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We hope to reach again a Europe united,  

but purged of the slavery of ancient classical times,  

a Europe in which men will be proud to say “I am a European.” 

Winston Churchill, 1948 
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1. Inledning 

Det har gått 20 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 och unions-

medborgarskapet formaliseras genom att ett eget kapitel om det infördes i 

Fördraget om Europeiska unionen. Det har alltjämt därefter pågått en debatt, 

främst bland akademiker1, om vad unionsmedborgarskapet faktiskt innebär. Är 

det bara ett fint begrepp utan faktiskt innehåll, eller är det födelsen av ett nytt 

postnationellt medborgarskap? 

Även om de flesta av unionsmedborgarna (79%) numera vet åtminstone till 

viss del att unionsmedborgarskap finns och vad det innebär, är det endast en 

tredjedel (32%) som uppger att de är välinformerade om vilka rättigheter det 

bär med sig.2 

EU har onekligen utvecklats från att främst vara ett ekonomiskt integrations-

projekt där personer i första hand ses som arbetstagare och ekonomiska enheter 

till en politisk union. En union som tillerkänner en rad grundläggande 

rättigheter och har numera en stark social dimension. Unionsmedborgarskapets 

utveckling från ett ursprungligen ganska innehållslöst begrepp till det starka 

rättighetsskydd som det idag innebär speglar tydligt den utveckling som EU 

genomgått under senare år.   

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en kvalitativ analys av framväxten av 

begreppet unionsmedborgarskap och att undersöka om det går att utskönja 

tendenser till att Europeiska unionens domstol (EUD) har börjat tolka in 

självständiga, närmast konstitutionella, rättigheter i begreppet. Uppsatsen har 

som målsättning att besvara på frågeställningen: ”Ger unionsmedborgarskapet 

rättigheter som är självständiga i förhållande till det nationella medborgar-

skapet? Dvs. är unionsmedborgarskapet på väg att bli ett medborgarskap med 

postnationella tendenser snarare än ett komplement till det nationella med-

borgarskapet?”  

                                                      
1 Se t.ex. verk och publikationer av J.H. Carens, C. Closa, M. Everson, J. Shaw, J. Habermas, 
S. Besson, D. Kostakopoulou, U. K. Preuss, J. H. H. Weiler och andra. 
2 KOM(2010) 603 slutlig, Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter, s. 22-23. 
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1.2 Avgränsningar och förtydliganden 

I uppsatsen kommer inte nationell lagstiftning kring medborgarskap att 

behandlas eller jämföras, då det inte har varit fokus för min undersökning3. 

Istället läggs fokus på att undersöka hur unionsmedborgarskapet har utvecklats 

som begrepp och rättighet inom EU och vilka eventuella rättsverkningar denna 

utveckling har och har haft för nationell tillämpning av EU-rätt. 

Därutöver kommer det inte heller att föras någon diskussion eller göras  någon 

djupare analys av vad medborgarskap som sådant innebär, även om det finns 

många spännande tankar, inte minst bland akademiker.4 De grundläggande 

utgångspunkterna kommer dock att läggas fram i avsnitt 2.1.  

Det ska också förtydligas att nuvarande numrering av bestämmelserna i 

fördragen används genom hela uppsatsen, detta trots de olika tidigare 

numreringarna som förekommer i rättsfall, dokument och doktrin. Detsamma 

gäller begreppet unionsrätt, som används konsekvent som paraplyuttryck, även 

i de avsnitt och förhållanden som behandlar äldre förhållande och t.ex. 

gemenskapsrätten osv.   

1.3 Metod och material 

I uppsatsen kommer en traditionell rättsanalytisk metod att användas och 

analyserna bygger på en genomgång av rättskällorna, som i detta fall utgörs av 

EU:s primärrätt, praxis från EUD, bindande och icke bindande sekundärrätt 

såsom direktiv, förordningar, beslut och andra dokument från unionens 

institutioner, generaladvokaternas förslag till avgöranden samt doktrin.  

I genomgången av rättskällorna måste man beakta deras varierande relativa 

vikt i olika system, och då primärrätt, rättspraxis och allmänna rättsprinciper är 

viktiga och bindande rättskällor inom EU-systemet, är det också naturligt att 

dessa tillmäts större betydelse än andra rättskällor. Då EUD:s rättspraxis utgör 

                                                      
3 Se t.ex. www.eudo.citizenship.eu för en god överblick och ingång till de olika nationella 
förhållningssätten och nationell lagstiftning. 
4 Se t.ex. Lokrantz Bernitz, Hedvig, Medborgarskapet i Sverige och Europa; Räckvidd och 
rättigheter, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004, s. 59 ff. och 179 ff., jmf. även t.ex. SOU 2013:59 
Det svenska medborgarskapet; Betänkande av Medborgarskaptsutredningen. 
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den dominerande rättskällan bland dessa5 har den också tillerkänts stor 

betydelse under arbetets gång, för att urskilja utvecklingslinjer, tendenser och 

skapandet av nya principer. 

Allmänna rättsprinciper är också en viktig rättskälla. De är av stor vikt inom 

alla västeuropeiska rättssystem, och inte minst i EU:s särregna, relativt nya och 

inkompletta rättsordning.6 Principerna är centrala för EUD:s verksamhet, där 

de ofta utgör dels tolkningsbakgrunden och dels ogiltighetsgrunden i 

domstolens avgöranden.7 De allmänna rättsprinciper som har kunnat urskiljas 

vara betydelsefulla för domstolens tolkning och tillämpning av begreppet 

unionsmedborgarskap är exempelvis proportionalitetsprincipen, principen om 

tilldelade befogenheter och lojalitetsprincipen.   

Det övriga källmaterialet är tämligen omfattande på unionsmedborgarskapets 

och medborgarskapets område, och prioriteringar har behövts göras för att 

samla in relevant bakgrundsmaterial till ämnet.  

Särskilt fokus har under arbetets gång lagts på praxis och doktrin, då dessa 

rättkällor innehåller mest relevant information för uppsatsämnet.  

Relativt stor vikt har också lagts vid generaladvokaternas förslag till 

avgöranden, främst som bakgrundmaterial. GA:s förslag till avgöranden är ofta 

mer visionära, kontroversiella och detaljerade än de faktiska domskälen i det 

förevarande målet. GA:s förslag till avgöranden har också ofta fungerat som en 

bra ingångspunkt till och sammanfattning av gällande rättspraxis.  

Vidare har rättsfallskommentarer, vetenskapliga artiklar och annan doktrin 

använts för att få en djupare förståelse av ämnet och dess betydelse för 

utvecklingen av EU-rätten. Under arbetets gång har författarnas ståndpunkter 

och grundinställning, i den mån det har varit möjligt, avvägts mot varandra för 

att möjliggöra en så neutral analys av rättsläget som möjligt.   

 

                                                      
5 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod; teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2:a u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 41. 
6 Hettne, Otken Eriksson, s. 62-64.  
7 ibid., s. 73-74. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en kort historisk tillbakablick med fokus på 

hur tankar på unionsmedborgarskapet har väckts och vuxit fram och kapitlet 

avslutas med en översikt över de gällande primärrättsliga bestämmelserna om 

unionsmedborgarskapet, såsom de ser ut idag.  

Kapitel tre tar avstamp i de klassiska materiella rättigheterna kring fri rörlighet 

och hur unionsmedborgarskapet kopplades till dessa som en förutsättning för 

att de skulle vara tillämpliga. Kapitlet behandlar därefter utvecklingen i 

rättspraxis fram till att unionsmedborgarskapet tillerkänns vara den 

grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare.  

Kapitel fyra undersöker utvecklingen och tillämpningen av 

likabehandlingsprincipen och hur denna på olika sätt har, genom EUD:s praxis, 

bidragit till framväxten av ett mer självständigt unionsmedborgarskap.  

Det femte kapitlet behandlar de senaste årens utveckling, där medlemsstaternas 

kontroll över begreppet unionsmedborgarskap börjar att försvagas och där 

unionsmedborgarskapet börjar inta en alltmer självständigt form och ställning.   

I kapitel sex diskuteras framtida utmaningar samt slutsatser dras. 
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2. Kort historisk bakgrund –  

varför finns unionsmedborgarskapet? 

 

2.1 Medborgarskap som begrepp 

Även om uppsatsen inte avser att analysera medborgarskap som begrepp på 

något djupare plan, är det ändå nödvändigt att klargöra några grundläggande 

drag för att sedan kunna gå vidare till begreppet unionsmedborgarskap.  

Det moderna medborgarskapet skapades i 1800-talets nationalstater och har 

sedan dess ständigt varit föremål för ifrågasättande av och diskussion kring 

gränser och begräsningar.8 Medborgarskap som sådant kan definieras som ett 

rättsförhållande mellan den enskilde och staten.9 Den traditionella definitionen 

av medborgarskap myntades av Marshall, som menade att medborgarskap 

innebär ett fullvärdigt medlemskap av en gemenskap eller ett samhälle. Han 

delade upp begreppet i tre kategorier av rättigheter – civila (såsom exempelvis 

grundläggande fri- och rättigheter), politiska (t.ex. rösträtt) och sociala (t.ex. 

utbildning, hälsovård).10 

Vidare kan man i enlighet med Helds definition konstatera att medborgarskap 

består av tre komponenter: ett samspel mellan den enskildes rättigheter och 

skyldigheter i det samhälle den lever i, en samhörighet med detta samhälle och 

till sist olika grader och former av deltagande i samhället.11 

2.2 Före Maastrichtfördraget 

Tankar om ett unionsmedborgarskap fanns ganska långt innan Maastricht-

fördraget från 1993, genom vilket begreppet unionsmedborgare formaliserades. 

Redan på 1970-talet presenterades en rapport för Rådet där man talade om ett 

medborgarnas Europa. Tindeman-rapporten som skrevs 1975 hade ett avsnitt 

som innehöll en rad olika förslag på hur man skulle kunna integrera 

                                                      
8 Jenson, Jane, The European Union’s Citizenship Regime. Creating Norms and Building 
Practices, Comparative European Politics, no.5, s. 53-69, 2007, s. 55. 
9 Se t.ex. förslag till ny lydelse av lag om svenskt medborgarskap, SOU 2013:29, s. 55. 
10 Lokrantz Bernitz, s. 44-45. 
11 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU; The Four Freedoms, 3 u., Oxford 
University Press, Oxford, 2010, s. 419. 
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medlemsstaters medborgare som var bosatta i andra medlemsländer bättre, 

genom att tillerkänna dem ett antal civila, politiska och sociala rättigheter.12  

Det ska kort påminnas om unionsrättens ställning gentemot den nationella 

rätten. Då EU varken är en stat eller enbart en internationell organisation 

brukar man beteckna EU som en sui generis, en självständig och unik entitet. 

Medlemsstaterna har lämnat över viss suveränitet till unionen, något som EUD 

har slagit fast genom klassiska rättsfall som van Gend en Loos13 (unionen som 

ny rättslig ordning) och Costa v ENEL14 (nationella åtgärder oförenliga med 

unionsrätten får inte vidtas, då medlemsstaterna har lämnat över sin suveränitet 

på vissa områden).15 

En förutsättning för att kunna förstå utvecklingen av unionsmedborgarskapet 

och dess innebörd är att identifiera och skilja på en lagstiftningsakts rationae 

personae och rationae materiae. Medan rationae personae tar sikte på den 

personkrets som omfattas av lagstiftningen, tar rationae materiae istället sikte 

på lagstiftningens materiella tillämpningsområde. För att EU-rättslig primär- 

och sekundärrätt ska vara tillämpbar på enskilda behöver båda kategorierna 

vara uppfyllda, dvs. den enskilde behöver tillhöra den personkrets som lag-

stiftningen omfattar och den rättighet som åberopas måste omfattas av 

lagstiftningens materiella tillämpningsområde. Det är dock ofta svårt att 

urskilja dessa olika kategorier i EU:s rättspraxis.16 

Fram till introduktionen av unionsmedborgarskap genom Maastrichtfördraget 

var dock skiljelinjen mellan dåvarande EEG-lagstiftning och de nationella 

rättsordningarna relativt klar. Rättssystemen omfattade två olika personkretsar. 

De nationella rättsordningarna omfattade alla sina respektive medborgare, 

medan EEG-lagstiftningen exklusivt omfattade (och själv definierade) de 

                                                      
12 Chalmers, Damian, Davies, Gareth, Monti, Giorgio, European Union Law, 2 u., Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010, s. 444.  
13 Mål 26/62 van Gend en Loos v Nederländska skatteförvaltningen [1962] ECR 13, svensk 
specialutgåva 161. 
14 Mål 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L. [1964] ECR 585, svensk specialutgåva 211 
15 Lokrantz Bernitz, s. 62. 
16 Spaventa, Eleanor, Seeing the wood despite the trees? On the scope of union citizenship and 
its constitutional effects, Common Market Law Review 45, 13-45, 2008, s. 14-15.  
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ekonomiskt aktiva personer (arbetare, tjänstemottagare/givare etc.)  som på 

något sätt bidrog till marknadsintegrationen.17  

För att avgöra om en enskild ingick i personkretsen som omfattades av EEG-

lagstiftningen tillämpade den dåvarande EG-domstolen ett fyrdelat test, som 

gick ut på att fastställa om personen var medborgare i någon medlemsstat inom 

ramen för gemenskapsrätten, om det fanns någon ekonomisk länk med den inre 

marknaden, om det förelåg en gränsöverskridande situation och om det fanns 

en logisk koppling mellan de tre första kriterierna, dvs. om det fanns en avsikt 

att bidra till den inre marknaden.18  

Denna personkrets rätt till fri rörlighet och uppehälle har resulterat i en 

omfattande rättpraxis från EUD. Redan innan införandet av begreppet 

unionsmedborgarskap hade domstolen börjat att dra innebörden av uttrycket en 

ekonomisk aktiv person till sin spets, där t.ex. fri rörlighet för tjänster även 

kunde innefatta mottagare av tjänster. Att den inre marknaden bestod av 

personer snarare än ekonomiska aktörer tog sitt uttryck genom antagandet av 

ett flertal sekundärrättsliga lagstiftningsakter19 i början av 1990-talet, som 

erkände rättigheter till personer som inte var eller längre var ekonomiskt 

aktiva.20 

2.3 Maastrichtfördraget och framåt 

Genom Maastrichtfördragets formalisering av begreppet unionsmedborgare 

skapades en ny rättslig status som var en logisk följd av de tidigare 

diskussionerna och den successiva övergången från ett rent ekonomiskt 

samarbete till en politiskt union.21  

Bestämmelserna om unionsmedborgarskapet reviderades något genom 

Amsterdamfördraget som trädde ikraft 1999. Bland annat lades en tonvikt på 

                                                      
17 Kochenov, Dimitry, A real European citizenship: a new jurisdiction test: a novel chapter in 
the development of the Union in Europe, Columbia Journal of European Law, Vol.18, 2011, s. 
64-65. 
18 Kochenov, s. 66. 
19 T.ex. direktiv 90/364/EEG, 90/365/EEG, direktiv 90/366/EEG och direktiv 93/96/EEG, som 
alla sedermera ersattes av direktiv 2004/38/EG (rörlighetsdirektivet). 
20 Rosas, Allan, Armati, Lorna, EU Constitutional Law; An Introduction, Hart Publishing Ltd, 
Oxford, 2010, s. 135-136. 
21 Se t.ex. Chalmers, s. 444; Barnard, s. 418-419; Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law, 
Text, cases and materials, 5 u., Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 820. 



