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Abstract 
With the collapse of the Soviet Union and the 9/11 attacks, the landscape of the freedom of 

religion has changed. The issues now facing freedom of religion varies greatly from the issues 

that the drafters of the universal declaration of human rights faced after World War II.  

 

In the light of the new issues that States face in the intersection of religion and societal 

interest, scholars have criticized the European Court of Human Rights to give too much 

leeway to the States in determining how the human rights should be implemented, by using 

the doctrine of margin of appreciation. Critics of the margin of appreciation claim that it is 

based on culture relativism and that the doctrine undermines the universality of the human 

rights. In order to decide if the margin of appreciation has indeed led to a relativization of the 

human rights I compared it to the jurisprudence of the UN Human Rights Committee and its 

use of the Syracusa principles. My conclusion is that the jurisprudence of the European Court 

of Human Rights cannot be considered to be based on culture relativism. The jurisprudence of 

the UN Human Rights Committee is not entirely universal given that the contracting states 

can make reservation to articles in the ICCPR, which excludes the UN Committee’s 

jurisdiction of that specific provision in the treaty. Both the European Court and the UN 

Comittee has to balance their jurisdiction with sovereignty of the its member states and 

therefore it is inevitable that some leeway must be given to the member states,  

 

First of all, to decide whether the margin of appreciation is a sympton of culture relativity in a 

specific case, the Europan Court has to improve their way of describing and justifying how 

the margin of appreciation is used. Secondly, I will discuss the necessity to review the 

relationship between universalism and culture relativism in order to better understand 

international human rights law. 
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1. Inledning 
Utvecklingen av religionsfriheten har aldrig varit så utmanande, som nu. Sovjetunionens fall 

och efterspelet till 11 september-attackerna har ställt det traditionella konceptet av 

religionsfrihet mot helt nya krav, vilka inte kunde förutses av författarna till den allmänna 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna.1  

 

FN:s deklaration om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på 

religion eller annan trosuppfattning från 1981; den allmänna deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna samt europakonventionen är grundbultarna i religionsfriheten. Dessa 

deklarationer formades av de utmaningar som ursprungsförfattarna ställdes inför. Det fanns 

bland mycket annat motstånd från vissa länder gällande rätten till konversion. Framför allt 

mötte religionsfriheten ideologiskt motstånd från kommunistiska stater gällande den 

överordnade ställningen, som individens rättigheter hade i förhållande till statens intressen.2  

 

Religionsfriheten grundades mot bakgrund av dessa frågor. Sedan dessa dokument antogs har 

en rad nya trender i världen testat huruvida de grundläggande bestämmelserna är tillräckliga 

för att ta sig an framtidens utmaningar. Bland dessa trender finns det en politisk rörelse i forna 

Sovjetstater att skydda statsreligionen mot uppkomsten av nya religiösa rörelser. De nya 

rörelserna har kommit fram i det vakuum, som uppstod efter kommunismens uttåg och de ses 

som ett hot mot processen av att återuppbygga den nationella identiteten. Hinder för att 

förhindra att nya religioner etablerar sig inkluderar t.ex. icke-tillåtna administrativa 

formaliteter, som krävs för att kunna registrera och etablera sig. Det finns också, i flera 

länder, ett utbrett förbud mot religiöst utövande gällande proselytism. Skyddet av 

statsreligionen, som ett sätt att återetablera den nationella identiteten, är en relativt ny 

företeelse. Fram till helt nyligen, så har skyddet av statsreligion oftare varit förekommande i 

muslimska länder, där nationell lag är oskiljaktig från religiös lag och därför är bevarandet av 

statsreligionen av största vikt. 3 

 

                                                
1 Taylor, Paul. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, 2006, s. 1 
2 Taylor, Paul. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, 2006, s. 2 
3 Taylor, Paul. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, 2006, s.4-5 
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En annan trend är det uttalade förekomsten av religiöst hat mot muslimer. 

Främlingsfientlighet, intolerans och diskriminering mot muslimer som följde efter 11-

septemberattacken fick den dåvarande kommissionen för de mänskliga rättigheterna att vidta 

åtgärder för en lämplig kontroll av massmedia för att förhindra våld och intolerans mot islam. 

I Australien antogs en lag som förbjöd förtal och ärekränkning på religiösa grunder och den 

lagen har gett upphov till initiativ i andra länder att skapa lagar mot religiöst hat.4 Det har 

också funnits en felplacerad oro, att en öppen utövning av islam är en proxy för extremism. 

Detta har influerat vissa europeiska stater (framför allt Frankrike och Schweiz) att agera mot 

traditionella muslimska sedvänjor, som att bära slöja i offentliga skolor, eller att man förlitar 

sig på statens förpliktelse att vara neutral vad gäller utbildning och förbjuder därför religiösa 

symboler. Samma fråga har en annan dimension i Turkiet, där principer om sekularitet 

upprätthålls. Rädsla för extremism, tillsammans med en brist på förståelse för islams anspråk, 

har resulterat i ett utbrett misslyckande av europeiska stater att förstå muslimska sedvänjor. 

Deklarationen från 1981 har gjort mycket för att korrigera detta genom att tillhandahålla en 

detaljerad förklaring av olika former av religiöst uttryck och manifesterande.5 

 

Stora globala förändringar, som Sovjetunionens fall och 11 september-attackerna, har 

inneburit stora utmaningar för samhället, men även för akademin. Hur långt sträcker sig 

egentligen religionsfriheten? Ur ett juridiskt perspektiv så har religionsfrihetens utmaningar 

hanterats olika av Europadomstolen och FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna (MR-

kommittén), trots att formuleringen av artikel 9 i europakonventionen och artikel 18 i ICCPR 

är tämligen lika. Fokus för uppsatsen kommer vara att jämföra olika rättspraxis och undersöka 

hur dessa skillnader kan förstås utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Taylor, Paul. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, 2006, s.4-5 
5 Taylor, Paul M. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, 2006, s.5 
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Problemformulering 
Europadomstolen avvisade den 13 november 2008 målet Mann Singh ./. Frankrike. Målet 

gällde om en Sikh fick bära turban på ett fotografi som skulle användas som identifieringsfoto 

på hans körkort. Klaganden hade åberopat artiklarna 8 och 9 samt artikel 14 i förening med de 

förstnämnda. Han hävdade att kravet att uppträda barhuvad på identifieringsfotot på körkortet 

innebar ett intrång i hans privatliv och hans rätt till religionsfrihet. Europadomstolen fann att 

bestämmelserna i fråga innebar ett intrång i den klagandes rätt att utöva sin religion, men att 

intrånget hade stöd i lag och hade det legitima målet att skydda allmän säkerhet. Vidare fann 

domstolen att regleringen för att genomföra sådana kontroller föll inom det utrymme som 

svarandestaten har för sina bedömningar, särskilt som kravet på att uppträda barhuvad endast 

var sporadiskt. Det ifrågasatta intrånget hade varit berättigat och proportionerligt.6  

 

Mann Singh använde sig då av den individuella klagomekanismen och la fram sitt fall för 

FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna (HRC,26/09/2013, CCPR/C/108/D/1928/2010). 

I motsats till Europadomstolen menade MR-kommittén att man, genom att förbjuda en sikh 

att ha på sig på turban på ett identifieringsfotografi, utan att på ett övertygande sätt förklara 

hur en sådan åtgärd är nödvändig för att garantera den allmänna säkerheten, kränker 

individens rättighet att få manifestera sin religion.7 Motsägelsen ligger i att två MR-organ som 

grundar sig på samma deklaration för de mänskliga rättigheterna har kommit fram till två helt 

olika utfall. Om religionsfriheten är lika för alla, hur kan då två domstolar komma fram till  

olika utfall i exakt samma fall? I kölvattnet av de besluten kan man fråga sig hur de olika  

tolkningarna påverkar skyddet av våra rättigheter, vilka ska gälla lika för alla, men som är, 

som vi kan se, inte alltid fallet i praktiken.  

  

Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur skyddet för de mänskliga rättigheterna påverkas 

av MR-kommittén och Europadomstolen olika praxis. Mitt övergripande syfte är att jämföra 

MR-kommitténs praxis med Europadomstolens användning av ”margin of appreciation” för 

att klargöra om detta lett till en ökad kulturrelativism och därmed till en försämrad 

rättssäkerhet och en ökande godtycklighet vid bedömningen av kränkningar gällande våra 

                                                
6 Mann Singh ./. Frankrike, appl. 24479/07, Europadomstolen, 27 november 2011 
7 http://strasbourgobservers.com - hämtad 2015-02-15 
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rättigheter. Jag har valt att titta noggrannare på MR-kommitténs och Europadomstolens 

rättspraxis gällande religionsfrihet.  

Frågeställningar: 
Hur skiljer sig rättspraxis angående religionsfrihet mellan MR-kommittén och 

Europadomstolen? 

 

Hur ska användningen av ”margin of appreciation” förstås ur ett teoretiskt perspektiv? 

 

Har användningen av ”margin of appreciation” lett till en försvagning av MR-skyddet? 

 

Avgränsning  
MR-kommittén har flera verktyg för att bedöma rättigheternas status, t.ex. periodisk 

granskning i MR-rådet av konventionsstaternas inskickade rapporter eller den speciella 

rapportörens arbete med religionsfrihet. Dessa verktyg kommer inte att undersökas i den här 

uppsatsen. Fokus för min uppsats kommer att vara den individuella klagomekanismen som 

etablerades i det första tilläggsprotokollet till konventionen för de medborgerliga och politiska 

rättigheterna och hur bedömningen sker av artikel 8 – 11 i Europakonventionen. Det ät 

framför allt skärningspunkten mellan rättigheter och samhälleliga intressen som är intressanta, 

dvs. under vilka omständigheter man har rätt att begränsa religionsfriheten. Det är alltså de 

mekanismer under vilka man får begränsa religionsfriheten som kommer att jämföras. Således 

kommer jag inte att göra någon översikt över hur de olika organen bedömer i olika sakfrågor 

(proselytism, religion i skolan etc.) 

 

Begrepp  
Den engelska akronymen för den internationella konventionen för medborgerliga och 

politiska rättigheter är ICCPR, vilken genomgående kommer att användas i uppsatsen. Margin 

of appreciation har inte någon officiell svensk översättning utan omnämns oftast som en 

bedömningsmarginal, staternas tolkningsutrymme eller diskretionär prövningsrätt. 

Den engelska benämningen ”margin of appreciation" kommer oftast att användas. FN:s 

kommitté för de mänskliga rättigheterna kommer under uppsatsens gång att benämnas: MR-

kommittén.  
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Metod 
Min tanke är att uppsatsen ska vara uppdelad i två delar. I den första delen ska jag göra en 

komparativ studie mellan MR-kommittén och Europadomstolens tolkning och praxis av 

religionsfriheten. I den andra delen kommer jag analysera hur skillnaden kan knytas till och 

förstås utifrån mina valda teoretiska perspektiv. Den komparativa delen är inspirerad av J.S. 

Mills ”method of difference” där två till synes likartade organ (båda internationella och utgår i 

botten från samma deklaration, UDHR) kan få olika utgång i samma rättsfall.8 Vilken faktor 

kan förklara resultatet? I den andra delen kommer jag att titta på skillnaden i jurisprudens 

utifrån två olika perspektiv: Universalism och kulturrelativism. Fokus kommer här att ligga på 

hur man kan tolka skillnaden i praxis och vilka implikationer det i sin tur får för MR-skyddet.  

 

Material 
I undersökningen kommer MR-kommitténs och Europadomstolens rättspraxis att undersökas. 

Jag kommer att titta på rättsfall från de olika kommittéerna, som har varit prejudicerande, men 

framför allt på böcker som sammanställer de olika organens jurisprudens. För den teoretiska 

delen av uppsatsen kommer jag att ti vetenskapliga artiklar och böcker av författare som 

förespråkar både det universalistiska och det kulturrelativistiska perspektivet. 

 

Tidigare forskning 
Det finns mycket skrivet om ”margin of appreciation”. Några av de mest omfattande verken 

är H.C. Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human 

Rights Jurisprudence och Y. Arai, “The Margin of Appreciation Doctrine in the 

Jurisprudence of the European Convention on Human Rights” Många forskare inom 

akademin, men även domare, har kritiserat doktrinen för att urholka Europadomstolens 

jurisprudens. Inför införlivandet av flera östeuropeiska stater 1999 frågade sig Paul Mahoney: 

 
”Will the ECHR standards be diluted, not just to accommodate the problems of the fledgling 

democracies (of central and eastern Europe) but generally, across the board for the whole of the 

                                                
8 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 2007, s.230-
233 
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ECHR community? Will the principles painstakingly built up over the years in the jurisprudence of 

the Commission and Court be left by the wayside?”9  

 

Kritiken mot ”margin of appreciation” har grundat sig på att doktrinen baseras på ett 

kulturrelativistiskt perspektiv: Benvenesti menar i ”margin of appreciation, consensus and 

universal standards” att ”margin of appreciation” legitimerar moralisk relativism och att 

doktrinen är på kant med idén om de mänskliga rättigheternas relativism. Olik användning av 

”margin of appreciation”, på tillsynes liknande fall, kan leda till juridisk dubbelmoral.10 

Benvenesti är framför allt kritisk till användningen av ”margin of appreciation” i fall där den 

nationella politiken riskerar att åsidosätta en minoritets intressen. Vid frågor som påverkar en 

minoritets rättigheter bör användningen av margin of appreciation vara förbjuden.11  

 
Cora S. Feingold i ”Doctrine of the margin of appreciation”, menar att Europadomstolen har 

etablerat, för vissa artiklar, ett ingenmansland mellan uppfyllelse och kränkning, där 

Europadomstolen inte har befogenhet att intervenera. Hon pekar på att doktrinen allvarligt 

underminerar domstolens självständighet och sin beslutsfattande förmåga. Utan ett effektivt 

system för att hålla konventionsstater ansvariga för deras handlingar, kommer konventionens 

förmåga att bibehålla och främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter att 

allvarligt försämras.12 

 
George Letsas pekar ut tre områden i ”A Theory of Interpretation of the European Convention 

on Human Rights” där ”margin of appreciation” används. Det första området gäller de fall där 

den allmänna moralen används som en legitim grund för att inskränka rättigheter, balansera 

målsägandes rättigheter mot den konventionella moralen. Det andra området handlar om de 

fall där domstolen avstår från att identifiera en kränkning, på grund av att frågan är politisk 

känslig eller kontroversiell bland medlemsstaterna. Det sista området handlar om de fall där 

domstolen har skyddat välfärdsintressen, som till exempel när flygplan stör sömnen för 

människor. Europadomstolen menade att den frågan föll inom Europakonventionen och 

Europadomstolen bedömde huruvida inskränkning av dessa rättigheter varit proportionerliga 

                                                
9 P Mahoney, Speculating on the future of the reformed European Court of Human Rights, Human 
Rights Law Journal, 1999, s. 20 
10 Benvenesti Eyal. Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. 1998, s. 844 
11 Benvenesti Eyal. Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. 1998 s. 853-854 
12 Feingold, Cora. Doctrine of Margin of Appreciation and the European Convention on Human 
Rights, s.105  
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eller inte. Letsas driver tesen att ”margin of appreciation”, i dessa tre områden, inte stöds av 

de liberala och egalitära principer, som Europakonventionen grundas på.13   

 
Mitt inlägg i diskursen om margin of appreciation handlar varken om att försvara eller 

kritisera doktrinens påstådda kulturrelativistiska karaktär. Det är relevant att fråga sig vad vi 

jämför med, när vi säger att margin of appreciation är av en kulturrelativistisk karaktär.  Min 

uppsats handlar om att faktiskt pröva ”margin of appreciation” och dess påstådda 

kulturrelativistiska karaktär mot ett universalistiskt perspektiv. 

 

Ovanstående forskare har alla tre kritiserat ”margin of appreciation” för att ha en 

kulturrelativistisk karaktär. Det ska nämnas att det givetvis råder delade meningar om 

doktrinen om ”margin of appreciation” och att det finns forskare som också är positiva till 

doktrinen. Jag har valt att snabbt redovisa tre kritiker av ”margin of appreciation”, eftersom 

min uppsats tar avstamp i denna kritik, och ämnar pröva den mot det universalistiska 

perspektivet. 

