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Summary 

 

A human right is described as such a fundamental right that every individual 

is considered to be able to claim it against the public. Before the Second 

World War the general opinion was that there was no need for an 

intergovernmental protection. At this time, it was considered to be every 

states responsibility how they treated there citizens, but after the Second 

World War new demands were made. This lead to the creation of the Council 

of Europe in 1949 and the outcome of a first version of the European 

Convention on Human Rights in 1950 which entered into force in 1953.  

 

After the convention entered into force a lot of changes has occurred in 

Europe where the formation of the European Union and the opening of the 

Eastern Europe has been the most prominent. Today the convention is a part 

of union law as fundamental general principles. Nevertheless, there is no 

external control on how the European Union live up to the fundamental rights 

of the convention, but there is a requirement of every member state to give 

the rights full acknowledgment. Not until the European Union is a part of the 

convention on its own there is an obligation to give the convention full 

enforcement.  

 

This construction raises a number of interesting questions about how the true 

protection is maintained within the union and how and if a harmonization of 

family law could be implemented and if this is a possibility at the present 

time. Today there is a number of voices raised on the matter of member states 

national legislation regarding family law and the ambition that these should 

approach each other. This makes the area an up-to-date and forward-looking 

issue. Based on this background, the aim of the paper has been to investigate 

whether there is a possibility of harmonizing family law within the union with 

the convention as a starting point and a common ground. This approach 

should be based on the minimum protection set out in the articles concerning 

family law in the convention, which are exemplified by the decisions of the 

European court of human rights. The focus will naturally be on articles in the 

convention that deals with family and family law. 

 

Harmonization of family law is set in relation to both the objective and 

purpose of national law as well as union law. These two systems are linked 

to each other and within the union there is an advanced norm hierarchical 

structure between national regulation in relations to union law. As a general 

the union law tops national law. But the member states of the union has split 

obligations and even if they are obligated to act according to union law, they 
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are also obligated to act according to the convention. Within the union are the 

official standing point that the European Court of Justice should act side by 

side with the European Court of Human Rights and complement each other 

without compromising each other’s powers and areas. In reality is this more 

difficult due to the fact that the priorities are widely different. Within the 

union is the priority always the union and its goals and ambitions while the 

convention of human rights has a more overall purpose to protect the human 

rights. This leads to a bit of a conflict in the member states who has to joggle 

these to ambition nationally, while protecting there own national inheritance 

and culture. Therefore, there is a difficulty in the harmonization due to 

different priorities.   
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Sammanfattning 

En mänsklig rättighet beskrivs som en så fundamental rättighet att varje 

enskild anses kunna hävda den gentemot det allmänna. Trots det ansågs det 

inte finnas något behov av ett mellanstatligt skydd innan andra världskriget. 

Då ansåg man att det var varje stats ensak hur de behandlade sina medborgare 

men efter andra världskriget aktualiserades nya krav. Detta ledde till att 

Europarådet bildades 1949 och en första version av Europakonventionen kom 

1950 vilken trädde i kraft 1953. Efter Europakonventionens ikraftträdande 

har flertalet förändringar skett inom Europa, där bildandet av den Europeiska 

Unionen varit den mest framträdande tätt följd av öppnandet av Östeuropa. 

 

Idag ingår Europakonventionen i unionsrätten som en del av unionens 

grundläggande rättsprinciper. Trots detta finns inget externt krav på att 

unionen lever upp till rättigheterna i konventionen utan det ansvaret ligger på 

varje medlemsstat och först den dag unionen är part till konventionen har de 

en skyldighet att upprätthålla denna i sitt rättsutövande. Detta väcker ett antal 

intressanta frågor om hur det egentliga skyddet upprätthålls inom unionen 

samt hur en eventuell harmonisering av den familjerättsliga lagstiftningen 

skulle kunna genomföras. Om den alls kan genomföras i dagsläget. Flertalet 

röster höjs för att medlemsstaternas nationella lagstiftning bör närma sig 

varandra inom detta område vilket gör det till en aktuell och framåtblickande 

frågeställning.  

 

Uppsatsen har med denna bakgrund valt att undersöka om det finns en 

möjlighet till harmonisering av den familjerättsliga lagstiftningen inom 

unionen med Europakonventionen som utgångspunkt. Uppsatsen skall utgå 

från det minimiskydd som anges i de familjerättsliga artiklarna i 

Europakonvention vilka exemplifieras genom Europadomstolens 

avgöranden. Fokus kommer av naturliga skäl ligga på de artiklar i 

konventionen som behandlar familjen och de familjerättsliga frågorna. En 

harmonisering av familjerätten ställs i relation till såväl den nationella 

regleringens mål och syfte som unionens. Även de inom Europarådet och 

Europadomstolen rådande värderingarna iakttas.  

 

Inom unionen råder det en avancerad normhierarkisk struktur mellan såväl 

den nationella regleringen som den unions- och europarättsliga regleringen. 

Sammanfattningsvis så står den unionsrättsliga regleringen över 

medlemsstaternas nationella reglering och avgöranden. Tanken är dock 

att Europadomstolen skall verka sida vid sida med EU-domstolen och 

komplettera varandra utan att inkräkta på varandras befogenheter och 
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områden. I realiteten blir detta svårt om de båda domstolarna skall handha 

liknande mål trots deras prioriteringar är vitt skilda. Europadomstolen har 

som högsta prioritet de mänskliga rättigheterna medan EU-domstolen 

prioriterar unionens syfte och mål samt dess inre marknad. Förutom detta 

råder det i dagsläget en stor diskrepans mellan den familjerättsliga 

lagstiftningen inom unionen.  

 

Av dessa ovan nämnda skäl kommer uppsatsen fram till att det i dagsläget 

inte skulle gagna de enskilda medlemsländerna inom unionen om den 

familjerättsliga lagstiftningen harmoniserades. Detta då unionen inte vill 

underkasta sig någon extern kontroll samtidigt som de familjerättsliga 

rättigheterna troligen kommer, vid en konflikt, få stå tillbaka för unionens 

egna prioriteringar. 

 
 



 

 

 

5 

Förkortningar 
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Law 
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   Declaration of Human Rights) FN-

   konventionen 

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

En mänsklig rättighet beskrivs som en så fundamental rättighet att varje 

enskild anses kunna hävda den gentemot det allmänna. Idén om sådana 

rättigheter kan i västvärlden spåras tillbaka till 1700-talet och upplysningens 

syn på människan som fri men också i behov av att leva tryggt. Detta ger i 

västvärlden en lång tradition av grundläggande mänskliga rättigheter. Trots 

detta ansågs det inte finnas något behov av ett mellanstatligt skydd för dessa 

rättigheter under flera hundra år. Före andra världskriget ansågs det vara varje 

stats ensak hur deras egna medborgare behandlades. Efter andra världskriget 

aktualiserades dock kravet på ett mellanstatligt skydd för de grundläggande 

rättigheterna.1 För att möjliggöra detta bildades Europarådet 1949 som en 

samarbetsorganisation med syfte att stärka demokrati och mänskliga 

rättigheter bland sina medlemsstater. Europarådets medlemsstater har sedan 

möjlighet att ansluta sig till Europakonventionen, vilken blev den praktiska 

realisationen av det mellanstatliga skyddet. Den första versionen av 

Europakonventionen kom 1950 och gav redan från början individer på 

konventionsstaternas territorium ett skydd för de grundläggande rättigheterna 

samt tillgång till internationella domstolar vid en eventuell kränkning.2 

Europarådet består idag av 47 europeiska medlemsstater och samtliga av 

dessa är anslutna till, och har ratificerat, Europakonventionen.3 Genom 

Lissabonfördraget har även Europeiska Unionen förbundit sig att ansluta sig 

till Europakonventionen4, vilket ännu inte gjorts. Den enskildes rättigheter i 

konventionen anses trots detta utgöra en del av Europeiska unionens 

grundläggande rättsprinciper vilka skall iakttas i unionsrätten. Skyldigheten 

att upprätthålla konventionens skydd inom den egna jurisdiktionen vilar dock 

på de enskilda staterna. Först den dag unionen är part till Europakonventionen 

är de skyldiga att följa den.5  

 

Europeiska Unionens skydd för de grundläggande rättigheterna6 vilar på tre 

grunder. Dessa är unionens rättighetsstadga, Europakonventionen samt 

medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och värderingar. 

Unionens rättighetsstadga innehåller unionsmedborgares grundläggande 

                                                 
1 Fisher (2017), sidan 13. 
2 de Cruz (2010), sidan 322. 
3 Fisher (2017), sidan 42–43. 
4 Artikel 6.2 FEU. 
5 Fisher (2017), sidan 42–43 och Bernitz & Kjellgren (2014), sidan 150-151. 
6 Artikel 6 FEU. 
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rättigheter och är tillämplig vid utövandet av unionsrätt men inte vid 

utövandet av nationell rätt. Europakonventionen samt medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner ingår i unionsrätten som allmänna 

principer vilka skall beaktas. Rättighetsstadgan tillkom efter 

Europakonventionen och de båda har flertalet likheter. Trots detta skall 

stadgan inte anses utgöra någon dubblering av konventionen då den är mer 

modern och utökad.7 Kompletteringen visar sig bland annat genom att 

stadgan innehåller bestämmelser om att skyddsnivån i Europakonventionen 

alltid ska iakttas8 samt att stadgan inte får tolkas på ett sådant sätt att den 

inskränker konventionen.9  

 

Såväl Europakonventionen som Rättighetsstadgan innehåller artiklar vilka 

anspelar på familjerätten. Dessa är tillämpliga inom unionen och dess 

medlemsstater. Unionsrätten har en självständig ställning som rättsordning 

men är också en del av varje medlemsstats rättsordning. Medlemsstaterna är 

därmed förpliktade att lojalt tillämpa och ge effekt åt unionsrättens regler och 

principer. Initialt fastställdes unionsrättens företräde framför nationell rätt 

genom praxis, men via Lissabonfördraget är företrädet nu lagstadgat.10 

Unionens medlemsstater har därmed dubbla skyldigheter att följa 

Europakonventionen, dels via ratificering och dels genom att det är en del av 

unionens allmänna rättsprinciper. Genom medlemskapet i unionen är 

medlemsstaterna även skyldiga att följa Rättighetsstadgan vid tillämpandet 

av unionsrätt. Detta är två olika överenskommelser med vissa gemensamma 

beröringspunkter, vilket borde säkerställa att alla unionsmedborgare har ett 

gemensamt lagstadgat minimiskydd avseende familjerätten. Verkligheten 

visar dock att de familjerättsliga rättigheterna varierar stort inom Europa från 

konservativa regleringar11 till ett mer liberalt synsätt på familjerätt.     

       

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en 

möjlighet till harmonisering av den familjerättsliga lagstiftningen inom 

unionen med Europakonventionen som utgångspunkt. Uppsatsen skall utgå 

från det minimiskydd som anges i de familjerättsliga artiklarna i 

Europakonvention. För att erhålla förståelse för hur Europakonventionen 

                                                 
7 Bernitz & Kjellgren (2014), sidan 19, 142–147. 
8 Artikel 53 FEU. 
9 Bernitz & Kjellgren (2014), sidan 146. 
10 Bernitz & Kjellgren (2014), sidan 99. 
11 http://www.amnestypress.se/artiklar/26017/stopp-skarpt-abortlag-i-polen/, 

https://www.svt.se/nyheter/abort (besökt 2018-04-06) och https://e-

justice.europa.eu/content_divorce-45-ie-en.do?member=1 (besökt 2018-04-06). 

http://www.amnestypress.se/artiklar/26017/stopp-skarpt-abortlag-i-polen/
https://www.svt.se/nyheter/abort
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ie-en.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ie-en.do?member=1
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appliceras kommer Europadomstolens avgöranden vara av väsentlig 

betydelse. De domar från Europadomstolen som blir aktuella är därför de som 

berör familjerätt vilket främst ger domar som berör artiklarna åtta och tolv i 

Europakonventionen. I enstaka fall har även avgörande avseende artikel sex 

och fjorton i Europakonventionen rört familjelivet. Europakonventionen och 

Europadomstolens avgörande ställs sedan i relation till såväl unionsrätt som 

nationell rätt, och i förlängningen även i relations till unions övergripande mål 

och syfte. Utifrån detta har uppsatsen ambitionen att dra slutsatser om en 

eventuell framtida harmonisering av den familjerättsliga lagstiftningen inom 

unionen. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen skall följande frågor besvaras: 

 

− Hur ser relationen mellan Europakonventionen, Europadomstolen, 

Europeiska Unionen, Rättighetsstadgan och EU-domstolen ut? 