12 
 

att unionsmedborgarskapet skulle komplettera och inte ersätta det nationella 

medborgarskapet. Parallellt med utvecklingen i primärrätten antogs ytterligare 

sekundärrättsliga lagstiftningsakter22 för att ge det nya rättsliga instrumentet en 

mer konkret form.23  

Det ska dock redan här konstateras att då medlemsstaterna har en självständig 

rätt att bestämma över sina medborgarskapslagar finns det lika många sätt att 

bli unionsmedborgare som det finns medlemsstater.24 Även om EU inte har 

behörighet att bestämma hur en enskild blir unionsmedborgare, så kan man 

verka för att unionsmedborgarnas ställning ska harmoniseras bland medlems-

staterna. Europeiska unionens kommission (kommissionen) uttryckte tidigt att 

det var nödvändigt att unionsmedborgarnas rättsliga ställning gjordes mer 

enhetlig i samtliga medlemsstater, oavsett om de var ekonomiskt aktiva eller 

inte.25 

Mellan Amsterdamfördraget och Lissabonfördraget kom utvecklingen att 

domineras av EUD, där de flesta förändringar ägde rum. Genom Lissabon-

fördraget gjordes inga stora ändringar i de primärrättsliga bestämmelserna om 

unionsmedborgarskapet. Även om unionsmedborgarna nu har en rad rättsliga 

instrument som skyddar deras rättigheter, är klyftan mellan de tillämpbara 

rättigheterna och unionsmedborgarnas faktiska möjligheter att utnyttja dessa 

utan hinder ganska stor, främst vid gränsöverskridande situationer såsom 

turism, handel, studier, arbete och bosättning i andra medlemsstater. 

Kommissionen har sett en ökning de senaste åren av de klagomål som är 

kopplade till unionsmedborgarnas utövande av sina rättigheter.26 

2.4 Primärrättsliga bestämmelser och behörighet 

De bestämmelser om unionsmedborgarskap som finns i Fördraget om Euro-

peiska unionen (FEU) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

                                                      
22 T.ex. direktiv 94/80/EG om rösträtt. 
23 Besson, Samantha, Utzinger, André, Introduction: Future Challanges of European 
Citizenship – Facing a Wide-Open Pandora’s Box, European Law Journal, Vol. 13, No. 5, pp. 
573-590, 2007, s. 575-576. 
24 Besson, Utzinger, s. 576.  
25 KOM (1998) 403 slutlig, Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om 
uppföljningen av rekommendationerna från expertgruppen på hög nivå för fri rörlighet för 
personer, s. 2.  
26 KOM(2010) 603 slutlig, s. 3. 
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(FEUF) är relativt få. Artikel 9 FEU förklarar att ”[v]arje person som är 

medborgare i en medlemstat ska vara unionsmedborgare. Unionsmedborgar-

skapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet”. Att 

unionsmedborgarskapet är kompletterande är något som bekräftas även av 

bestämmelserna i FEUF, närmare bestämt i artikel 20 FEUF, och av olika 

förklaringar från medlemsländer som var oroliga för den vidare utvecklingen 

av unionsmedborgarskapet.27 För att vara unionsmedborgare måste man alltså 

vara fullvärdig medborgare i någon av EU:s medlemsstater. Först när det är 

uppfyllt uppstår den kompletterande ställningen som unionsmedborgare och de 

rättigheter som följer härav.   

Andra kapitlet i FEUF, artiklarna 18-25 behandlar icke-diskriminering (eller 

likabehandling) och unionsmedborgarskapet. Artikel 18 FEUF (f.d. artikel 12 

FEG) tar sikte på likabehandlingsprincipen, dvs. att all diskriminering på grund 

av nationalitet ska vara förbjuden. Rättigheterna i denna artikel aktiveras av att 

en unionsmedborgare nyttjar sin rätt till fri rörlighet och migrerar till en annan 

medlemsstat.28 Den bakomliggande orsaken till att bestämmelser om unions-

medborgarskap och om icke-diskriminering har sammanförts till ett och samma 

kapitel skulle kunna ha den förklaringen att en unionsmedborgares rättigheter 

är så intimt sammankopplade med likabehandling och att dessa begrepp är helt 

avhängiga av varandra. 

Artikel 20(2) FEUF (f.d. artikel 17 FEG) är huvudartikeln där exempel på 

unionsmedborgarens rättigheter räknas upp. Unionsmedborgaren har bland 

annat: 

 Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 

territorier (närmare bestämmelser i artikel 21 FEUF), 

 Rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet samt vid 

kommunala val i den medlemsstat där unionsmedborgaren är bosatt, på 

samma villkor som medborgarna i den staten (närmare bestämmelser i 

artikel 22 FEUF), 

                                                      
27 Lokrantz Bernitz, s. 221. 
28 Barnard, s. 420-421. 
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 Rätt till skydd inom ett tredjelands territorium av varje medlemsstats 

diplomatiska och konsulära myndigheter, där den medlemsstat i vilken 

unionsmedborgaren är medborgare inte är representerad (närmare 

bestämmelser i artikel 23 FEUF), 

 Rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och att vända sig till 

Europeiska ombudsmannen, samt rätt att vända sig till unionens 

institutioner och rådgivande organ på något av fördragens språk och få 

svar på samma språk (närmare bestämmelser i artikel 24 FEUF).  

Av artikel 20(2) FEUF framgår att unionsmedborgare kan vid sidan av sina 

rättigheter även ha skyldigheter. I dagsläget utgörs unionsmedborgarskapet 

dock av rättigheter, detta mycket p.g.a. EU:s avsaknad av behörighet på om-

råden som exempelvis är kopplade till välfärdsstaten.29 

Artikel 21 FEUF ses som unionsmedborgarskapets primära rättighet, som ger 

unionsmedborgarna en rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier.30 Fri rörlighet är både en rättighet, men också en 

förutsättning för att den enskilde ska kunna utnyttja andra rättigheter som är 

kopplade till unionsmedborgarskapet. En rättsutveckling har dock skett på 

senare år, där rörlighet inte längre alltid är en absolut förutsättning för tillträde 

till andra rättigheter, se vidare avsnitt 5.2 om avgörandet i Zambrano.31   

Utöver de politiska rättigheter som framgår av artikel 20 FEUF finns även 

andra, såsom exempelvis det så kallade medborgarinitiativet, som regleras i 

artikel 11(4) FEU32. Bestämmelsen går ut på att minst en miljon unions-

medborgare från ett antal olika länder får ta initiativ till att uppmana 

kommissionen att lägga fram förslag till åtgärd. 

Som vi har sett ovan så är nationellt medborgarskap en förutsättning för 

unionsmedborgarskap. Unionen har ingen kompetens på det nationella 

medborgarskapsområdet och därmed finns det ingen rättslig grund för 

                                                      
29 Barnard, s. 420. 
30 ibid., s. 422-423. 
31 Mål C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi [2011] REG I-01177. 
32 Bestämmelser kring unionsmedborgarnas initiativrätt specificeras i Europaparlamentets och 
Rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet. 
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harmonisering av medborgarskapsrätt nationellt utan man har endast indirekt 

inflytande, främst genom rättspraxis från EUD.33  

Detta medför dock inte att unionsmedborgarskapet skulle sakna ett eget 

mervärde. Genom rättsfallet Konstantinidis34 etablerades uttrycket ’civis 

europeus sum’ som utgår från att unionsmedborgarskapet baseras på en 

gemensam uppsättning av värderingar och mänskliga rättigheter. Även om det 

nationella medborgarskapet faller inom medlemsstaternas exklusiva behörig-

het, så måste medlemsstaterna ändock ta hänsyn till unionsrätten när de utövar 

denna behörighet, något som t.ex. fallet Micheletti35 tidigt tog fasta på36 och 

som sedan har upprepats i senare praxis, t.ex. Rottmann.37 EUD har också 

genom avgörandet i Kaur38 vidare klargjort att då det är medlemsstaterna som 

bestämmer om förvärv och förlust av medborgarskap, med beaktande av 

unionsrätten, så ska en person som rättsligt erkänns som en medborgare av en 

medlemsstat kunna utöva den rätt till fri rörlighet som följer härav, utan 

begränsningar från andra medlemsstater.39 

Unionsmedborgarens rättigheter återfinns inte bara i FEUF utan också i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(rättighetsstadgan) från 2000 som efter Lissabonfördraget är primärrätt (se 

artikel 6 FEU). Vi hittar frihetsbestämmelser såsom respekten för privatlivet 

och familjelivet i artikel 7, jämlikhetsbestämmelser såsom icke-diskriminering 

i artikel 21 och mer konkret unionsmedborgarnas rättigheter i artiklarna 39-46. 

Rättighetsstadgans tillämpningsområde regleras i artikel 51, som klargör att 

stadgan endast är tillämplig i de situationer som rör unionsrätten och att den 

inte innebär en utvidgning av unionens befogenheter.  

                                                      
33 Craig, de Búrca, s. 821.  
34 Mål C-168/91 Christos Konstantinidis v Stadt Altensteig – Standesamt & Landratsamt Calw 
– Ordnungsamt, [1993] ECR I-1191, svensk specialutgåva I-97, samt generaladvokaten Jacobs 
förslag till avgörande.  
35 Mål C-369/90 Mario Vincente Micheletti v Delegación del Gobierno en Cantabria, [1992] 
ECR I-04239, svensk specialutgåva I-11. 
36 Kruma, Kristine, An Ongoing Challenge; EU Citizenship, Migrant Status and Nationality; 
Focus on Latvia, Faculty of Law, Lund University, Media-Tryck, Lund, 2012, s. 134. 
37 Mål C-135/08 Janko Rottmann v Freistadt Bayern [2010] REG I-01449. 
38 Mål C-192/99 The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit 
Kaur, [2001] REG I-01237. 
39 Kostakopoulou, Dora, European Union Citizenship: Writing the Future, European Law 
Journal, Vol. 13, No. 5, pp. 623-646, 2007, s. 626. 
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De bestämmelser som har redogjorts för ovan är de mest centrala för 

framställningen. Det finns därutöver bestämmelser i FEU och FEUF som t.ex. 

ger unionsmedborgare rätt till insyn i EU:s förvaltning genom tillgång till 

handlingar40, rätt till effektiva rättsmedel41 osv.  

2.5 Sekundärrätt  

Den sekundärrätt som är mest relevant för uppsatsen och för de aspekter av 

unionsmedborgarskapet som den avser att behandla är det så kallade 

rörlighetsdirektivet 2004/38/EG42 som ger närmare bestämmelser om 

unionsmedborgares uppehållsrätt i en annan medlemsstat (värdlandet) när de 

har utövat sin rätt till fri rörlighet enligt fördragen. Direktivet behandlar också 

eventuella medföljande familjemedlemmars rättigheter i värdlandet.  

Genom rörlighetsdirektivet har man konsoliderat och uppdaterat annan 

sekundärrätt43 genom att man har samlat ihop de tidigare kategorierna av 

personer (arbetstagare, arbetssökande, studenter, familjer osv.) under 

samlingsbegreppet unionsmedborgare. Detta betyder dock inte att de olika 

kategorierna inte kvarstår, utan rörlighetsdirektivet gör fortfarande skillnad på 

de olika personkategorierna och deras rättigheter.44 Rörlighetsdirektivet har 

också konsoliderat äldre rättpraxis genom att exempelvis tillerkänna 

medföljande familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare härledd 

uppehållsrätt, införandet av olika tidsspann för uppehållsrätt osv. 

                                                      
40 Artikel 15(3) FEUF. 
41 Artikel 19 FEU. 
42 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.  
43 Uppdatering av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen och upphävande av Rådets direktiv 
68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och 
bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer, Rådets 
direktiv 73/148/EEG av den 21 maj 1973 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och 
bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och 
tillhandahållande av tjänster, Rådets direktiv 90/364/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till 
bosättning, Rådets direktiv 90/365/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning för 
anställda och egna företagare som inte längre är yrkesverksamma och Rådets direktiv 
93/96/EEG av den 29 oktober 1993 om rätt till bosättning för studerande. 
44 Craig, de Búrca, s. 819. 
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EUD underströk vikten av rörlighetsdirektivet och dess centrala ställning för 

unionsmedborgarnas rättigheter genom rättsfallet Metock45 där det slogs fast att 

direktivet inte ska tolkas restriktivt eller fråntas sin ändamålsenliga verkan. 