 

Teori  
Det har sedan länge funnits två dominerande perspektiv på mänskliga rättigheter; det 

universalistiska och det kulturrelativistiska perspektivet. Utifrån ett universalistiskt 

perspektiv, ses de mänskliga rättigheterna som varje människas mest grundläggande villkor 

för att kunna leva ett värdigt liv.14 Det faktum att rättigheterna är universella innebär att de 

gäller alla och överskrider alla kulturer och domäner.15 Universaliteten bekräftades också på 

världskonferensen i Wien om de mänskliga rättigheterna år 1993.16 Det moderna konceptet av 

mänskliga rättigheter uppstod efter andra världskriget. Det fanns en konsensus kring 

nödvändigheten av att utforma internationella regler som skyddar individens liv och friheter, 

mot den egna staten.17  

 

Den radikala föreställningen om universalism är grundad på antagandet att mänskliga 

rättigheter är inneboende i människan och dess dynamik är till sin natur oföränderlig. Därför 

                                                
13 Letsas, George. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, s. 121 
14 Donnelly, Jack. Universal human rights in theory and practice, 2003, s. 29  
15 Donnelly, Jack. Universal human rights in theory and practice, 2003, s. 93  
16 Donnelly, Jack. Universal human rights in theory and practice, 2003, s 95 
17 Donnelly, Jack. Universal human rights in theory and practice, 2003, s.24-25 
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hör de mänskliga rättigheterna till alla människor och tillämpas identiskt på alla samhällen, 

oberoende av dess kulturella skillnader. Mänskliga rättigheter överskrider sociala och 

kulturella egenheter genom grunda moraliska dömande i universella principer.18 I 

internationell rätt, har den universella uppfattningen om rättigheter varit rådande sedan början 

av människorättsrörelsen. Själva namnet på den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna (UDHR), som antogs av FN: s generalförsamling 1948, visar på ett sådant 

tillvägagångssätt. Dessutom förklarar den sista meningen, som ingår i deklarationens ingress, 

att deklarationens mål är att genomtränga och ständigt vara kvar i huvudet på "varje individ 

och varje samhällsorgan" för att säkra universellt och effektivt erkännande och efterlevnad av 

de rättigheter som ingår i dess text.19 

 

I motsats till det universella perspektivet står kulturrelativismen. Kulturrelativismen 

rättfärdigar varje lands sociala normer och sedvänjor genom kulturen.20 Kulturella relativister 

hävdar att ingen moralisk uppfattning kan vara universellt rättfärdigad, dvs. rättfärdigad i alla 

kulturer. Istället menar de att alla moraliska uppfattningar är kulturellt relativa. För att 

översätta detta i termer av mänskliga rättigheter, är det liktydigt med att hävda att lokala 

kulturella traditioner bestämmer existensen och omfattningen av de rättigheter, som åtnjuts av 

individer i ett givet samhälle, och att inga internationella juridiska och moraliska standarder 

existerar, som mänskliga rättigheter kan dömas mot.21 

 
Jag kommer att använda mig av det universalistiska och kulturrelativistiska perspektiven för 

att förstå skillnaderna mellan MR-kommitténs och Europadomstolens rättspraxis.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Lenzerini, Federico. The Culturalization of the Human Rights Law, 2014, s.4 
19 Lenzerini, Federico. The Culturalization of the Human Rights Law, 2014, s.9 
20 Donnelly, Jack. Universal human rights in theory and practice, 2003, s.108 
21 Lenzerini, Federico. The Culturalization of the Human Rights Law, 2014, s. 4 
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2. Religionsfrihet 
Religionsfrihet, Europakonventionen  
Artikel 9 i Europakonventionen erkänner tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, men 

räknar också upp de begränsningar som kan påtvingas manifestering eller utövandet av 

religion: 

 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt 

eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och 

ritualer.  

 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga, med hänsyn till den 

allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra 

personers fri- och rättigheter.  

 

Religionsfrihet, Artikel 18, ICCPR 
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet 

att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 

trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller 

undervisning.  

2. Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till 

eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val.  

3. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning får endast underkastas de 

inskränkningar som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna  

säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras grundläggande rättigheter och 

friheter.  

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, 

förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer 

överens med deras egen övertygelse.  
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Inskränkningsklausuler 
Trots att rättigheterna i konventionerna är fundamentala så utgör de inte hela konventionen. 

Konventioner för mänskliga rättigheter innehåller s.k. inskränkningsklausuler, som 

identifierar de omständigheter som en stat rättmätigt får begränsa en rättighets utövande. 

 

Ett exempel på inskränkningsklausuler kan hittas i den franska deklarationen om människans 

och medborgarens rättigheter, som har inkorporerats i den franska konstitutionen. Artikel 10 i 

deklarationen om människans rättigheter fastställer att ingen skall antastas på grund av sina 

åsikter, inkluderande hans religiösa övertygelse, förutsatt att deras uttryck inte stör den 

allmänna ordningen som fastställts i lag. Det framgår inte exakt vad den allmänna ordningen 

innebär eller hur den definieras, men man kan anta att ibland får samhällets intressen ligga till 

grund för att begränsa religiöst uttryck.22  

Explicita och implicita begränsningar  
Begränsningsklausuler kan vara sammankopplade med en specifik rättighet. Den kan 

inkorporeras som en separat del i konventionen och sedan appliceras på alla rättigheter.   

Slutligen kan begränsningen vara implicit och finns då inte inskriven i konventionen.23 

 

Rätten till samvetsfrihet, som finns i den franska deklarationen om människans och 

medborgarens rättigheter, är ett exempel där rättigheten och begränsningsklausulen är 

hopplöst sammanbundna. ICCPR erbjuder en annan variant av den första modellen, och som 

nu är det vanligaste tillvägagångssättet, att inkludera begränsningsklausuler. De första två 

paragraferna av artikel 18 i konventionen beviljar rättigheten medan den tredje, 18.3, är 

begränsningsklausulen. Den identifierar de omständigheter som en stat legitimt kan inskränka 

de rättigheter som ges i de första två klausulerna: Friheten att utöva sin religion eller tros- 

uppfattning får endast underkastas de inskränkningar som är angivna i lag och som är 

nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten 

eller andras grundläggande rättigheter och friheter. Trots att den tredje klausulen av artikeln 

                                                
22 Witte, John & Green, M. Christian (red.). Religion and human rights: an introduction, Oxford 
University Press, New York, 2012, s.255 
23 Witte, John & Green, M. Christian (red.). Religion and human rights: an introduction, Oxford 
University Press, New York, 2012, s. 256 
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ger en större detaljrikedom än den franska deklarationen ger den inte så mycket vägledning 

vad gäller klausulens användning. 24 

 

UDHR (universal declaration of the human rights, den allmänna deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna) ger ett exempel på den andra typen av begränsningsklausulens 

placering. Istället för att begränsningsklausulen är sammanbunden med den specifika 

rättigheten, så innehåller UDHR i slutet en begränsningsklausul, som tillämpas allmänt på alla 

de föregående rättigheterna; artikel 29.2:  

 

Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana 

inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och 

respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles 

berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 

 

Liksom ICCPR, så är klausulen i UDHR mer detaljerad än i den franska deklarationen, men 

de ger inte heller mycket vägledning kring begränsningsklausulens tolkning.  

 

Slutligen, så kan en begränsningsklausul vara implicit snarare än explicit. USA:s konstitution 

ger ett typexempel. Enligt texten i det första tillägget till konstitutionen så har den 

amerikanska kongressen inte befogenhet att anta lagar som kolliderar med det fria 

religionsutövandet. När den amerikanska kongressen, 1870, antog en lag som förbjöd 

polygami, protesterade medlemmar ur ”the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” och 

menade att lagen var ett intrång i deras religiösa utövande av månggifte. Lagen var i själva 

verket ett försök av den amerikanska kongressen att på juridisk väg stävja månggifte som 

mormonerna utövade. Trots att texten i det första tillägget tillsynes verkade stödja 

mormonernas position så hittade den högsta domstolen en implicit oskriven 

”begränsningsklausul” som förklarade att rätten att fritt utöva religion inte var absolut. 

Sålunda, ett sekel efter att texten i det första tillägget antogs, så tolkade högsta domstolen den 

på så sätt att kongressen endast var förvägrad all rättslig makt över åsikter eller tro, så var 

                                                
24 Witte, John & Green, M. Christian (red.). Religion and human rights: an introduction, Oxford 
University Press, New York, 2012, s. 256 
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den berättigad att begränsa ”handlingar som står i konflikt med socialt ansvar eller som 

undergräver den allmänna ordningen.”25 

     

Sextio år senare, 1940, bekräftade högsta domstolen ånyo samma tolkning/praxis att 

religionsfrihet anammar två koncept – frihet till religion och ”freedom to act”. Den första är 

absolut, medan den andra inte är det. Uppförande/beteende lyder under lagar för samhällets 

skydd.26 Således har det första tillägget tolkats att vara mindre absolut än vad den faktiska 

texten indikerar. Tolkningen ger staten en möjlighet att begränsa manifesterandet av religion 

när man tror det kan vara skadligt för samhället.27    

Skillnaden mellan den absoluta trosfriheten och den begränsade rätten att 
manifestera sin tro 
Den skillnad som den amerikanska domstolen har gjort mellan den absoluta rätten till 

religionsfrihet och det ”kvalificerade” skyddet för fritt utövande av religion är en praxis som i 

stora drag har blivit accepterad i internationell rätt gällande mänskliga rättigheter. 

Begränsningsklausulen i ICCPR, artikel 18.3, klargör att just manifesterandet av religion får 

begränsas under vissa omständigheter. Den absoluta rättigheten att ha en tro har också 

uttryckligen poängteras av MR-kommiten. I den allmämnna kommentaren 22.3 står ”Article 

18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or belief from the freedom to 

manifest religion or belief. It does not permit any limitations whatsoever on the freedom of 

thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s 

choice.”  Dessa friheter skyddas villkorslöst, liksom rätten för alla att ha åsikter om, tankar 

om, eller tillgivenhet till en religion. I Europakonventionen görs en liknande skillnad mellan 

den absoluta rätten till religionsfrihet, och det kvalificerade skyddet för fritt utövande av 

religion. Artikel 9.2 i Europakonventionen uppger när utövandet av religion får inskränkas.28 

 

Det brittiska överhuset utgjorde fram till ”the Constitutional Reform Act 2005” den högsta 

appellationsdomstolen för de flesta fall i Storbritannien. Överhusets rättsliga funktioner 

utövades inte av kammaren som helhet, utan av ett utskott av ledamöter med erfarenhet av 

                                                
25 Reynolds v. United States, 98 U.S. 145, 164 (1879), som citerad i Witte, John & Green, M. 
Christian (red.), Religion and human rights: an introduction, 2012, s.257 
26 Cantwell v. State of Conneticut, 310 U.S. 296, 303-304 (1940) som citerad i Witte, John & Green, 
M. Christian (red.), Religion and human rights: an introduction, 2012, s.257 
27 Witte, John & Green, M. Christian (red.). Religion and human rights: an introduction, 2012, s. 257 
28 Witte, John & Green, M. Christian (red). Religion and human rights: an introduction, 2012, s. 257-
258 



 

13 
 

 

höga juridiska ämbeten, som kallades laglorder (law lords). De brittiska laglorderna har gjort 

en liknande distinktion, som nu används ofta i internationell rätt. De använde en term för att 

identifiera den interna sfären, ”forum internum”. Den interna sfärens värden är villkorslöst 

skyddade från statlig inblandning medan den externa sfären, ”forum externum”, kan 

begränsas av staten.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Witte, John & Green, M. Christian (red). Religion and human rights: an introduction, 2012, s. 258-
259 
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3. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och 
Europarådet 
Europarådet bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Syftet var att skapa ett forum 

för samarbete mellan europeiska stater med demokrati och rättsstatlighet som grundvalar. En 

viktig uppgift för medlemsstaterna skulle vara att i samverkan främja respekten för mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Under sin första session beslöt Europarådets 

parlamentariska församling att den 8 september 1949 att rekommendera regeringarna att låta 

utarbeta en konvention, som skulle innefatta effektiva garantier för individen i fråga om 

åtnjutandet av mänskliga rättigheter. Den allmänna deklarationen av de mänskliga 

rättigheterna, som antogs 1948 av FN:s generalförsamling, är en resolution som inte är 

rättsligt bindande. Europarådet beslutade, att på det regionala planet i Europa, ge kraft åt 

orden i deklarationen genom att skapa regler som skulle bli förpliktande för de deltagande 

staterna och anförtro åt gemensamma europeiska organ att övervaka att staterna uppfyllde 

sina åtaganden.30  

Konventionens uppbyggnad 
Konventionen består av huvudkonvention och den har sedan kompletterats med 14 

tilläggsprotokoll.31 Europakonventionen är en s.k. sluten konvention. Det innebär att den inte 

kan tillträdas av vilken stat som helst utan endast av de stater som är medlemmar av 

Europarådet. Samtliga 47 medlemsstater i Europarådet (april 2012) har ratificerat 

Europakonventionen medan anslutningen till tilläggsprotokollen inte är lika fullständig som 

till konventionen själv.32  

 

Avvisningsgrunder 

Europadomstolens första uppgift i ett mål är att pröva om målet skall avvisas eller – efter 

inhämtande av yttrande från den anklagande regeringen – tas upp till sakbehandling. Den 

största delen av alla klagomål avvisas på någon av de grunder som anges i konventionen.  

                                                
30 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.17  
31 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.20 
32 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.20-21  
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Enligt artikel 35:1 i konventionen får ett ärende tas upp till prövning först sedan inhemska 

rättsmedel uttömts i enlighet med folkrättens allmänt erkända grundsatser.33 Om de inhemska  

rättsmedlen har uttömts, skall klaganden enligt artikel 35:1 vända sig till Europadomstolen 

inom sex månader från dagen för det slutgiltiga inhemska avgörandet.     

 

•Ej anonymt 

•Kan inte grundas på i stort sett samma som ECHR redan prövat 

•Inte uppenbart ogrundat (85 %) 

•Ej missbruk av rätten att klaga 

•Mål ska som regel avvisas om klagande inte har lidit “avsevärt men” 

 

Enligt artikel 34 i Europakonventionen skall ett fall avvisas om det är oförenligt med  

• ratione personae - dvs offret ska vara en individ, grupp av individer, organisationer, 

etc. Överträdelsen ska begås av en stat. 

• ratione materiae- rättigheten måste omfattas av Europakonventionen 

• ratione loci- territorium. Kränkningen måste begås på ett territorium där 

konventionen är tillämplig dvs. i medlemsstaten eller där den har effektiv kontroll  

• ratione temporis - om kränkningen skett före konventionens ikraftträdande för staten i 

fråga. 

Inskränkningar av religionsfriheten  
För att göra inskränkningar i religionsfriheten måste begränsningen vara föreskriven i lag, 

dvs. det måste finnas lagstöd. För det andra måste begränsningen vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. De mål eller syften som anses legitima för att begränsa manifestering 

av religion är: Allmän säkerhet; allmän ordning; folkhälsan; sedligheten eller andras 

grundläggande rättigheter och friheter. Dessa generella principer har utvecklats av 

Europadomstolen med hänsyn till artikel 8, 10 och artikel 11, snarare än till artikel 9. 

Anledningen till att principerna inte har utvecklats med religionsfrihet i åtanke beror på att 

Europadomstolen endast dömt i religionsfrihetsfall sedan 1993; fallet Kokkinakis mot 

Grekland. Innan dess mötte de flesta klagomål inte kraven för att Europadomstolen skulle ta 

                                                
33 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.28 
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sig an dem. När väl domstolen börjar döma i religionsfrihetsfall, finns redan ett system för att 

bedöma tillåtna begränsningar av yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten till privatliv.34   

Inskränkningar föreskrivna i lag  
Uttrycket ”föreskriven i lag” syftar till att förhindra nationella myndigheter från att agera fritt 

mot aktiviteter som de tycker är skadliga för det gemensamma intresset. Myndigheter kan 

naturligtvis vidta åtgärder som befinner sig inom lagens ramar. Lagen får dock inte tilldela 

nationella myndigheter obegränsad makt.35 Avsikten med paragrafen när den skrevs var att 

betona vikten av att inskränkningar skulle ha juridisk form. Tidigt stod det klart att det fanns 

behov av att specificera definitionen av en lag.  