− Hur bryter den nationella lagstiftningen i unionens medlemsstater mot 

Europakonvention avseende familjerättsliga rättigheter?  

− Kan man utifrån detta material dra några slutsatser avseende 

möjligheten till harmonisering av den familjerättsliga lagstiftningen 

inom Europeiska Unionen och dess medlemsstater? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer beröra de delar av Europakonventionen vilka behandlar 

familjen och familjerätt. Detta innebär att det främst är artiklarna 8 (rätten till 

privat- och familjeliv) och 12 (rätten att gifta sig) men i relevanta fall även 

artiklarna 6 (rätt till en rättvis rättegång) och 14 (förbud mot diskriminering). 

Uppsatsen kommer att utgå från de mänskliga rättigheterna i 

Europakonventionen. Andra internationella konventioner berörs enbart i de 

fall detta krävs för förståelsen. Uppsatsen kommer enbart att ge en översiktlig 

genomgång av den unionsrättslig lagstiftningen i den utsträckning det är 

nödvändigt för förståelsen. Uppsatsen kommer inte heller beröra de 

ekonomiska aspekterna av familjerätten. 

 

Uppsatsen kommer genomföra en komparation vilket gör det avgörande att 

definiera vad som avses med lag.12 I denna uppsats avses med lag såväl 

                                                 
12 Samuel (2014), sidan 9. 
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nationell som unionsrättslig lagstiftning. Hela nationella juridiska system 

kommer inte jämföras utan bara de delar som anses relevanta för uppsatsens 

syfte och mål. Uppsatsen har inte heller någon ansats att gruppera och förklara 

de nationella systemen eller dess tillhörighet till olika familjer. De länder som 

kommer att behandlas i uppsatsen är främst de nationer som är medlemmar i 

både Europarådet och Europeiska Unionen då uppsatsen inte aspirerar på att 

göra en fullständig genomgång av alla europeiska länder. Med tanke på att 

unionens omfång utökar kan det dock vara relevant med enstaka exempel från 

länder som har ambitionen att bli medlemmar i unionen. 

 

1.5 Definitioner 

I denna uppsats används familjerätt som ett sammanfattande begrepp för den 

lagstiftning i såväl unionen som medlemsländerna vilken påverkar 

familjelivet. Regleringen kan dock återfinnas och utformas olika men fokus i 

uppsatsen är det syfte som regleringen uppnår i relation till familjen. 

Familjerätt definieras som de regler som behandlar äktenskapets ingående 

och upplösning, om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar för parterna 

och andra samt förhållandet mellan förälder och barn.13 I denna uppsats 

kommer dock, som ovan nämnts, inte de ekonomiska rättsverkningarna 

beröras.  

 

I uppsatsen benämns de stater som är medlemmar i Europeiska Unionen som 

medlemsstater medan en stat ansluten till Europakonventionen benämns 

konventionsstat. Europakonventionen tillhör europarätten medan den 

lagstiftning som är tillämpbar inom unionen utgör unionsrätt.14 I denna 

uppsats kommer Europakonventionens artiklar vara utgångspunkten vilken 

de nationella regleringarna och unionsrätten jämförs med. I denna uppsats 

kommer den komparativa rätten ses som en metod inom juridiken. Detta 

innebär att komparativ rätt inte definieras som inriktning, perspektiv, ämne 

eller som ett gemensamt namn för ett flertal olika metoder att studera 

juridik.15  

 

1.6 Metod 

Metodologin är det tillvägagångssättet som följs vid uppsatsarbetet. För att 

kunna avgöra den mest lämpliga metoden är det viktigt att definiera om 

                                                 
13 Hyd́en & Hyd́en (2016), sidan 71–72. 
14 Bernitz & Kjellgren (2014), sidan 19. 
15 Samuel (2014), sidan 13. 
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uppsatsen syftar till att förklara och förstå ett problem och där tillhörande 

reglering eller om ambitionen är en lösning på en företeelse.16 Ansatsen i 

uppsatsen är deskriptiv vilket ger att uppsatsen syftar till att förstå den 

familjerättsliga lagstiftningen inom unionen i förhållande till nationell 

lagstiftning. Uppsatsen har även ett framåtblickande perspektiv då 

ambitionen är att dra slutsatser om möjligheterna till harmonisering av den 

familjerättsliga lagstiftningen inom union. Europakonventionen skall utgöra 

grunden för jämförelsen. Nedan kommer redogöras för valet av metod samt 

grunden för detta.  

 

En komparativ metod har valts då uppsatsens syftar till att jämföra 

Europakonventionen med nationell familjerättslig lagstiftning. Vid valet av 

komparativ rätt som metod kan denna beskrivas som en samling av metoder 

och angreppssätt vilka används för att ge en helhetsbild av en flerdimensionell 

struktur. Detta ger att den komparativa metoden ofta behöver kompletteras 

för att till fullo möta syftet och målen med uppsatsen.17  

 

I denna uppsats kommer den komparativa metoden kompletteras av en 

rättsdogmatisk metod. Då man vid komparation fastställer gällande rätt i två 

eller flera länder och sedan jämför dessa kan den komparativa metoden anses 

vara en form av rättsdogmatisk metod.18 Den komparativa metoden kan sägas 

ha sitt ursprung i rättsdogmatiken vilken utvecklades i och med 

introduktionen av komparation inom juridiken. Detta medförde en utveckling 

inom juridiken från att ha varit nationellt bunden till att nu kunna hanteras 

internationellt. Genom att jämföra nationella regleringar och verkningar 

erhölls även ett bredare perspektiv vilket ökade förståelsen för det egna 

rättssystemet.19 Då tyngdpunkten ligger på jämförelse karakteriseras den 

komparativa forskningen av att den är pluralistisk och relevant i takt med att 

globaliseringen ökar. Ambitionen vid komparation är att förstå och förklara 

på vilka sätt olika samhällen och kulturer upplever och förhåller sig till 

sociala, ekonomiska och politiska förändringar.20 För att förstå och förklara 

kan komparationen göras på olika nivåer vilket ges av hur övergripande 

perspektiv jämförelsen har. Ju högre upp i strukturen jämförelsen görs desto 

fler likheter brukar finnas, som exempel kan nämnas en jämförelse av syfte 

med lagstiftningen. Syftet kan vara gemensamt i olika juridiska system trots 

att regleringen och det praktiska utförandet skiljer sig åt. Ju mer specifik 

jämförelsen blir desto längre ner i strukturen görs komparationen. Detta 

beskrivs som att komparationen görs på makro- alternativt mikronivå. Vid en 

                                                 
16 Samuel (2014), sidan 2. 
17 Samuel (2014), sidan 4, 13–14, 23. 
18 Korling & Zamboni (2013), Kleineman: Rättsdogmatisk metod, sidan 40.  
19 Korling & Zamboni (2013), Valguanera: Den komparativa metoden, sidan. 141. 
20 May (2001), sidan 239–242. 
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makrokomparation jämförs hela det legala systemet medan man vid en 

mikrokomparation jämför ett specifikt område, rättsregel eller verkning. Vid 

en mikrokomparation krävs dock en förståelse för hela det legala systemet, 

vilket ger att ett visst makroperspektiv alltid måste finnas. Nivåerna är 

sammankopplade genom att samhället påverkas av sociala ideologier och 

prioriteringar vilket påverkar alla olika nivåer i samhället. Sådana 

förändringar brukar kunna skönjas i domstolsavgörande vilket ger att en 

mikrokomparation kan ge en djupare förståelse för bakomliggande syften på 

makronivå. Mikrokomparation innebär att man vill förklara eller förstå en 

reglering, eller dess funktion. Rättsfall utgör då en av strategierna men är 

beroende av en förståelse för strukturen bakom.21 Ambitionen med uppsatsen 

är att den, genom att studera Europadomstolens avgörande, skall kunna dra 

slutsatser om såväl historien som framtiden. 

 

Vid valet av komparativ metod skall uppsatsens frågeställning kräva en 

komparativ ansats. Jämförelsen skall krävas för att kunna dra slutsatser  som 

enskilda analyser inte kunnat göra. Målet med komparativ rätt blir då att 

identifiera likheter och olikheter som existerar mellan juridiska system 

och/eller regleringar och därmed utöka kunskapen om de system man 

undersöker. Det viktigaste vid komparativ rätt är att identifiera vad målet med 

jämförelsen är samt att det som jämförs är relevant. Juridisk komparativ 

metod har kritiserats för att den enbart medger en jämförelse och inte en 

möjlighet att vetenskapligt falsifiera påståenden.22 

 

En komparation är även genealogisk eller analogisk. Den genealogiska 

komparationen innebär att jämförelsen syftar till att identifiera likheter och 

gemensamma bakgrunder samt ett eventuellt gemensamt arv i rättsordning. 

En analogisk komparation tar inte hänsyn till detta. Vid analogisk 

komparation jämför man istället system eller reglering utan hänsyn till dess 

historia. Vid denna typ av jämförelse tittar man på funktionen av regleringen 

vilket gör den speciellt lämplig vid mikokomparation. Den genealogiska 

komparationen blir relevant när man ska leta efter gemensamma förklaringar 

till systemens funktion, det vill säga förklara bakgrunden till regleringen. Vid 

jämförelse av funktion kan det finnas svårigheter med att identifiera rätt 

bakomliggande reglering, och därmed fastställa vad som skall jämföras. 

Komparation via funktion har även kritiserats för att denna jämförelse riskerar 

missa helhetsperspektivet men är trots detta det allmänt vedertagna sättet att 

utföra juridisk komparation. Att jämföra via funktion anses essentiellt då det 

innebär att man går vidare från regleringens ordalydelse i syfte att till fullo 

                                                 
21 Samuel (2014), sidan 11–12, 18–19, 21–22, 50–52. 
22 Samuel (2014), sidan 14, 25–26, 45, 48–49. 
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förstå avsikten med regleringen.23 För en rättvisande komparation skall det 

aktuella rättsläget kartläggas och den komparativa metoden kompletteras med 

en deskriptiv metod så som anges nedan. 

 

För den deskriptiva delen av uppsatsen kommer rättsdogmatisk metod 

användas, vilken innebär en analys av rättsregler i vetenskapligt syfte utifrån 

en konkret problemställning. Metoden beskrivs vanligen som en tolkning av 

gällande rätt vilket kan uttryckas som en kombination av tillämpning och 

vetenskap vilken syftar till att åstadkomma en problemlösning. Vid denna 

metod anläggs ett inifrånperspektiv som gör kravet på fullständighet, 

transparens, kritiskt förhållningssätt och förklaringsmodeller viktigt. 