T.ex. spelar det ingen roll om en familjemedlem anländer till värdlandet före 

eller efter unionsmedborgaren eller om inresan till värdlandet har skett före 

eller efter att de blev familjemedlemmar till unionsmedborgaren.46 

Den personkrets som omfattas av direktivet och som därmed också är s.k. 

förmånstagare är ”alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en 

annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familje-

medlemmar […] som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren.”47 

Direktivets olika definitioner klargörs i artikel 2.  

Unionsmedborgarnas uppehållsrätt i värdlandet regleras av artikel 6 

(uppehållsrätt i högst tre månader), artikel 7 (uppehållsrätt för längre tid än tre 

månader men kortare än fem år) och artikel 16 (permanent upphållsrätt för 

längre tid än fem år).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Mål C-127/08 Blaise Baheten Metock m.fl. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
[2008] REG I-06421. 
46 ibid., punkterna 84 och 93. 
47 Rörlighetsdirektivet 2004/38/EG, artikel 3.  
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3. Unionsmedborgarskapet som en förutsättning för 

materiella rättigheter – vägen mot grundläggande 

ställning  

 

3.1 Ekonomiskt aktiva gränsöverskridare – det klassiska 

synsättet 

Ekonomisk integration och utveckling av den inre markanden var länge den 

grundläggande utgångspunkten för tillämpningen av unionsrätten och EUD:s 

tolkning av denna. För att räknas till den personkrets som omfattades av 

unionsrätten behövde den enskilde före etableringen av unionsmedborgar-

skapet, såsom vi har sett ovan, fastställa en ekonomisk länk till unionen. 

Därutöver måste det också förekomma ett gränsöverskridande. Om den en-

skilde tillhörde den personkrets som omfattades, tillerkände det materiella 

tillämpningsområdet personen ifråga olika rättigheter, såsom rätt till icke-

diskriminering p.g.a. nationalitet, rätt till fri rörlighet (även för dennes 

familjemedlemmar) m.m.48 Om den enskilde däremot inte tillhörde den 

personkrets som omfattades, dvs. kravet på den ekonomiska länken och det 

gränsöverskridande momentet inte var uppfyllt, var domstolen tydlig med att 

klargöra att det handlade om rent interna förhållanden (Saunders49) och att 

unionsrätten därmed inte var tillämplig.50 

Testet för den ekonomiska länken kunde dock leda till olika, tvetydiga resultat. 

T.ex. kunde en britt som blev rånad i Paris, Cowan,51 betraktas som en 

mottagare av tjänster av EUD och omfattades därmed av rättigheterna. En tysk 

tandläkare, Werner,52 som arbetade i Tyskland men bodde i Nederländerna 

                                                      
48 Spavente, s. 15. 
49 Mål 175/78 La Reine v Vera Ann Saunders, [1979] ECR 1129, svensk specialutgåva 409, 
punkt 11. 
50 Spaventa, s. 16. 
51 Mål 186/87 Ian William Cowan v Trésor public, [1989] ECR 195, svensk specialutgåva 1. 
52 Mål C-112/91 Hans Werner v Finanzamt Aachen-Innenstadt, [1993] ECR I-429, svensk 
specialutgåva I-7. 
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ansågs däremot inte av domstolen kunna omfattas av unionsrätten, då hans 

migration inte hade tillräcklig ekonomisk anknytning.53 

I och med Maastrichtfördraget och införandet av unionsmedborgarskapet 

utvidgades personkretsen som omfattades av unionsrätten per se från att 

omfatta 2,3% av unionens medborgare till 100%.54  

Även efter unionsmedborgarskapets införande dömde EUD i ett antal mål i 

huvudsak enligt den tidigare etablerade principen för fri rörlighet för personer. 

Dock kopplade man tidigt ihop unionsmedborgarskapet med likabehandling, 

för att på så sätt utvidga och förstärka likabehandlingsprincipen. Detta kan man 

t.ex. se i Bickel och Franz55 från 1998, där två österrikare som var åtalade för 

brott i en italiensk provins där tyska var ett tillåtet språk inom den offentliga 

sektorn (p.g.a. en tyskspråkig minoritet) hade rätt till att rättegångarna skulle 

hållas på tyska.  

Domstolen konstaterade först att personerna tillhörde den personkrets som 

omfattades av unionsrättens materiella tillämpningsområde, detta då de var 

mottagare av tjänster enligt artikel 56 FEUF.56 Därefter konstaterade domstolen 

att rättegångsspråk föll inom unionsrättens materiella tillämpningsområde, då 

medlemsstaterna inte får behandla andra unionsmedborgare på ett 

diskriminerande sätt jämfört med landets medborgare enligt likabehandlings-

principen.57 Domstolen fastställde därefter att medlemsstatens regler om att 

endast invånare i den aktuella provinsen hade rätt att begära tyska som 

rättegångsspråk stred mot unionsmedborgarnas rätt till likabehandling, och att 

det därmed skulle vara tillåtet för unionsmedborgare som uppehöll sig i 

provinsen och behärskade det tillåtna språket tyska att använda sig av det vid 

rättegångar.58  

 

                                                      
53 Kachenov, s. 65. 
54 ibid., s. 66. 
55 Mål C-274/96 Brottmål mot Horst Otto Bickel och Ulrich Franz, [1998] REG I-07637. 
56 ibid., punkt 15.  
57 ibid., punkterna 16-19.  
58 ibid., punkten 31. 
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3.2 Icke ekonomiskt aktiva gränsöverskridare –  

unionsmedborgarskap ger tillgång till materiella rättigheter 

Likt den bedömning som gällde för ekonomiskt aktiva personer, krävs det även 

vid fall som rör icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgare ett gränsöver-

skridande moment för att unionsrätten ska bli tillämplig. Då de flesta tidiga 

rättsfall innefattade ett gränsöverskridande, behövde inte EUD ta ställning om 

det krävdes både medborgarskap och migration för att tillhöra den personkrets 

som omfattas, eller om det räcker med medborgarskap i sig. Den personliga 

och materiella omfattningen särskiljdes därmed inte alltid åt av EUD, utan 

fokus låg på att avgöra om situationen föll inom det materiella tillämpnings-

området.59  

Det tidigaste rättsfallet som hade unionsmedborgarskap som faktisk 

utgångspunkt var Martínez-Sala60 där dom avkunnades 1998. Det blev också 

det första rättsfallet där EUD började att utforska i vilken utsträckning en icke 

ekonomiskt aktiv person hade rätt till social välfärd i värdlandet och om denne 

hade rätt till likabehandling vad gäller sociala förmåner.  

María Martínez Sala var spansk medborgare som hade levt i Tyskland sedan 

hon var tolv år gammal. Hon hade haft arbete i omgångar, men levde sedan en 

tid tillbaka på socialhjälp. När hon fick barn och ansökte om barnbidrag 

avslogs denna ansökan, då hon vid tidpunkten saknade uppehållstillstånd 

(något som hon hade haft tidigare). Den hänskjutande domstolen undrade dels 

om Martínez Sala skulle ses som arbetstagare enligt unionsrätten och dels om 

det bidrag hon hade ansökt om skulle ses som en sådan förmån som avsågs i de 

gällande direktiven på området.61 

EUD konstaterade till en början att frågan om det materiella tillämpnings-

området, dvs. förmånsfrågan, var klar och att de aktuella bidragen föll inom 

unionsrättens tillämpningsområde.62   

                                                      
59 Spaventa, s. 17-18. 
60 Mål C-85/96 María Martínez Sala v Freistaat Bayern, [1998] REG I-02691. 
61 ibid., punkterna 13-19. 
62 ibid., punkterna 21-28. 
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När det kom till frågan om Martínez Sala ingick i den personkrets som 

omfattades av de materiella rättigheterna var generaladvokaten La Pergola före 

sin tid med att anse att artikel 21(1) FEUF innefattade en unionsmedborgares 

rätt till både fri rörlighet och till bosättning, dvs. att denna rättighet hade fri-

kopplats från kärnan av de andra rättigheterna till fri rörlighet.63 La Pergola 

menade att det inte bara var rätten till fri rörlighet utan också rätten till 

bosättning som var en primär rättighet och inte något som behövde tillerkännas 

genom sekundärrättsliga direktiv. Villkoren kring denna bosättning kan 

klargöras genom sekundärrätten, men bosättningen i sig är en primär rättighet 

som inte kan skiljas från unionsmedborgarskapet.  

Domstolen var inte lika tydlig i sitt ordval, men slog fast att då Martínez Sala 

uppehöll sig lagligt i Tyskland (visserligen hade hennes uppehållstillstånd gått 

ut, men då Tyskland inte hade vidtagit aktiva åtgärder för att utvisa henne, 

ansåg domstolen att hon uppehöll sig lagligt i landet) ingick hon i den person-

krets som omfattades av fördragets bestämmelser om unionsmedborgarskap, 

inklusive rätten till likabehandling.64 

Genom att inte i klara ordalag härleda hennes uppehållsrätt i Tyskland till 

artiklarna 20-21 FEUF undvek domstolen att ta ställning till de restriktioner 

som följde av de sekundärrättsliga bestämmelser som preciserade artiklarna, 

dvs. exempelvis bestämmelser om att en migrerande unionsmedborgare ska ha 

tillräckliga ekonomiska resurser för att inte belasta värdlandets välfärds-

system.65 

Man kan dra slutsatsen av Sala-målet att personkretsen som omfattas av 

unionsrätten här utvidgades till att inkludera alla unionsmedborgare och att 

bosättning i en annan medlemsstat i sig räckte för att omfattas av det materiella 

tillämpningsområdet. Sala-målet bör ses som det första viktiga steget i den 

                                                      
63 Mål C-85/96 María Martínez Sala v Freistaat Bayern, [1998] REG I-02691, 
generaladvokaten La Pergolas förslag till avgörande, punkt 18. 
64 Mål C-85/96 Martínez Sala, punkterna 60-61. Frågan om hon kunde ses som arbetstagare tog 
EUD inte klar ställning till, då det saknades relevant fakta kring vissa förhållanden. 
65 Se Craig, de Búrca, s. 834 och Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 
om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, samt Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen.  
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rättsutveckling där kombinationen av unionsmedborgarskap och likabehandling 

lett fram till dagens unionsmedborgarskap med dess starka rättighetsskydd. 

3.3 Unionsmedborgarskap – en grundläggande ställning 

Om domstolen inte uttryckte sig i så klara ordalag i Martínez Sala kring 

unionsmedborgares ställning och status, så kom den att göra det i fallet 

Grzelczyk66 (2001), något som har präglat rättstillämpningen därefter och 

etablerat fast rättspraxis på området.  

Rudy Grzelczyk var en fransk medborgare som hade flyttat till Belgien där han 

bedrev universitetstudier. Under de tre första åren av utbildningen försörjde 

han sig genom att arbeta parallellt med studierna. Under det sista studieåret 

ansökte han om dock om s.k. minimex, ett belgiskt existensminimumbidrag. 

Hans ansökan avslogs med hänvisningen att förmånen var tillgänglig endast för 

belgiska medborgare. När Grzelczyk överklagade beslutet önskade den 

nationella domstolen få det klarlagt dels om den nationella lagstiftningen om 

existensminimumbidrag stred mot unionsrätten och dels om Grzelczyk ingick i 

den personkrets som omfattades av det materiella tillämpningsområdet.67 

Efter en genomgång av de olika omständigheterna i målet kom domstolen till 

slutsatsen att ”[s]tällningen som unionsmedborgare är […] avsedd att vara den 

grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare så att de 

medborgare som befinner sig i samma ställning skall kunna få samma 

behandling i rättsligt hänseende, oberoende av deras nationalitet och med 

förbehåll för de uttryckliga undantag som föreskrivs i det avseendet”.68  

Domstolen konstaterar vidare, med referens till Martínez Sala, att en 

unionsmedborgare som lagligen är bosatt i en annan medlemsstat kan åberopa 

artikel 18 FEUF i de situationer som faller inom det materiella tillämpnings-

området för unionsrätten.69 Detta gäller i synnerhet, påpekar domstolen, när en 

                                                      
66 Mål C-184/99 Rudy Grzelczyk v Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
[2001] REG I-06913. 
67 ibid., punkterna 10-14. 
68 ibid., punkt 31, min kursivering. 
69 ibid., punkt 32. 
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unionsmedborgare utnyttjar sin rätt till fri rörlighet och uppehåll enligt artikel 

21 FEUF.70 

Genom uttalandena ovan breddade domstolen tillämpningen av likabehand-

lingsprincipen i artikel 18 FEUF väsentligt. Domstolen definierade det 

materiella tillämpningsområdet av unionsrätten inte genom det faktum att 

bidraget som Grzelczyk hade ansökt om föll inom unionsrätten (jmf Martínez 

Sala) utan genom det faktum att Grzelczyk faktiskt hade flyttat mellan två 

medlemsländer.71 

Efter att domstolen undvek en direkt diskussion i Martínez Sala kring de 

restriktioner som följer av artiklarna 20-21 FEUF (tillräckliga medel för att inte 

belasta värdlandets välfärdssystem) kom rättsfallet Trojani72 (2004) där denna 

diskussion hade en central plats.  

Michel Trojani, var likt Gzrelczyk, fransk medborgare som bosatte sig i 

Belgien, där han bodde på ett härbärge som drevs av Frälsningsarmén och 

deltog i ett individuellt socialt och yrkesmässigt återanpassningsprogram. Även 

Trojani ansökte om minimex, men fick avslag p.g.a. icke-belgiskt medborgar-

skap och att han endast hade tillfällig uppehållsrätt i Belgien, då han inte hade 

tillräckliga resurser för att inte belasta det nationella välfärdssystemet.73  

Domstolen kom fram till att även om en unionsmedborgare inte kan härleda en 

uppehållsrätt genom artikel 21 FEUF om de saknar tillräckliga resurser såsom 

direktiven föreskriver, så kan de ändå vara berättigade till socialhjälp, om de 

uppehåller sig lagligen i en medlemsstat. Om en medlemsstat i dessa fall vill 

hindra unionsmedborgares möjlighet att få sådan socialhjälp, måste medlems-

staten återkalla personens rätt att vistas i landet p.g.a. bristande resurser. 