 

De grundläggande kraven för att juridiska regler ska anses vara lag är att de måste vara 

tillgängliga och förutsägbara. Medborgare måste ha tillgång till lagarna så att de kan förutse 

de juridiska konsekvenserna av sina handlingar.36 I Sunday Times-målet uttryckte 

Europadomstolen även att en lag inte behövde vara i skriftlig form utan även oskrivna lagar 

kunde uppfylla kraven för en lag i Europakonventionens mening.37 I Sahin-målet förtydligade 

Europadomstolen sitt resonemang och uttrycker att ordet lag ska uppfattas i sin konkreta och 

inte sin formella bemärkelse. Ordet lag inkluderar inte bara den skrivna lagen utan även andra 

föreskrifter av lägre rang såväl som den oskrivna lagen.38 Detta innebär att Europadomstolen  

även betraktar åtgärder och föreskrifter, konstruerade av tillsynsmyndigheter, som lag; detta 

under förutsättning att tillsynsmyndigheten befullmäktigats normgivningskompetens av 

parlamentet, eller med parlamentet jämställt organ.39  

 

Inskränkningar införda till skydd för legitima ändamål  
När domstolen har försäkrat sig om att inskränkningen har en juridisk grund, som uppfyller 

kraven för ”lag”, går domstolen vidare för att beakta huruvida inskränkningen införts till 

förmån för någon av de i artikel 9(2) angivna legitima ändamålen. De legitima ändamålen är 

att skydda den allmänna säkerheten, upprätthålla den allmänna ordningen, värna om 
                                                
34 Martínez-Torron, Javier. Limitations on Religious Freedom in the Case Law of the European Court 
of Human Rights, 2005, s. 593-594 
35 Witte, John & Green, M. Christian (red). Religion and human rights: an introduction, 2012, s.260 
36 Rainey, Bernadette, Wicks, Elizabeth & Ovey, Clare, Jacobs, White and Ovey, The European 
Convention on Human Rights, 2014, s.310, 
37 Sunday Times mot Förenade Konungariket, para. 47-48. 
38 Leyla Sahin mot Turkiet, application nr 44774/98, dom den 29 juni 2004, § 88-89.  
39 Leyla Sahin mot Turkiet, application nr 44774/98, dom den 29 juni 2004, § 88. 
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allmänhetens hälsa och moral, samt fungera som ett skydd för andra personers fri- och 

rättigheter. En av nyckelfrågorna är att bestämma i vilken utsträckning domstolen är beredd 

att godta huruvida staternas inskränkning verkligen är till förmån för ett legitimt ändamål.40  
 

Inskränkningar införda till skydd för den allmänna säkerheten  

Fall, där en inskränkning har motiverats endast till skydd för den allmänna säkerheten, är 

väldigt få. I målet Ahmet Arslan m.fl. mot Turkiet, där en grupp människor förbjudits att bära 

vissa klädesplagg på allmän plats, har Europadomstolen prövat om inskränkningen är legitim 

med motiveringen att den införts till skydd för den allmänna säkerheten, eftersom bärandet av 

klädesplaggen bland annat ansågs utgöra en säkerhetsrisk.41 Det var i målet dock inte fråga 

om ansiktstäckande klädesplagg utan avsåg klädesplaggen turban och en svart kappa som 

användes vid en religiös ceremoni.42 Europadomstolen accepterade att inskränkningen, under 

omständigheterna i målet, kunde anses vara införda med hänsyn till några av de legitima 

ändamålen, däribland till skydd för den allmänna säkerheten, men även för upprätthållandet 

av den allmänna ordningen och till skydd för andra personers fri- och rättigheter.43 Däremot 

kom Europadomstolen, i sin slutliga bedömning, fram till att nödvändigheten av 

inskränkningen inte var övertygande etablerad och att inskränkningen i den klagandens rätt att 

utöva sin religion, inte var baserad på tillräckliga skäl. En kränkning av rättigheterna i artikel 

9 Europakonventionen ansågs ha skett.44 

 

Inskränkningar införda till skydd för den allmänna ordningen  

Inskränkningar, som införts till skydd för och upprätthållandet av den allmänna ordningen, är 

vanligt förekommande i Europadomstolens praxis.45 Ändamålet ”den allmänna ordningen” 

har använts mycket i bl.a. forna sovjetstater där man vill skydda statsreligionen från 

uppkomsten av nya religiösa rörelser. I fallet Manoussakis med flera mot Grekland,
 
hade fyra 

medlemmar av Jehovas vittnen hyrt en lokal för att använda vid religiösa möten. De hade 

ansökt om tillstånd att använda rummet som gudstjänstlokal. Efter nästan tre år hade 
                                                
40 Rainey, Bernadette, Wicks, Elizabeth & Ovey, Clare, Jacobs, White and Ovey, The European 
Convention on Human Rights, 2014, s.314 
41 Ahmet Arslan m.fl. mot Turkiet, Appl. nr. 41135/98, Europadomstolen, dom den 23 februari 2010, § 
43.  
42 Ahmet Arslan m.fl. mot Turkiet, § 7. 
43 Ahmet Arslan m.fl. mot Turkiet, § 43. 
44 Ahmet Arslan m.fl. mot Turkiet, § 52. 
45 Rainey, Bernadette, Wicks, Elizabeth & Ovey, Clare, Jacobs, White and Ovey, The European 
Convention on Human Rights, 2014, s. 319 
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fortfarande inget beslut om tillstånd fattats och de fyra medlemmarna dömdes för att, utan 

tillstånd, ha använt lokalen för gudstjänst.46  

 

Europadomstolen konstaterade att bestraffningen utgjorde ett ingrepp i klagandenas, genom 

artikel 9 i konventionen, skyddade rätt att utöva sin religion. Syftet med ingreppet kunde 

anses falla under begreppet ”upprätthällande av allmän ordning” och var därför legitim enligt 

artikel 9:2 i konventionen. För att grekisk lag om tillståndstvång skulle vara förenlig med 

konventionen måste emellertid krävas att tillståndsprövningen inte innefattade mer än rent 

formell kontroll från myndigheternas sida. Av utredningen framgick att grekiska staten varit 

benägen att uppställa stränga, t.o.m. prohibitiva, villkor för religionsutövning inom vissa icke 

ortodoxa samfund och att särskild njugghet visats mot Jehovas vittnen. I förevarande fall hade 

klagandena upprepande gånger och under lång tid begärt tillstånd att få använda lokalen men 

inte fått något svar. Under sådana omständigheter kunde det inte läggas dem till last att de 

utövat sin religion utan tillstånd. Den fällande domen mot dem hade en sådan direkt betydelse 

för deras religionsutövning att den inte kunde anses vara proportionerlig i förhållande till det 

legitima syftet att skydda allmän ordning. Det var därför fråga om ett otillåtet ingrepp i 

klagandenas religionsfrihet och en kränkning enligt artikel 9.47    

 

I vissa länder har det ansetts problematiskt att på arbetsplatser och i skolor tillåta bärande av 

slöja, huvudduk eller annan klädsel, som kan ses som uttryck för muslimsk fundamentalism 

och frågan har uppkommit huruvida förbud mot användning av sådana klädesplagg är 

förenligt med artikel 9. Det viktigaste avgörandet är Leyla Sahin mot Turkiet och gällde en 

medicinstuderande vid universitetet i Istanbul. Eftersom hon av religiösa skäl insisterade på 

att bära huvudduk, avstängdes hon från föreläsningar och tentamina. Hon varnades för att ha 

brutit mot universitetets regler och suspenderades temporärt från universitetet för att ha 

deltagit i protester mot dessa regler. Europadomstolen konstaterade att det turkiska samhället 

bygger på sekularism och att bärande av huvudduk på senare år fått karaktären av en politisk 

fundamentalistisk handling, som en del i de rörelser som vill förvandla landet till en islamsk 

stat.48 Europadomstolen fann att den ifrågasatta åtgärden i första hand skett i det legitima 

syftet att skydda andras rättigheter och friheter samt att upprätthålla den allmänna ordningen. 
                                                
46 Manoussakis med flera mot Grekland, application no. 18748/91, Europadomstolen, dom den 23 
februari 2010 
47 Manoussakis med flera mot Grekland 26 september 1996, application no. 18748/91, § 48-53 
48 Leyla Sahin mot Turkiet, application nr 44774/98, Europadomstolen, dom den 29 juni 2004, § 115 
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I fråga om åtgärden var nödvändig noterade domstolen att den grundades på två principer – 

sekularism och jämlikhet – vilka kompletterade och förstärkte varandra.49  

 

Domstolen fann i likhet med den turkiska konstitutionsdomstolen att sekularismen i Turkiet 

står som garant för demokratiska värderingar, bl.a. principen om att religionsfriheten är 

okränkbar i den utsträckning den stammar från den enskildes samvete och principen om allas 

likhet inför lagen. Friheten att utöva sin religion kunde begränsas för att försvara dessa 

värderingar och principer.50 

 

Inskränkningar införda till skydd för den allmänna moralen  

Inskränkningar i religionsfriheten får införas om det är nödvändigt för att värna om och 

upprätthålla den allmänna moralen. Inskränkningar med hänvisning till denna är ovanliga i 

Europadomstolens praxis. Religion är en viktig företeelse i utvecklingen av såväl individuell 

som social moral, men alla religioner delar inte samma moraliska ideal.51 En komplex fråga 

som uppkommer i områden där lagen baseras på en moralisk föreställning, som är en del av 

den dominanta religionens moral, men som inte överensstämmer med den moral som 

representeras av en minoritetsreligion, kan lagen innebära en inskränkning av 

minoritetsreligionens rättigheter enligt artikel 9. Europadomstolen brukar ge 

konventionsstaterna ett brett tolkningsutrymme att bedöma om inskränkningar av 

religionsfriheten införs till skydd för moralen.52  

 

Inskränkningar införda med hänsyn till andra personers fri- och rättigheter  

Det kan vara nödvändigt för en stat att begränsa skyddet, enligt artikel 9, för att skydda andra 

personers fri- och rättigheter. I fallet Kokkinakis mot Grekland
 
hade Kokkinakis, som tillhörde 

Jehovas vittnen, besökt en ortodox kvinna i hennes hem och försökt få henne att konvertera. 

Han hade av grekisk domstol straffats för att ha brutit mot ett förbud i grekisk lag. Det 

aktuella lagstadgandet förbjöd försök att på ett otillbörligt sätt övertyga en annan person att 

byta tro. 53 Europadomstolen konstaterade i ovanstående fall att det kan vara nödvändigt att 

                                                
49 Leyla Sahin mot Turkiet, application nr 44774/98, Europadomstolen, dom den 29 juni 2004, § 116 
50 Leyla Sahin mot Turkiet, application nr 44774/98, Europadomstolen, dom den 29 juni 2004, § 108 
51 Evans, Carolyn, Freedom of religion under the European convention on human rights, 2001, s. 159 
52 Evans, Carolyn, Freedom of religion under the European convention on human rights, 2001,s. 160 
53 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s. 426 
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inskränka rätten att utöva en religion; detta i syfte att skapa en balans och harmoni mellan 

olika intressen och för att försäkra att alla religioner och trosuppfattningar, som förekommer i 

ett pluralistiskt samhälle, respekteras. 54 Domstolen fann dock att Kokkinakis förfarande inte 

varit att betrakta som sådan otillbörlig påverkan. Domstolen uttalade att även om ingripandet 

mot Kokkinakis haft stöd i inhemsk lag och gjorts för att skydda andras fri- och rättigheter 

innebar det en oproportionerlig inskränkning i rätten till religionsfrihet. Eftersom denna 

inskränkning inte kunde anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle förelåg en kränkning av 

artikel 9.55 

 

Inskränkande åtgärder som är införda för att skydda andra fri- och rättigheter är vanliga i 

Europadomstolens praxis och täcker ett brett spektrum av frågor.56 Omfattningen av skyddet 

för andra personers fri- och rättigheter har inte heller definierats i Europakonventionen eller 

av Europadomstolen. Det stå klart att de rättigheter som skyddas av Europakonventionen 

ingår, men det är oklart om och i vilken utsträckning andra fri- och rättigheter omfattas av 

artikel 9(2).57  
 

Inskränkningar ska vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle  
Proportionalitetsprincipen 

Slutligen ska inskränkningen, som främjar ett legitimt mål, vara nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. Begreppet nödvändig förklaras inte närmare Europakonventionen. Ordet indikerar 

något absolut, något som är grundläggande eller efterfrågat. Den uppenbara betydelsen av 

”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” verkar som att en inskränkning av utövandet av 

religion, skulle vara något som införs för att bevara demokratin. Hur absolut ordet nödvändigt 

än kan verka i internationella konventioner, så har Europadomstolen inte tolkat det på ett så 

strikt sätt. Istället använder sig Europadomstolen av en term som inte finns någonstans i 

konventionen, nämligen ”proportionell”. Istället för att fråga om en inskränkning är 

                                                
54 Kokkinakis mot Grekland, appl no14307/88, Europadomstolen, dom den 25 maj 1993, § 33 
55 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.426  
56 Rainey, Bernadette, Wicks, Elizabeth & Ovey, Clare, Jacobs, White and Ovey, The European 
Convention on Human Rights, 2014, s.323 
57 Evans, Carolyn, Freedom of religion under the European convention on human rights, 2001, s 161. 
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nödvändig, frågar Europadomstolen om inskränkningen står i proportion till den skada som 

staten försöker undvika.58  

 

I målet Handyside mot Förenade Konungariket slog Europadomstolen fast att begreppet 

nödvändig, i Europakonventionens mening, inte kan likställas med begreppet oumbärlig och 

inte heller ha samma flexibilitet som begreppen tillåtlig, användbar, rimlig eller önskvärd. En 

nödvändighetsbedömning måste grunda sig på de specifika omständigheterna i det 

individuella fallet och därför kan inte en allmän definition formuleras av vad som anses vara 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 59 

 

Trots att betydelsen av ”proportionalitet” i lagstiftning har gamla traditioner så är det främst 

tyska jurister som har infört begreppet i modern lagstiftning. Begreppet är mest känt i 

England och USA i förhållande till bestraffning för brott ska stå i proportion till brottet. I en 

vidare betydelse används metaforen ”att skjuta myggor med kanoner” för att beskriva 

analysen av proportionalitet i internationell rättspraxis. Det borde finnas en proportion mellan 

allvaret i vad som inträffat och den skada som staten strävar efter att undvika genom att införa 

inskränkningen. 60 

 

Vid bedömningen av nödvändigheten skall proportionalitetsprincipen tillämpas. Det skall med 

andra ord göras en avvägning av hur stort ingreppet i den enskildes rätt är och hur starkt det 

behov är som skall tillgodoses genom detsamma. Endast om det finns ett rimligt förhållande 

mellan dessa två faktorer är ingreppet proportionerligt, och endast då kan det anses 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. När Europadomstolen bedömer om det föreligger ett 

angeläget samhälleligt behov, och huruvida inskränkningen är proportionerlig i förhållande 

till de legitima ändamålen, tar den hänsyn till margin of appreciation.61   

 

 

 

                                                
58 Witte, John & Gren, M. Christian (red). Religion and human rights: an introduction, 2012, s. 262 
59 Handyside mot Förenade Konungariket, Appl. nr. 5493/72, Europadomstolen, dom den 7 december 
1976 (GC), § 48  
60 Witte, John & Green, M. Christian. Religion and human rights: an introduction, 2012, s. 262-263 
61 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.53 
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Margin of appreciation 

Begreppet ”margin of appreciation” kan definieras som den skönsmarginal inom vilken 

nationella domstolar och juridiska organ kan röra sig utan att Europadomstolen bedömer det 

som en avvikelse eller en kränkning av konventionen. Den har definierats som skiljelinjen där 

internationell övervakning ska ge vika för en kontraktsstats bestämmande rätt att anta och 

upprätthålla sina egna lagar.62  

 

Europadomstolen är inte en ordinär appellinstans och skall inte överpröva de nationella 

avgörandena i hela deras vidd. I princip är dess uppgift att kontrollera att konventionens krav 

respekteras. För att sådan kontroll skall kunna utövas måste först fastställas vilka krav som 

ställs på konventionsstaterna. Det är uppenbart att de nationella domstolarna ofta har ett bättre 

underlag än en internationell domstol för att göra vissa bedömningar, t.ex. sådana som 

grundar sig på bevisvärdering och tillämpning av nationell rätt. Förfarandet vid de nationella 

domstolarna har också vanligen varit utförligt och givit parterna möjlighet att åberopa 

bevisning och att rättsligt argumentera för sin sak. När det klagas vid Europadomstolen över 

att en nationell domstol bedömt bevisningen fel, eller kommit till ett oriktigt materiellt 

avgörande, eller utdömt ett alltför högt straff i ett brottmål, blir Europadomstolens svar i 

allmänhet att den inte är behörig att överpröva frågor av detta slag (den s.k. 