Metoden består i att de olika komponenterna i rättskälleläran analyseras för 

att ge ett slutresultat som speglar gällande rätt på ett korrekt och objektivt sätt, 

vilket gör det till en tolkningslära. Metoden är att den generella regeln skall 

fastställas, förklaras, ges relevans och beskriva tillämpningen vilket används 

för att identifiera det rättsliga problemet.24 Inifrånperspektivet innebär att man 

studerar rättsreglernas innehåll samt hur dessa skall tolkas och tillämpas 

utifrån devisen att juridiken är ett givet regelsystem och en praktisk vetenskap 

som tillhandahåller anvisningar om hur individerna förväntas agera i de 

situationer som täcks av lagen.25 Den kritiskt rättsdogmatiska metoden 

innebär att man både beskriver den gällande rätten och utifrån de slutsatser 

som kan dras om innehållet, påvisar var rätten är otillfredsställande och bör 

ändras. Detta kan även uttryckas som att de-lege-lata-argumentationen 

beskriver rättsläget som det är, medan de-lege-ferenda-argumentationen 

föreslår lösningar på problem som ännu inte är lösta. Vid de-lege-ferenda är 

kravet på en noggrann och exakt redovisning av underlaget för analysen högt 

eftersom det används för att kunna validera analysen.26 De-lege-ferenda 

innebär alltså en argumentation för förändring av gällande rätt.  Behovet av 

förändring kan bero på sådant som att utvecklingen i samhället gjort lagen 

inaktuell, den allmänna moraluppfattningen har ändrats eller att lagen vid 

tillämpning framstår som otillräcklig.27 

 

Då uppsatsen kommer behandla unionsrätt aktualiserar detta användandet av 

den EU-rättsliga metoden. Grunden i metoden är betraktandet av unionsrätt 

som en autonom rättsordning vilket ger ett krav på att förstå och hantera 

unionsrättsliga källor.28 Två parametrar är av avgörande betydelse för den 

EU-rättsliga metoden. Den första är EU-domstolens tolkning att unionsrätten 

                                                 
23 Samuel (2014), sidan 57–65, 79–80, 98, 119. 
24 Korling & Zamboni (2013), Kleineman: Rättsdogmatisk metod, sidan 23–29. 
25 Hyd́en & Hyd́en (2016), sidan 15. 
26 Korling & Zamboni (2013), Kleineman: Rättsdogmatisk metod, sidan 36–37, 39.  
27 Lehrberg (2016), sidan 271. 
28 Korling & Zamboni (2013), Reichel: EU-rättslig metod, sidan. 109. 
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är en rättsordning grundad på rättsstatsprincipen, rule of law. Den andra är att 

fördraget tillhandahåller effektiva mekanismer för att kontrollera och 

genomdriva unionsrätten. Denna princip är essentiell då unionen har en 

konstruktion i två nivåer med en gemensam unionsrättslig nivå och en 

nationell nivå. Detta gör att tolkningsprinciper krävs för en uniform tolkning 

och genomslag av unionsrätten inom medlemsstaterna.29 Inom den EU-

rättsliga metoden är användandet av allmänna rättsprinciper tydligt. 

Principerna kännetecknas av att de har en öppen och ändamålsenlig karaktär. 

En del principer är kodifierade genom fördragen men allmänna rättsprinciper 

är oftast inte det. De allmänna rättsprinciperna har ändå en framträdande roll. 

Deras betydelse var större tidigare när det fanns större luckor i den skrivna 

unionsrätten men de fyller fortfarande en funktion. De används även för att 

tolka sekundärrätten samt som en måttstock att pröva giltigheten mot. Inom 

unionsrätten betraktas Europakonventionen som en allmän rättsprincip och är 

därmed en del av det grundläggande skyddet. I praxis har det fastställts att 

principerna i Europakonventionen har konstitutionell status, vilket kritiserats 

då det anses ge domstolen en alltför rättsskapande roll när principerna både 

används som högt ställda principer och som hanteringsregler.30 

 

Vid valet av metod är Europakonventionens bakgrund och värderingar 

essentiella. Konventionen bygger på en i samhället utbredd och rådande 

konsensus om att vissa grundläggande värderingar bör upprätthållas. Detta 

har sin grund i naturrätten. Naturrätten bygger på en föreställning om att det 

finns en rätt som står över den människan skapat, den positiva rätten. 

Synsättet har sin grund i 1700-talet f Kr men har sedermera återfunnits hos 

filosofer som Aristoteles och vidare till Thomas ab Aquino, Hugo Grotius, 

John Locke och Jean Jaques Rousseaus. En av tankarna i naturrätten är tanken 

om ett samhällsfördrag vilket ger samhällsmedlemmarna ett skydd mot 

statsmakten. Detta bidrog till den franska revolutionen och naturrättslärorna 

fick sedermera en renässans efter andra världskriget och dess brott mot 

mänskligheten. Ursprunget till Europakonventionens rättigheter medför 

automatiskt att naturrätten är en del av uppsatsen. Idag känns dock den 

traditionella naturrätten lite föråldrad och det beskrivs snarare som 

naturrättsliga föreställningarna genomsyrar stora delar av rättssystemet vilket 

blir tydligt genom de mänskliga rättigheterna.31 I motsats till naturrätten står 

rättspositivismen som under 1800-talet fick stor betydelse i Europa. 

Utmärkande är att det tar avstånd från naturrätten och bara erkänner den av 

människan skapade rätten, den lagstadgade.32 Då rättspositivismen baseras på 

lagen behöver den tolkas, vilket görs via olika metoder. Den objektiva 

                                                 
29 Korling & Zamboni (2013), Reichel: EU-rättslig metod, sidan. 121. 
30 Korling & Zamboni (2013), Reichel: EU-rättslig metod, sidan. 125–126. 
31 Lehrberg (2016), sidan 226–232. 
32 Lehrberg (2016), sidan 237. 
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lagtolkningsmetoden innebär att man lägger störst vikt vid lagtextens ordalag. 

Den subjektiva lagtolkningsmetoden innebär istället att man utgår från 

lagmotiven för att tolka lagen, och motiven blir då viktigare än lagtexten i sig. 

Tolkar man istället lagen teologiskt innebär det att syftet med lagen ges störst 

betydelse. Eventuellt kan man även identifiera en eklektisk metod vilket är en 

sammanvägande metod som innebär att man använder den metod och de 

tolkningar som är bäst lämpade i det enskilda fallet utan en övergripande 

norm.33 Uppsatsen använder främst en objektiv lagtolkningsmetod även om 

regleringens bakgrund aldrig helt kan bortses från.  

 

1.7 Material och forskningsläge 

Material definieras som en konceptuell helhet vilket används för att beskriva 

ett speciellt fält av företeelser. Hur företeelsen beskrivs och vilket material 

som är relevant påverkas av sammanhanget.34 I denna uppsats kommer 

doktrin samt domar, då främst från Europadomstolen, användas för den 

deskriptiva delen. Europeiska kommissionen tillhandahåller material om 

familjerätt digitalt, och de definierar familjerätt som den reglering som berör 

äktenskap, äktenskapsskillnad samt barn och förälder så som adoption, 

vårdnad och umgänge. De konstaterar även att dessa regler skiljer sig åt 

mellan medlemsstaterna, vilket de anser beror på stark kulturell koppling. 

Europeiska Unionen har som mål att fastställa gemensamma familjerättsliga 

regler för att underlätta för unionsmedborgarna. Detta bygger dock på att 

medlemsstaterna är eniga. Till dess erbjuds information om den 

familjerättsliga regleringen i de olika staterna.35 

 

Det finns en del framstående jurister som forskar inom området 

harmonisering av familjerätt inom unionen där Katharina Boele-Woelki, 

dekan på Bucerius Law School i Hamburg och tidigare professor i Private 

International Law, Comparative Law and Family Law, är en. 2016 blev hon 

även hedersdoktor vid Uppsala universitet och sedan 2001 har hon varit 

ordförande i CEFL, vilken hon var initiativtagare till. Förutom detta är hon 

delaktig i ett flertal andra familjerättsliga och komparativa sammanhang. 

Sedan 2003 har hon varit redaktör för the European Family Law Series. Hon 

har även fått priser för sitt arbete inom internationell och europeisk 

familjerätt.36 Sitt bidrag till harmonisering av den internationella familjerätten 

kommer främst genom bokserien the European Family Law series vilka är 

                                                 
33 Lehrberg (2016), sidan 244–248. 
34 Samuel (2014), sidan 1. 
35 https://e-justice.europa.eu/content_family_matters-44-sv.do (Besökt 2018-04-12) 
36 https://www.uu.nl/staff/KRSDWoelki, (Besökt 2018-04-12) 

https://e-justice.europa.eu/content_family_matters-44-sv.do
https://www.uu.nl/staff/KRSDWoelki
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dedikerade till harmoniseringen och sammanslutningen av familje- och 

arvsrätt i Europa.37 Även Masha Antokolskaia, professor i familjerätt, har 

skrivit om harmoniseringen av den familjerättsliga lagstiftningen inom EU. 

Hennes arbete behandlar främst culture constraints argumentet.38 Masha är 

även medlem av CEFL och the Executive Council of the International Society 

of Family Law. Hennes specialområden är komparativ familjerätt, europeisk 

familjerätt, empiriska familjerättslig forskning och familjerättslig 

rättshistoria.39 Även Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell 

privaträtt och internationell processrätt vid Uppsala universitet, har bidragit 

till doktrin inom detta ämne. Maarit har arbetat med forskning inom 

komparativ familjerätt och komparativ familjerätt inom Europa.40 Maarits 

forskning handlar om den internationella privat- och processrätten samt den 

internationella familjerätten. Hon har vunnit anseende i både Sverige och 

utomlands och deltar aktivt i den europeiska debatten om den internationella 

familjerättens utveckling inom EU.41 

 

Den sammanslutning som jobbar med harmoniseringen av Europas 

familjerättsliga lagstiftning genom principer och komparativ rätt är CEFL.42 

CEFL har utvecklat principer för familjerätten för äktenskapsskillnad och 

underhåll mellan före detta makar, principer för föräldraansvar samt principer 

för egendomsförhållande mellan makar.43 CEFL etablerades 2001 och består 

av ungefär 26 experter inom familje- och komparativ rätt från främst unionens 

medlemsstater men även andra europeiska länder. Det huvudsakliga syftet 

med CEFL är att arbeta teoretiskt och praktiskt för en harmonisering inom 

familjerätten i Europa. Detta har gjorts genom att kartlägga den komparativa 

rätten för harmonisering av familjerätten, försöka finna den gemensamma 

grunden för en lösning på juridiska problem genom komparera olika 

europeiska system samt övervaka potentiell unionsländers roll i 

harmoniseringsprocessen.44 

 

                                                 
37 Baksidetext från: a Boele-Woelki, Katharina. (red.), Common core and better law in 

European family law, Intersentia, Antwerp, 2005. 
38 Culture constraints argumentte bygge rpå ett antal antagande om att den nationella lagen 

är påverkad och bestäms av den nationella kulturen, se vidare avsnitt 4.3. 
39 https://www.family.law.cam.ac.uk/professor-dr-masha-antokolskaia och 

https://www.family.law.cam.ac.uk/research-and-events (Besökt 2018-04-12) 
40 http://katalog.uu.se/empinfo?id=XX2847_1, besökt 2018-04-13. 
41 Singer & Linton (2014), sidan 7. 
42 http://ceflonline.net/, besökt 2018-04-12. 
43 http://ceflonline.net/principles/, besökt 2018-04-13. 
44 http://ceflonline.net/history/, besökt 2018-04-13. 

https://www.family.law.cam.ac.uk/professor-dr-masha-antokolskaia
https://www.family.law.cam.ac.uk/research-and-events
http://katalog.uu.se/empinfo?id=XX2847_1
http://ceflonline.net/
http://ceflonline.net/principles/
http://ceflonline.net/history/
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Det har skrivits en del uppsatser om frågan om harmonisering inom 

familjerätten45 men än så länge är det enbart teoretiska diskussioner. 

 

1.8 Disposition 

Det första kapitlet efter inledningskapitlet, det vill säga kapitel 2, behandlar 

unionsrätten, såväl befogenheter som lagstiftningen. Uppsatsen går sedan 

vidare till en genomgång av de mänskliga rättigheterna Europa samt dess 

påverkan på såväl nationell rätt som unionsrätt i kapitel 3. Vidare, i kapitel 4, 

behandlar uppsatsen frågan om harmonisering och sedermera mer specifikt 

frågan om harmonisering inom familjerätten. I kapitel 5 behandlas 

Europakonventionens familjerättsliga regleringar samt exemplifierar hur 

medlemsstaterna brutit mot konventionen. Uppsatsen avslutas sedan med an 

analys i kapitel 6.  

 

  

                                                 
45 https://lup.lub.lu.se/student-

papers/search/publication?q=basic%20%3D%20(familjer%C3%A4tt%20and%20harmonis

ering), besökt 2018-04-23. 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=basic%252520%25253D%252520(familjer%2525C3%2525A4tt%252520and%252520harmonisering)
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=basic%252520%25253D%252520(familjer%2525C3%2525A4tt%252520and%252520harmonisering)
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=basic%252520%25253D%252520(familjer%2525C3%2525A4tt%252520and%252520harmonisering)
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2 Unionsrätt 

2.1 Allmänt 

Unionsrätt och dess system är på många sätt öppnare än de flesta 

medlemsstaternas nationella system och utvecklas kontinuerligt. 