Medlemsstaten hade initialt kunnat avvisa personen i fråga eftersom denne inte 

uppfyllde villkoren för uppehållstillstånd, men när personen väl tillåts vistas i 

landet under en längre tid uppstår istället en rätt till likabehandling vad gäller 

sociala förmåner. Detta trots att uppehållsrätten enligt artikel 21 FEUF och 

                                                      
70 ibid., punkt 33. 
71 Barnard, s. 445. 
72 Mål C-456/02 Michel Trojani v Centre public d’aide sociale de Bruxelles, [2004] REG I-
07573. 
73 ibid., punkterna 9-12. 
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rörlighetsdirektivet egentligen kräver att man är självförsörjande. Domstolen 

påminde därefter om att ett utnyttjande av socialhjälp inte får leda till 

återkallelse av rätten att vistas i landet per automatik, eller med andra ord att 

medlemsstaterna inte får likställa utnyttjande av social assistens med bristande 

resurser i direktivens betydelse.74 

Likabehandlingsprincipen och även indirekt diskriminering behandlades i 

målet Bidar75 där en fransk medborgare som först hade bott i Storbritannien för 

att ta hand om sin mormor, sedermera började att studera där efter att hans 

mormor hade gått bort. Dany Bidar nekades finansiellt stöd för sina 

universitetsstudier då han inte kunde påvisa att han uppfyllde kriteriet i den 

nationella rätten76 som krävde att han skulle vara fast bosatt i Storbritannien för 

att kunna få stöd. Domstolen fann att detta krav var indirekt diskriminerade, 

men erkände att trots att medlemsstaterna var tvungna att visa solidaritet med 

unionsmedborgare från andra medlemsstater, så har de rätt att kräva viss 

integration i samhället av icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgare innan de 

kan få stöd. Att kräva fast bosättning var dock för inskränkande, speciellt 

avseende studenter.77  

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolen har genom ovanstående 

rättpraxis utvecklat begreppet unionsmedborgarskap till att även omfatta icke 

ekonomiskt aktiva gränsöverskridande unionsmedborgare i den personkrets 

som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde. Unionsmedborgarskapet 

har fungerat som en förutsättning för tillgång till de materiella rättigheter som 

skyddas av unionsrätten. EUD underströk dock tidigt vikten av  

likabehandlingsprincipen, dvs. att de nationella åtgärder som unionsmed-

borgare ställs inför inte får vara diskriminerande p.g.a. nationalitet. EUD har 

därmed övergivit det klassiska testet för att avgöra om en person omfattades av 

unionsrätten eller inte. Det faktum att en person är unionsmedborgare räcker 

för att räknas in i den personkrets som omfattas. 

                                                      
74 Craig, de Búrca, s. 834-836.  
75 Mål C-209/03 Dany Bidar v London Borough of Ealing & Secretary of State for Education 
and Skills, [2005] REG I-02119. 
76 Som numera har sin grund i rörlighetsdirektivets artikel 24(2). 
77 Barnard, s. 445-446. 
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Såsom det kommer att behandlas i kapitel fyra står det klart att det inte skulle 

dröja så länge innan EUD började tillerkänna unionsmedborgare andra rättig-

heter än enbart de materiella, som exempelvis uppehållsrätt i en medlemsstat 

baserat på unionsmedborgarskapet osv.   
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4. Uppehållsrätt, likabehandling och omotiverade 

begränsningar – en utveckling mot ett mer  

självständigt unionsmedborgarskap 

 

4.1 Fri rörlighet och fri uppehållsrätt för samtliga  

unionsmedborgare 

Den tidiga utvecklingen av rättspraxis för icke ekonomiskt aktiva gräns-

överskridare har som ovan visats varit kopplad till dessa unionsmedborgares 

tillgång till olika materiella rättigheter. Genom avgörandet i Baumbast78 (2002) 

klargjorde dock domstolen att artikel 21 FEUF har direkt effekt och att artikeln 

genom det ger icke ekonomiskt aktiva personer en självständig rätt till fri 

rörlighet som kan åberopas direkt i nationell domstol eller myndighet. Detta 

innebar i förlängningen att begreppet fri rörlighet nu även omfattade de 

personer som tidigare inte ansågs att ha någon koppling till de ekonomiska 

aspekterna av den inre marknaden och som därför inte kunde utnyttja den 

klassiska rätten till fri rörlighet, i egenskap av exempelvis arbetstagare, 

tjänstemottagare osv.79 

Rättsfallet handlade om en familj i Storbritannien, som bestod av en 

colombiansk mamma, en tysk pappa och deras två barn. Barnen och mamman 

hade upphållsrätt i Storbritannien genom tillämpliga direktiv. Pappan hade 

tidigare arbetat i Storbritannien, men gjorde det inte längre. Han omfattades 

inte heller av de direktiv som resten av familjen. Domstolen kom ändock fram 

till att han hade en direkt rätt till bosättning i landet p.g.a. artikel 21 FEUF.80 

Rätt till uppehåll för unionsmedborgare behandlades också i fallet Chen81 där 

dom avkunnades 2004. Rättsfallet handlade om ett kinesiskt par där mamman, 

                                                      
78 Mål C-413/99 Baumbast och R v Secretary of State for the Home Department, [2002] REG 
I-7091. 
79 Mål C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi [2011] REG I-01177, 
generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande, punkt 125. 
80 Jacobs, Francis G., Citizenship of the European Union – A Legal Analysis, European Law 
Journal, Vol. 13, No. 5, pp. 591-610, 2007,  s. 607. 
81 Mål C-200/02 Kunqian Catherine Zhu och Man Lavette Chen v Secretary of State for the 
Home Department, [2004] REG I-09925. 
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Man Chen, kom gravid till Storbritannien och födde sedan sin andra dotter, 

Catherine, i Belfast, på Nordirland. Vid tidpunkten för födelsen gav Irland fort-

farande irländskt medborgarskap automatiskt till alla barn som föddes på ön 

Irland, enligt principen ius soli. Det var ostridigt i fallet att modern hade begett 

sig till Nordirland för att föda i syfte att dottern skulle få irländsk medborgar-

skap och därmed uppehållsrätt även i Storbritannien genom sitt unionsmed-

borgarskap.82  

Eftersom barnet bara var ett par månader gammalt var det både känslomässigt 

och finansiellt beroende av sin mamma. Därutöver hade mamman tillräckliga 

finansiella resurser för att inte belastade värdlandets (Storbritanniens) välfärds-

system och både modern och dottern omfattades av en heltäckande sjuk-

försäkring. Trots detta avslogs Man Chens ansökan om uppehållstillstånd. 

Beslutet överklagades och den nationella domstolen begärde förhands-

avgörande där den ställde en rad frågor kring upphållsrätt för barnet som var 

unionsmedborgare och mamman som var tredjelandsmedborgare.83 

EUD konstaterade att Catherine hade redan i egenskap av unionsmedborgare 

en klar och tydlig rätt till uppehåll i Storbritannien84 och att de begränsningar 

om sjukförsäkring, tillräckliga finansiella medel för uppehälle osv. som enligt 

direktiven får finnas85 hade uppfyllts.86 EUD förklarade också att det inte var 

unionsmedborgaren själv som var tvungen att ha tillräckliga finansiella medel, 

var dessa kom från var oviktigt.87 

Storbritannien hade även gjort gällande att de kunde neka Man Chen och 

Catherine uppehållsrätt på den grunden att Man Chen hade missbrukat den fria 

rörligheten i syfte att kunna använda sig av unionsrättsliga bestämmelser på ett 

otillbörligt sätt. Argumentet avvisades av domstolen som påminde om 

medlemsstaternas möjlighet att motverka sådan otillbörlig användning genom 

sin nationella medborgarskapslagstiftning. Själva förfarandet och det irländska 

medborgarskapet i sig var ostridigt och därmed är det inte tillåtet för en 

                                                      
82 ibid., punkterna 7-12. 
83 ibid., punkterna 13-15. 
84 ibid., punkterna 25-26. 
85 ibid., punkt 27, jmf. Rörlighetsdirektivet artikel 7. 
86 ibid., punkt 28. 
87 ibid., punkterna 29-31. 
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medlemsstat att begränsa unionsmedborgarens rättigheter i större utsträckning 

än det som medges i direktiven.88 

Domstolen kom sedermera fram till att Catherine hade rätt till permanent 

uppehållstillstånd i egenskap av unionsmedborgare och att Man Chen, hennes 

mamma, hade en härledd rätt att uppehålla sig med sin dotter, då hon var 

faktiskt vårdnadshavare och försörjare.89 Domstolen konstaterade därmed att 

mamman inte kunde få uppehållsrätt i egenskap av familjemedlem som var 

beroende för sin försörjning av unionsmedborgaren90, då det var barnet som var 

den som var i beroendeställning, men att neka en härledd uppehållsrätt till 

mamman skulle beröva dottern på hennes rätt till fri bosättning. 

Chen bekräftar ställningstagandet i Baumbast, dvs. att den rättigheten till fri 

rörlighet och bosättning som följer av artikel 21 FEUF har direkt effekt och är 

självständig. Man kan också dra slutsatsen att en unionsmedborgare kan 

åberopa sina rättigheter direkt enligt artikeln, utan att behöva tillhöra någon 

annan kategori av personer som skyddas av unionsrätten. De eventuellt 

begränsande åtgärder som vidtas av en medlemsstat måste iaktta propor-

tionalitetsprincipen, så att åtgärderna inte inskränker en unionsmedborgares 

rättigheter på ett otillbörligt sätt. 

4.2 Från gränsöverskridande till gränsöverskridande moment 

och skydd av grundläggande rättigheter 

Som det framgår av föregående avsnitt kan tredjelandsmedborgare tillerkännas 

härledd rätt till uppehåll i vissa situationer. En ny aspekt av denna rätt ska nu 

illustreras genom målet Carpenter91 där det gränsöverskridande kriteriet 

tolkades i vidare mening än det hade gjort dittills.  

Mary Carpenter var en filippinsk medborgare som var gift med en man från 

Storbritannien. Hennes man, Peter, drev ett företag som sålde annonsplatser till 

företag utanför Storbritannien. Han reste även en del i tjänsten till andra 

medlemsstater. Mary Carpenter tog hand om sin makes barn från ett tidigare 
                                                      
88 ibid., punkterna 34-41. 
89 ibid., punkterna 42-47. 
90 Jmf. rörlighetsdirektivet artikel 2(2)(c). 
91 Mål C-60/00, Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department, [2002] REG I-
06279. 
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förhållande. När Storbritannien avslog Mary Carpenters ansökan om uppehålls-

tillstånd och avvisade henne från landet, överklagade hon beslutet med 

motiveringen att det stred mot hennes mans rätt till fri rörlighet för tjänster 

enligt artikel 56 FEUF, då han var beroende av hennes underhåll av barnen och 

skötsel av hushållet, för att kunna ha tid och möjlighet att arbeta i den 

omfattning som han gjorde.92 

Domstolen kom först fram till att Peter Carpenters yrkesverksamhet, även om 

det bedrevs från hans ursprungsland, föll inom ramen för fri rörlighet för 

tjänster enligt artikel 59 FEUF, eftersom den riktade sig främst till aktörer i 

andra medlemsstater.93 Däremot kunde inte Mary Carpenter härleda uppehålls-

rätt genom sekundärrätten, då denna byggde på att unionsmedborgaren faktiskt 

hade lämnat ursprungsmedlemsstaten.94 EUD härledde då istället uppehållsrätt 

för Mary Carpenter från rätten till familjeliv enligt EKMR som allmän 

rättsprincip (rättighetsstadgan hade inte ännu trätt i kraft). Peter Carpenters rätt 

till fri rörlighet för tjänster skulle inskränkas om hans maka utvisades.95 Det 

står därmed klart att ett rent fysiskt gränsöverskridande inte alltid behövs för att 

en situation ska omfattas av det materiella tillämpningsområdet utan domstolen 

konstaterar att det räcker med att det finns ett gränsöverskridande moment i 

situationen.  

4.3 Rätt till likabehandling p.g.a. tidigare gränsöverskridande 

Att åberopa rättigheter grundade på unionsmedborgarskapet mot sin egen 

ursprungsstat var till en början ihopkopplat med att personen tidigare hade 

utnyttjat rätten till fri rörlighet, såsom i fallet D’Hoop.96 

Marie-Nathalie d’Hoop var belgisk medborgare, men genomgick sin gymnasie-

utbildning i Frankrike, och fick därmed en fransk gymnasieexamen. Denna 

examen erkändes av Belgien och gav rätt att studera på högre nivå i Belgien, 

något som Marie-Nathalie också gjorde. Efter avslutade högskolestudier 

ansökte hon om ett övergångsbidrag som gavs till nyutexaminerade som sökte 

                                                      
92 ibid., punkterna 13-17.  
93 ibid., punkterna 28-30. 
94 ibid., punkterna 31-36. 
95 ibid., punkterna 38-46. 
96 Mål C-224/98 Marie Nathalie d’Hoop v Office national d’emploi, [2002] REG I-06191. 
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sitt första jobb. Marie-Nathalies ansökan avslogs, då hon inte uppfyllde kravet 

på att ha fullföljt gymnasieutbildning i Belgien.97 

Domstolen konstaterade att Marie-Nathalie var unionsmedborgare enligt artikel 

20 FEUF98 och att hon hade utnyttjat rätten till fri rörlighet och uppehåll.99 

EUD påminde därefter om rätten till likabehandling enligt artikel 18 FEUF, 

och att det var oförenligt med rätten till fri rörlighet att en person som hade 

utnyttjat den rätten behandlades mindre förmånligt än om hon hade avstått från 

att göra det.100 

Här togs ytterligare ett viktigt steg mot ett verkligt fungerande unions-

medborgarskap, då ett tidigare gränsöverskridande och utnyttjande av rätten till 

fri rörlighet alltså var tillräckligt för att en enskild skulle kunna åberopa rätt till 

likabehandling mot sin ursprungsstat.  

