storkammarsammansättning, men en be-

gäran om att målet ska hänskjutas för en sådan prövning har inlämnats. Det återstår således att 

se om Europadomstolen ytterligare kommer att klargöra rättsläget avseende direktiv. 

          I ljuset av framför allt dessa två mål tyder det mesta på att Europadomstolen skulle finna 

att Sverige haft ett handlingsutrymme vid begränsningen av rätten till familjeåterförening genom 

antagandet av den tillfälliga lagen. Denna slutsats förstärks av att det i förevarande fall har varit 

fråga om två minimidirektiv, vilket innebär att Sverige har haft ett handlingsutrymme i fråga om 

både hur direktiven ska genomföras i nationell rätt som vilka skyddsnivåer som närmare ska 

föreskrivas i den tillfälliga lagen. Det har således varit fråga om en frivillig anpassning till den 

miniminivå som föreskrivs i direktiven. Mot bakgrund av detta, och i ljuset av att Bosphorus-

presumtionen huvudsakligen syftar till att säkerställa att en konventionsstat inte ställs inför ett 

dilemma där staten är tvungen att åberopa rättsliga förpliktelser som följer av dess medlemskap 

i en internationell organisation för att rättfärdiga sina handlingar och försummelser gentemot 

Europadomstolen, talar övervägande skäl för att presumtionen inte skulle bli tillämplig. 

          Följden av att Bosphorus-presumtionen inte skulle anses vara tillämplig är inte att Sverige 

automatiskt skulle hållas ansvarig för en konventionskränkning. I stället blir nästa steg att Euro-

padomstolen gör en sedvanlig bedömning av om inskränkningen kan sägas vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle, med beaktande av omständigheter såsom huruvida Sverige kan sägas ha 

uppnått en rimlig avvägning mellan statens intresse att tillgodose det legitima syftet, att kon-
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trollera invandringen på dess territorium, och den enskildes intresse av att åtnjuta den ifrågavar-

ande rättigheten, det vill säga att bevara och utveckla familjelivet. 

          Skulle Europadomstolen däremot mot förmodan finna att samtliga kriterier för Bospho-

rus-presumtionens tillämplighet är uppfyllda, och att presumtionen inte ska åsidosättas på grund 

av att rättighetsskyddet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet varit uppenbart 

bristfälligt, innebär det att Sverige inte skulle fällas för en konventionskränkning. Domstolen 

skulle således inte företa en sedvanlig prövning av om kravet på att inskränkningen varit nöd-

vändig i ett demokratiskt samhälle är uppfyllt. Detta är i linje med Bosphorus-presumtionens 

andra huvudsakliga syfte, nämligen att avgöra i vilka fall Europadomstolen med hänsyn till 

intresset av internationellt samarbete får åta sig en mindre intensiv övervakande roll. 

          Avslutningsvis ska något sägas om vilken Bosphorus-presumtionen kommer att få när EU 

i framtiden tillträder Europakonventionen. Presumtionens utgångspunkt är att det unionsrättsliga 

skyddet för mänskliga rättigheter endast behöver vara likvärdigt med skyddet i konventionen, 

det vill säga dubbla standarder kan sägas skapas avseende skyddsnivån i de två parallella regel-

verken. Vidare har presumtionen antagits för att lösa dilemman som kan uppstå i det rådande för-

hållandet mellan konventions- och unionsrätten, där unionsrättsakter inte underkastas någon ex-

tern kontroll avseende deras förenlighet med Europakonventionen. När unionen tillträder kon-

ventionen kommer ett helt annat förhållande att gälla mellan de två regelverken, varför Bospho-

rus-presumtionen sannolikt kommer att behöva ersättas med något annat. Det kommer emeller-

tid sannolikt att dröja lång tid innan EU kan tillträda Europakonventionen, och fram till dess 

fyller presumtionen ett viktigt syfte att lösa dilemman som kan uppstå genom att det endast är 

konventionsstaterna som hålls ansvariga för kränkningar till följd av EU-rättsliga akter. 
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