Unionsrätten har på många sätt en ofullständigt utformad lagstiftning med 

luckor som fylls ut av praxis. Systemet beskrivs som att det har en fast legal 

grundstruktur med stark inre logik och stor tyngd på den rättsliga 

systematiken.46 

 

Europeiska Unionen har två grundläggande fördrag, fördraget om Europeiska 

Unionen (FEU) samt Fördraget om Europeiska unionens funktionsssätt 

(FEUF). Dessutom tillkommer Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna vilken har samma rättsliga status som fördragen. 

I fördragen stipuleras unionens mål och värdegrund. Ett av målen som anges 

är att skapa en starkare sammanslutning mellan de europeiska folken.47 

Unionens främsta prioritet är den inre marknaden vilken utförligt regleras i 

unionsfördraget. Den inre marknaden utgörs av medlemsstaternas samlade 

territorium och är ett område utan inre gränser där det råder fri rörlighet för 

varor, personer tjänster och kapital. Detta betecknas som de fyra friheterna.48 

Den inre marknaden skall bygga på social marknadsekonomi med hög 

konkurrenskraft och eftersträva full sysselsättning och sociala framsteg. Det 

ekonomiska samarbetet går dock ännu längre genom att även omfatta en 

ekonomisk och monetär union med euron som valuta.49 Bland unionens 

grundläggande värden stipuleras rättsstaten50 och unionen vilar på fasta 

rättsliga principer. 51 

 

2.2 Unionens befogenheter 

Medlemsstaterna har lämnat över omfattande befogenheter till unionen, vilket 

ger unionens överstatliga karaktär. Varierar med befogenheter inom olika 

områden. Unionens kompetens att fatta för medlemsstaterna bindande beslut 

varierar. Där unionen har kompetens kan de omfatta majoritetsbeslut vilka är 

                                                 
46 Bernitz (2012), sidan 26. 
47 artikel 1.2 FEU. 
48 artikel 26 FEUF. 
49 artikel 3.4 FEU. 
50 Artikel 2 FEU. 
51 Bernitz & Kjellgren (2018), sidan 35–38. 
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bindande för medlemsstaterna. Kompetensen härrör från medlemsstaterna 

och är en befogenhet att uppnå de gemensamma målen. Medlemsstaterna 

överlåter kompetens till unionen vilket ger tilldelad kompetens.52 Unionen 

kan ha tre olika former av kompetens, exklusiv kompetens, delad kompetens 

eller endast kompetens att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller 

komplettera medlemsstaternas åtgärder. Familjerätt faller inte inom några av 

dessa kompetensområden. Det finns två grundläggande, begränsande 

principer för när unionen får agera, dessa är subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att att unionen 

enbart skall vidta åtgärder om målet bättre uppnås genom att tas på 

unionsnivå.53 Tanken bakom detta är att beslut alltid ska fattas så nära 

medborgarna som möjligt. Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärder inte 

ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de åsyftade målen.54 En 

ytterligare begränsning utgörs av regleringen som stipulerar att unionen ska 

respektera55 medlemsstaternas nationella identitet. 56 

 

2.3 Unionens lagstiftning  

Unionsrätten har en tydlig normhierarki med en distinktion mellan primärrätt 

(fördragsrätt) och sekundärrätt (förordningar och direktiv). Primärrättens 

principer är grundläggande för EU-domstolens tillämpning av unionsrätten 

och domstolen använder gärna dessa som utgångspunkt. Domstolen lägger 

därmed stor vikt vid unionsrättens huvudprinciper men konstaterar även 

undantagen. Vid domstolens tillämpning har de allmänna rättsprinciperna 

ställning som primärrätt och är den europeiska jus commune.57 

 

Som nämnts ovan är unionen uppbyggt på fördrager vilket har tre delar, 

unionsfördraget, Funktionsfördraget och Rättighetsstadgan. Dessa har alla 

samma rättsliga värde och utgör unionens primärrätt vilket innebär den högsta 

nivån i unionens normhierarki. Unionsfördragets primära reglering innehåller 

grundläggande bestämmelser om unionens värden och mål och den 

institutionella strukturen, men behandlar även demokratiska grundvalar och 

centrala rättsprinciper. Funktionsfördraget reglerar normeringen av 

verksamheten inom unionen, men även andra viktiga funktioner så som 

unionsmedborgare/medborgarskapet. Rättighetsstadgan berörs närmre nedan 

men den reglerar unionsmedborgares grundläggande rättigheter och är 

                                                 
52 artikel 5.1 FEU. 
53 artikel 5.3 FEU. 
54 Artikel 5.4 FEU. 
55 artikel 4.2 FEU. 
56 Bernitz & Kjellgren (2018), sidan 39–43. 
57 Bernitz (2012), sidan 26. 
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bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna vid utövandet av 

unionsrätt. Fördragen fungerar som ramfördrag vilka sedan fylls ut med hjälp 

av EU-domstolens tolkning. Till fördragen hör även ett stort antal protokoll 

med tillhörande förklaringar vilket utgör en integrerad del av fördragen. 

Unionens primärrätt kompletteras sedan av sekundärrätten. Unionens 

sekundärrätt består främst av förordningar, direktiv och beslut. 

Medlemsstaterna är skyldiga att de nationella lagstiftningsåtgärder som är 

nödvändiga för att genomföra unionens bindande rättsakter. Förordningar är 

till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat och skall 

tillämpas som gällande rätt. Förordningarna skall tillämpas som de är och inte 

införlivas eller skrivas om till nationell lagstiftning. Direktiv riktar sig istället 

till medlemsstaterna och innehåller syfte och mål som medlemsstaterna skall 

uppnå inom en viss tid genom att införliva det i sin nationella lagstiftning. 

Om medlemsstaten redan har en lagstiftning vilken gör att syftet med 

direktivet uppnås behöver de inte vidta några åtgärder. Det avgörande är att 

det råder normharmoni. Vanligtvis anges i direktivet den tidsgräns 

medlemsstaten har för att genomföra direktivet. Direktiv kan vara av olika 

typer så som fullharmoniseringsdirektiv, minimidirektiv eller ramdirektiv 

vilket anger i vilken utsträckning medlemsstaternas nationella lag måste 

överensstämma med ordalydelsen i direktivet. Ett beslut som rättsakt är 

enbart bindande för de som det riktar sig till men är då till alla delar bindande. 

Besluten kan vara riktad mot en enskild, individ, juridisk person eller 

medlemsstat eller vara mer allmänna för att uppnå ett policymål. Förutom de 

angivna rättsakterna förekommer även icke bindande normgivning, vilken 

inte är juridiskt bindande men utgör normbildning. Detta kan var sådant som 

rekommendationer och yttranden. Även sådana internationella avtal som 

unionen ingått är bindande för medlemsstaterna.58 

 

Säkerställandes av att den unionsrättsliga lagstiftningen följs vid tolkningen 

och tillämpning av fördragen görs av EU-domstolen. Domstolen har ens 

självständig roll och en viktig uppgift är att granska lagenligheten av antagna 

rättsakter. Det är även domstolens uppgift att tolka och tillämpa rätten, vilket 

innefattar både primärrätt och sekundärrätt. Detta görs bland annat via 

förhandsavgöranden. Förhandsavgöranden ber en nationell domstol om och 

utgör ett tolkningsbesked av hur den nationella domstolen skall förstå 

innebörden av en viss unionsrättslig rättsregel. EU-domstolen behandlar även 

de mål där kommission för talan mot en medlemsstat för fördragsbrott samt 

mål där en part begär ogiltigförklaring av ett beslut som fattats av en EU-

institution. Domstolen har kompetensen att suveränt tolka hur unionsrätt ska 

tolkas och tillämpas.59 
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2.4 Rättighetsstadgan  

Redan 2000 togs ett första initiativ för att skapa Europeiska Unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna vilken antogs av parlamentet redan i 

september samma år och av Europeiska rådet i december. Redan vid 

tillkomsten bestod stadgan av fyra avdelningar och ett stort antal rättigheter 

uppdelade på femtio artiklar. Initialt var denna stadga enbart politiskt, men 

inte juridiskt, bindande. Inom unionen fortskred arbetet med att försöka göra 

stadgan bindande och skapa en ny konstitution för unionen, vilket dock 

dröjde.60 I och med Lissabonfördraget blev Rättighetsstadgan rättsligt 

bindande. Detta ger att stadgan är högre i normhierarkin än 

Europakonventionen vilken enbart är rättsligt bindande som allmänna 

principer. Det skall dock inte innebära att stadgan inskränker skyddet i 

konventionen utan ambition är att konventionens skydd skall kompletteras 

med en högre nivå. Även om Rättighetsstadgan har ett flertal likheter med 

konventionen skall den inte ses som en dubblering av denna, varken teoretiskt 

eller praktiskt. Stadgan har utvecklats självständigt om än i nära anslutning 

till konventionen. Som en av stadgans grunder återfinns dock de allmänna 

rättsprinciper och grundläggande rättigheter som utvecklats i unionsrätten. 

Stadgan har även, i förhållande till Europakonventionen, en högre 

ambitionsnivå och utvidgade rättigheter. En av de mest grundläggande 

skillnaderna mellan konventionen och stadgan är vem som omfattas av 

skyddet. Europakonventionen skyddar de som upprätthåller sig på en 

konventionsstats territorium med stadgan enbart skyddar unionsmedborgare 

och då endast vid utövandet av unionsrätt.61 

 

Rättighetsstadgan innehåller unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter 

vid stats- eller myndighetsutövande av unionsrätt, nationellt eller 

internationellt. Den har samma värde som unionens fördrag vilket gör den till 

primärrätt och därmed högst i den unionsrättsliga normhierarkin. I praktiken 

innebär detta att stadgan blir som en tredje del av unionens fördragsverk. 

Stadgan innehåller både preciserade och självständiga rättigheter och 

principer avsedda att iakttas, och inom praxis märks en tydlig ambition att 

vidareutveckla rättighetsskyddet. Vid införandet tillförde stadgan inte någon 

ytterligare kompetens till unionen och är därför bara tillämpbar inom 

unionsrätt. Stadgan är dock bindande även för medlemsstaterna vid utövandet 

av unionsrätt. Detta innebär att medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa 

stadgans grundläggande rättigheter när de tillämpar unionsrätt, vilket 
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innefattar nationell lagstiftning om den bygger på unionsrätt så som 

implementering av direktiv. Unionens definition av unionsrätt anses dock 

vara rätt vid och begränsningar sker enbart med hjälp av 

proportionalitetsprincipen. En av utmaningarna vid tillämpningen av 

Rättighetsstadgan är att den både innehåller juridiskt genomdrivbara 

rättigheter och juridiska principer vilka skall iakttas vid nationella domstolar. 

De rättigheter som tydligt slås fast i stadgan har karaktären av primärrättsliga 

regler vilka omedelbart kan tillämpas enligt principen om direkt effekt. Trots 

detta innebär inte stadgan någon egentlig framflyttning av det europeiska 

skyddet och det rättsliga genomslaget begränsas av att det inte finns några 

sanktioner knutna till stadgan. I enlighet med unionsrätt är unionens 

medlemsstater alltid skyldiga att ge stadgan effektivt genomslag i enlighet 

med effektivitetsprincipen.62 
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3 Mänskliga rättigheter i Europa 

3.1 Historisk tillbakablick 

Vid sitt antagande den 4 november 1950 var Europakonventionen det första 

formaliserade skyddet för mänskliga rättigheter i Europa. Vid antagandet 

innebar konventionen en ökad rättssäkerhet för enskilda i förhållande till 

staten, vilken upprätthålls genom såväl Europakonventionen som 

Europarådet och Europadomstolen. 63 Europakonventionen trädde i kraft 

1953 och hade då ett flertal syften.64 Konventionsstaterna hade till uppgift att 

i samverkan främja respekten för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Europakonventionen bygger på FN-deklarationen 

och utgör en rättsligt bindande europeisk variant där prioriteten varit att stärka 

skyddet för de mänskliga rättigheterna.65 Europakonventionen tillkom via 

Europarådet som bildades i London 1949. Alla Europarådets medlemmar har 

tillträtt konventionen. Europeiska unionens medlemsstater är alla medlemmar 

i Europarådet, vilket innebär att redan vid unionens bildande var dess 

medlemsstater bundna av Europakonventionen.66 

 

3.2 Allmänt  

Ett internationellt traktat om mänskliga rättigheter kan delas in i tre olika 

kategorier beroende på hur de är utformade. Den första kategorien behandlar 

sådana traktat som stipulerar vilka rättigheter som alla människor har. Den 

andra kategorin syftar till att motverka ett specifikt problem medan den tredje 

kategorin är inriktad på att skydda en viss grupp av personer. 