fjärdeinstansformeln).63 

 

Det kan också vara så, att kännedomen om nationella eller lokala tänkesätt och vanor, eller 

om nationella intressen har särskild betydelse för ett visst avgörande, att de nationella 

domstolarna därför är bättre lämpade än Europadomstolen att göra den avvägning som skall 

ligga till grund för avgörandet. Överväganden av detta slag har lett till att Europadomstolen 

ofta valt att vara återhållsam i sin prövning av nationella avgöranden. Domstolen har i många 

frågor varit beredd att förlita sig på den nationella prövningen men har förbehållit sig att 

ingripa om denna av någon anledning skulle framstå som felaktig eller bristfällig. Saken har 

uttryckts på så sätt, att de nationella domstolarna har en viss diskretionär prövningsrätt 

(”margin of appreciation”) och att resultatet av deras prövning skall godtas utom när speciella 

                                                
62 Yourow, Howard C, The margin of appreciation doctrine in the dynamics of European human 
rights jurisprudence , 1995, s.13 
63 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.51-52 
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skäl föreligger. Denna tes tillämpas av Europadomstolen i olika sammanhang. Några exempel 

skall här lämnas.64  

 

Vid bedömningen om ett ingrepp är nödvändigt, anses de nationella domstolarna åtnjuta en 

”margin of appreciation”. Om de har ansett att ett sådant är nödvändigt och att det finns 

rimliga skäl för detta ställningstagande, har Europadomstolen vanligen godtagit ingreppet 

utan att göra någon ny värdering. Omfattningen av denna ”margin of appreciation” kan dock 

variera beroende på arten av det skyddade intresset. Är det fråga om ett vitalt statsintresse, 

t.ex. den nationella säkerheten, får man anta att Europadomstolen är särskilt ovillig att 

underkänna det ställningstagande som gjorts på det nationella planet. Detsamma kan gälla 

frågor som berör allmän moral (ingripande mot pornografi e.d.), eftersom det, som 

Europadomstolen påpekat, inte finns någon enhetlig europeisk uppfattning i moralfrågor och 

domstolarna i varje enskilt land därför får anses bäst lämpade att bedöma vad som bör vara 

tillåtet eller förbjudet i just det landet. 65    

 

Det finns ingen referens till doktrinen om ”margin of appreciation” i förarbetena till själva 

konventionen eller i konventionens legislativa historia. Ursprunget till doktrinen finns i fransk 

rättspraxis. Doktrinen användes av högsta domstolen vid (conseil d’état) lagprövning av 

nationella myndigheter och domstolars agerade. Doktrinen gav den högsta domstolen 

möjlighet till flexibilitet och möjlighet till att göra situationsberoende bedömning. Den 

franska föreställningen om ”margé d’appréciation” kan också jämföras med tyska principer 

om ”administrative discretion” (Ermessensspielraum).66 

 

De första gångerna som ”margin of appreciation” användes var det med hänvisning till artikel 

15, dvs. allmänt nödläge. Övergången av doktrinen, i början av 60-talet, från inskränkningar 

av rättigheterna, påtgrund av allmänt nödläge enligt artikel 15, till andra fall och andra 

artiklar, var en naturlig utveckling i Europadomstolens sökande efter tekniker, som de kunde 

använda sig av i sin roll som internationell övervakare. Varken kommissionen eller domstolen 
                                                
64 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.51-52 
65 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.51-52 
66 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.51-52 
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har skiljt på eller åberopat doktrinens dubbla ursprung. Tvärtom gör domstolen ingen skillnad 

i sina uttalanden oavsett om det gäller fall där inskränkningen sker med hänsyn till allmänt 

nödläge eller inte.67  

 

Fallet Handyside mot Förenade Kungariket blev prejudicerande för användningen av ”margin 

of appreciation” i fall som inte berör den allmänna säkerheten.  Bedömningsmarginalen som 

gavs Storbritannien uttryckte så här: 

”Framför allt är det inte möjligt att finna en enhetlig europeisk moraluppfattning i de olika 

konventionsstaternas nationella lagar. Den hållning som deras respektive lagar intar till moralens 

krav varierar från tid till tid och från plats till plats, särskilt i vår tid som kännetecknas av en 

snabb och långtgående utveckling av uppfattningarna i detta ämne. Genom sin direkta och 

fortlöpande kontakt med de krafter som verkar i deras länder är konventionsstaternas myndigheter 

i princip i ett bättre läge än den internationelle domaren, att uttala sig om det exakta innehållet i 

dessa krav och om nödvändigheten av en inskränkning eller påföljd för att motsvara dessa krav.”68 

 

I fallet Handyside fann Europadomstolen mot denna bakgrund att ett ingripande mot en 

obscen skrift kunde anses nödvändigt för att skydda unga människors moral och därför hade 

varit en tillåtlig åtgärd enligt artikel 10:2.69 

 

Översyn eller giltighet 

När domstolens övervakande jurisdiktion åberopats och nekar kompensation på grund av att 

fallet hamnar inom den nationella myndighetens skönhetsmarginal, så säger den en av två 

saker: För det första kan den hävda att det inte är lämpligt att domstolen ersätter den 

nationella myndighetens dom i en specifik fråga, med sitt eget domslut. För det andra kan 

domstolen säga att den har granskat fallet och funnit att den nationella myndighetens 

agerande har varit riktigt. I det första fallet frånsäger sig domstolen att utöva sin övervakande 

roll och i det andra fallet har den utövat densamma och avböjt från att intervenera för att den 

menar att någon kränkning av rättigheten inte har skett. ”Margin of appreciation” fördunklar 

skillnaden mellan övervakning och giltighet genom att den hindrar domstolen från att förklara 

anledningen till sitt beslut. Om Europadomstolen endast hänvisar till att ett visst agerande 
                                                
67 ibid 
68 som citerad i Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.472 
69 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.472 
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faller inom statens bedömningsmarginal så ger domstolen ingen förklaring till varför den 

väljer att agera som den gör utan uttrycker bara sin slutsats, vilket gör att läsaren får gissa sig 

till motiveringen bakom beslutet. 70 

 

Inskränkningar vid allmänt nödläge enligt artikel 15 
Derogation 
Under särskilda förhållanden får en stat avvika från sina normala skyldigheter enligt 

konventionen. En sådan avvikelse brukar kallas derogation. Rätten att derogera regleras i 

artikel 15 i konventionen och är tillämplig under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar 

nationens existens. En stat får dock i sådana lägen inte göra andra avvikelser än sådana som är 

absolut nödvändiga med hänsyn till situationens krav. I fråga om vissa centrala 

konventionsrättigheter får derogation aldrig ske. Dessa rättigheter är rätten till liv, utom såvitt 

gäller dödande genom lagliga krigshandlingar, förbudet mot tortyr och omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning, förbudet mot slaveri samt förbudet mot straffdom 

utan stöd i lag och mot straffrättslig retroaktivitet. Den stat som utnyttjar rätten att göra 

avvikelse enligt artikel 15 skall hålla Europarådets generalsekreterare underrättad om de 

åtgärder som vidtagits och om skälen för dem. Har någon sådan underrättelse inte lämnats, 

kan något undantag med stöd av artikel 15 inte göras gällande. 71  

 

För att legitimera en avvikelse från rättigheten används ofta margin och appreciation som 

förklaring. Första gångerna som ”margin of appreciation” användes skedde det med 

hänvisning till artikel 15: 

  

Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får en hög 

fördragsslutande part vidta åtgärder som innebär avvikelser från dess skyldigheter enligt 

denna konvention i den utsträckning som det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till 

situationens krav, under förutsättning att dessa åtgärder inte strider mot landets 

övriga förpliktelser enligt den internationella rätten.72 

                                                
70 Macdonald, The Margin of Appreciation in the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights, s.84-85. i Macdonald, Ronald St. J., Matscher, Franz & Petzold, Herbert (red.), The European 
system for the protection of human rights, 1993 
71 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.45-46 
72 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
1950, Artikel 15 
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Det faktum att doktrinen användes första gången med hänvisning till ovanstående artikel har 

lett till förstärkning av teorier om att ”margin of appreciation” är sprungen ur lagar kring 

undantagstillstånd, när stater har rätt att inskränka rättighetsskyddet så väl som från 

förvaltningsrättsliga lagar.  

 

Den första långa diskussionen kring ”margin of appreciation” kom i fallet Lawless mot Irland. 

G R Lawless hävdade att Irland otillbörligt frihetsberövade i direkt strid mot artikel 5 och 

artikel 6. Irland pekade på artikel 15 i konventionen och hävdade att frihetsberövande var ett 

nödvändigt svar på det allmänna nödläge som uppstått på grund av IRA:s terrorhandlingar. 

Utan att referera till ”margin of appreciation” så tillät Europadomstolen den irländska 

regeringens beslut att använda frihetsberövande i preventivt syfte för att stävja IRA:s våld. 73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Brauch, Jeffrey. The margin of appreciation and the jurisprudence of the European court of human 
rights: threat to the rule of law, s. 116-117 
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4. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna  
Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter antogs av 

generalförsamlingen den 16 december 1966 men trädde i kraft den 23 mars 1976. Kommittén 

för mänskliga rättigheter etablerades i enlighet med artikel 28 för att övervaka och kontrollera 

implementeringen av KMPR.74  

 

MR-kommittén har enligt konventionen tre uppgifter: 

1. granska rapporter från staterna om tillståndet när det gäller mänskliga rättigheter i 

landet (art.40) 

2. Undersöka klagomål från en stat om MR-tillståndet i en annan konventionsansluten 

stat (art.41-42) 

3. Pröva klagomål från enskilda i anslutna konventionsstater om MR-kränkningar enligt 

Prot. 1 

 

Konventionsstaterna väljer de 18 experter som skall ingå som ledamöter i MR-kommittén och 

väljs i sin personliga egenskap. De skall enligt konventionen vara personer av ”hög moralisk 

halt och (med) erkänd kompetens inom området mänskliga rättigheter”. Valbara är de som 

kommer från konventionsstater, och endast en medlem från varje stat får samtidigt sitta i 

kommittén. Ledamöterna väljs på fyra år och kan väljas om.75  

 

MR-kommittén sammanträder i plenum tre gånger per år, varje gång i en tre veckor lång 

session, i mars i FN:s högkvarter i New York, i juli och oktober i Genève. Varje session 

föregås vanligen av en inledande vecka då kommitténs arbetsgrupper m.m. sammanträder. 

MR-kommittén är i princip fristående men skall enligt konventionen lämna en årlig rapport 

till generalförsamlingen genom FN:s ekonomiska och sociala råd.76  

 

Trots att MR-kommitténs beslut inte är bindande för andra domstolar, så har mänskliga 

rättighetsorgan vänt sig till kommittén för vägledning när de fattar sina egna beslut.77 

 

 
                                                
74 Mertus, Julie A., The United Nations and human rights, 2009, s. 82  
75 Krister Thelin, FNs MR-kommitté – i teori och praktik, 2009-10, s.875 
76 Krister Thelin, FN:s MR-kommitté – i teori och praktik, 2009-10, s.876 
77 Mertus, Julie A., The United Nations and human rights, 2009, s.83  
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Allmänna kommentarer 

MR-kommittén är berättigad att tillhandahålla allmänna kommentarer som relaterar till olika 

konventioners olika rättigheter. De allmänna kommentarer som kommittén hittills har 

presenterat har varit adresserade till alla konventionsstater och MR-kommittén refererar ofta 

till allmänna kommentarer när de utvärderar ländernas periodiska rapporter. De allmänna 

kommentarerna fungerar inte bara som en guide till tolkningen av olika artiklar, utan de har 

också bidragit till den existerande rättstolkningen/rättspraxis av de medborgerliga och 

politiska rättigheterna.78  

 

Individuell klagorätt/den individuella klagoproceduren  
MR-kommittén (CCPR) kan granska individuella anmälningar som hänför sig till stater som 

ratificerat första tilläggsprotokollet till ICCPR. Ett första frivilligt protokoll till konventionen 

om medborgerliga och politiska rättigheter, vilket trädde i kraft 1976, ger invånarna i de 

länder som har anslutit sig till protokollet rätt att påtala kränkningar av 

konventionsrättigheterna hos MR-kommittén. 

 

Avvisningsgrunder 

När en inlaga har mottagits måste MR-kommittén avgöra huruvida fallet är tillgänglig för 

upptagning och uppfyller kriterierna för ett fall, som kan avgöras av MR-kommittén. Reglerna 

för ”upptagning” finns i artikel 1, 2, 3 och 5(2) i tilläggsprotokollet. 

 

För att vara tillgänglig för upptagning  

- får inte inlagan var anonym, och den måste vare inskickad av en person/personer 

(ratio personae) 

- måste fallet vara inskickat av offret eller offrets målsägande. Kommittén kan acceptera 

att fallet inte är inskickat av offret om det framgår att han eller hon själv inte har 

kunnat skicka in det.  

- måste den kärande falla under jurisdiktionen av en stat som skriver under och antagit 

tilläggsprotokollet 

- måste den kärande anföra en existerande och inte framtida kränkning av hans/hennes 

rättigheter. 

                                                
78 Mertus, Julie A., The United Nations and human rights, 2009, s.77-78 
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- den kärande hävdar att den är offer för en kränkning av en stat som både antagit 

konventionen och tilläggsprotokollet 

- kränkningen av konventionen ha skett efter att konvention trätt i kraft i 

konventionsstaten (ratione materiae) 

- kränkningen vara kompatibel med konventionens bestämmelser, t.ex. att käranden 

åberopar en rättighet som skyddas av konventionen och inte utanför dess räckvidd, 

som t.ex. asyl, egendom, arbete (ratione materiae) 

- krävs att konventionsstaten inte har uteslutit kommitténs kompetens genom 

reservation  

- måste kommitténs kompetens omfatta utvärdering av nationell lagstiftning och praxis.   

- måste klagan/inlagan var tillräckligt underbyggd 

- får klagan inte innehålla ett missbruk av rättigheten  

- får klagan ha skickats in alltför sent 

- att samma fråga inte undersöks i en annan internationell procedur 

- att käranden har uttömt alla inhemska rättsmedel79 

 

Tillvägagångssätt 

Ett klagomål som mottagits av MR-kommittén måste först uppfylla de formella kraven som 

finns i tilläggsprotokollet för att domstolen ska ta sig an målet. Om klagomålet uppfyller 

kraven så kommer kommittén att meddela de berörda parterna att målet kommer att tas upp 

för granskning och att den berörda staten har sex månader på sig att lämna in en inlaga, som 

förtydligar eller förklarar ärendet som är under granskning. Inlagan skickas till den kärande 

som ges möjlighet att lämna in eller framlägga tillägg eller ytterligare observationer inom den 

tidsram som sätts av MR-kommittén.80  

Inskränkningen av religionsfriheten i ICCPR 
För att avgöra huruvida en inskränkning av rättigheten är legitim använder sig både 

Europadomstolen och MR-kommittén av en trestegsanalys. Artikel 18.3 ger staten möjlighet 

att inskränka manifestering av religion endast om varje steg i analysen är uppfyllt.81  

                                                
79 Möller, Jakob Th & de Zayas, Alfred, The United Nations Human Rights Committee Case Law 
1977-2008. 2009, s.51-52 
80 Tahzib, Bahiyyih G., Freedom of religion or belief: ensuring effective international legal 
protection, Nijhoff, The Hague, 1996, s. 276 
81 Witte, John & Green, M. Christian, Religion and human rights: an introduction, 2012, s.259-260 
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Inskränkningar föreskrivna i lag  
Lagstöd innebär att begränsningen måste bygga på en lag och inte enbart på en praxis eller en 

doktrin. Staten kan alltså inte godtyckligt begränsa rättigheten utan det måste finnas lagstöd. 

För det andra så måste lagen vara tillgänglig, dvs. den måste vara offentlig och tillgänglig för 

allmänheten att konsultera. Slutligen så måste lagen vara skriven på ett förståeligt sätt, dvs. en 

person ska kunna läsa lagen och förstå om handlingen i fråga är tillåten eller förbjuden. Det 

måste alltså finnas förutsägbarhet. Lagar får inte vara vaga, oklara, godtyckliga eller ge staten 

ohämmad bestämmanderätt.82  

Inskränkningar införda till skydd för ett legitimt ändamål  
Det andra steget som måste vara uppfyllt är att begränsningen måste främja ett av fem 

identifierade statliga intressen. Både Europakonventionen och ICCPR har identifierat fem 

grunder på vilka staten kan inskränka rätten till att manifestera religion: allmän säkerhet; 

allmän ordning; folkhälsan; sedligheten eller andras grundläggande rättigheter och friheter. 