4.4 Diskriminering p.g.a. liknande behandling 

Rättsfallen som har redogjorts för ovan har alla i grund och botten handlat om 

förbud mot diskriminering p.g.a. nationalitet och medlemsstaters olika 

behandling av unionsmedborgare som kommer från andra medlemsstater. Det 

ska nu redogöras för ett par rättsfall, där lika behandling av unionsmedborgare 

och inhemska medborgare också ansetts kunna leda till diskriminering. 

Unionsmedborgarskapet ger inte enbart tillträde till olika materiella rättigheter, 

utan det kan också fungera som en grund till skydd av mer symboliska, men för 

de enskilda ytterst viktiga, rättigheter – såsom efternamn.  

I rättsfallet Garcia Avello101från 2003 slog EUD fast att unionsmedborgare har 

rätt att få efternamn registrerade enligt sitt ursprungslands traditioner och 

principer.  

Carlos Garcia Avello var spansk medborgare och var gift med en belgisk 

medborgare, Isabelle Weber. Paret var bosatt i Belgien och hade två barn, som 

                                                      
97 ibid., punkterna 8-12. 
98 ibid., punkterna 27-28. 
99 ibid., punkt 29. 
100 ibid., punkterna 30-32. 
101 Mål C-148/02 Carlos Garcia Avello v État Belge [2003] REG I-11613. 
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båda hade dubbelt medborgarskap. I enlighet med den belgiska lagstiftningen 

registrerades pappans efternamn, Garcia Avello, i barnens födelsebevis.102  

Paret ansökte sedermera om att få ändra barnens efterrätt i enlighet med 

kodifierad spansk sedvänja, dvs. att barnens efternamn skulle bestå av faderns 

första efternamn följt av moderns första efternamn, Garcia Weber. Barnen 

registrerades enligt denna princip vid den spanska ambassaden i Belgien. 

Belgisk lagstiftning tillät ändring av efternamn om det fanns en välgrundad 

anledning, men Garcia Avellos ansökan avslogs med motiveringen att alla barn 

i Belgien registrerades med enbart faderns efternamn.103 

Domstolen fastställde att barnen, p.g.a. av sitt dubbla medborgarskap var 

unionsmedborgare och att denna ställning gav dem rätt till likabehandling inom 

unionsrättens materiella tillämpningsområde.104 De situationer som faller inom 

det materiella tillämpningsområdet är, enligt domstolen, utövandet av de 

grundläggande friheterna enligt fördragen, i synnerhet rätten att fritt röra sig 

och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.105 

Domstolen klargjorde därefter att lagstiftning kring efternamn tillfaller 

medlemsstaternas behörighet och att unionsmedborgarskapet genom artikel 20 

FEUF inte avser att utvidga det materiella tillämpningsområdet till interna 

situationer som inte har någon anknytning till unionsrätten. Denna anknytning 

fanns dock i förevarande fall, då barnen innehade dubbelt medborgarskap. 

Medlemstaterna får inte inskränka verkningarna av att en person är medborgare 

även i en annan stat. Därmed är också likabehandlingsprincipen i artikel 18 

FEUF tillämpbar.106 

De belgiska myndigheterna, konstaterar domstolen, behandlar barnen som om 

de endast vore belgiska medborgare, trots deras dubbla medborgarskap. Detta 

tillvägagångssätt resulterar dock i att barnen innehar två olika efternamn, 

                                                      
102 ibid., punkterna 13-14. 
103 ibid., punkterna 15-19. 
104 ibid., punkterna 20-23. 
105 ibid., punkten 24. 
106 ibid., punkterna 25-31. 
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beroende på vilken lagstiftning som tillämpas, något som kan orsaka många 

problem både yrkesmässigt och privat för dem.107 

Domstolen slår sedan fast att artikel 18 och 20 FEUF hindrar medlemsstaterna 

att vägra ett namnbyte, då nationell praxis om att enbart faderns efternamn får 

erkännas inte är så oumbärlig att den inte kan ge vika för att ge unions-

medborgare som innehar dubbelt medborgarskap möjlighet att registrera det 

efternamn som är gällande i den andra medlemsstaten.108  

Det står klart genom avgörandet att diskriminering av unionsmedborgare också 

kan uppstå när de behandlas på samma sätt som nationella medborgare, och att 

EUD tillerkänner unionsmedborgare rättigheter som går utöver de materiella 

rättigheterna och som har en mer principiell karaktär. Dessa rättigheter är av 

stor vikt för de enskilda personerna, men av liten ekonomisk betydelse eller 

belastning för värdlandet. 

4.5 Från likabehandling till ”hindersprövning” 

Efter Garcia Avello kom ytterligare två avgöranden som handlade om 

efternamn, nämligen Grunkin och  Paul109 från 2008 och Sayn-Wittgenstein110 

från 2010. Gemensamt för de två rättsfallen är att man kan urskönja det 

pågående skiftet i  EUD:s tillvägagångssätt vid tolkningen och tillämpningen 

av bestämmelserna kring unionsmedborgarskapet. Enligt den rättspraxis som 

har redogjorts för ovan har likabehandlingsprincipen varit avgörande, medan 

det här verkar som att domstolen börjar tillämpa en ”hindersprövnings”-modell 

även vid fall som rör unionsmedborgarskap.111  

Att göra en prövning som har sin grund i fastställandet av huruvida 

omotiverade begränsningar eller hinder möter en person som vill utnyttja 

någon av de fria rörligheterna är ett tillvägagångssätt som kommit att alltmer 

                                                      
107 ibid., punkterna 32-36. 
108 ibid., punkterna 37-45. 
109 Mål C-353/06 Stefan Grunkin och Dorothee Regina Paul, [2008] REG I-07639. 
110 Mål C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein v Landeshauptmann von Wien, [2010], REU I-
13693. 
111 Se även t.ex. mål C-192/05 Tas-Hagen v Raadskamer WUBO van de Pensioen- en 
Uitkeringsrad, [2006] REG I-10451, mål C-406/04 De Cuyper v Office national d’emploi, 
[2006] REG I-06947 och mål C-224/02 Heiki Antero Pusa v Osuuspankkien Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, [2004] REG I-05763.  
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tillämpas i rättspraxis gällande de fria rörligheterna. Vissa har beskrivit det som 

att unionsmedborgarskapet sakta men säkert nu utvecklas till att bli den femte 

fria rörligheten.112 

Grunkin och Paul handlade om tyskt par som var bosatta i Danmark och fick 

där en son, vars efternamn registrerades enligt danska principer till att 

inkludera både pappans efternamn (Grunkin) och mammans efternamn (Paul), 

dvs. Grunkin-Paul. De tyska myndigheterna vägrade dock att registrera sonens 

dubbelnamn då det inte var tillåtet enligt tysk rätt. Då samtliga 

familjemedlemmar var tyska medborgare kunde likabehandlingsprincipen inte 

tillämpas.113  

EUD påminde då om den rättspraxis som fastställde ”att en nationell 

lagstiftning som missgynnar vissa nationella medborgare endast på grund av att 

de har utnyttjat rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i en annan 

medlemsstat, utgör en begränsning av de friheter som tillkommer varje 

unionsmedborgare enligt artikel [21 FEUF]”.114 Domstolen slår sedan fast att 

det faktum att en unionsmedborgare tvingas bära ett annat namn än det som 

lagligen har tilldelats av en medlemsstat kan hindra utövandet av rättigheterna i 

artikel 21 FEUF.115   

Omständigheterna var liknande i Sayn-Wittgenstein, där det handlade om en 

österrikisk kvinna som hade blivit adopterad i vuxen ålder av en man i 

Tyskland, där hon också sedan adoptionen var bosatt. Hon hade dock endast 

österrikiskt medborgarskap. Genom adoptionen förvärvade hon det adliga 

efternamnet Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Efternamnet hade godkänts och 

registrerats i Österrike och hon hade använt sig av det i över femton år. 

Registreringen i Österrike var dock ett misstag, då en österrikisk lag, som är av 

grundlagskaraktär, inte tillåter adelstitlar i landet. Lagen och förbudet fanns i 

syfte att uppnå allas likhet inför lagen, i enlighet med likhetsprincipen.  

                                                      
112 Editorial comments (ledarkommentar), Two-Speed European Citizenship? Can the Lisbon 
Treaty help close the gap?, Common Market Law Review 45, s. 1-11, 2008, s. 1-2.  
113 Mål C-353/06 Grunkin och Paul, punkterna 19-20. 
114 ibid., punkten 21, min kursivering, jmf. ovan d’Hoop i avsnitt 4.3. 
115 ibid., punkten 22, jmf. ovan Garcia Avello i avsnitt 4.4. 
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Domstolen resonerade på samma sätt som i Grunkin och Paul kring de 

begränsningar och hinder av utövandet av de friheter som tillkommer enligt 

artikel 21 FEUF.116 Domstolen kom fram till att medlemsstaternas beslut att 

inte erkänna de efternamn som lagligen hade förvärvats i en annan medlemsstat 

utgör en begräsning av de friheter som tillkommer unionsmedborgare enligt 

artikel 21 FEUF.117  

Dessa begränsningar kan dock vara motiverade, men endast om de grundar sig 

på objektiva skäl och står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas 

med de nationella bestämmelserna.118  

I Grunkin och Paul hävdade Tyskland att de objektiva skälen var att underlätta 

administration av efternamn och att säkerställa att efternamn bestäms på 

samma sätt för alla personer som är av samma nationalitet. Domstolen fann 

inte att dessa argument uppfyllde kravet på objektiva skäl och även om de var 

eftersträvansbara, så kunde de inte tillmätas så stor vikt att de låg till grund att 

vägra erkänna ett efternamn och därmed inskränka unionsmedborgarens 

rättigheter.119 

Till skillnad mot ovanstående fann domstolen att det i Sayn-Wittgenstein fanns 

objektiva skäl till att begränsa den fria rörligheten. Österrike hade hävdat att 

lagen om avskaffandet av adelskapet syftade till att upprätthålla likhets-

principen. Domstolen fann att det inte var oproportionerligt att Österrike 

önskade upprätthålla likhetsprincipen. Därutöver fann man att den vägran att 

erkänna de delar av efternamnet (Fürstin von) som var adelsrelaterade inte gick 

utöver vad som var nödvändigt för att säkerställa att det eftersträvade 

grundläggande syftet uppnåddes.120 

 

                                                      
116 Mål C-208/09 Sayn-Wittgenstein, punkterna 53-54. 
117 Mål C-353/06 Grunkin och Paul, punkten 39 respektive mål C-208/09 Sayn-Wittgenstein, 
punkt 71. 
118 Mål C-208/09 Sayn-Wittgenstein, punkten 81 respektive mål C-353/06 Grunkin och Paul, 
punkten 29. 
119 Mål C-353/06 Grunkin och Paul, punkterna 30-32. 
120 Mål C-208/09 Sayn-Wittgenstein, punkterna 81-95. 
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5. Begreppet unionsmedborgarskap –  

medlemsstaterna börjar att tappa kontrollen 

 

5.1 Rottmann – unionsmedborgarskapets självständiga 

rättigheter 

Ett av de senare årens mer banbrytande rättsfall är Rottmann121 från 2010 som 

är en tydlig övergång från  paradigmen att unionsmedborgarskapet kräver ett 

gränsöverskridande moment för att dess rättigheter ska gälla till att unions-

medborgarskapet kan vara en självständig källa till rättigheter.122  

Janko Rottmann var en österrikare som flyttade till Tyskland där han 

sedermera naturaliserades 1999. P.g.a. österrikiskt lagstiftning, som inte tillåter 

dubbelt medborgarskap, förlorade han sitt österrikiska medborgarskap auto-

matiskt. Rottmann hade vid naturalisationen inte underrättat de tyska 

myndigheterna om det faktum att han var efterlyst i Österrike för misstanke om 

grovt bedrägeri.123 

Det österrikiska myndigheterna återkallade som sagt Rottmanns medborgar-

skap då dubbelt medborgarskap inte var tillåtet i Österrike. I samband med 

återkallelsen underrättades de tyska myndigheterna om att Rottmann var efter-

lyst i Östterrike. Detta ledde till att de tyska myndigheterna beslutade att åter-

kalla Rottmanns naturalisation retroaktivt, då man menade att han hade fått det 

tyska medborgarskapet genom bedrägligt handlande. Janko Rottmann riskerade 

nu att bli statslös och därmed även förlora sitt unionsmedborgarskap. Den 

högsta förvaltningsdomstolen i Tyskland frågade sig om förlusten av unions-

medborgarskap var förenligt med unionsrätten och begärde därför ett förhands-

avgörande från EUD.124 

Ett flertal regeringar, däribland den österrikiska och den tyska, invände att det 

inte handlade om unionsrätt, utan att det handlade om en rent inhemsk 

situation, då det var en vid tidpunkten tysk medborgare som hade att göra med 
                                                      
121 Mål C-135/08 Janko Rottmann v Freistadt Bayern [2010] REU I-01449. 
122 Kochenov, s. 75. 
123 Mål C-135/08 Rottmann, punkterna 22-26. 
124 ibid., punkterna 27-35. 
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de tyska myndigheterna. Man påminde också EUD om att EU saknade 

behörighet i nationella medborgarskapsfrågor.125 

Generaladvokaten i målet, Maduro, menade att Rottmanns ursprungssituation 

måste beaktas, dvs. att Rottmann aldrig hade ansökt om naturalisation om han 

inte först hade utövat sin unionsmedborgerliga rätt till fri rörlighet.126 

Domstolen intog dock en annan position. Utan att beröra ett eventuellt gräns-

överskridande slog domstolen fast att Rottmanns situation ”med hänsyn till sin 

beskaffenhet och sina följder omfattas av unionsrätten”.127 Man konstaterade 

vidare att unionsmedborgarskapet, enligt tidigare rättspraxis (se avsnitt 3.3), 

var avsedd att vara den grundläggande ställningen för medlemstaternas 

medborgare.128  

Domstolen bestred inte medlemsstaternas behörighet på medborgarskaps-

området, men påminde om att då det handlar om unionsrätt, kan medlems-

staternas principer för förvärv och förlust av medborgarskap ”underställas 

domstolskontroll”.129  

Med denna slutsats har EUD kommit fram till en kontroversiell ståndpunkt, 

dvs. att om förvärv och förlust av ett nationellt medborgarskap får EU-rättsliga 

konsekvenser så kan den nationella lagstiftningen ställas under EUD:s kontroll. 