Europakonventionen tillhör den första kategorin. Denna definition är dock 

inte applicerbar på unionsrättsliga akter då de automatiskt följer med ett 

medlemskap i unionen.67 

De mänskliga rättigheterna har en stark politisk ställning i Europa jämfört 

med övriga världen. Inom Europa anses skyddet för de mänskliga 

rättigheterna inte vara förhandlingsbart utan absoluta.68 I jämförelse med de 

flesta andra internationella traktat finns det även en stor möjlighet till 

                                                 
63 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 106. 
64 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 3–4. 
65 Danelius (2015), sidan 17. 
66 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 106. 
67 Linderfalk (2012), sidan 168–169. 
68 Spång, Mikael (red.), (2009), sidan 191. 
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genomdrivande.69 I Europa skyddas de mänskliga rättigheterna historiskt av 

Europakonventionen men unionens medborgare skyddas även av Europeiska 

unionens grundläggande rättigheter i unionsrätten. De som är behöriga att 

ansluta sig till Europakonventionen är medlemsstaterna i Europarådet, där 

Europarådets samtliga medlemmar för närvarande anslutna till konventionen. 

Unionens medlemsländer är också medlemmar av Europarådet och samtliga 

har ratificerat Europakonventionen. Från och med 2010 kan även unionen 

som organisation ansluta sig, men det har ännu inte gjorts. Även om EU inte 

är part till konventionen så har de ansatsen att utöva sina maktbefogenheter i 

enlighet med den enskildes rättigheter enligt konventionen och konventionen 

anses utgöra en av unionens grundläggande rättsprinciper. Detta innebär att 

unionen skall beakta konventionens rättighetsskydd när de utformar och 

tillämpar sina rättighetsakter och unionens medlemsländer skall upprätthålla 

detta skydd när de tillämpar unionsrätt. Alla länder som anslutit sig till 

konventionen är skyldiga att upprätthålla konventionens skydd inom den egna 

jurisdiktionen. De anslutna staterna skall tillämpa nationella regler men också 

sådana regler som har sin grund i statens medlemskap i en internationell 

organisation, så som unionen, på ett sätt som är förenligt med 

Europakonventionen.70 Rättighetsstadgan ingår som en del av unionsrätten 

och därmed är unionens medlemsländer bundna av denna utan att några 

vidare åtgärder eller implementering krävs. Förutom Europakonventionen 

och Rättighetsstadgan är unionens medlemsländer bundna rättsligt av det 

nationella skydd som eventuellt finns i inhemsk lagstiftning. 

 

3.3 Europarådet 

Europarådet bildades 1949 som ett resultat av en västeuropeisk önskan om 

utökat samarbete. Europarådet beskrivs som en mellanstatlig internationell 

organisation vilket innebär att samarbetet sker på lika villkor. Europarådet är 

helt fristående från unionen och har en vidare medlemskrets även om alla 

unionens medlemsländer är medlemmar i Europarådet. Idag består 

Europarådet av 47 medlemsländer. Ett antal som ökade drastiskt i och med 

östblockets fall och Sovjetunionens upplösning då alla tidigare östländer, 

utom Vitryssland, blev medlemmar. Europarådet är placerat i Strasbourg med 

ett högsta beslutande organ som är ministerkommittén och vars verksamhet 

leds av en generalsekreterare.71 Generalsekreteraren är en internationell 

tjänsteman och företräder därmed inte sitt eget land. Generalsekreteraren har 

                                                 
69 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 6. 
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även en viktig roll som övervakare av funktioner samt att konventionen 

efterlevs.72 

 

Europarådet har haft en begränsad betydelse inom det politiska och 

ekonomiska området, men desto större betydelse inom det juridiska och då 

främst genom Europakonventionen. Europakonventionen tillkom 1950 och 

har både kommit till och utvecklats inom ramen för verksamheten inom 

Europarådet.73 Europarådets nuvarande syfte och mål definieras som att 

skydda de mänskliga rättigheterna, flerpartsdemokratier och 

rättsstatsprincipen.74 Europarådet skall även förespråka och driva 

utvecklingen av Europas kulturella identitet och mångfald, samt arbeta för att 

hitta gemensamma lösningar. De områden där det europeiska samhället ställs 

inför utmaningar har identifierats så som diskriminering av minoriteter, 

främlingsfientlighet, intolerans, bioetik och kloning, terrorism, trafficking, 

organiserad brottslighet och korruption samt nätbrott och våld mot barn. 

Rådet skall även konsolidera demokratisk stabilitet i Europa genom att 

förespråka politiska, lagstiftande och konstitutionella reformer. 75 

 

Europarådets arbete utförs genom tre organ där den tidigare nämnda 

ministerkommittén utgör beslutsfattande organ och består av ministrar från 

Europarådets medlemsländer. Parlamentet består av 318 representanter och 

utgör det rådgivande organ vars övervägande kan utmynna i 

rekommendationer till ministerkommittén. Det tredje organet tillkom 1994 

och är Europarådets kommunalkongress vilken har konsulterande funktion.76 

 

3.4 Europakonventionen  

3.4.1 Allmänt 

Europakonventionen bygger på en grundkonvention och tilläggsprotokoll, 

vilka enbart är bindande till den del staterna har tillträtt dessa.77 

Tilläggsprotokoll ger ett utökat skydd till den del konventionsstaterna väljer 

att tillträda dessa och är att betrakta som separata traktater med egna 

bestämmelser om undertecknade och ratifikation.78 Konventionsstaterna är 

skyldiga att säkerställa den enskildes rättigheter gentemot såväl staten som 

                                                 
72 Rainey, Wicks & Ovey (2014), sidan 12-14. 
73 Bernitz & Kjellgren (2018), sidan 152. 
74 Uttrycks inom unionen som Rule of law. 
75 Rainey, Wicks & Ovey (2014), sidan 5. 
76 Rainey, Wicks & Ovey (2014), sidan 5. 
77 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 107. 
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25 

mot andra enskilda. Om staten inte uppfyller dessa förpliktelser gör de sig 

skyldiga till konventionsbrott för vilka de kan, om de döms, bli 

skadeståndsskyldiga för. En enskild kan enbart åberopa konventionsbrott 

gentemot en stat, inte gentemot en annan enskild.79 Var och en som befinner 

sig inom en konventionsstats jurisdiktion åtnjuter konventionens skydd 

oavsett medborgarskap.80 I första hand är det staterna själv som skall se till 

att konventionen efterlevs,81 och Europakonventionen skyddar cirka 800 

miljoner människor som upprätthåller sig inom konventionens territorium.82 

Både konventionens betydelse och skyddsområde har utökats i takt med att 

fler stater har anslutit sig. Sedan 1989 har antalet anslutna stater mer än 

fördubblats vilket även lett till större tolkningsproblem och större spridning i 

värderingar.83 

 

Konventionsrättigheterna grupperas generellt i civila och politiska rättigheter 

å ena sidan, och ekonomisk, sociala och kulturella rättigheter å andra sidan. 

De civila och politiska rättigheterna har sitt ursprung i naturrätten vilket ger 

dessa det starkaste skyddet. Resterande rättigheter har istället sitt ursprung i 

utvecklingen av socialistiska värderingar i staterna och därtill medföljande 

visioner.84  

 

Mänskliga rättigheter kan påkalla såväl negativa som positiva skyldigheter 

för de konventionsanslutna staterna. En negativ skyldighet innebär att staten 

skall avstå från att agera medan en positiv skyldighet innebär att staten måste 

agera för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. De rättigheter 

som är civila och politiska är typiskt sett sådana som medför negativa 

skyldigheter, så som till exempel att en stat skall avstå från tortyr. Dessa 

rättigheter utgör majoriteten av konventionen. De positiva skyldigheterna 

omfattar typiskt sett istället de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna. Inom ramen för statens skyldighet att agera ligger även en 

skyldighet att skydda enskilda mot andra enskilda genom sådant som 

lagstiftning.85 Den traditionella definitionen av mänskliga rättigheter är att de 

påtvingar en stat en skyldighet att inte inkräkta på rättigheterna. Förutom 

denna negativa skyldighet uppkommer även tre andra närliggande  positiva 

skyldigheter. Den första är skyldigheten för myndigheter att vidta åtgärder för 

att säkerställa att åtnjutandet av rättigheter är effektivt. Den andra 

skyldigheten är för myndigheter att vidta åtgärder för att säkerställa att 

                                                 
79 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 108. 
80 Fisher (2017), sidan 44–45.  
81 Fisher (2017), sidan 45–46. 
82 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 4. 
83 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 4. 
84 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 5. 
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åtnjutandet av rättigheter inte inskränks av andra personer eller 

organisationer. Den tredje skyldigheten är för myndigheter att vidta åtgärder 

för att säkerställa att enskilda personer vidtar åtgärder för att tillförsäkra ett 

effektivt användande för andra enskilda med rättigheten.86 

 

3.4.2 Tolkningsprinciper  

Bestämmelserna i Europakonventionen är allmänt formulerade och kan ofta 

bli föremål för skilda tolkningar. Om det uppstår en konflikt vid en nationell 

domstol om hur konventionen skall tolkas finns det primärt en del 

tolkningsregler att tillgå. Generella lagtolkningsregler är applicerbara i de 

konventionsstater där konventionen gäller som lag. Dessa är sådana som att 

en speciallag87 tillerkänns prioritet framför en mer generell lag.88 Det är även 

så att en senare tillkommen lag går före en äldre lag.89 Konventionsstaterna 

skall dock tillämpa dem i ljuset av konventionens syfte.90 

 

Avseende Europakonventionen finns det ett antal tolkningsprinciper vilka är 

tänkta som vägledning. Allmänna principer för tolkning av internationella 

traktater91 ger att det framför allt är ordalydelsen som skall tillmätas 

betydelse, dock i kombination med sammanhang och syfte. Vid tolkning av 

Europakonventionen är det viktigt att denna ses som en helhet för att undvika 

konflikter mellan olika bestämmelser i konventionen. Vid tolkning av 

internationella traktat utgör förarbetena en sekundär rättskälla92 vilket 

stämmer väl överens med Europadomstolens praxis. Europakonventionens 

förarbeten skall dock användas restriktivt då Europadomstolen framhållit att 

konventionen skall tolkas dynamiskt. En dynamisk tolkning innebär att 

konventionen tolkas i enlighet med samhällsutvecklingen och med hänsyn till 

förändringar i rättsuppfattningen i konventionsstaterna. Resultatet av detta 

blir att den tolkningen som var korrekt vid konventionens tillkomst kan 

drastiskt förändras med tiden. Genom praxis har Europadomstolen utvecklat 

ett antal ytterligare tolkningsprinciper vilka kommer beröras nedan.93  

 

Den första principen baseras på autonoma begrepp. Detta innebär att de 

begrepp som förekommer i Europakonventionen ges en autonom tolkning. 

Europakonventionens begrepp är därmed oberoende av vilken innebörd 

                                                 
86 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 504. 
87 Lex specialis 
88 Lex generalis 
89 Lex posterior derogat legi priori. 
90 Danelius (2015), sidan 36–37. 
91 Artiklarna 31 och 32 i Wienkonventionen om traktaträtten. 
92 Artikel 32 i konventionen om traktaträtten. 
93 Danelius (2015), sidan 50. 
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samma begrepp ges i det nationella rättssystemet. Detta görs för att garantera 

att konventionen får samma materiella innehåll i alla stater och därmed kan 

den skydds- och miniminivå som Europakonventionen avser att ge 

säkerställas. Det etableras således en europeisk minimistandard vilken på 

detta sätt inte underskrids i någon konventionsstat via skilda tolkningar av 

konventionens begrepp. Nästa tolkningsbegrepp som används är ”margin of 

appreciation” vilken innebär att domstolen är förhållandevis återhållsam i sin 

överprövning av nationella avgöranden och att de nationella avgöranden 

godtas utom när särskilda skäl föreligger. Enligt praxis skall även 

proportionalitetsprincipen genomsyra konventionen vilket innebär att de 

åtgärder som vidtas enbart kan godtas om de står i rimlig relation till det 

intresse de är avsedda att tillgodose. Om åtgärderna däremot är mer 

långtgående kan de innebära brott mot konventionen. Ingreppet blir alltså en 

avvägning mellan den enskildes intresse och behovet som skall tillgodoses. 