Ett problem som uppkommer i samband med att försöka identifiera ett legitimt statsintresse är 

att stater kan argumentera för att nästan vilken begränsning som helst skulle kunna 

rättfärdigas av en av de fem angivna grunderna. Ett extremt exempel skulle vara att en stat 

förbjuder alla religiösa sammankomster för att man vill skydda folkhälsan från smittsamma 

sjukdomar. Internationella domstolar och organ har varit hänsynstagande mot staterna när det 

gäller det andra villkoret och därför har det inte spelat någon roll i domsluten. 

Europadomstolen och MR-kommittén har i stor utsträckning accepterat de förklaringar som 

stater har uppgett som skäl för att inskränka religionsfriheten.83  

 

Inskränkningar införda till skydd för den nationella säkerheten 

Syrakusaprinciperna uppger att den nationella säkerheten kan åberopas som ett skäl för att 

inskränka de individuella rättigheterna endast när nationens existens, territoriella integritet 

eller politiska självständighet hotas. Principerna fastslår att paragrafen nationell säkerhet inte 

kan åberopas för att förebygga lokala eller isolerade hot.84 Kommittén ger inte 

                                                
82 Witte, John & Green, M. Christian, Religion and human rights: an introduction, 2012, s.259-260 
83 Witte, John & Green, M. Christian (red.), Religion and human rights: an introduction, Oxford 
University Press, New York, 2012, s.260-261 
84 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on 
Civil and Political Rights, 1985, § 29-30 
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medlemsstaterna någon som helst egen bedömningsmarginal och den har sällan godkänt eller 

accepterat nationell säkerhet som ett tillräckligt starkt skäl.85    

 

Inskränkningar införda till skydd för den allmänna ordningen  

MR-kommittén har antagit en strikt hållning till användningen av paragrafen allmän ordning 

som orsak för ingrepp i konventionens rättigheter. Arresteringen av den kärande i fallet Jaona 

v. Madagascar86, ansågs stå i strid med ICCPR, under omständigheter där det hävdades att 

hans offentliga fördömande av det politiska val som riggat, äventyrade allmän ordning och 

säkerhet. Syracusaprinciperna uppger att termen ”allmän ordning” ska tolkas enligt varje 

rättighets syfte och kontext, så finns det två typer av regler som speciellt faller under 

begreppet ”allmän ordning”. 

 

1. Regler som säkrar samhällets verksamhet och funktion eller de grundläggande 

principer som samhället är byggt på.  

2. Regler som garanterar respekt för mänskliga rättigheter ska anses vara del av den 

allmänna ordningen. 87  

 

 

Inskränkningar införda till skydd för den allmänna säkerheten och folkhälsa 

I väldigt få fall har en inskränkning motiverats endast till skydd för folkhälsan. De två olika 

inskränkningarna har olika syften. Allmän säkerhet refererar till skyddet mot fara för 

människors liv och fysiska integritet. Omfånget för folkhälsan är mycket mindre och kan bara 

anropas som grund för inskränkning när en stat måste vidta åtgärder för att hantera ett hot mot 

befolkningen eller en individ. Åtgärderna måste syfta till förebygga en sjukdom, skada eller 

för att tillhandahålla vård för sjuka och skadade.88 

 

 

                                                
85 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 56 
86 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 56 
87 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 56 
88 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 56 
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Inskränkningar införda med hänsyn till andra personers fri- och rättigheter  

Balansen mellan en persons rättighet mot en annans är svår men baseras på principen att man 

som medborgare inte bara har rättigheter utan också skyldigheter. Inledande paragraf 5 i  

ICCPR, erkänner att varje människa har ansvar och skyldigheter till andra människor och till 

samhället som man hör till.89  

Inskränkningar ska vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle  
Det tredje steget och det tredje villkoret i begränsningsklausulen i ICCPR är att den legitima 

begränsningen av religionsfriheten måste vara nödvändig. Medan de flesta stater inte har 

något problem att uppfylla de två första villkoren så har det sista villkoret visat sig svårare att 

rättfärdiga. Det är oftast här som de flesta stater misslyckas.  

 

MR-kommittén har observerat i fallet de Morais mot Angola att nödvändighet och 

proportionalitet hänger ihop och att nödvändighet i sig själv implicerar ett element av 

proportionalitet.90 En rättsspecifik inskränkning kräver att staten fastställer att den 

inskränkande åtgärden strävar efter ett mål som är tillåtet av den specifika rättigheten. När väl 

en länk är etablerad mellan inskränkningens mål och de mål som finns i den rättsspecifika 

inskränkningsklausulen, måste en länk mellan åtgärdens syfte och föreställningen om ett fritt 

och demokratiskt samhälle klargöras.91 Vidare måste staten också vissa att 

inskränkningsåtgärden är proportionell. En proportionalitetsbedömning baseras på alla 

relevanta fakta men det är framför allt två faktorer som är viktiga: (1) den inskränkande 

åtgärdens negativa inverkan på åtnjutandet av rättigheten; (2) hur väl inskränkningen bidrar 

till att uppfylla det syfte som den vill uppfylla. MR-kommittén har uppgett att 

inskränkningens omfång måste stå i proportion till det värde som inskränkningen vill skydda.     

  

MR-kommittén följer den praxis som Internationella Juristkommissionen (the International 

Commission of Jurists, ICJ) har utvecklat de s.k. ”Siracusa Principles” för att tolka 

begränsningsklausuler. Dokumentet ”the Siracusa Principles on the Limitation and 

Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights”, antogs 

av FN:s ekonomiska och sociala råd 1985. Syrakusaprinciperna fastslår att inskränkningar 

                                                
89 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 58 
90 de Morais v Angola Communication 1128/2002 UN Doc CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005) § 6.8 
91 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s.47-48 
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inte får företas på ett sätt som äventyrar rättighetens kärna, och att alla begränsningsklausuler 

skall tolkas strikt och i förmån för rättigheten i fråga.”92     

Inskränkningar vid allmänt nödläge enligt artikel 4  
En inskränkning av vissa rättigheter får också göras i ett allmänt nödläge enligt artikel 4. De 

regler för när en tillfällig avvikelse från rättigheterna får ske vid ett allmänt nödläge hittar 

man i MR-kommitténs allmänna kommentar nummer 29.93 Artikel 4 slår fast att: 

 

”In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which 

is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures 

derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required 

by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their 

other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the 

ground of race, colour, sex, language religion or social origin.”   

 

Till skillnad från inskränkningar, specifika för enskilda rättigheter, som kan vara halv-

permanenta, är en avvikelse eller suspendering av en rättighet på grund av allmänt nödläge 

alltid temporär. För att avvikelse under artikel 4 ska vara giltig måste två proceduriella villkor 

vara uppfyllda 

- Artikel 4 kan inte användas mot absoluta rättigheter 

- En stat måste officiellt utlysa allmänt nödläge/undantagstillstånd (artikel 4:3). Staten 

måste också genom FN (intermediary of the UN Secretary-General) underrätta andra 

konventionsstater om de rättigheter som de avviker ifrån och anledning till det.94  

 

Förutom de proceduriella villkoren måste fyra substantiella villkor (artikel 4:1) vara uppfyllda 

för att en avvikelse av rättigheter i allmän nödläge ska tillåtas. (1) Åtgärder måste vidtas 

under allmänt nödläge som hotar nationens överlevnad; (2) åtgärder måste vara begränsade 

till det som situationen kräver; (3) åtgärderna får inte vara oförenliga med statens andra 

                                                
92 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on 
Civil and Political Rights, 1985, § I.A.2, & I.A.3 
93 General Comment number 29: States of Emergency (Article 4), 1985 
94 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 59-60 
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förpliktelser under internationell lag; och (4) åtgärderna får inte diskriminera enbart på basis 

av ras, färg, kön, religion eller socialt ursprung.95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s. 60 
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5. Jämförelse av rättspraxis 
Inskränkningar av religionsfriheten kan alltså göras under två artiklar i respektive konvention.  

I ICCPR kan inskränkningen göras dels i en nödsituation enligt artikel 4 och dels enligt de 

tillåtna kriterierna i artikel 18.3. I Europakonventionen kan en inskränkning göras för det 

första vid en nödsituation under artikel 15 och för det andra i en icke-akut situation när 

inskränkningen möter villkoren i artikel 9.2.  

 

MR-kommittén har flörtat med ”margin of appreciation”. I fallet Hertzberg mot Finland 

skulle MR-kommittén utlåta sig om begreppet offentlig moral under artikel 19.3. Kommittén 

uppgav att ”it has to be noted, first, that public moral differ widely. There is no universally 

applicable common standard. Consequently, in this respect, a certain margin of discretion 

must be accorded to the responsible national authorities.”96 Kommittén underströk en kort tid 

därefter att internationella konventioner, som ICCPR, lever ett eget liv och måste tolkas 

rättvist och riktigt av den internationella kommittén som övervakar konventionen, istället för 

att man ska ta hänsyn till de nationella myndigheterna. I fallet Toonen v. Australia tog 

kommittén en tydligare ställning (några år efter Hertzbergfallet)97:  

 
”The Committee cannot accept either for the purposes of article 17 of the covenant, moral issues are 

exclusively a matter of domestic, as this would open the door to withdrawing from the Committee’s 

scrutiny a potentially large number of statutes interfering with privacy.”98 

 

Det råder delade meningar om huruvida MR-kommittén faktiskt tillämpar ”margin of 

appreciation”. Förra ledamoten av MR-kommittén Judge Rosalyn Higgings menar att MR-

kommitté överhuvudtaget inte använder sig av doktrinen medan Schmidt, å andra sidan, bara 

av några begynnande drag av doktrinen i de skiljaktiga meningar som rör artikel 26 (artikel 

mot diskriminering).99 Trots att MR-kommittén är beredd ursäkta diskriminering när den är 

objektiv, rättfärdigad, rimlig och proportionerlig kan inte det betraktas som samma sak som 

                                                
96 Hertzberg et al. Finland, Communication 61/1979, UN Doc CCPR/C/15/D/61/1979 (1982), § 10.3 
97 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s.43 
98 Toonen v Australia, Communication 488/1992, UN Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994), § 8.6. 
99 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United 
Nations Human Rights Committee, 2009, s.44 
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Europadomstolens användning av ”margin of appreciation”.100  Vad det gäller avvikelser från 

rättigheter i nödläge så har MR-kommittén och Europadomstolen även här olika 

förhållningssätt. Europadomstolen menar att en vid bedömningsmarginal måste ges stater att 

bestämma huruvida ett nödläge faktiskt existerar, och att Europadomstolen endast ska 

meddela om en regerings beslut befinner sig inom statens bedömningsmarginal eller inte. 

MR-kommittén har i motsats, intagit hållningen att det är MR-kommittén som avgör om 

staten verkligen befinner sig i ett nödläge. MR-kommittén har vid upprepade tillfällen uttryck 

oro över konventionsstater som har suspenderat rättigheter, när ett nödläge enligt MR-

kommittén inte har funnits.101 Syrakusaprinciperna fastslår att ”in determining whether 

derogation measures a strictly required by the exigencies of the situation the judgement of the 

national authorities cannot be accepted as conclusive.”102 

  

I direkt motsats till det står Europadomstolens uttalande:  
”By reason of their direct and continuous contact with the pressing needs of the moment, the national 

authorities are in principle in a better position than the international judge to decide both on the 

presence of such an emergency and on the nature and scope of derogations necessary to avert it”.103  

 

Nivån av hänsyn från Europadomstolen till konventionsstaterna har dock varierat. I fallet 

Irland mot Förenade Konungariket frågade Europadomstolen endast om det fanns någon 

grund för regeringen att tro att suspenderande åtgärder var nödvändiga. Europadomstolen 

noterade i Lawless mot Irland att denna fråga måste hanteras på ett sådant sätt som hindrar 

missbruk eller en överdriven användning av de suspenderande åtgärderna.104 En jämförelse av 

Europadomstolen och MR-kommitténs jurisprudens visar att det i stora drag handlar om två 

olika principer. Syrakusaprinciperna som förespråkar en striktare tolkning av inskränkningar 

av specifika rättigheter medan Europadomstolens bedömningsmarginal (margin of 

appreciation) ger stater större handlingsutrymme och större utrymme för egna tolkningar.  

                                                
100 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the 
United Nations Human Rights Committee, 2009, s.44 
101 Conte, Alex & Burchill, Richard, Defining civil and political rights: the jurisprudence of the 
United Nations Human Rights Committee, 2009, s. 45 
102 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on 
Civil and Political Rights, 1985, § 57 
103 Branningan och McBride mot Förenade Kungarihet, Application no. 14553/89; 14554/89, 
Europadomstolen, 25 maj 1993 
104 Lawless v Ireland, Application no 332/57, Europadomstolen, 1 juli 1961, 2, § 37-38 
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6. Rättigheternas universalism eller relativism  
Rättigheternas universalism  
Enligt Federico Lenzerini, i boken ”The Culturalization of Human Rights Law” har idén om 

de mänskliga rättigheternas universalitet sitt ursprung i antiken när filosofer förkastade idén 

att brott mot den mänskliga värdigheten – speciellt slaveriet – var medfött i den mänskliga 

naturen. Enligt Cicero är ”människan född för rättvisa, lagen och rättvisa har inte etablerats av 

populism, utan av naturen”.105 Den här idén utvecklades av Seneca som menade att det är ett 

misstag att tro att slaveriets och att förtryckande av vissa människor är något som finns 

naturligt i människan. Vi människor är uppdelade i kropp och själ eller sinne. Kroppen är 

underkastad en herre, men vår tanke eller vårt sinne (mind) är självständigt och fri. Den kan 

inte hållas tillbaka ens av kroppens fängelse.106 

 

Tankens frihet är medfödd i människan och är alltså en rättighet som både herre och slav 

åtnjuter. Som konsekvens kan alla människor uppnå det oändliga, utifrån en likvärdig grund 

och därför är alla människor genom ”naturlig lag” jämställda. Denna föreställning finns också 

i konfuciansk tradition, som hävdar att alla människor naturligt är födda fria. Ett sådant 

sammanfallande mellan det romerska rikets och det kinesiska rikets filosofi - två verkligheter 

som åtminstone geografiskt sett stod väldigt långt ifrån varandra - tycks erbjuda tillräckligt 

stöd för tanken att kärnan i de mänskliga rättigheterna är universell.107 Att frihet är ett villkor 

medfött i den mänskliga naturen, definieras av Locke och Hobbes på 1600-talet, som det 

sociala kontraktet. Detta kontrakt kräver att nödvändiga verktyg görs tillgängliga för att ge 

människor möjlighet – fast på villkoret att man accepterar begränsningar som införts av 

gemensamma lagar – att åtnjuta deras naturliga tillstånd av frihet och säkerhet på jämlika 

villkor. Detta är en positivistisk konstruktion, grundad på en rationalistisk grund; den är 

baserad på två antagande som är strikt sammanflätande med varandra; mänskliga rättigheter 

är sprungna ur vår mänskliga natur och baserat på empiriska bevis, måste de ha ett 

kontraktsenligt arrangemang för att kunna bli konkreta rättigheter, som är i stånd att vinna 

över tillstånd av oordning och undanflykter, som dominerar mänskliga relationer när en social 

struktur saknas. En sådan tvåfaldig karakteristik av teorin uttrycks väl av Jack Donnelly: 

 

                                                
105 som citerad i Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.1 
106 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.1 
107 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.1 
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”all human beings are born with natural or human rights to freedom and equality. In the state of 

nature, however, the enjoyment of these rights is insecure. Society and the state are devices to 

guarantee a more secure enjoyment of human rights, and a government is legitimate only to the 

extent that it protects human rights through positive law and practice.”108 

 

Medan Seneca verkade nöja sig med en föreställning om en jämlikhetsbaserad frihet, som 

förverkligas endast i sinnet, så har moderna tänkare översatt en sådan idé till ett behov av att 

garantera att ”kroppens fängelse” är brutet och att frihet ska kunna åtnjutas av hela 

människan, både andligt och fysiskt. Ett sådant mål kan endast uppnås genom erkännande och 

bekräftande av rättigheter, som i själva verket är de nödvändiga verktygen för att översätta 

filosofin om frihet till verklighet i människors liv. Mänskliga rättigheter finner sitt ursprung i 

människans moraliska natur, eller för att omvandla det konceptet till ett juridiskt uttryck, i 

naturrätten. Idén om rättigheter som baserade på naturrätt utvecklades av antikens greker, 

framför allt Sokrates, Platon och Aristoteles.109 Den var sedan närmare utvecklad av Thomas 

av Aquino i sin Summa Theologiae genom att teoretisera existensen av egendom och 

beteenden som naturliga rättigheter eftersom de är förutbestämda av Gud. 