Genom denna slutsats har den nationella suveräniteten vad gäller medborgar-

skapet fått en unionsrättslig dimension.130 Exakt hur långt detta sträcker sig är 

en fråga för EUD att ta ställning till framöver, men man kan exempelvis tänka 

sig att om exempelvis nationella bestämmelser kring medborgarskap som på 

något sätt hindrar den fria rörligheten skulle kunna prövas av EUD.  

EUD konstaterar dock att återkallelse av medborgarskap vars förvärv har 

föregåtts av bedrägligt beteende skulle kunna vara förenlig med EU-rätten 

                                                      
125 ibid., punkterna 37-41. 
126 Mål C-135/08 Janko Rottmann v Freistadt Bayern [2010] REU I-01449, generaladvokaten 
Poiares Maduros förslag till avgörande, punkt 11. 
127 Mål C-135/08 Rottman, punkt 42. 
128 ibid., punkt 43, med hänvisning till bland annat Mål C-189/99 Grzelczyk och Mål C-413/99 
Baumbast. 
129 ibid., punkt 48. 
130 Lokrantz Bernitz, Hedvig, Nationellt medborgarskap faller inom ramen för EU-rätten; EU-
rätten ska tillämpas vid förvärv och förlust av nationellt medborgarskap i EU-länderna, 
Europarättslig tidskrift, nr. 3, s. 563-571, 2011, s. 566. 
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eftersom det är ett i internationell rätt erkänt allmänintresse för staten.131 

Däremot måste den nationella domstolen dels kontrollorera att beslutet är 

proportionerligt med hänsyn till den nationella rätten, dels kontrollera om 

följderna av beslutet för den enskilda personen med hänsyn till unionsrätten är 

förenliga med proportionalitetsprincipen.132 

Prövningen av huruvida beslutet är förenligt med proportionalitetsprincipen ska 

ta hänsyn till de följder som drabbar den enskilde och dennes familje-

medlemmar av en eventuell förlust av unionsmedborgarskapet och dess 

rättigheter. Om den nationella domstolen finner det berättigat att återkalla 

medborgarskap p.g.a. statens allmänintresse, ska den ställa förlusten av med-

borgarskap i relation till hur allvarlig överträdelsen har varit, den tid som har 

gått mellan naturalisationen och återkallelsen samt den enskildes möjligheter 

att återfå sitt ursprungsmedborgarskap.133 Återkallelse av naturalisation kan 

vara berättigad även om ursprungsmedborgarskap ej kan återfås,134 men den 

nationella domstolen måste ge rimlig tid till den enskilde att försöka återfå 

urspungsmedborgarskapet innan beslutet om återkallelse verkställs.135 

Domstolen förtydligar dessutom att de principer som slås fast genom dess 

avgörande gäller såväl det land som naturaliserar en enskild som det land där 

den enskilde ursprungligen var medborgare.136 

Det revolutionerande med Rottmann är att domstolen valde att inte alls 

behandla den eventuella gränsöverskridande aspekten, utan gick direkt på det 

faktum att Rottmann stod inför att förlora sina ”kärnrättigheter” enligt 

fördragen i egenskap av unionsmedborgare. Om domstolen inte valt att göra så 

utan istället hållit fast vid att pröva målet utifrån ett gränsöverskridande, hade 

man skapat två kategorier av unionsmedborgare – en kategori av unions-

medborgare vars ”kärnrättigheter” skulle ha skyddats av unionsrätten p.g.a. 

gränsöverskridande moment och en kategori av unionsmedborgare vars 

situation skulle ses som rent inhemsk. Denna senare kategori skulle i så fall ha 

                                                      
131 ibid., punkt 50. 
132 ibid., punkt 55. 
133 ibid., punkt 56. 
134 ibid., punkt 57. 
135 ibid., punkt 58. 
136 ibid., punkt 62. 
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lämnat öppet för en urvattning av begreppet unionsmedborgarskap genom 

medlemsstaternas nationella medborgarskapslagar, utan någon möjlighet för 

unionsrätten är träda emellan.137 

5.2 Zambrano – unionsmedborgarskapets ”kärnrättigheter” 

Genom Rottmann klargjorde EUD att unionsrätt var tillämpligt på vissa 

situationer som till synes hade med rent interna förhållanden att göra, men där 

unionsmedborgarskapet i sig själv riskerade att förloras. Det skulle inte dröja 

länge innan EUD, genom fallet Zambrano (2011),138 klargjorde att det är 

tillräckligt att den faktiska möjligheten att utöva de rättigheter som följer av 

unionsmedborgarskapet berövas den enskilde, för att unionsrätten ska vara 

tillämplig. Även detta mål är trendbrytande, då något gränsöverskridande 

moment inte heller här är avgörande i bedömningen. 

Gerardo Ruiz Zambrano anlände till Belgien från Colombia tillsammans med 

sin fru och sitt första barn 1999. De ansökte vid flera tillfällen om asyl, men 

fick avslag. Utvisningsbeslutet kunde dock inte verkställas p.g.a. rådande 

inbördeskrig i Colombia. Zambrano och hans fru ansökte då istället om 

uppehållstillstånd, i flera omgångar. Under tiden som förflöt fick familjen 

Zambrano ytterligare två tillskott till familjen, en son och en dotter som p.g.a. 

dåvarande belgisk lagstiftning erhöll belgiskt medborgarskap. Zambrano 

arbetade dessutom under denna tid, utan arbetstillstånd, men hans arbetsgivare 

betalade både skatt och sociala avgifter för honom. När han senare blev 

arbetslös ansökte han om arbetslöshetsersättning, något som avslogs och 

överklagades. Efter ett antal turer kring både upphållstillståndsärendet och 

arbetslöshetsersättningsärendet begärde arbetsdomstolen ett förhandsavgörande 

från EUD.139  

Även om den hänskjutande domstolens frågor till EUD tog sikte både på 

rättigheterna enligt artiklarna 17, 20 och 21 FEUF och de grundläggande 

rättigheterna i artiklarna 21 (icke-diskriminering), 24 (barnets rättigheter) och 

                                                      
137 Kochenov, s. 79-80. 
138 Mål C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi [2011] REU I-01177. 
139 ibid., punkterna 14-34. 
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34 (social trygghet och socialt stöd) i rättighetsstadgan140 valde EUD att slå 

ihop frågorna och tolka helheten i ljuset av artikel 20 FEUF.  

Domstolen slog fast att rörlighetsdirektivet 2004/38 inte är tillämpligt på 

situationen, då det förutsätter att faktiskt förflyttning mellan medlemstaterna 

har ägt rum.141 Därefter upprepar domstolen den ståndpunkt som man intagit 

tidigare, och upprepat så många gånger, att barnen som innehar belgiskt 

medborgarskap är unionsmedborgare, och att denna status är avsedd att vara 

den grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare.142 I ljuset av 

detta, står det klart enligt EUD, att artikel 20 FEUF utgör hinder för nationella 

åtgärder ”som medför att unionsmedborgare berövas möjligheten att faktiskt 

åtnjuta kärnan i de rättigheter som tillkommer dem i kraft av unionsmed-

borgarskapet.”143 

Slutsatsen som domstolen drar är alltså att minderåriga barn till en tredje-

landsmedborgare skulle berövas kärnan i de rättigheter som tillkommer dem, 

om deras försörjare skulle nekas uppehållstillstånd och familjen skulle tvingas 

att lämna unionen. Detsamma gäller nekande av arbetstillstånd, då det är en 

förutsättning för att Zambrano ska kunna försörja familjen. Ett nekande av det 

skulle, även det, leda till att familjen tvingas att lämna unionen.144 Detta 

resulterar i en härledd uppehålls- och arbetstillståndsrätt för tredjelands-

medborgare som är försörjare av underåriga unionsmedborgare. 

Genom Zambrano står det klart att EUD anser att medborgarskapsfall utan 

gränsöverskridande inslag inte längre per automatik hamnar utanför 

unionsrättens materiella tillämpningsområde. Införandet av ”kärnrättigheter” 

som nytt begrepp medför att något gränsöverskridande inte krävs för att dessa 

rättigheter ska skyddas. Det är konceptet unionsmedborgarskap som sådant ger 

upphov till denna nya kategori av ”kärnrättigheter” och tillerkänner därmed en 

härledd uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare. De härledda rättigheterna 

behöver nödvändigtvis inte ha stöd i varken primärrätt eller sekundärrätt, och 

                                                      
140 ibid., punkt 35. 
141 ibid., punkt 39. 
142 ibid., punkterna 40-41. 
143 ibid., punkt 42. 
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domstolen kan därmed göra en självständig tolkning och tillämpning av 

dessa.145 

Denna autonoma kategori av rättigheter som domstolen uttolkar från själva 

begreppet unionsmedborgarskap, till synes utan att bekymra sig över 

unionsrättens systematik, ger mer än bara likabehandling. Det verkar som att 

EUD nu lämnar det marknads-baserade medborgarskapet bakom sig, något 

som utan tvekan är nyskapande.146 

Om man tolkar rättsfallet brett, så skulle man kunna tänka sig att EU-rätten, 

likt Dassonville147 på varuområdet, har potential att hindra medlemsstaternas 

olika möjligheter att ändra i sina nationella medborgarskapslagstiftningar, om 

dessa ändringar skulle leda till unionsmedborgares ”kärnrättigheter” 

åsidosätts.148 Domstolen har genom Rottmann och Zambrano utvidgat sitt 

synsätt på unionsmedborgarskapet och intagit en ståndpunkt som eventuellt 

kan inskränka medlemsstaternas möjlighet att ändra och fritt bestämma 

förutsättningarna i sina nationella lagstiftningar om medborgarskap, om det 

skulle påverka unionsmedborgarskapet negativt. 

Rättsfallet har dock mött mycket kritik bland akademiker, bland annat för att 

domstolen inte ställer upp de exakta kriterierna (ett slags test) som kan 

tillämpas för att avgöra när en enskild riskerar att förlora sin ”kärnrättigheter” 

som unionsmedborgare.149 Ett sådant test hade naturligtvis underlättat den 

framtida bedömningen inte minst för nationella domstolar. Begreppet behöver 

förtydligas, ett arbete som domstolen redan påbörjat i nedanstående rättsfall 

McCarthy. 

 

 

 

                                                      
145 Hailbronner, Kay, Thym, Daniel, Case C-34/09, Common Market Law Review 48: 1253-
1270, 2011, s. 1256. 
146 ibid., s. 1262-1264. 
147 Mål 8/74 Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville [1974] ECR 837, svensk 
specialutgåva 343. 
148 Kochenov, s. 86. 
149 Se t.ex. Nic Shuibhne, Niamh, Case C-434/09 ; Case C-256/11, Common Market Law 
Review 49; 349-380, 2012, s. 352. 
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5.3 McCarthy – begränsningar av ”kärnrättigheterna” 

Det skulle inte dröja länge innan domstolen kom med vissa första, nödvändiga 

förtydliganden på det nya rättsläget som uppstått genom Zambrano. Dessa 

förtydliganden gjordes i rättsfallet McCarthy150 där dom avkunnades 2011.  

Shirley McCarthy var  medborgare i Förenade kungariket och hade även levt 

hela sitt liv där. Hon hade dock dubbelt medborgarskap, då hon även var 

irländsk medborgare. Efter att ha ingått äktenskap med en jamaicansk 

medborgare, som inte hade uppehållsrätt i Storbritannien, ansökte hon om 

irländskt pass. Hon ansåg därefter att hon, som irländsk medborgare, hade 

uppehållsrätt i Storbritannien i egenskap av unionsmedborgare och att hennes 

man hade rätt att stanna i landet i egenskap av familjemedlem till denne, i 

enlighet med rörlighetsdirektivet 2004/38. McCarthy levde på ersättningsstöd 

och hade därmed varken arbete eller tillräckliga medel för uppehåll. Hennes 

ansökan om att mannen skulle betraktas som medföljande familjemedlem 

avslogs och överklagades. Domstolen i Förenade kungariket begärde 

förhandsavgörande från EUD, där man ville få det klarlagt huruvida en person 

med dubbelt medborgarskap som hade levt hela sitt liv i den ena 

medborgarstaten skulle ses som förmånstagare enligt rörlighetsdirektivet och 

kunna åberopa sitt andra medborgarskap för att få unionsrättigheter i 

bosättningslandet.151  

EUD kom fram till att begreppet förmånstagare i rörlighetsdirektivets mening 

innefattar de unionsmedborgare som ”reser till” en annan medlemsstat än sitt 

eget152 och att Shirley McCarthy redan hade en ovillkorad rätt att uppehålla sig 

i medlemsstaten p.g.a. sitt medborgarskap i densamma.153 Därutöver, poäng-

terar domstolen, syftar rörlighetsdirektivet i sin helhet till en vistelse som har 

sin grund i utövandet av rättigheten till fri rörlighet av personer.154   

Domstolen förtydligar att dubbelt medborgarskap i sig inte innebär att man har 

utnyttjat rätten till fri rörlighet och att en unionsmedborgare som har uppehållit 
                                                      
150 Mål C-434/09 Shriley McCarthy v Secretary of State for the Home Department [2011] REU 
I-03375. 
151 ibid., punkterna 14-21. 
152 ibid., punkten 32. 
153 ibid., punkten 34. 
154 ibid., punkten 35. 
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sig hela sitt liv i det land där denne är medborgare inte omfattas av begreppet 

förmånstagare i rörlighetsdirektivet.155  

Därefter påminner domstolen om unionsmedborgarskapet som den grund-

läggande ställningen för medlemsstaternas medborgare och skyddet av 

”kärnrättigheter” som gäller för dessa unionsmedborgare (jmf ovan), men 

konstaterar att Shirley McCarthy i detta fall inte riskerar att gå miste om sina 

”kärnrättigheter”.156  

Man kan därmed utläsa av domen att det finns två sätt för en situation att 

räknas in under unionsrättens materiella tillämpningsområde. Det ena sättet är 

inslaget av ett gränsöverskridande moment och det andra är om den enskilde 

riskerar att förlora de ”kärnrättigheter” som begreppet unionsmedborgare bär 

med sig. Såsom vi har sett ovan har unionsmedborgare enligt fast rättspraxis en 

uppehållsrätt i andra medlemsstater grundad direkt på bestämmelserna om 

unionsmedborgare, men att huvudregeln är att det krävs någon form av 

gränsöverskridande för att rättigheterna ska kunna åberopas. Genom nyare 

rättpraxis har EUD dock även räknat in situationer utan gränsöverskridande 

moment, om situationen innebär att en unionsmedborgare riskerar antingen att 

förlora unionsmedborgarskapet i sig, eller de ”kärnrättigheter” som följer 

därav.  