Vidare baseras konventionen på positiva förpliktelser vilket innebär att staten 

har en skyldighet att avstå från att göra ingrepp i den enskildes sfär, i motsats 

till en skyldighet att agera, och konventionen skall tolkas i enlighet med detta. 

Europakonventionen skall även tolkas som att den syftar till att etablera en 

europeisk standard vilket innebär att i de fall konventionen inte ger tydliga 

ramar så har Europadomstolen ofta valt att grunda sina ställningstagande på 

det som kan anses vara en europeisk standard. Om det saknas en enhetlig 

uppfattning inom konventionsstater återfaller domstolen istället på ”margin 

of appriciation”. Detta synsätt möjliggör förändringar i den europeiska 

standarden över tid i takt med att samhället och dess värderingar förändras 

vilket faller tillbaka på den dynamiska tolkningen av Europakonventionen.94 

 

3.5 Europadomstolen  

3.5.1 Allmänt 

Europadomstolen omfattar det största judiciella territoriet av någon 

permanent domstol.95 Domstolen består av en domare från varje medlemsland 

vilka utses av Europarådet efter förslag från varje enskilt land. Domarna i 

Europadomstolen är jurister vilka inte representerar sitt land utan är fria och 

obundna. Enskilda, såväl fysiska som juridiska personer, eller grupper av 

enskilda kan klaga till domstolen om de anser att deras rättigheter blivit 

kränkta. Anmälan får inte vara anonym och skall gälla klaganden personligen. 

Vid en sådan anmälan är motparten alltid en stat vilken skall vara ansluten till 

konventionen. Europadomstolen skall i dessa fall inte ses som en överinstans 
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trots att de nationella rättsmedlen måste vara uttömda. Domstolen överprövar 

inte frågan i sak utan bedömer enbart frågan om konventionsstaten brutit mot 

de mänskliga rättigheterna. Då Europakonventionen omfattar enskilda som 

befinner sig på konventionsstats territorium finns det inget krav på att den 

klagande är medlem i någon konventionsstat utan behöver bara ha uppehållit 

sig på territoriet vid överträdelsen. Mer ovanligt är det att konventionsstater 

väcker talan mot andra konventionsstater för brott mot konventionen även om 

detta är möjligt.96 

 

3.5.2 Formella krav på klagomål 

För att Europadomstolen skall ta upp ett klagomål till prövning måste, som 

ovan nämnts, alla ordinarie nationella rättsmedel vara uttömda på ett korrekt 

sätt. Detta innebär dock inte att den högsta nationella instansen måste ha 

prövat ärendet i sak, bara att de nationella rättsmedlen är uttömda. Klagomålet 

skall även inkomma till domstolen inom ett halvår från det slutgiltiga 

avgörandet. Det slutgiltiga avgörandet kan avse både domslut eller ej 

meddelat prövningstillstånd. Klagan får inte, som tidigare nämnts , vara 

anonym och måste beröra den klagande. Klagomålet behöver även innehålla 

ett påstående om att en rättighet skyddad av konventionen blivit kränkt samt 

att denna fråga inte tidigare prövats av domstolen eller motsvarande 

överstatlig instans. Klagorätten får inte heller ha missbrukats och klagan får 

inte heller vara uppenbart ogrundad. Klagande måste även ha lidit skada för 

att målet skall tas upp, såvida inte målet skall tas upp av respekt för de 

mänskliga rättigheterna alternativt att målet inte vederbörligen prövats av 

nationell domstol.97  

 

3.5.3 Processen  

När ett klagomål inkommer till domstolens kansli granskas det av densamma 

och ett avgörande om domstolen skall ta upp det ges, men cirka 90% av målen 

avvisas.98 Vid avgörandet om domstolen skall ta upp frågan granskas initialt 

om de ovan nämnda formella förutsättningarna för sakprövning är uppfyllda. 

De mål som sedermera prövas i sak av domstolen behandlas genom att fakta 

utreds och domstolen försöker få parterna att förlikas. Merparten av 

handlingarna i domstolen är skriftliga även om det förkommer muntliga. 

Vanligtvis sker sakprövningen av en kammare med sju domare varav en från 

den svarande konventionsstaten. Kravet på domarnas opartiskhet är dock 
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oberoende av vilket de land de härrör från. Om målet kräver det kan det 

hänskjutas till stora avdelningen99 bestående av sjutton ledamöter. För att 

målet skall hänskjutas krävs det att avgörandet strider mot tidigare praxis eller 

att det rör tolkningen av konventionen. Denna möjlighet är dock begränsad 

och måste ske inom tre månader. Om en fråga hänskjuts så innebär det i 

princip att avgörandet kommer få prejudikatvärde.100 

 

3.5.4 Avgöranden  

Om Europadomstolen finner att det skett en kränkning enligt konventionen 

för mänskliga rättigheter så meddelar domstolen ett beslut där detta slås fast 

och ofta tillsammans med ett skadestånd. Europadomstolen kan dock inte 

verkställa sina domar då de saknar verkställighetsmedel. För att säkerställa 

att konventionsstaterna följer konventionen så genomför Europarådet en viss 

tillsyn.101 Europadomstolens domslut måste innehålla en inter alia vilket är 

summering av händelser och omständigheter i målet samt argumenten och 

grunderna för domstolens beslut. Namn måste även anges på domarna samt 

om de tillhör majoriteten eller om de haft en skiljaktig mening. Den specifika 

strukturen för domsluten inleds med procedur vilken ger detaljerna i ansökan 

och representationen i målet samt omständigheterna. Omständigheterna skall 

både innehålla omständigheterna i målet men även relevant nationell och 

internationell lag. Domsluten innehåller även gällande rätt, vilket inkluderar 

den påstådda överträdelsen av relevant konventionsartikel eller artiklar 

tillsammans med en sammanfattning av eventuell överenskommelse mellan 

parterna före avslutning och därtill domstolens bedömning. I de fall 

tillämpligheten enligt artikel 41 avseende upprättelse är en del av domstolens 

beslut återges även detta i domslutet. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning102 av domstolens avgörande om det påstådda brottet mot 

konventionen samt den eller de skiljaktiga meningar som funnits.103 

 

Vissa av Europakonventionens anslutna stater är överrepresenterade vid de 

fällande domarna. Som exempel kan ges att Turkiet står för en femtedel av de 

fällande domarna och sedan Italien för ytterligare en femtedel. Även länderna 

Frankrike, Polen, Rumänien, Ukraina, Grekland och Ryssland står för en stor 

andel.104 

 

                                                 
99 Grand Chamber 
100 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 116–117. 
101 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 116–117. 
102 Denna sammanfattning benämns Dispositif. 
103 Rainey, Wicks & Ovey (2014), sidan 45-46. 
104 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 115-116. 
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Tillämpningen av Europakonventionen begränsas av att instrument och 

domstolar för mänskliga rättigheter inom Europa tenderar att inte gå längre 

vid sina domslut än att konsensus råder mellan medlemsstaterna. Detta ger att 

man inte alltid åstadkommer någon egentlig förbättring eller förändring utan 

bara håller sig på en lägsta europeisk nivå, vilken i realiteten kan ligga under 

Europakonventionens avsedda skyddsnivå.105 

 

3.5.5 Europadomstolen framtid 

Den nuvarande Europadomstolen skapades 1998 och har sedan dess haft en 

del utmaningar där den främsta varit att säkerställa konformiteten med ett 

system som skapades för mer än fyrtio år sedan. Andra utmaningar har varit 

att effektivisera domstolens arbete. Inför framtiden skall även en realisering 

av begreppet om delat ansvar106 mellan stater och domstol göras. Framöver 

behöver även skyddet för de mänskliga rättigheterna utvecklas på nationell 

nivå och domstolens konstitutionella roll stärkas. Även sådant som att 

domstolens avgörande blir bindande är en förutsättning för en fortsatt 

utövning av skyddandet av de mänskliga rättigheterna skall kunna bedrivas 

på ett effektivt sätt.107  

 

3.6 Konventionens påverkan på nationell 

rätt 

Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten 

men olika länder har olika synsätt på detta. Vid ett dualistiskt synsätt anses 

folkrätten och den nationella rätten vara två från varandra skilda 

rättssystem.108 Det motsatta är ett monotistiskt synsätt där man anser att 

folkrätten och den nationella rätten är två beståndsdelar i samma 

rättssystem.109 Vid ett monotistiskt synsätt behöver inte internationella 

konventioner införlivas i den nationella rätten, redan ratificeringen skall göra 

att konventionen skall beaktas av nationella domstolar och myndigheter och 

enskilda kan därmed åberopa denna. Vid ett dualistiskt synsätt måste 

konventionen införlivas i nationell lag vilket kan göras genom transformering 

eller inkorporering.110 Vid Europakonventionens tillkomst var den 

                                                 
105 Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, (2009), 

Antokolskaia, sidan 49. 
106 Benämns inom domstolen notion on shared responsibilities. 
107 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 176-179. 
108 Dualistiskt synsätt råder till exempel i Sverige.  
109 Monotistiskt synsätt råder till exempel i Tyskland.  
110 Hyd́en & Hyd́en (2016), sidan 133. 
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revolutionerande och både har och fortsätter att påverka nationell lag 

avsevärt. I flertalet fall har även den nationella lagen förändrats för att denna 

skall vara i överensstämmelse med konventionen.111 Garantier för 

internationella mänskliga rättigheter, så som Europakonventionen, är mest 

värdefulla och användbara när de är genomdrivbara nationellt eftersom 

effektiviteten ökar när parter kan förlita sig på rättigheterna i nationell 

domstol. Genom principen om konform tolkning,112 vilken konventionen 

bygger på, blir tillämpligheten av konventionen via nationella domstolar 

samstämmig. Det är inget krav att konventionsstaterna inkorporerar 

rättigheterna i nationell lag för att den enskilde skall kunna hävda 

rättigheterna i en nationell domstol.113 

 

Även Europakonventionens ställning i konventionsstaterna brukar variera 

beroende på om staten har ett monotistiskt rättssystem eller ett dualistiskt 

rättssystem. Den praktiska betydelsen av denna distinktion har emellertid 

minskat med tiden eftersom alla eller nästan alla de konventionsstater där 

konventionen inte automatiskt är en del av den inhemska rätten har 

transformerat den till nationell lag med påföljd att dess bestämmelser har 

blivit direkt tillämpliga. I fråga om konventionens ställning i det nationella 

systemet finns emellertid vissa skillnader mellan staterna. Det finns stater där 

internationella fördrag anses ha högre rang än nationell lag och alltså skall 

tillämpas före nationella bestämmelser. I andra stater har konventionen status 

som nationell lag och då samma hierarkiska nivå. Även denna distinktion av 

begränsad betydelse då domstolar går långt för att tolka den nationella rätten 

i enlighet med konventionen.114 

 

Europakonventionens internationella övervakningssystem är subsidiärt till 

den nationella tillämpningen och således har de enskilda konventionsstaterna 

det primära ansvaret för att rättigheterna i Europakonventionen respekteras. 