 

Konstruktionen av mänskliga rättigheter som grundas i naturrätten stödjer logiskt idén om de 

mänskliga rättigheternas universalism: i själva verket ses universalism som rättigheter som är 

medfödda i den mänskliga varelsen och därför delade av alla människor i världen, eller med 

andra ord, som något som ägs av alla personer lika, i kraft av sin ställning som människor. I 

kantiansk filosofi tar de uttrycks som oföränderliga rätigheter som oupplösligt hör samman 

med den värdighet som finns medfödd i varje människa110: 

 
"a human being regarded as a person as a person, that is, as the subject of morally practical 

reason…….is not to be valued merely as a means to the ends of others or even to his own ends, 

but as a end in himself, that is, he possesses a dignity by which he exacts respect for himself from 

all other rational beings in the world. He can measure himself with every other being of this kind 

and value himself on a footing of equality with them."111    

 
                                                
108 Donnelly, Human Rights and Western Liberalism, s.34,  i A. A. An-Na’im and F. Deng (ed), 
Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives, 1990 
109 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.2 
110 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.3, 
111 som citerad i Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.3 
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Den radikala föreställningen om universalism är därför grundad på antagandet att mänskliga 

rättigheter är inneboende i människan och dess dynamik är till sin natur oföränderlig; därför 

hör de mänskliga rättigheterna till alla människor och tillämpas på alla samhällen identiskt, 

oberoende av dess kulturella skillnader. Mänskliga rättigheter överskrider sociala och 

kulturella egenheter genom grunda moraliska dömanden i universella principer.112 I 

internationell rätt, har den universella uppfattningen om rättigheter varit rådande sedan början 

av människorättsrörelsen. Själva namnet på den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna (UDHR), som antogs av FN: s generalförsamling 1948, visar på ett sådant 

tillvägagångssätt. Den sista meningen som ingår i deklarationens ingress förklarar 

deklarationens mål; att genomtränga och ständigt vara kvar i huvudet på "varje individ och 

varje samhällsorgan" för att säkra "universellt och effektivt erkännande och efterlevnad av de 

rättigheter som ingår i dess text.113 

 

Trots att den moderna idén om mänskliga rättigheterna utformades under och efter andra 

världskriget, så använde man sig av ett antal redan kända idéer om frihet, rättvisa och 

individuella rättigheter. Föreställningen om naturlig eller gudomlig lag som gäller alla 

människor och som kräver ett humant beteende av alla människor är gammal. Den tanken 

förenades med idén om naturliga rättigheter i de verk som författades av Locke och Jefferson, 

liksom i den franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter och den 

amerikanska rättighetsförklaringen. De gamla idéerna till trots så skiljer sig den allmänna 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna och den moderna idén om mänskliga rättigheter 

sig från dåtiden. Idag är, enligt James Nickel, mänskliga rättigheter mer egalitära och har ett 

större internationellt fokus. Det egalitära draget i moderna rättighetsdokument är uppenbart, 

först i den betoning som dokumenten lägger på skydd mot diskriminering och på principen 

om likhet inför lagen. Framför allt kan man säga att skyddet mot diskriminering är en 

utveckling som har skett under 1900-talet. Segern över slaveriet härrör från 1800-talet men 

kampen mot rasism hör till vår generation.114 

 

                                                
112 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.4 
113 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.9  
114 Nickel, James, Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal 
Declaration of Human Rights, 1987, s. 6-7 
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Variationer i hur de mänskliga rättigheterna uppfylls samt deras grad av universalism eller 

relativism kan analyseras på tre nivåer. Detta metodologiska tillvägagångssätt har använts av 

flera forskare inom mänskliga rättigheter och går ut på att dela upp universalism i:  

• Foundational universalism 

• Conceptual universalism 

• Structural universalism 

 

"Foundational universalism" avser den grundläggande frågan om mänskliga rättigheter kan 

betraktas som "universell" i termer av deras kulturella, moraliska, sociala och, i slutändan, 

rättsliga grund. Med andra ord hänvisas inte till innehåll och substantiella rättigheter, utan helt 

enkelt till att den grundläggande förutsättningen för att alla människor är i sig lika (dvs. på 

grund av sin karaktär som "människor") och har rätt till mänskliga rättigheter, som verktyg 

för att tillfredsställa sina "lika anspråk på ett värdigt liv" 

 

Termen "konceptuell universalism" handlar om att de mänskliga rättigheterna kan anses 

vara "universella" med tanke på deras koncept och katalogen av specifika privilegier där den 

abstrakta idén om rättigheter aktualiseras. Följer mänskliga rättigheter, i konceptuella termer, 

samma system av interaktion med människor i alla regionala områden? I synnerhet, har 

begreppet mänskliga rättigheter samma "konstitutiva element" överallt i världen? Har de olika 

kategorierna av rättigheter (dvs. medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter) samma effektivitet i de fem världsdelarna? 

 

Strukturell universalism hänvisar till den enskilda rättighetens specifika struktur och 

specifika innehåll. När man väl antar att en given rättighet är universellt tillämplig (givet att 

det är möjligt att anta det), består de följande stegen i att fastställa huruvida rättigheterna 

gäller lika för alla individer i världens olika samhällen och kulturer. Till exempel, förutsätter 

rättigheten att inte utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, att 

samma handlingar är förbjudna för alla världens människor och/eller att exakt samma 

handlingar inte är förbjudna, eftersom de inte faller under rättighetens ram med respekt för 

mänskliga gemenskaper liksom deras medlemmar.115 

 

                                                
115 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.31 
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Neil Walker är inne på ett liknande resonemang när han menar att en rättighets universalitet 

kan definieras genom att titta på tre aspekter av rättigheten. Först det som Walker kallar den 

generella kvaliteten av vad rättigheten täcker är grundläggande; det vill säga, villkoren för 

rättigheten måste täcka alla relevanta sammanhang där rättigheten har ett universellt anspråk.  

För det andra, så krävs en jämlik och likvärdig applicering eller implementering av rättigheten 

för alla, inom det område som rättigheten skyddar. Slutligen, den kategori av personer som 

skyddas måste vara omfattande. Kort sagt, kräver rättigheternas universalism vissa 

grundläggande materiella och strukturella drag, nämligen att de är tillgängliga på bred front 

och lika villkor för alla i klassen rättighetshavare, vilken bör vara så inkluderande som 

möjligt.116 

 

Syracusaprinciperna knyter an till den strukturella universalismen och Neil Walkers andra 

aspekt om en jämlik och likvärdig applicering genom artikel 2; inskränkningar får inte företas 

på ett sätt som äventyrar rättighetens kärna; och artikel 3; alla begränsningsklausuler skall 

tolkas strikt och i förmån för rättigheten i fråga. Även om dessa två artiklar inte direkt 

hänvisar till vikten av en jämlik applicering av mänskliga rättigheter så indikerar ändå en 

strikt tolkning till förmån för rättigheten i alla situationer, att appliceringen blir så jämlik som 

möjligt. Vid tillämpningen av ”margin of appreciation” blir det avsevärt svårare att 

upprätthålla rättigheternas universalism eftersom olika stor bedömningsmarginal ges i olika 

situationer beroende på vilken rättighet det gäller och vilka motiven är till inskränkningen.  

 

Vad talar emot margin of appreciation ur ett universalistiskt perspektiv? 

För det första har många forskare inom akademin, men även domare, kritiserat doktrinen för 

att urholka Europadomstolens jurisprudens. Paul Mahoney frågade sig 1999  

 
”Will the ECHR standards be diluted, not just to accommodate the problems of the fledgling 

democracies (of central and eastern Europe) but generally, across the board for the whole of the 

ECHR community? Will the principles painstakingly built up over the years in the jurisprudence of 

the Commission and Court be left by the wayside?”117  

 

                                                
116 Kinley, David, Sadurski, Wojciech & Walton, Kevin (red.), Human rights: old problems, new 
possibilities, s. 89-90 
117 P Mahoney, Speculating on the future of the reformed European Court of Human Rights, Human 
Rights Law Journal, 1999, s. 20 
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Det faktum att ”margin of appreciation” inte är standardiserad, har gjort att den har varit en 

källa till oro för många i och med utvidgningen av Europarådet, betydande att rådet skulle 

behöva hantera varierande kulturella situationer. Rädslan från akademiker och vissa domare 

bestod i att Domstolen skulle behöva tolerera sedvanor som hotade de mänskliga 

rättigheternas universalism. Ett relativistiskt förhållningssätt kan dessutom fungera som en 

mask för staternas intressen.118 

 

Professor Eyal Benvenisti för fram argumentet att ”margin of appreciation” inte bara främjar 

en dubbelstandard, eftersom olika bedömningsmarginal ges till olika stater i olika fall, utan att 

det inte finns något rättfärdigande för den i frågor där en majoritet står emot en minoritet. 

Doktrinen verkar till synes vara rättfärdigad som ett sätt att främja demokrati inom olika 

grupper och samhällen men när det finns minoriteter så är demokratier benägna att 

underminera deras intressen. Majoriteten monopoliserar på politisk makt med endast drygt 

hälften av rösterna och kan på det sättet använda den demokratiska processen som ett verktyg 

för att säkra sina intressen på minoritetsgruppens bekostnad. Sätt utifrån detta perspektiv så 

garanterar den nationella politiken ingen hänsyn när minoriteters rättigheter och intressen är 

inblandade.119 Domstolar för mänskliga rättigheter växte fram efter att det stod klart att 

nationella demokratiska institutioner inte var immuna mot grova kränkningar av mänskliga 

rättigheter. Extern övervakning ansågs vara ett nödvändigt komplement för inhemska 

garantier mot övergrepp av majoriteten.120    

 

Således menar Benvenisti att ”margin of appreciation” endast är lämplig till politik som 

påverkar den allmänna befolkningen lika, såsom t.ex. lagar som reglerar hets mot folkgrupp 

(som syftar till att skydda de inhemska minoriteterna).  Doktrinen om ”margin of 

appreciation” är problematiskt utifrån ett universellt perspektiv eftersom den underminerar 

principen om en jämlik och likvärdig applicering av de mänskliga rättigheterna som Neil 

Walker förde fram. 

                                                
118 som citerad i Sweeney, James. A. Margins of appreciation: cultural relativity and the European 
Court of Human Rights in the post-Cold War era, 2005 
119 Benvenesti Eyal, Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. 1998, s.849  
120 Benvenesti Eyal, Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. 1998, s. 853 
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Rättigheternas relativism 
Kulturrelativismen fick en allt starkare ställning i den andra delen av 1900-talet och anses 

vara den moderna antropologins och det socialvetenskapliga tänkandets signum.121 Kulturella 

relativister hävdar att ingen moralisk uppfattning kan vara universellt rättfärdigad, dvs. i alla 

kulturer. Istället menar de att alla moraliska uppfattningar är kulturellt relativa. För att 

översätta detta i termer av mänskliga rättigheter är det liktydigt med att hävda att lokala 

kulturella traditioner bestämmer existensen och omfattningen av de rättigheter som åtnjuts av 

individer i ett givet samhälle och inga internationella juridiska och moraliska standarder 

existerar som mänskliga rättigheter kan dömas mot. 

 

Den tidiga formen av kulturrelativism var en reaktion på 1800-talets etnocentriska 

antaganden, som förhärligade västerländska samhällen och förminskade icke-västerländska 

bedrifter. Forskare, under 1800-talet, såg mänsklig utveckling som en progressiv process från 

det primitiva till det avancerade. Även om de förstod, eller mindre korrekt, den 

grundläggande strukturella socioekonomiska utvecklingen av mänskliga samhällen (som i 

själva verket kännetecknas av en gradvis förändring från jägar- och samlarsamhälle till 

jordbrukssamhälle och framväxten av hövdingadömen och stater), införlivade de felaktigt 

värderingar i det systemet.122 Beskrivande relativister var skeptiska till de grova 

generaliseringarna om människor och utmanade föreställningen om den västerländska 

civilisationens naturliga överlägsenhet. Istället betonade de den till synes oändliga mänskliga 

mångfalden och kunde visa att även kulturer placerade på botten av den evolutionära skalan 

var avancerade och sofistikerade, åtminstone i vissa delar av deras kulturella utveckling. I 

själva verket, fokuserade beskrivande relativister så mycket på att exponera till synes stora 

kulturella skillnader, att de tenderade till att bortse från data som visar en betydande grad av 

likheter mellan mänskliga kulturer.123 

 

Federico Lenzerini menar att de mänskliga rättigheterna endast kan förklaras genom 

kulturella referenser – dvs. de ges en mening som är kulturellt begriplig mot bakgrund av 

gruppen eller samhällets intellektuella mönster - deras mål, innehåll och roll är förstås bättre 
                                                
121 Zechenter Elizabeth M., In the Name of Culture: Cultural Relativism and the Abuse of the 
Individual, Journal of Anthropological Research, 1997, s.323 
122 Zechenter Elizabeth M., In the Name of Culture: Cultural Relativism and the Abuse of the 
Individual, Journal of Anthropological Research, 1997, s. 324 
123 Zechenter Elizabeth M., In the Name of Culture: Cultural Relativism and the Abuse of the 
Individual, Journal of Anthropological Research, 1997, s. 324 
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av medlemmarna i samhället. I denna process införlivas mänskliga rättigheter på ett positivt 

sätt i samhället och inkorporeras i kulturen. De assimileras av samhället och uppfattas som ett 

naturligt inslag i vardagslivet. I takt med att medvetenheten om mänskliga rättigheter ökar och 

samhällsmedlemmar vänjer sig vid mänskliga rättigheter, upplever de att rättigheterna faktiskt 

behövs. Mänskliga rättigheter blir jordnära och uppfattas inte av människor som abstrakta 

diktat, som pådyvlats från någon utanför deras värld, utan snarare som en integrerad del av 

den sociala dynamiken. Denna process går alltså ut på att göra mänskliga rättigheter till en del 

av den kulturella identiteten. 

 

Antropologiska perspektiv på de mänskliga rättigheterna  

När FN antog deklarationen om de mänskliga rättigheterna var det första gången ett 

rättighetsdokument antogs av en internationell församling som sa sig tala för alla världens 

folk. I samband därmed, bad UNESCO antropologen Melville Herskovits om en bekräftelse, 

ett dokument som ett bevis på vissa grundläggande och universella moraliska fakta. Istället 

publicerade Herskovits vad som kom att kallas den amerikanska antropologiska associations 

”Statement on Human Rights” år 1947. Herskovits menade att antropologisk forskning visat 

på att moraliska system skiljer sig åt. De är skapade inom kulturella och historiska ramverk. 