I McCarthy undersökte EUD således inte enbart huruvida ett 

gränsöverskridande moment fanns med i situationen, utan man gick vidare och 

undersökte om situationen kunde komma att omfattas av unionsrätten genom 

det nya förhållningssättet som fastslagits i Rottmann och Zambrano.157 Till 

skillnad från de rättsfallen undersöktes situationen i ljuset av uppehållsrätt för 

unionsmedborgare158 enligt artikel 21 FEUF, och inte genom 

unionsmedborgarskapet som sådant i artikel 20 FEUF som i fallet Zambrano. 

En begränsning som man kan urskilja vad gäller domstolens tolkning av 

”kärnrättigheter” i Zambrano, är att ett åsidosättande av dessa ska leda till att 
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den enskilde tvingas att lämna unionens territorium.159 I Zambrano var 

unionsmedborgarna minderåriga barn som inte hade haft något annat val än att 

följa med sina föräldrar om de blev utvisade, då de var emotionellt och 

finansiellt beroende av sina föräldrar. Shirley McCarthy, som var vuxen, var 

inte, åtminstone finansiellt, beroende av sin make på samma sätt som barnen i 

Zambrano och hade därmed inte tvingats att lämna unionen om maken blev 

utvisad. Den väldigt korta tiden mellan avgörandena (knappt två månader) 

öppnar för spekulationen att domstolen arbetade med båda fallen samtidigt och 

parallellt och gjorde medvetna skillnader i tolkningarna och beslutsgrunderna.  

5.4 Dereci – ytterligare begränsningar 

Efter McCarthy följde snart ytterligare förtydliganden om begränsningar i 

tillämpningen av ”Zambrano-kriterierna” genom domen i Dereci160 även den 

från 2011. Rättsfallet hade sitt ursprung i ett antal nationella mål som alla rörde 

tredjelandsmedborgare. De nationella målen hade vissa aspekter gemensamt: 

tredjelandsmedborgarna ville bo tillsammans med sina familjemedlemmar som 

alla var österrikiska medborgare och därmed unionsmedborgare. Ingen av 

dessa unionsmedborgare hade utövat sin rätt till fri rörlighet och ingen av dem 

var beroende finansiellt av respektive tredjelandsmedborgare.161 Viktigt att 

notera i målet är den österrikiska lagstiftningen kring uppehållstillstånd som 

kräver att en tredjelandsmedborgare som ansöker om uppehållstillstånd måste 

vistas utanför Österrikes territorium under handläggningen av ansöknings-

ärendet.  

Familjebanden i de nationella målen såg dock olika ut. Bland de totalt fem 

nationella fallen återfanns Murat Dereci, en turkisk medborgare som efter 

illegal inresa i Österrike hade gift sig med en österrikiska och paret hade nu tre 

underåriga barn, som alla var österrikiska medborgare. Ett annat fall hade att 

göra med en sri lankesisk medborgare, som efter att ha gift sig med en 

österrikisk medborgare hade ankommit till Österrike lagligt, men vars ansökan 

om uppehållstillstånd hade nekats, då hon skulle ha lämnat österrikiskt 

territorium under handläggningen av det nya ärendet. Det tredje fallet rörde en 
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161 ibid., punkt 22. 
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enskild från Kosovo, som hade haft uppehållstillstånd fram till 2006, men vars 

nästa ansökan avslogs på samma grunder som i fallet med den sri lankesiska 

medborgaren. Det fjärde fallet hade att göra med en nigeriansk medborgare 

som efter att ha ankommit illegalt till Österrike och ansökt om asyl på falska 

grunder (som avslogs), hade gifte sig med en österrikisk medborgare. Han 

ansökte sedermera om uppehållstillstånd, något som avslogs på samma grunder 

som i de övriga nationella målen, dvs. att han skulle ha lämnat Österrike under 

handläggningen. Det sista nationella målet innefattade en serbisk medborgare 

som bodde i Serbien tillsammans med sin man och deras vuxna barn, men som 

hade ansökt om uppehållstillstånd för att återförenas med sin far, en österrikisk 

medborgare. Ansökan avslogs p.g.a. att fadern inte kunde betala för hennes 

uppehälle i Österrike.  

Vid samtliga avslagsbeslut hänvisades till att unionsrätten inte var tillämplig, 

då det, enligt de nationella myndigheterna, handlade om rent interna förhållan-

den. Överinstansen som hade att pröva de nationella målen, begärde förhands-

avgörande från EUD. Ett antal frågor, anpassade till de olika individuella 

målen, ställdes till domstolen, men frågorna hade alla det gemensamt att de 

sökte efter klargörande av EUD:s avgörande i Zambrano. Den nationella 

instansen ville veta vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att avgöra 

om och när en unionsmedborgare riskerar att förlora sina ”kärnrättigheter”, när 

det som i dessa fall handlade om familjer som önskade att bo tillsammans.162 

Domstolen tolkade frågornas kärna som att den nationella domstolen önskade 

veta om tolkningen av unionsrätten i allmänhet och fördragsbestämmelserna 

om unionsmedborgarskapet i synnerhet, hindrade medlemsstaten att avslå en 

ansökan om uppehållstillstånd från en tredjelandsmedborgare som önskade bo 

tillsammans med sin familj. Familjen utgjordes av unionsmedborgare som inte 

hade utnyttjat sina rättigheter till fri rörlighet.163 

Till att börja med konstaterar domstolen att varken direktivet om 

familjeåterförening164 eller rörlighetsdirektivet är tillämpliga i detta fall, då det 

förstnämnda direktivet inte inkluderar familjeåterförening med unions-

                                                      
162 Nic Shuibhne, s. 359-360.  
163 Mål C-235/11 Dereci, punkt 37. 
164 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening 
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medborgare och att rörlighetsdirektivet förutsätter att unionsmedborgaren 

utnyttjar sin rätt till fri rörlighet165 

Domstolen gick därefter vidare och fastställde återigen det faktum att 

unionsmedborgarskapet är den grundläggande ställningen för medlemsstaterna 

medborgare. Dock specificerade domstolen för första gången att rättigheterna 

som omgärdar denna status skyddas även mot staten där unionsmedborgaren 

ursprungligen är medborgare. Domstolen förklarade att det var p.g.a. detta som 

man fastslagit att artikel 20 FEUF utesluter nationella åtgärder som leder till att 

en unionsmedborgare riskerar att förlora sina ”kärnrättigheter”. Domstolen 

klargjorde alltså att det ”Zambrano-kriterium” som ska vara uppfyllt är att 

unionsmedborgaren ska stå inför en risk att tvingas lämna EU som sådant och 

inte enbart den medlemsstat där personen är medborgare.166 

Domstolen konstaterar att det faktum att en unionsmedborgare önskar att leva 

tillsammans med en tredjelandsmedborgare inom unionen för att hålla ihop 

familjen är förståeligt. Den önskan i sig själv är dock inte tillräcklig för att göra 

bedömningen att denne unionsmedborgare skulle vara tvungen att lämna 

unionens territorium om denna rätt inte tillerkändes.167  

Skyddet för respekten för familjelivet i EKMR och rättighetsstadgan diskuteras 

också i rättsfallet. Det slås dock fast att rättighetsstadgan endast är tillämplig i 

det fall situationen faller inom unionsrättens materiella tillämpningsområde, 

vilket det ju inte gör här, eftersom unionsmedborgarna inte varken har migrerat 

eller står inför risken att förlora sina ”kärnrättigheter”. Domstolen påminner 

dock den nationella domstolen att alla medlemsstater är anslutna till EKMR 

och att en prövning i enlighet med artikel 8 (skydd för familjelivet) i EKMR 

bör göras av den nationella domstolen.168  

Det står därmed fast att ett det krävs antingen ett gränsöverskridande moment 

eller att en unionsmedborgare riskerar att förlora sina ”kärnrättigheter” för att 

en situation ska falla in under unionsrättens materiella tillämpningsområde. 

Domstolen har i senare rättsfall bekräftat dess ställningstaganden om de 

                                                      
165 Mål C-256/11 Dereci, punkterna 44-58. 
166 ibid., punkterna 59-66. 
167 ibid., punkten 68. 
168 ibid., punkterna 70-74. 
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begränsningar som uppställdes genom McCarthy och Dereci, dvs. att 

”Zambrano-kriterierna” är snäva och tillämpbara endast när 

unionsmedborgaren står inför risken att tvingas lämna unionen.169  Domstolen 

har också förtydligat och fastslagit att fördragens bestämmelser om 

unionsmedborgarskap inte ger några självständiga rättigheter till 

tredjelandsmedborgare utan att de alltjämt är helt avhängiga av 

unionsmedborgaren och dennes rättigheter.170     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
169 Se mål C-40/11 Yoshikazu Iida v Stadt Ulm [2012], förenade målen C-356/11 och C-357/11 
O. S. och L. v Maahanmuuttovirasto [2012] och mål C-87/12 Kreshnik Ymeraga m.fl.  v 
Ministre Travail, de l’Emploi et de l’Immigration [2013]. 
170 Mål C-40/11 Iida, punkt 66 och mål C-87/12 Ymeraga, punkt 34.  



47 
 

6. Framtida utmaningar, diskussion och slutsatser 

När unionsmedborgarskapet infördes som begrepp genom Maastrichtfördraget 

1993 fick medlemsstaternas medborgare en unionsrättslig ställning som 

komplement till sina nationella medborgarskap. Genom de senaste 

decenniernas rättspraxis har EUD förklarat begreppets närmare innebörd och 

även utvecklat unionsmedborgarskapet till att vara en självständig källa till 

rättigheter. 

Domstolen har genom avgörandet i Grzelczyk fastslagit att 

unionsmedborgarskapet är avsett att vara den grundläggande ställningen för 

medlemsstaternas medborgare, en ståndpunkt som senare har bekräftats i 

åtskilliga rättsfall som rör unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet 

innebär också att samtliga medborgare i medlemsstaterna, vare sig de är 

ekonomiskt aktiva eller inte, har en rätt att fritt röra sig och fritt uppehålla sig 

inom andra medlemsstaters territorier genom artikel 21 FEUF.171   

De rättigheter som kan åberopas till följd av unionsmedborgarskapet är dock 

fortfarande kopplade till ett gränsöverskridande, med vissa viktiga undantag (se 

nedan). Detta synsätt på unionsmedborgarskapet har varit logiskt, då det 

utmynnar från de ekonomiska fria rörligheterna som EUD har haft att tolka och 

tillämpa och i dessa fall har ett gränsöverskridande varit en grundförutsättning. 

I många tidiga rättsfall rörande unionsmedborgarskapet fanns ett tydligt 

gränsöverskridande, såsom i t.ex. Bickel och Franz, Martínez Sala och Bidar. I 

andra fall har det rört sig om att unionsmedborgaren någon gång har utövat sin 

rätt till fri rörlighet, såsom t.ex. i d’Hoop.  

Det står dock klart att domstolen har börjat att dels luckra upp det 

gränsöverskridande kriteriet172 och dels börjat tillerkänna vissa rättigheter till 

unionsmedborgare som inte har utnyttjat rätten till fri rörlighet alls. De 

situationer som det har handlat om har haft att göra med antingen ett eventuellt 

förlorande av unionsmedborgarskapet i sig (Rottmann) eller risken för ett 

åsidosättande av de ”kärnrättigheter” som följer av unionsmedborgarskapet. 

”Kärnrättigheterna” utforskades till en början i rättsfallet Zambrano och 
                                                      
171 Att artikeln har direkt effekt fastlogs i rättsfallet Baumbast. 
172 Såsom i Carpenter. 
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definierades tydligare av domstolen till att avse situationer när en 

unionsmedborgare står inför den reella risken att tvingas att lämna unionen i 

sin helhet (McCarthy och Dereci). Genom dessa nydanande fall står det klart 

att en tredjelandsmedborgare kan tillerkännas en härledd uppehållsrätt, i det 

fall denne är vårdnadshavare till underåriga unionsmedborgare, som står inför 

en reell risk att tvingas lämna unionen.   

Den personkrets som omfattas av unionsrätten har genom 

unionsmedborgarskapet och domstolens praxis utvidgats till att, åtminstone 

potentiellt, omfatta samtliga medborgare i medlemsstaterna - om situationen de 

befinner sig i innefattar ett gränsöverskridande moment, om deras 

unionsmedborgarskap riskerar att förloras eller om de står inför en situation där 

de riskerar att tvingas lämna unionen i sin helhet.  