En konventionsstat skall säkerställa att den enskilde kommer i åtnjutande av 

rättigheterna.115 För att säkerställa att rättigheterna upprätthålls inom 

konventionsstater är det avgörande att dessa anpassar sin lagstiftning när en 

fråga avgjorts av Europadomstolen. Detta är en grundläggande förutsättning 

för att konventionssystemet skall fungera.116  

 

                                                 
111 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 34.  
112 Subsidiaritet. 
113 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 26. 
114 Danelius (2015), sidan 36–37. 
115 Artikel 1 Europakonventionen. 
116 Danelius (2015), sidan 36. 
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Europakonventionen är inte retroaktivt tillämplig i konventionsstaterna utan 

är tillämpbar från den tidpunkt staten tillträdde konventionen.117 Även om 

konventionsstaterna är skyldiga att tillämpa konventionen så får rättigheterna 

inskränkas under särskilda förhållanden.118 En sådan inskränkning av 

konventionsrättigheterna måste dock vara nödvändig med hänsyn till 

omständigheterna och staten måste meddela detta. I förhållande till vissa 

artiklar119 får dock aldrig skyddet inskränkas.120 En konventionsstat har även 

möjlighet att ratificera konventionen och/eller dess tilläggsprotokoll med 

vissa förbehåll, så kallade reservationer.121 En stat kan vid tillträdet även välja 

att ge en tolkningsförklaring istället för att göra ett förbehåll. Om denna 

tolkning vid en senare prövning av Europadomstolen inte stämmer överens 

med domstolens tolkning så kan tolkningsförklaringen istället uppfattas som 

ett förbehåll. En sådan tolkningsförklaring som senare skall bedömas som 

förbehåll anses giltigt om det uppfyller de formella kraven på förbehåll.122 

 

Europadomstolens ståndpunkt är att konventionsstater inte kan ansluta sig 

eller ratificera ett internationellt fördrag eller traktat eller bli medlemmar i en 

internationell organisation och genom detta undgå sina skyldigheter enligt 

konventionen. Konventionsstaterna som även är medlemmar i unionen har 

alltså en överskjutande skyldighet genom konventionen för lagstiftande och 

administrativa åtgärder vilka har sitt ursprung i unionen. Detta är den enda 

ansats som bedömts möjlig för att inte underminera skyddet för de mänskliga 

rättigheterna. Europadomstolen har även reserverat sig för at de har en rätt att 

ingripa och hålla konventionsstater skyldiga för brott mot konventionen om 

de antar och implementerar bestämmelser vilka är utgör ett brott mot 

konventionen. Detsamma gäller när skydd, och då främst rättsliga, inom 

unionen är uppenbart bristfälliga vilket var fallet i Bosphorus Airways. I detta 

fallet framställde en enskild ett klagomål mot en konventionsstat vilken hade 

implementerat unionsrätt vilket den enskilde ansåg vara ett brott mot 

mänskliga rättigheter. I dessa fall måste unionen förlita sig på att 

medlemsstaterna representerar unionen på ett fördelaktigt sätt. Det faktum att 

Europadomstolen valde att ta upp målet kan ses som en varning och 

markering gentemot unionen och EU-domstolen. Unionens medlemsstater är 

skyldiga att applicera unionsrätt även när den är i konflikt med konventionen. 

Detta gäller oberoende av om unionens medlemsstater lämnat över 

kompetensen till unionen eller inte, ansvaret för att konventionen efterlevs 

ligger hos konventionsstaterna. En medlemsstat till unionen har inte 

                                                 
117 Danelius (2015), sidan 44. 
118 Artikel 15 Europakonventionen. 
119 Artikel 2, 3, 4 och 7 i Europakonventionen. 
120 Danelius (2015), sidan 45–46. 
121 Artikel 57 Europakonventionen. 
122 Danelius (2015), sidan 49. 
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kompetensen att föra frågan om en eller flera bestämmelser i unionsrätt är i 

strid med konventionen, enbart EU-domstolen har den kompetensen. Om 

situationen uppstår och en enskild driver fallet i nationell domstol så kan 

denne be om ett förhandsavgörande från EU-domstolen vilken då kan avgöra 

tolkningen. Tolkningen behöver vara fastställd för att Europadomstolen skall 

döma en reglering i strid med konventionen, men då har domstolen denna 

möjlighet. Det kan uppstå situationer för medlemsstaterna där de, om de 

agerar i enlighet med unionsrätten, inte agerar i enlighet med konventionen. 

Ett exempel på detta uppkom under flyktingkrisen då unionens medlemsstater 

enligt Dublinförordningen skall återsända flyktingar till första ankommande 

land inom unionen. Europadomstolen ansåg däremot att det var inhumant att 

återsända flyktingar till Grekland och bedömde att ett sådant agerande skulle 

strida mot artikel 3 i konventionen.123 Vid dessa bedömningar kan det även 

bli uppenbart att domstolarna har olika prioriteringar och värderingar vilket 

gör att de viktar intressena olika i förhållande till varandra. Detta blev 

uppenbart i ett fall där domstolarna tolkade betydelsen av hem olika.124 EU-

domstolen är mer benägna att tolka bestämmelser till fördel för den inre 

marknaden men har än så länge justerat sina avgöranden125 i de fall dessa inte 

stämmer överens med Europadomstolens tolkningar126 

 

3.7 Europakonventionen och EU  

3.7.1 Allmänt  

Unionen är inte part till konventionen och är därmed inte skyldiga att följa 

denna. Konventionsrättigheterna ingår i unionsrätt som allmänna principer 

vilka skall iakttas men det finns ingen tillsyn och inga sanktioner knutna till 

detta.  När unionen utövar sin jurisdiktion är det alltså möjligt att unionens 

institutioner kränker konventionsrättigheter utan möjlighet för de drabbade 

att vända sig till Europadomstolen. Enbart vid en anslutning till konventionen 

kan unionens agerande prövas självständigt, till dess blir unionens 

medlemsstater svarande vid ett eventuellt klagomål även om staten i fråga 

lämnat över kompetensen till unionen. Den i dagsläget rådande strukturen gör 

att unionen inte utsätts för någon extern kontroll av hur de lever upp till de 

mänskliga rättigheterna.127 

 

                                                 
123 [GC], No. 30696/09, 21 January 2011. 
124 Mål 46/87, Hoechst v. Commission [1989] ECR 2859, Niemietz case op. Cit. . 
125 I Grogan målet avböjde ECJ att bedöma om det irländska förbudet om information om 

abort stred mot artikel 10 för att samma fråga var samtidigt uppe i domstolen.  
126 Cameron (2014), sidan 182–187. 
127 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 31–32, 172. 
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3.7.2 Unionens anslutning till konventionen  

I Fördraget om Europeiska Unionen stipuleras att de mänskliga rättigheterna 

i Europakonventionen är en del av unionens allmänna principer128 men även 

att Europeiska Unionen skall ansluta sig till Europakonventionen.129 När 

unionen förband sig att respektera de mänskliga rättigheterna så som de anges 

i konventionen genom att de är en del av unionsrättens allmänna principer så 

innebär detta ett ensidigt åtagande, inte att unionen blir part till 

konventionen.130 Eftersom unionen inte är part till konventionen så 

kontrolleras unionens agerande avseende mänskliga rättigheter endast 

indirekt genom medlemsstaterna. Anslutningen skulle möjliggöra en yttre 

kontroll av unionen via Europadomstolen vilket ansågs önskvärt. Vid 

Lissabonfördraget 2009 infördes den uttryckliga bestämmelsen om unionens 

anslutning till konventionen. Det främsta syftet var att individer skulle kunna 

framföra klagomål på unionen avseende sina mänskliga rättigheter vilket 

genom att man klagade till Europadomstolen innebar att unionen blev föremål 

för en extern kontroll. Tanken vid införandet var att unionen skulle ha en egen 

domare i Europadomstolen och klagomålen skulle beröra EU-institutionernas 

tillämpning av unionsrätt. Främst EU-domstolen var kritisk mot att utsättas 

för extern kontroll då de hävdar att detta strider mot artikel 344 i FEUF då 

denna kontroll är oförenlig med unionens rättsautonomi. Genom EU-

domstolens ställningstagande har anslutningen skjutits fram ytterligare.131 

 

Så tills vidare behålls den organisation som rått tidigare vilket innebär att 

unionen inte utsätts för någon extern kontroll avseende hur de lever upp till 

de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen har enbart möjlighet att 

undersöka klagomål mot enskilda stater vilka har implementerat unionsrätt. 

Dessa mål riktar sig mot de enskilda stater och innebär inte att 

Europadomstolen undersöker kompabiliteten mellan unionsrätt och 

Europakonventionen.  För att möjliggöra en granskning av unionsrättens 

överensstämmelse med Europakonventionen är det avgörande att unionen är 

part till konventionen. I takt med att unionens makt vidgas genom att 

medlemsstaterna överför ytterligare kompetens till EU samt utvidgade 

skyldigheter genom direktiv och regleringar blir bristen på extern kontroll allt 

mer anmärkningsvärd. En anslutning till konventionen hade dock inte 

påverkat unionens kompetens utan enbart inneburit en kontroll och säkerhet 

för individer på unionens territorium.132 

 

                                                 
128 6.3 FEU. 
129 6.2 FEU. 
130 Cameron (2014), sidan 178. 
131 Bernitz (2018), sidan 158–159. 
132 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 172. 



 

 

 

35 

I juni 2013 offentliggjordes ett Draft Accession Agreement133 vilket innehöll 

ett förslag på hur unionens anslutning till Europakonventionen skulle 

genomföras. För att ett sådant skall kunna antas måste medlemsstaterna 

enhälligt vara för detta, sedermera skall det godkännas av parlamentet och 

ratificeras av alla medlemsstater för att till slut gå vidare till Europarådet.134 

Vissa av punkterna som tagits upp inför överenskommelsen om anslutning135 

anses speciellt viktiga och avgörande. Vid en eventuell anslutning av unionen 

skall detta enbart innebära skyldigheter från dess institutioner, organisationer, 

myndigheter eller representanter. Unionens skyldigheter begränsas även till 

de områden där de har kompetens enligt unionsrätten. Tanken är även att 

unionen skall kunna göra reservationer136 på samma sätt som andra 

konventionsanslutna.137 

 

För att möjliggöra unionens anslutning till Europakonventionen var det 

avgörande att det skapades en mekanism vilken tillåter unionen att vara part 

till konventionen trots att det inte är en stat. Förändringen innebär att unionen 

kan vara part till konventionen, blir bunden av densamma samt att det skapas 

en möjlighet för unionen att vara medrespondent i mål mot en eller flera 

medlemsstater. Förändringen innebär enbart att man tillåter detta men man 

kan inte tvinga unionen. Detta innebär att när en enskild riktar ett mål mot 

unionen måste det finnas minst en stat ansluten till målet och att de inhemska 

domstolarna i svarandens medlemsstat är uttömda. Vid mål i nationell 

domstol har dessa alltid möjlighet att be EU-domstolen om 

förhandsavgörande men inte heller detta är en skyldighet. Ett problem som 

möjligen skulle kunna uppstå här är alltså att Europadomstolen skulle bli 

tvungna att avgöra frågan om konformitet mellan konventionen och 

unionsrätten utan att EU-domstolen haft möjlighet att lämna sina synpunkter. 

Detta eventuella framtida problem har lösts genom att 

anslutningsöverenskommelsen har en klausul om att förhandsavgörande 

måste inhämtas när EU är part i målet.138 

 

När det är stater som driver målet istället för enskilda kan dessa driva mål mot 

unionen och vice versa.139 När, och om, unionen blir part till konventionen 

kommer därav mellanstatliga mål döpas om till mellanpartliga mål.140 Genom 

unionens deltagande kommer en delegation från Europeiska parlamentet ha 

rätt att delta samt rätt att rösta när domare skall väljas. Unionsdomaren skall 

                                                 
133 DAA. 
134 Cameron (2014), sidan 187-189. 
135 Accession Agreement. 
136 Artikel 57 FEUF. 
137 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 173–175. 
138 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 173–175. 
139 Artikel 33. 
140 Inter-party cases. 



 

 

 

36 

delta likvärdigt med de andra domarna. Unionen skall även ha rätt att delta i 

ministerrådet med rätt att rösta när de tar beslut om verkställigheten av 

domstolens beslut och dylikt. Ett potentiellt problem i detta scenario är att 

unionens medlemsstater är, enligt unionsrätt, skyldiga att agera i enlighet med 

unionen och för unionens bästa. En teoretisk risk blir därmed att unionen kan 

blockera beslut med hänsyn till att de representerar 28 medlemsstater, men 

för att undvika detta har det skapats specifika regleringar.141 

 

En annan av svårigheterna som brukar framföras vid anslutningar till 

konventioner enligt det upplägg unionen och dess medlemsstater har är att när 

en part högre upp i hierarkin har anslutit sig skall detta implementeras neråt. 