Herskovits varnade för att de mänskliga rättigheterna skulle verka för moralisk imperialism då 

författningen strävade efter att alla länder skulle anta västerländska moraliska antaganden.124  

 

”Statement on Human Rights” ifrågasätter de mänskliga rättigheternas kärna. Det är lika 

viktigt att respektera kulturen som det är att respektera individen. Liberalismen, å andra sidan, 

talar om en självständig och fri individ som agerar utifrån personlig rationalitet och egna 

intressen. Herskovits menar att individers personlighet endast kan utvecklas till fullo genom 

de kulturella villkor som finns inom de samhällen som de lever i. Individen inser sin 

personlighet genom sin kultur. Därav innebär respekt för individuella skillnader även respekt 

för kulturella skillnader.” Herskovits menade också att standarder och värderingar är relativa 

för den kultur från vilka de formats och det är inte möjligt att importera eller exportera 

kulturellt baserade värderingar. Normen borde inte vara att se rättigheterna som universella 

                                                
124 Zigon, Jarett, Morality: an anthropological perspective. Oxford; New York, s. 75  
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utan att istället tolerera kulturell särart. Människan blir fri när hon lever i sitt eget samhälle, 

med de rättigheter som har utvecklats inom dess kulturella ramar. 125  

 

Doktrinen ”margin of appreciation” kan ses utifrån ett kulturrelativistiskt perspektiv. Den ger 

stater en begränsad frihet att tolka denna rätt och att applicera densamma inom det egna 

territoriet. Eftersom doktrinen ger utrymme för att länder har olika kulturer, och därför olika 

sätt att implementera olika rättigheter, kan ”margin of appreciation” anses vara grundad i en 

kulturrelativistisk logik.126 Federico Lenzerini menar att Europadomstolen i sin användning 

av "margin of appreciation" visar att kulturen har en betydande vikt vid fastställandet av vissa 

val.127 

 
”States have each fashioned their approach in the light of the situation obtaining in their respective 

territories; they have had regard, inter alia, to the different views prevailing there about the 

demands of the protection of morals in a democratic society.”128 

 
”it is not possible to discern throughout Europe a uniform conception of the significance of religion 

in society ... and the meaning or impact of the public expression of a religious belief will differ 

according to time and context ... Rules in this sphere will consequently vary from one country to 

another according to national traditions and the requirements imposed by the need to protect the 

rights and freedoms of others and to maintain public order ... Accordingly, the choice of the extent 

and form such regulations should take must inevitably be left up to a point to the State concerned, 

as it will depend on the specific domestic context.”129 

 

Båda citaten, vilka kommer från två olika fall som Europadomstolen har tagit sig an och som 

dessutom har ett ganska stort tidsavstånd emellan sig, visar att "margin appreciation" är en 

metod genom vilken de kulturella skillnaderna införlivas i diskursen om de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Det är helt enkelt omöjligt, enligt Lenzerini, att ignorera kulturen och de kulturella 

skillnadernas inverkan på mänskliga rättigheter. Europadomstolen visar i ett fall som gäller 

                                                
125 Johansson Dahre, Ulf. De mänskliga rättigheternas relativa universalism, 2013, s.115 
126 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.193 
127 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.204  
128 Handyside mot Förenade kungariket, 1976, § 57 
129 Leyla mot Turkiet, application nr 44774/98, dom den 29 juni 2004, §109 
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abort att även de mest grundläggande rättigheterna inte kan komma undan kulturella 

skiljaktigheter. I det berörda fallet hade domstolen att bestämma huruvida abort kan anses 

vara rättfärdigat enligt artikel 2 i europakonventionen, som skyddar alla människors rätt till 

liv. Självklart, för att ge ett svar på denna fråga, är det viktigt att fastställa den tidpunkt då 

livet börjar, dvs. den tidpunkt då en levande enhet börjar tillhöra gruppen ”alla människor”. 

Två huvudalternativ finns i detta avseende: 1) livet börjar vid befruktningen (vilket innebär att 

ett foster redan är en människa som skyddas av artikel 2); 2) livet börjar vid födseln (därmed 

startar skyddet genom artikel 2 vid födseln). Om man väljer alternativ 1), bör abort i princip 

beaktas som olagligt; om man går för alternativ 2), är lösningen motsatsen. Europadomstolen 

behandlade det här fallet i storkammaren, dvs. med 17 domare närvarande.130  

 
”given to the diversity of views on the point at which life begins, of legal cultures and of national 

standards of protection ... the State has been left with considerable discretion in the matter ... It is 

not only legally difficult to seek harmonization of national laws at Community level, but because 

of lack of consensus, it would be inappropriate to impose one exclusive moral code ... It follows 

that the issue of when the right to life begins comes within the margin of appreciation which the 

Court generally considers that States should enjoy in this sphere ... The reasons for that conclusion 

are, firstly, that the issue of such protection has not been resolved within the majority of the 

Contracting States themselves ... and, secondly, that there is no European consensus on the 

scientific and legal definition of the beginning of life.”131 

 

Sammanfattning 

Syrakusaprinciperna och doktrinen om ”margin of appreciation” kan alltså ses utifrån ett 

universalistiskt respektive, kulturrelativistiskt perspektiv. Syrakuraprinciperna knyter an till 

kravet på en jämlik applicering av de mänskliga rättigheterna. Det inte svårt att förstå varför 

den universalistiska ansatsen till mänskliga rättigheter är tilltalande. Om vi alla har samma 

rättigheter blir den logiska följden att rättigheterna ska gälla lika för alla. Vad talar då för 

kulturrelativismen? Enligt Makau Mutua är de mänskliga rättigheterna en del av det historiska 

kontinuum av Europas koloniala projekt i världen. Det är västvärlden som har fått definiera 

vad ”världsfred” och ”stabilitet i världen" ska innebära. Den neutrala retoriken gömmer ett 

system där västvärlden är i överläge och övriga världen i underläge. Mutua menar att vi 

behöver en rörelse för mänskliga rättigheter som är multikulturell, inkluderande och politisk. 
                                                
130 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014. s. 207 
131 som citerad i Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s. 207-208 
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Den nya rörelsen kan inte ha den europeiska kulturen som sin utgångspunkt. Utgångspunkten 

måste bestå i ett grundläggande antagande om alla kulturers likvärdighet.132 

 

Professor Ignacio de la Rasilla del Mora menar att trots att ”margin of appreciation” kan ses 

som ett bra rättsligt verktyg, och kanske till och med som ett nödvändigt verktyg, för att binda 

skadliga trender mot en mer stringent homogenitet i Europa, kan man inte bortse från att 

"margin of appreciation" finner sin grund i en demokratisk kulturell mångfald.133  Det faktum 

att Europa behöver ett instrument för att hantera sina kulturella skillnader måste i sig anses 

ironiskt eftersom Europa tros ha en enhetlig kultur, som man försökt påtvinga andra länder. 

Både det universalistiska och det kulturrelativistiska perspektivet sätter in konflikt mellan 

"margin of appreciation" och syrakusaprinciperna i ett större teoretiskt sammanhang och 

hjälper oss att förstå de olika principernas teoretiska och logiska grund. De teoretiska 

perspektiven hjälper oss inte att lösa konflikten mellan MR-kommitténs och 

Europadomstolens rättspraxis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 Mutua, Makau, Human rights: a political and cultural critique, 2002, s.12-13 
133 de la Rasilla del Mora, Ignacio, The Increasingly Marginal Appreciation of the Margin of 
Appreciation Doctrine, 2006, s.623 
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7. En ny syn på förhållandet mellan universalism och 
kulturrelativism 
Vid en första anblick kan det te sig märkligt att Europadomstolen har utvecklat doktrinen om 

”margin of appreciation”. Varför dömer inte Europadomstolen jämt till förmån för rättigheten 

i fråga och i enlighet med en universalistisk anda? En del av problematiken finns i det faktum 

att både Europadomstolen och MR-kommittén befinner sig på den internationella nivån. I ett 

nationellt system har staten våldsmonopol och det juridiska systemet är hierarkiskt, där staten 

har suveränitet över individerna. Medborgarna är rättssubjekt som står under den dömande 

maktens auktoritet och som medborgare i ett nationellt rättssystem kan man således inte välja 

om man vill följa lagarna eller ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

På den internationella nivån är det staterna som är rättssubjekt i de flesta fall och de 

bestämmer tillsammans vilka regler som ska gälla. När det uppstår en tvist finns det 

domstolar, men de bygger på att staterna har godkänt domstolens makt. Staterna är alltså både 

rättssubjekt och domstol. Den dömande makten är staterna som ska till att staterna efterföljer 

de internationella lagarna.134 

 

                                                
134 Föreläsningsanteckningar från Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt: Den folkrättsliga 
rättsordningen: Begrepp, karaktär, källor och doktriner, Föreläsare. Mark Klamberg, 2013-09-04 

Figur 1: Det nationella juridiska systemet, 2013-09-04 
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Risken att en stat drar sig ur en konvention finns alltid. En medborgare kan inte dra sig ur ett 

nationellt rättssystem. Teoretiskt sett kan man avsäga sig sitt medborgarskap men i praktiken 

avsäger man sig ett medborgarskap för att byta det mot ett annat. Människor väljer sällan att 

leva i statslöshet.  

 

Ett nationellt rättssystem behöver inte oroa sig för att inkräkta på någons suveränitet eftersom 

statens suveränitet över territoriet redan är fastställd. De internationella domstolarna går hela 

tiden en balansgång mellan sig egen jurisdiktion och den nationella statens auktoritet. Därför 

finns det uppenbar spänning mellan idén om Europadomstolens subsidiaritet och 

rättigheternas universalitet, dvs. idén om att samma skydd ska gälla för alla medborgare inom 

Europakonventionens jurisdiktion. Under en föreläsning i kursen statskunskap sade vår 

föreläsare att juridik är förstenad politik. Politikerna debatterar olika förslag och lägger fram 

lagförslag i form av motioner i riksdagen. När en motion väl har klubbats igenom av 

riksdagens ledamöter upphör politikernas inflytande över lagen. Det juridiska systemet tar 

över och tolkar och implementerar lagarna som politikerna har godkänt. På den internationella 

nivån går det inte skilja på den juridiska och politiska nivån. Länderna har både skrivit under 

lagen och är också med och tolkar den. Detta är omöjligt att komma ifrån eftersom det inte 

finns någon världsregering som har globalt våldsmonopol.  

 

Figur 2: Det internationella juridiska systemet, 2013-09-04 
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Europadomstolen har fått mycket kritik för doktrinen om ”margin of appreciation” och den 

här uppsatsen har försökt ställa MR-kommitténs syrakusaprinciper som ett universalistiskt 

perspektiv i motsats till Europadomstolen. Nu kommer vi till den kritiska punkten i debatten 

mellan universalism och kulturrelativism vad gäller internationell lag. Trots den till synes 

universalistiska ansatsen hos MR-kommittén, så spelar staternas suveränitet en stor roll för 

MR-kommittén. För att MR-kommittén ska kunna döma i ett fall krävs det att 

konventionsstaten inte har uteslutit kommitténs kompetens genom att reservera sig mot en 

viss artikel i konventionen.135 Har en konventionsstat reserverat sig mot en artikel i den 

internationella konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter, kan inte MR-

kommittén döma ett land för brott mot just den artikeln. Ett exempel på denna tradition är den 

stora mängd reservationer som gjorts mot artikel 2 och artikel 16 i kvinnokonventionen 

(CEDAW). I dessa fall är det främst muslimska länder som gjort reservationer, men till de 16 

internationella konventioner och tilläggsprotokoll som ryms under FN-paraplyet har en 

mängd reservationer gjorts av länder från världens alla hörn.136 mr 2002 hade 37 stater gjort 

reservationer till ICCPR, dvs. 25 procent av 149 konventionsstater. Av dessa 37 kom 21 stater 

från Västeuropa och övriga stater137, 7 stater var latinamerikanska och karibiska stater, 4 

stater var asiatiska och 3 var afrikanska. Ett östeuropeiskt land (Rumänien) och Israel har 

gjort var sin reservation.138  Det är också intressant att notera att det är västerländska stater 

som står för merparten av reservationerna. Man brukar ju hävda att de internationella 

konventionerna främst representerar västerländska ideal och idétraditioner.  

 

Argumentet att Europadomstolen, på grund av ”margin of appreciation”, i större utsträckning 

har en kulturrelativistisk rättspraxis än MR-kommittén, är tveksamt eftersom medlemsstaterna 

har möjlighet att reservera sig mot artiklar i ICCPR. Det går att ställa reservationer eller s.k. 

förbehåll till Europakonventionen under förutsättning att dessa uppfyller vissa villkor. Enligt 

artikel 57 kan förbehåll göras i den mån en lag, som gäller vid tiden för statens tillträde till 

konventionen, inte överensstämmer med konventionen. Förbehåll av allmän karaktär (dvs. 

                                                
135 Möller, Jakob Th & de Zayas, Alfred, The United Nations Human Rights Committee Case Law 
1977-2008. 2009, s.51-52 
136 https://treaties.un.org - FN:s officiella hemsida där alla reservationer som gjorts till de olika 
konventionerna står att finna. 
137 Benämning på regional grupp i FN 
138 Martin Scheinin, Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights and Its 
Optional Protocols – Reflections on State Practice, 2004 
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enligt Wienkonventionen) är inte tillåtna. Möjligheten att göra förbehåll gäller i samband med 

tillträde till konventionen. Däremot kan en stat inte reservera sig mot en artikel i efterhand.139 

Det är alltså avsevärt svårare att reservera sig mot artiklar Europakonventionen än mot 

artiklar i ICCPR. Givetvis måste denna aspekt beaktas när man diskuterar Europadomstolens 

påstådda kulturrelativistiska karaktär. Doktrinen om "margin of appreciation" är ett sätt för 

Europadomstolen att hantera medlemsstaterna kulturella skillnader, liksom reservationer till 

ICCPR är ett sätt för MR-kommittén att hantera, eller slippa att hantera, medlemsstaternas 

kulturella skillnader. Detta gör det svårt att hävda att en rättspraxis skulle vara mer 

kulturrelativistisk än den andra.   

 
Ny syn på förhållandet mellan universalism v. kulturrelativism 

Federico Lenzerini beskriver i kapitlet innan hur upplysningsfilosoferna Locke och Hobbes 

driver tesen att mänskliga rättigheter måste ha ett kontraktsenligt arrangemang för att kunna 

bli konkreta rättigheter, som är i stånd att vinna över tillstånd av oordning och undanflykter 

och som dominerar mänskliga relationer när en social struktur saknas. Det kan tyckas ironiskt 

att motiveringen bakom samhällskontraktet, var att förverkliga universella rättigheter för att 

överkomma ett tillstånd av oordning, där en social struktur saknas. Idag motiveras snarare 

universalismen med att den ska hjälpa oss överkomma de sociala strukturer som finns i de 

olika partikulära kulturerna. Villkoren för våra rättigheter kommer att avgöras i utformningen 

av samhällskontraktet. Med detta i åtanke, är mänskliga rättigheter bundna att bli ideologiskt 

tolkade när det blir praktik, eftersom det är människor som tolkar och implementerar dem och 

människor har, som bekant, svårt att vara helt objektiva. 

 

Antropologerna var länge mycket kritiska till de mänskliga rättigheterna och detta grundar sig 

i antropologernas upptagenhet av kulturbegreppets lokala och sociala kontext. Kulturen och 

det lokala har i antropologin varit teoretiskt och metodologiskt centralt sedan början av 1900-

talet. Franz Boas menade att det var omöjligt att objektivt värdera en kulturs inre värld och 

begrepp från horisonten av en annan kulturs värdegrunder.140 Det manifest som amerikanen 

Melville Herskovits presenterade i kritik mot FN:s försök att formulera universellt giltiga 

värderingar blev en vattendelare inom antropologin.141 Herskovits och ”American 

                                                
139 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.49-50 
140 Johansson Dahre, Ulf. De mänskliga rättigheternas relativa universalism, 2013, s.114-115 
141 Johansson Dahre, Ulf. De ma ̈nskliga ra ̈ttigheternas relativa universalism, 2013, s.114 
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Anthropological Associations” manifest har med tiden betraktats av många som en extrem 

form av kulturrelativism. Många antropologer har sedan dess försökt argumentera mot denna 

form av kulturrelativism genom att engagera sig för mänskliga rättigheter och försöka 

blottlägga förtryck i alla dess former.142 Det ambivalenta förhållandet till mänskliga 

rättigheter har gjort att många antropologer har försökt hitta en tredje väg mellan universalism 

och kulturrelativism.  

 

Ulf Johansson Dahre, kritiserar försöken till en tredje väg eftersom forskarna försöker hitta en 

rättighetsmodell mellan dessa begrepp istället för att basera modellen på både universalism 

och kulturrelativism.143 Johansson Dahres kallar sin egen modell för relativ universalism. 

Denna beaktar både universalismen och relativismen. Alla människor och grupper har 

universella drag och behov, samtidigt som dessa ofta uttrycks på olika sätt. Människor lever 

sina liv till största delen i lokala kontexter. Johansson Dahre menar att påståendet att världen 

skulle ha blivit mer kosmopolitisk under globaliseringen är en ideologi snarare än en empirisk 

analys. Det relativistiska perspektivet handlar om att se mänskliga rättigheter som ett 

instrument för att skapa lokal kunskap om de förhållanden människor lever under snarare än 

att försöka förvandla det lokala till universell abstraktion. Johansson Dahre avslutar sitt 

resonemang med att understryka att mänskliga rättigheter i den efterkrigsliberalism, som 

dominerat den politiska och juridiska debatten sedan 1947, har syftat till att lyfta upp det 

lokala till det universella. Med relativ universalism är det snarare det universella som får en 

lokal kontext och mening, avslutar Johansson Dahre.144 

 

Jag uppfattar det som att Dahre och antropologernas forskning handlar om hur vi ska 

implementera mänskliga rättigheter. Det handlar om hur man kan göra det universella 

kulturellt tillgängligt. Johansson Dahre för onekligen fram en intressant modell för 

implementering av universella värden. Modellen kan dock inte helt appliceras i den här 

uppsatsen, som snarare handlar om hur kulturella värden ska värderas eller bedömas i 

förhållande till det universella. En intressant aspekt av Johansson Dahres modell är att det 

finns ett vertikalt avstånd mellan det universella och kulturella. Det universella är på en 

abstrakt nivå där uppe som ska implementeras ner till den kulturella nivån. Det är intressant 

                                                
142 Johansson Dahre, Ulf. De ma ̈nskliga ra ̈ttigheternas relativa universalism, 2013, s.114 
143 Johansson Dahre, Ulf. De ma ̈nskliga ra ̈ttigheternas relativa universalism, 2013, s.125 
144 Johansson Dahre, Ulf. De ma ̈nskliga ra ̈ttigheternas relativa universalism, 2013, s.121-122 
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att ha det i åtanke när vi återgår till jämförelsen mellan Europadomstolen och MR-kommittén. 