Unionsrättens materiella tillämpningsområde har också utvidgats väsentligt 

genom de senaste decenniernas rättspraxis. Många situationer som tidigare har 

betraktats som rent interna har kommit att falla inom unionsrättens materiella 

tillämpningsområde. Detta speciellt i de situationer när en unionsmedborgare 

riskerar att diskrimineras av en nationellt vidtagen åtgärd p.g.a. sin nationalitet. 

På så vis har det materiella tillämpningsområdet kommit att omfatta 

exempelvis olika sociala förmåner (t.ex. Martínez Sala, Trojani, Bidar), 

rättegångsspråk (Bickel och Franz) och rätt till efternamn (Garcia Avello, 

Grunkin och Paul, Sayn-Wittgenstein). Däremot står det klart att enbart det 

faktum att en unionsmedborgare önskar att bo inom unionen tillsammans med 

sin familj från ett tredjeland inte faller inom det materiella tillämpningsområdet 

(McCarthy, Dereci). 

När det kommer till tredjelandsmedborgares rättigheter kan det alltså 

konstateras att utfallet kan ser olika ut beroende på om situationen faller inom 

det materiella tillämpningsområdet eller inte. Medan en tredjelandsmedborgare 

kan få härledd uppehållsrätt i en medlemsstat p.g.a. av makens (som är 

unionsmedborgare) utnyttjande av fri rörlighet för tjänster och därmed skydd 

för familjelivet (Carpenter) kan andra tredjelandsmedborgare inte få sådan 

uppehållsrätt, då deras familjemedlemmar visserligen är unionsmedborgare, 

men aldrig har utnyttjat rätten till fri rörlighet. Därmed hamnar de utanför 
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unionsrättens materiella tillämpningsområde, inklusive rättighetsstadgans 

grundläggande rättigheter som endast är tillämpbara när situationen rör 

unionsrätt.  

Detta leder onekligen till omvänd diskriminering, dvs. att unionsmedborgare 

som faller in under unionsrättens materiella tillämpningsområde har bättre 

skydd och tillgång till fler rättigheter än övriga nationella (unions)medborgare 

som inte gör det. Som exempel kan nämnas det faktum att en 

unionsmedborgare som flyttar till en annan medlemsstat tillsammans med en 

familjemedlem som är tredjelandsmedborgare möjliggör och garanterar 

uppehållsrätt för denne tredjelandsmedborgare, så länge övriga kriterier i 

sekundärrätten är uppfyllda. Samtidigt kan en statisk unionsmedborgare i 

samma situation inte härleda en uppehållsrätt för familjemedlemmen som är 

tredjelandsmedborgare, om den nationella lagstiftningen inte tillåter det. Detta 

kan tyckas logiskt ur ett perspektiv som tar sikte på fri rörlighet, men inte ur 

varken ett medborgarrättsperspektiv, då det medför att en medborgare får mer 

rättigheter utomlands än i sitt hemland eller ur ett mänskliga rättigheter-

perspektiv.  

En framtida potentiell utveckling av unionsmedborgarskapet, i syfte att göra 

det mer inkluderande gentemot alla de personer som faktiskt bor i EU, skulle 

kunna tänkas vara att utvidga unionens behörighet på medborgarskapsområdet 

och tillerkänna EU rätt att oberoende av medlemsstaterna och nationellt 

medborgarskap tilldela tredjelandsmedborgare unionsmedborgarskap, baserat 

på iure domicilii, dvs. bosättning i en medlemsstat. Detta är omöjligt i 

dagsläget på grund av medlemsstaternas exklusiva behörighet på området, men 

kan man leka med tanken, speciellt efter avgörandet i Rottmann där domstolen 

påbörjade en utveckling mot att inkludera nationellt medborgarskap i sitt 

kompetensområde när det får unionsrättsliga effekter. Om inte annat så skulle 

unionsrätten kunna fungera som en spärr mot statslöshet. Även detta är dock 

kontroversiellt eftersom statslöshet är en konsekvens av alla staters 

självbestämmande på medborgarskapsområdet, och varje inskränkning i detta 

självbestämmande motarbetas av staterna av suveränitetsskäl, nationalistiska 
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skäl osv.173 För att unionsrätten ska ha en sådan spärrverkan, skulle det i så fall 

krävas en harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser kring förvärv och 

förlust av medborgarskap, något som medlemsstaterna tydligt markerat att de 

inte är intresserade av. 

Man skulle också kunna utveckla de politiska rättigheterna som följer av 

unionsmedborgarskapet genom att göra en utvidgning av rösträtten för 

unionsmedborgare (åtminstone för sådana unionsmedborgare som är varaktigt 

bosatta i en medlemsstat) till att även omfatta regionala och nationella val. Inte 

heller detta synes dock för närvarande vara aktuellt då rösträtten är alltför 

mycket förknippad med den nationella suveräniteten.   

Om man istället betraktar situationen idag, så är det är relativt få medborgare 

som faktiskt utnyttjar rätten att fritt röra sig inom EU, och därmed kan man 

fråga sig vad den grundläggande ställningen som unionsmedborgare faktiskt 

innebär för ”statiska” unionsmedborgare, dvs. personer som inte har lämnat sitt 

ursprungsland. Flera av rättigheterna kopplade till unionsmedborgarskapet är 

naturligt kopplade till  ett gränsöverskridande som då är en klar förutsättning 

för att kunna tillämpas, såsom rösträtt och valbarhet i kommunalval och 

Europaparlamentet. Andra rättigheter i fördragen som är frikopplade från 

gränsöverskridande är t.ex. rätten att göra framställningar till Europeiska 

ombudsmannen och även det diplomatiska och konsulära skyddet i ett 

tredjeland.  

De rättigheter som omfattar ”statiska” unionsmedborgare är få och det finns de 

som är pessimistiska kring unionsmedborgarskapets utveckling, speciellt i tider 

av kris och åtstramningar.174 Unionsmedborgarskapet betraktas inte av den 

breda majoriteten av unionsmedborgarna som något allmänt gott, utan som 

något för en minoritet. Medlemsstater tenderar att prioritera nationella intressen 

i kristider och därför kan unionsmedborgarskapet kanske snarare ses som ett 
                                                      
173 Det kan tilläggas att den tyska domstolen i Rottmann kom fram till att förlusten av det tyska 
medborgarskapet inte stred mot proportionalitetsprincipen, då återkallelsen grundade sig på att 
Rottmann hade naturaliserats på osanna grunder, och att det stred mot upprätthållandet av 
allmän ordning. 
174 Se t.ex. Shaw, Jo, EU Citizenship and the edges of Europe, CITSEE Working Paper Series 
2012/19, Edinburgh, 2012 och Amtenbrink, Fabian, Europe in Times of Economic Crisis: 
Bringing Europe’s Citizens Closer to One Another? i Dougan, Michael, Nic Shuibhne, Niamh, 
Spaventa, Eleanor (redaktörer), Empowerment and Disempowerment of the European Citizen, 
Hart Publishing Ltd, Oxford, 2012, s. 171-187. 
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hot mer än en möjlighet, detta då medborgare upplever att en minoritet 

tillerkänns långtgående rättigheter och att deras nationella länders suveränitet 

begränsas på olika områden av EU. Unionsmedborgarskapet blir därmed 

snarare en belastning i den politiska dialogen under kristider istället för det 

verktyg som det skulle kunna ses som. Ett verktyg för att främja fri rörlighet av 

unionsmedborgare och solidaritet över nationsgränserna, men även för att 

fortsätta demokratiseringsprocessen på alla nivåer i EU-samarbetet.175  

En grupp som däremot inte räds att vara visionära och orädda för att se 

unionsmedborgarskapets potentiella utvecklingsmöjligheter är general-

advokaterna, som ofta är före sin tid när de avger sina förslag till avgöranden. I 

dessa förslag föreslås en rad möjliga och ofta djärva vägar för utvecklingen av 

unionsmedborgarskapet och av det innefattade rättigheterna. Som exempel kan 

nämnas GA Sharpston som i sitt förslag till avgörande i Zambrano uttalade att 

unionsmedborgarskapets ”kärnrättigheter” i artikel 21 FEUF skulle kunna 

innefatta en självständig uppehållsrätt som ”är fristående från rätten till 

rörlighet”.176 Hon föreslog även, i samma förslag till avgörande, att ”artikel 18 

FEUF ska tolkas så att den förbjuder omvänd diskriminering, orsakad av 

förhållandet mellan artikel 21 FEUF och nationell rätt, som medför ett 

åsidosättande av en grundläggande rättighet som skyddas enligt unionsrätten, 

när det inte finns ett åtminstone likvärdigt skydd i nationell rätt”.177 Dessa två 

uttalanden kombinerat leder till att en unionsmedborgare som då skulle ha en 

självständig uppehållsrätt enligt artikel 21 FEUF och därmed omfattas av 

unionsrätten, skulle kunna åberopa artikel 18 FEUF mot sitt eget ursprungsland 

när en grundläggande rättighet som inte skyddas enligt den nationella rätten 

åsidosätts. Tankar om bättre skydd för de grundläggande rättigheterna fanns 

redan med 1993 när GA Jacobs ansåg att en unionsmedborgare som beger sig 

till en annan medlemsstat ska kunna anta att denne kommer att behandlas ”på 

ett sätt som beaktar gemensamma grundläggande värderingar” och att ”han 

skall med andra ord ha rätt att säga civis europeus sum och åberopa denna 

ställning för att invända mot varje kränkning av sina grundläggande 

                                                      
175Shaw, s. 5.  
176 Mål C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi [2011] REU I-01177, 
generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande, punkt 99. 
177 ibid., punkt 150. 
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rättigheter.”178 Det återstår att se hur den framtida rättspraxisen kommer att 

utveckla sig på rättighetsområdet. 

Hur man än resonerar står det klart att unionsmedborgarskapets betydelse som 

rättslig institut har mognat och utvecklats genom åren. Från att tidigare ha varit 

främst ett skydd för unionsmedborgare mot andra medlemsstaters 

diskriminerande åtgärder har det under de senaste åren utvecklats till att bli ett 

rättslig instrument som slår vakt om grundläggande europeiska värden och 

rättigheter.  

EU och unionsrätten har vandrat en lång väg, med utgångspunkt i en 

krigshärjad kontinent som fordrade ekonomisk integration för att inte starta ett 

nytt krig. Man har därefter lyckats att inrätta en verklig inre marknad och tagit 

många viktiga steg mot att konstruera en politisk och alltmer social union, där 

inrättandet av unionsmedborgarskapet enligt min mening är ett av de 

viktigaste, om inte det viktigaste, steget för den enskilde individen i EU.   

Såsom det har framgått av uppsatsen är svaret på den inledande frågan jakande, 

dvs. frågan om unionsmedborgarskapet ger rättigheter som är självständiga i 

förhållande till det nationella medborgarskapet. Innan 2010 och Rottmann 

kunde medlemsstaterna vidta i princip vilka åtgärder de ville mot de 

unionsmedborgare som inte hade utnyttjat rätten till fri rörlighet utan att 

behöva stå till svars för någon. Utvecklingen därefter har dock varit att EU 

genom EUD har börjat slå alltmer vakt om och garantera ett skydd för ”sitt” 

unionsmedborgarskap och att vissa nationella åtgärder kan komma att synas av 

EUD, oavsett gränsöverskridande inslag, om dessa åtgärder är vidtagna utan 

beaktande av unionsrätten.  

De postnationella tendenserna är dock, än så länge, begränsade och 

unionsmedborgarskapet fungerar i regel främst som ett starkt rättighetsskydd 

när en medborgare migrerar till en annan medlemsstat. Då unionsmed-

borgarskapet inte medför några skyldigheter och eftersom förvärv av 

unionsmedborgarskap är en helt nationell kompetens, är unionsmedborgar-

                                                      
178 Mål C-168/91 Christos Konstantinidis v Stadt Altensteig – Standesamt & Landratsamt Calw 
– Ordnungsamt, [1993] ECR I-1191, svensk specialutgåva I-97, generaladvokaten Jacobs 
förslag till avgörande, punkt 46, min kursivering. 
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skapets väg mot att betraktas som ett fullvärdigt medborgarskap lång. Jag 

frågar mig också om det behöver vara ett angeläget mål att sträva efter. Precis 

som EU är unionsmedborgarskapet ett sui generis, ett flernivåmedborgarskap i 

en flernivådemokrati, som i bästa fall kan fungera som en förebild och en 

påminnelse om vilka demokratiska värderingar och principer som är och ska 

vara grunderna för EU i sin helhet och dess medlemsstater i synnerhet. 
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Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

Sverige 

SOU 2013:59 Det svenska medborgarskapet; Betänkande av 

Medborgarskaptsutredningen 

Europa 

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens 

fria rörlighet inom gemenskapen 

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av 

systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer 

flyttar inom gemenskapen 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 

februari 2011 om medborgarinitiativet 

- 

Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av 

restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för 

medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer  

Rådets direktiv 73/148/EEG av den 21 maj 1973 om avskaffande av 

restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i 

medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster 

Rådets direktiv 90/364/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning  

Rådets direktiv 90/365/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning för 

anställda och egna företagare som inte längre är yrkesverksamma  

Rådets direktiv 90/366/EEG av den 28 juni 1990 om rätt till bosättning för 

studerande 
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Rådets direktiv 93/96/EEG av den 29 oktober 1993 om rätt till bosättning för 

studerande 

Rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser 

för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är 

bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare 

Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till 

familjeåterförening 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning 

(EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG och 93/96/EEG 

- 

KOM(1998) 403 slutlig, Kommissionens meddelande till Europaparlamentet 

och rådet om uppföljningen av rekommendationerna från expertgruppen på 

hög nivå för fri rörlighet för personer 

KOM(2010) 603 slutlig, Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att 

undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter 
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