Varken MR-kommittén eller Europadomstolen befinner sig på en universell nivå. Som 

tidigare visats måste både MR-kommittén och Europadomstolen ta hänsyn till staternas 

suveränitet och därmed i viss mån deras kulturella skillnader. Om både MR-kommittén och 

Europadomstolen befinner sig på en kulturrelativistisk nivå, varifrån kommer då de 

universella värdena? Det finns inte någon nivå över FN, ingen ytterligare instans. Det finns 

inget abstrakt ”ovanifrån” som de universella värdena kan implementeras ifrån. Det är lätt att 

se FN:s mänskliga rättigheter som den högsta nivån och den allmänna deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna som de abstrakta värden som ska implementeras ”där nere” på 

marken. Det faktum att internationella domstolar på den högsta nivån också måste ta hänsyn 

till det kulturella gör att vi måste omvärdera vår syn på förhållandet mellan det universella 

och det relativa.  

 

Elena Namli förespråkar i sin kritik av det liberala försvaret för de mänskliga rättigheternas 

universalitet en öppen universalitet (open universality). Den öppna universaliteten 

kännetecknas av dess normativa karaktär. Den ska ses som en moralisk idé snarare än en 

politisk eller juridisk praktik. Universella mänskliga rättigheter ska förstås ha mål som vi 

varken kan nå upp till eller bör ge upp. Idén om att alla människor har obestridliga rättigheter, 

är av största vikt eftersom de ger människor mod och styrka att få sina rättigheter 

respekterade. Samtidigt så menar Namli att varje faktisk formulering och praktik av de 

mänskliga rättigheterna endast kan ses som en approximering av de mänskliga rättigheternas 

universalitet. Jag tolkar det som att Namli menar att så fort de mänskliga rättigheterna sätts på 

pränt eller används i praktiken får det en politisk och en ideologisk dimension. Den öppna 

universaliteten skulle, enligt Namli, försvara varje artikulering av de mänskliga rättigheterna 

från att uppfattas som icke-politisk och därmed immun från korruption och felaktig 

användning.145 Namli liknar den öppna universaliteten och de mänskliga rättigheterna vid 

Jaques Derridas koncept av rättvisa och rätt. Derrida ser rättvisan som en oåtkomlig och 

ouppnåelig nivå eller idé, som motiverar lagarna och ligger i deras förlängning, som ett slags 

hopp om en kommande rättvisa. Rätten å andra sidan handlar om lagarna, juridiken och det 

legala väldet. Derrida använder sig av dekonstruktion bl.a. för att hitta dolda antaganden 

bakom en text. Jag tolkar det som att Derrida försöker dekonstruera det som vi ser som 

                                                
145 Namli, Elena. Human rights as Ethics, Politics, and Law, 2014, s. 59 
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objektivt och att det som faktiskt är objektivt är något som vi inte kan uppnå, t.ex. universella 

mänskliga rättigheter eller rättvisa.  

 

”Dekonstruktionen äger rum i intervallet som skiljer omöjligheten att dekonstruera rättvisan från 

möjligheten att dekonstruera rätten. Dekonstruktionen är möjlig som en erfarenhet av de omöjliga, 

just där – även om den inte är närvarande, inte ännu närvarande eller aldrig kommer vara det, 

finns rättvisan.”146 

 

Med detta citat menar Derrida att dekonstruktion av rätten är möjlig just därför att den inte är 

rättvis. Hade rätten varit rättvis så hade vi inte kunnat dekonstruera den. Vi kommer aldrig 

kunna dekonstruera rättvisan eftersom rättvisan är ouppnåeligt ideal.  

  

Namli menar att Derrida strävar efter att dekonstruera varje påstående om en lags eller 

konventions universalitet eller rättvisa som en korrumperad universalitet eller som en 

korrumperad rättvisa. Rättvisa försvinner i det ögonblick som någon påstår att hans eller 

hennes handlingar, beslut eller politik är rättvis.147 Derridas åtskillnad av rättvisa och rätt 

passar också bra in på min uppsats. Istället för att ha en vertikal åtskillnad mellan den 

abstrakta universalismen och den praktiska och jordnära kulturella nivån, borde kanske 

skillnad mellan universalism och kulturrelativism ses som skillnaden mellan Derridas koncept 

om rätt och rättvisa.  

 

Det är också möjligt att helt förkasta universalismen. Efter att ha konstaterat att varken  

MR-kommittén och Europadomstolen kan befinna sig på en universell nivå skulle man kunna 

strunta i universalismen eftersom den till synes är ogenomförbar och omöjlig att uppnå. Som 

en förlängning av detta resonemang skulle de internationella domstolarna inte behövas. De 

kan inte genomföra de universella rättigheter som de menar att de står för. Utan de 

internationella domstolarna skulle den enskilde medborgaren stå offer för de nationella 

domstolarna och den nationella auktoriteten. Anledningen till att Europadomstolen skapades 

var ju på grund av de ofattbara grymheter som stater och nationella myndigheter begick mot 

enskilda individer. Europadomstolen är den första domstolen där en individ kan åtala sin egen 

stat eller någon annan för den delen. Svaret kan inte vara att förkasta universalismen, de 

                                                
146 Derrida, Jaques. Lagens kraft, 2005, s. 22 
147 Namli, Elena. Human rights as Ethics, Politics, and Law, 2014, s. 60 
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internationella domstolarna och de internationella konventionerna. Vi återgår till Derridas 

koncept om rätt och rättvisa kan, precis som Namli gjorde, likna skillnaden mellan rätten och 

rättvisan som skillnaden mellan universalism och kulturrelativism. Ingen internationell 

domstol kan påstå att den är helt universalistisk och att deras domslut står helt i linje med 

universalismen. Ingen kan ta patent på de universella rättigheterna. Istället får universalismen 

och de universella rättigheterna utgöra det ideal som de internationella domstolarna ska sträva 

efter.  

 

Doktrinen om ”margin of appreciation” används framför allt i de fall där det krävs kännedom 

om nationella och lokala tankesätt, vanor och intressen. I de frågor där man inte kan urskilja 

en europeisk konsensus, dvs. en minimistandard för en rättighet, tenderar tolkningsmarginalen 

att bli större.148 Europadomstolens uttalande i fallen ”Margin of appreciation” var från början 

tänkt som ett verktyg för Europadomstolen att hantera ländernas olikheter.149 Domstolen är 

obenägen att basera sina domslut på kulturell basis utan hänvisar då till ”margin of 

appreciation” och ger staten därmed viss frihet att bestämma hur en viss rättighet ska tolkas 

och implementeras inom det egna territoriet.150 

 

Europadomstolen är obenägen att basera sina domslut på kulturella principer men refererar 

däremot ofta till demokrati, sekularism och pluralism, som grund för sina domslut. I Leyla 

Sahin-fallet, som beskrivits i tidigare kapitel, menade Europadomstolen att religionsfriheten 

kan inskränkas för att försvara sekularismen, som den turkiska konstitutionsdomstolen 

menade stod som garant för demokratiska värderingar. Turkiet använde sig också av 

sekularismen som argument för att upplösa det islamistiska partiet Refah Partisi (ung. 

Välfärdspartiet). Konstitutionsdomstolen upplöste partiet med motiveringen att det blivit en 

"samlingspunkt för aktiviteter mot principen om sekularism".151 

 

Även i Frankrike har argumentet om sekularism använts. I fallet Dogru och Kervanci mot 

Frankrike (domar 4.12.2008) avstängdes Belgin Dogru och Esma-Nur Kervanci från en 

                                                
148 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 2012, s.48 
149 Handyside mot Förenade kungariket, 1976, § 57 och Leyla mot Turkiet, application nr 44774/98, 
dom den 29 juni 2004, §10 
150 Lenzerini, Federico, The Culturalization of Human Rights Law, 2014, s.193 
151 Refah Partisi (The Welfare Party) m.fl. mot Turkiet, Applications nos. 41340/98, 41342/98, 
41343/98 and 41344/98, Europadomstolen, dom den 31 februari 2003, § 23 
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fransk statlig skola efter att de vägrat att ta av sig sina slöjor under gymnastik- och 

idrottslektioner. Den franska nationalförsamlingen antog 2004 en lag som förbjuder 

användning av religiösa symboler eller kläder i statliga skolor.152 Min poäng här är inte att jag 

tycker att ovanstående domar nödvändigtvis är felaktiga utan jag vill belysa, för det första, att 

bakom ord som sekularism och pluralism finns det naturligtvis en kulturell kontext. Inga ord 

existerar i ett vakuum. För det andra, påpekar Lenzerini, att när Europadomstolen ger staten 

frihet att röra sig inom tolkningsmarginalen agerar den, åtminstone delvis, utifrån sitt eget 

kulturella mönster. Slutligen kan man också fundera över vad det är som säger att just 

sekularism garanterar rättvisa åt alla medborgare. Det är märkligt att Europadomstolen inte 

har lagt större vikt vid att skärskåda begreppet sekularism. Vilken kulturell grund ligger 

bakom begreppet? Vem gynnas respektive missgynnas av sekularismens användning?   

 

Fallet Lautsi m.fl. mot Italien visar hur olika ett till synes absolut begrepp som sekularism kan 

tolkas. Fallet handlade om huruvida förekomsten av krucifix på väggarna i statliga skolor 

stred mot statens skyldighet, enligt artikel 2 i första tilläggsprotokollet till konventionen, att 

respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn undervisning i överensstämmelse med 

deras religiösa och filosofiska övertygelse, eventuellt i förening med religionsfriheten i artikel 

9 i konventionen. Soile Lautsi menade att det krucifix som fanns på väggen stred emot den 

sekulära uppfostran som hon vill ge sina barn. Krucifixet är en kristen symbol och den kan 

därför skapa problem för elever med annan religion eller med ateistisk världsuppfattning. 

Europadomstolen menade att detta var oförenligt med statens skyldighet att iaktta religiös 

neutralitet i statliga skolor. Slutsatsen blev att artikel 2 i första tilläggsprotokollet till 

konventionen i förening med artikel 9 i konventionen hade kränkts.153 Italien överklagade 

domen till Europadomstolens högre instans, den stora kammaren. Den stora kammaren 

beslutade med 15 röster mot 2 att krucifixet på väggarna inte kunde ses som religiös 

indoktrinering. Europadomstolen menade, att om anledningen till att en stat hade preferens för 

en speciell religion, som hänför sig ifrån landets historia eller traditioner, kan det inte anses 

övergå landets tolkningsmarginal eller "margin of appreciation". Krucifixen ska inte ses som 

religiös indoktrinering utan som ett uttryck för kulturell enhet och som ett identitetsuttryck. I 

                                                
152 Dogru mot Frankrike, Application no. 27058/05, Europadomstolen, 4 december 2008, § 30 
153 Lautsi med flera mot Italien, Application no. 30814/06, Europadomstolen, 18 mars 2011, § 31-32 
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den specifika kontexten hade den religiösa symbolen en sekulär dimension och ska därför inte 

tas bort.154   

 

I ovanstående fall sågs krucifixet som en sekulär symbol medan slöjan, i fallet Leyla Sahin 

mot Frankrike eller turbanen på identitetskortet i fallet Mann Singh ./. Frankrike, ansågs vara 

religiösa symboler. Då Precis Derrida menar att varje påstående om rättvisa är en 

korrumperad rättvisa, så kan Europadomstolens påstående om sekularism kanske förstås som 

en korrumperad sekularism, dvs. det är inte ett objektivt ord utan ett ord med kulturell 

bakgrund som måste förstås i en kulturell kontext. Europadomstolen borde inte överge sina 

universella ideal, men inse att de begrepp som de använder som neutrala sällan är det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
154 Lautsi med flera mot Italien, Application no. 30814/06, Europadomstolen, 18 mars 2011, § 56 



 

58 
 

 

8. Sammanfattning och slutsatser 
Doktrinen om ”margin of appreciation” har fått mycket kritik från jurister såväl som från 

akademiker för att undergräva rättigheternas universella karaktär. Mitt syfte med uppsatsen 

var att se om det gick att förkasta Europadomstolens rättspraxis och i synnerhet ”margin of 

appreciation” som kulturrelativistisk om den ställdes mot ett universalistiskt perspektiv.  

 

En av frågorna som jag ställde mig var huruvida det går att säga att MR-skyddet försvagas på 

grund av ”margin of appreciation”? Min slutsats är att det inte går att säga att MR-skyddet har 

försvagats i Europarådet utifrån argumentet att doktrinen främjar eller bidrar till 

kulturrelativism, detta eftersom det, som vi sett, är omöjligt att uppnå en total universalism på 

internationell nivå. Doktrinen om "margin of appreciation" är ett sätt för Europadomstolen att 

hantera medlemsländernas kulturella skillnader, men även MR-kommittén måste hantera 

kulturella skillnader mellan länderna. Min uppfattning är att mekanismen för att hantera dessa 

skillnader är att göra reservationer till ICCPR. En fjärdedel av konventionsstaterna har gjort 

någon slags reservation till ICCPR. Det är betydligt svårare att göra reservationer till 

Europakonventionen. De båda domstolarna har olika sätt att hantera eller balansera ländernas 

suveränitet. Med det i åtanke är det svårt att argumentera för att Europadomstolens rättspraxis 

skulle vara mer kulturrelativistisk än MR-kommitténs.   

 

Min uppfattning är att ”margin of appreciation” per se inte leder till en ökad godtycklighet 

därför att den tar hänsyn till länders kulturella skillnader. Däremot finns det en risk för en 

ökande godtycklighet, när domstolen fördunklar skillnaden mellan övervakning och giltighet, 

genom att det hindrar domstolen från att förklara anledningen till sitt beslut. Denna 

fördunkling leder till svårigheter för utomstående att kritisera eller avgöra huruvida 

domstolens tillämpning av "margin of appreciation" faktiskt var legitim. Spänningen mellan 

rättigheternas universella karaktär och "margin of appreciation" kommer alltid att finnas där 

och kan leda till att MR-skyddet undergrävs om Europadomstolen ger staterna alltför vid 

bedömningsmarginal och om domsluten hamnar för långt ifrån det universalistiska idealet, 

som Europadomstolen strävar efter att upprätthålla. Frågan handlar inte om man använder 

”margin of appreciation” utan hur man använder den och hur man rättfärdigar användningen 

av den. Hur kan ett krucifix ses som en kulturell identitetssymbol av sekulär karaktär medan 

huvudduk i skolan är en religiös symbol och måste förbjudas, med argumentet att skolan 

måste förblir sekulär? När Europadomstolen började använda "margin of appreciation" för 

fall som inte gällde allmänt nödläge så har behovet av att redovisa argumenten blivit av 
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yttersta vikt. Jämförelsen mellan MR-kommitténs och Europadomstolens praxis visar också 

svårigheterna med att uppnå universella rättigheter på global nivå, eftersom ländernas 

suveränitet inte går att bortse ifrån. Varje påstående att ett domslut eller en rättspraxis är av 

universell karaktär riskerar att bli en korrumperad universalism.  

 

Det finns inget lätt svar på hur man ska resonera i bedömningen kring mänskliga rättigheter, 

men ett första steg för Europadomstolen är att inse att, bakom neutrala och objektiva begrepp 

som ”margin of appreciation” och sekularism, finns det en kulturell och politisk dimension. 

Europadomstolen kanske borde stå upp för begrepp som sekularism, demokrati och pluralism 

så som vi i Europa historiskt uppfattar dem. Min poäng är att först när Europadomstolen kan 

se sin egen kulturella kontext så kan den och vi andra börja föra en ärlig diskussion om vilka 

värden vi vill att Europadomstolen ska stå upp för och hur de ska implementeras.  
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