I detta fall är unionens medlemsstater redan part till konventionen vilket 

borde göra problemet nästintill obefintligt i denna situation.142  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                 
141 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 175-176 
142 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 173. 
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4 Harmonisering 

4.1 Allmänt  

Inom unionen har harmonisering tidigare inte ansetts vara ett självändamål på 

samma sätt som det till exempel varit inom det nordiska samarbetet. Inom 

unionen anses harmonisering fylla en funktion som ett medel att uppnå 

unionsrättsliga syften. Harmonisering har inte heller ansetts vara en del av 

unionens politikerområden utan har använts för att uppnå de unionsrättsliga 

politiska målen. En ytterligare funktion fyllts i att harmonisera rättsläget inom 

medlemsstaterna på de områden där olikheter inte redan är förbjudna genom 

fördrag. Harmonisering skapar då ett mellanläge mellan olika medlemsstaters 

lagstiftning. Unionens syften och mål med harmoniseringen har varierat 

under olika perioder.143  

 

Vid harmoniseringsprocesser inom unionen fyller den komparativa rätten en 

viktig funktion. Den är relevant vid såväl direkt harmonisering vilken sker via 

unionens primär och sekundära lagstiftning, såväl som vid olika 

tillnärmelseprojekt som sker för att försöka hitta en gemensam kärna inom  

den europeiska civilrätten för att på sätt få medlemsstaternas lagstiftning att 

närma sig.144 Vid harmonisering jämför man ofta lagstiftningen inom 

Europeiska Unionen för att hitta den bästa lösningen, och den komparativa 

rätten blir då essentiell. Vad som är den bästa lösningen i det enskilda fallet 

beror på mål och syfte med harmoniseringen. Det är dock viktigt att 

jämförelsen görs för att hitta den bästa lösningen, inte enbart åstadkomma 

harmonisering. Harmoniseringen får alltså inte bli ett självändamål. Inom de 

juridiska systemen i Europa är idén om systematisering ett gemensamt arv 

och av denna anledning finns det de som förespråkar en för Europa gemensam 

civil code samt en generell europisering av civilrätten med den komparativa 

rätten som utgångspunkt. Trots det gemensamma arvet har flertalet av de 

juridiska systemen inom Europa utvecklats olika. När man tar ställning till 

harmonisering är det viktigt att det avsedda syftet med en gemensam reglering 

uppnås, vilket innebär att regleringens funktion är avgörande.145 

 

                                                 
143 Mörner (1994), sidan 3. 
144 Korling & Zamboni (2013), Valguanera: sidan. 145. 
145 Samuel (2014), sidan 42, 47, 57–65, 67–68. 
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4.2 Olika former av harmonisering 

Harmonisering kan göras på olika sätt beroende på vad som syftar till att 

uppnås. En totalharmonisering innebär att det bara skall finnas en uppsättning 

regler inom unionens medlemsstats. Detta innebär att medlemsstatens regler 

måste ändras för att vara i överensstämmelse. En fakultativ harmonisering 

tillåter istället att medlemsstaterna upprätthåller ett eget regelsystem på det 

harmoniserade området. En av de ofta framförda fördelarna med denna typ 

av harmonisering är att medlemsstaterna tillåts behålla sina nationella 

traditioner och kultur. Miniharmonisering innebär istället att man sätter en 

lägsta skyddsnivå och på så sätt skyddar gemensamma värden och 

prioriteringar. Status sup harmonisering innebär att medlemsstaternas 

nuvarande regler inte förändras men att medlemsstaterna är tvingade till 

uppskov vid införande av nya regler på området, vilket görs i syfte att inte 

utöka skillnaderna mellan medlemsländernas lagstiftning.146 

 

4.3 Harmonisering av familjerätt 

Inom Europaparlamentet finns förespråkare för att lagstiftningen och de 

juridiska systemen inom unionen borde harmoniseras eftersom detta hade 

underlättat vardagen för gränsöverskridande familjer.147 Trots ett flertal 

önskemål om att familjerätten inom unionen skall sträva mot en 

harmonisering finns det hinder. Advokat Ulf Bergquist, ledamot av EU-

kommissionens expertgrupp för internationella arvs- och bodelningsfrågor, 

säger i en artikel: ”Att EU skulle klara av att ena sig om gemensamma 

materiella regler är inom överskådlig framtid helt orealistiskt.” Han fortsätter 

även med att konstatera att det pågående samarbetet berör enbart de IP-

rättsliga reglerna och hade länderna inom unionen lyckats enas om dessa hade 

det varit ett framsteg.148 

 

Vid harmonisering inom familjerätt förs ofta cultural constraints fram som ett 

argument vilket försvårar harmoniseringen. Grunden i cultural constraints 

argumentet är att varje lands familjerätt är inbäddat i ett unikt och individuellt 

kulturarv vilken inte är överbyggbar. Det ger att familjerätt inte kan 

harmoniseras utan stora svårigheter och det sker aldrig spontant mellan 

länder. Utgångspunkten är att det finns en brist på gemensamma grunder, 

                                                 
146 Mörner (1994), sidan 37–40. 
147http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20101129STO02028/familjerat

t-over-granserna-vilka-regler-galler (Besökt 2018-04-12). 
148 https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2007/Nr-1-2007-Argang-73/Familjeratten-i-

EU-pa-vag-mot-harmonisering/, (Besökt 2018-04-12). 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20101129STO02028/familjeratt-over-granserna-vilka-regler-galler
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20101129STO02028/familjeratt-over-granserna-vilka-regler-galler
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2007/Nr-1-2007-Argang-73/Familjeratten-i-EU-pa-vag-mot-harmonisering/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2007/Nr-1-2007-Argang-73/Familjeratten-i-EU-pa-vag-mot-harmonisering/
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värderingar och mål mellan länder vilket avsevärt försvårar en harmonisering. 

Just familjerätt anses specifikt vara ett rättsområde som i högre utsträckning 

än andra påverkas av moral, religion, politiska och psykologiska faktorer. 

Värderingarna rörande dessa frågor skiljer sig åt mellan olika länder och 

skapar därför skilda juridiska system.149 

 

Attityden gentemot harmonisering har sedan 1990-talet blivit allt mer positiv, 

och då även gällande familjerätt. Ett resultat av detta var bildandet av CEFL 

2001, vilken har målsättningen att etablera och utveckla icke-bindande 

principer för familjerätt i Europa. Frågan är dock kontroversiell och 

responsen är inte odelat positiv.150 

 

Alla legala skillnader mellan länderna i unionen kan inte förklaras med kultur 

och traditioner vilket har renderat kritik gentemot argumentet. Det har även 

framförts kritik mot att inte alla rättsliga regleringar vilka är kulturellt 

betingade stämmer överens med de mänskliga rättigheterna. Om en lagregel 

är kulturellt betingad men i konflikt med mänskliga rättigheter så borde denna 

justeras oberoende bakgrunden för dess tillkomst. Traditionen är inte helig 

och ska inte skyddas på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.151 

 

Cultural constraints argumentet byggs upp av ett antal antaganden där det 

första är antagandet om att lagen är inbäddad i kulturen i den stat där den är 

tillämpbar. Det antas även att varje stat har sin egen nationellt individuella 

kultur vilken influerar lagen. Det förutsätts vidare att varje nationell kultur är 

individuell och unik för den specifika staten och att olika staters nationella 

kulturer inte närmar sig varandra. Eftersom lagstiftning är inbäddad i 

nationell kultur så ändrar denna inte inriktning spontant och kan inte 

harmoniseras avsiktligt. Detta ger att cultural constraints argumentet 

förutsätter att nationella kulturer är homogena internt. I dagens samhälle är 

de flesta nationella kulturer en blandning av överlappande kulturer, vissa 

nationella och vissa internationella.152 Kulturella identiteter skapas av en 

kombination av religion, regionala traditioner, etniska förutsättningar och 

livsstil. Dessa är ofta flytande och kan vara gemensamma eller privata 

beroende på historisk kontext.153 Kulturskillnader framträder ofta extra 

tydligt i familjerätt då denna lagstiftning brukar vara märkbart influerad av 

                                                 
149 Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, (2009), 

Antokolskaia, sidan 37. 
150 Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, (2009), 

Antokolskaia, sidan 38. 
151 Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, (2009), 

Antokolskaia, sidan 39. 
152 Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, (2009), 

Antokolskaia, sidan 40. 
153 Berezin & Schain (red.), (2003), sidan 11. 
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landets ideologi. Inom Europa påverkas dock även denna lagstiftning av en 

ökad globalisering och europeiska värderingar. Värderingarna hos nationens 

befolkning påverkas i större utsträckning av åldern på invånarna än av 

landsgränserna. Det har visat sig att en yngre befolkning gör att nationen har 

mer moderna och liberala värderingar avseende familjerätt än en äldre 

befolkning som tenderar att vara mer traditionella och konservativa. Trots 

inhemska skillnader så har ett land alltid en dominerande ideologi och 

värdegrund avseende familjen och familjerättslig lagstiftning. En nations 

juridiska kultur utgörs av en omvandling av allmängiltig kultur till juridiska 

koncept, tekniker och idéer. Lagstiftningen utgörs därmed i hög grad av 

värderingar och ideologi. Dessa är dock ofta svåra att hantera och adressera 

medan de tekniska aspekterna i juridiska system är mer lätthanterliga och 

identifierbara. Dessa mer djupgående skillnader är dock väsentliga vid en 

harmoniseringsdiskussion.154 Skillnaderna är speciellt avgörande vid 

harmonisering då familjerätt påverkas av såväl kultur och tradition som av 

religiösa legala system. 155 En individ har en territoriell anknytning vilken 

består av såväl fysisk som av kognitiv och mental anknytning. Denna 

anknytning skapas på tre olika dimensioner. Den första är den sociala 

dimensionen vilken innebär att människor ärver värderingar kollektivt i ett 

samhälle. Den andra dimensionen är politisk vilken innebär att grupper, mer 

eller mindre strukturerat sammansatta, kämpar för att i första hand behålla 

men även att utöka sitt utrymme i samhället. Den kulturella dimensionen är 

den som innehåller kollektiva minnen hos invånarna i en grupp eller samhälle. 

Inom Europa som ett kulturellt gemensamt territorium saknas den 

känslomässigt gemensamma kopplingen och den nya europeiska identiteten 

bygger inte på arv och traditioner utan är en politiskt påbjuden identitet.156 

 

 

 

                                                 
154 Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, (2009), 

Antokolskaia, sidan 41, 44-45, 48.   
155 European council: Council report on the need to approximate member states’ legislation 

in civil matters of 16 November 2001, 13017/01 justciv 129, p.114. 
156 Berezin & Schain (red.), (2003), sidan7, 16. 
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5 Konventionen i 
medlemsstaterna 

5.1 Artikel 6 Europakonventionen  

5.1.1 Allmänt 

Artikel 6 i Europakonventionen behandlar rätten till en rättvis rättegång vilket 

uttrycks, i första stycket, enligt följande: 

 

”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 

förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats 

enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från 

förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna 

ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas 

intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det 

strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans 

intresse.”157 

 

Artikeln syftar till att tillförsäkra den enskilde rätten till en rättvis och 

offentlig rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol och inom skälig 

tid när det är fråga om civila rättigheter och skyldigheter samt brottmål. En 

civil rättighet eller skyldighet vilken erkänns inom staten ger rätt till en 

domstolsprövning mellan två enskilda eller enskild och myndighet. Tvisten 

skall baseras på en existerande civil rättighet, vilket ger att denna artikel inte 

skapar eller utökar den enskildes rättigheter. Det som definieras som civil 

rättighet är i princip alla tvister som kan hänföras till civilrättslig lagstiftning, 

så som till exempel ett barns underhållstalan mot en förälder. En rättvis 

rättegång innebär bland annat att vardera parten har rätt att få ta del av och 

bemöta innehållet i handlingar som domstolen erhåller, så som till exempel 

myndigheters utredningar i mål om omhändertagande av barn. Det finns även 

en rätt att förhöra vittnen även om särskild hänsyn ofta visas för till exempel 

barn vilka utgör vittnen. Vidare skall rättegången ske inom skälig tid och utan 

orimliga dröjsmål.158 

 

                                                 
157 Artikel 6 Europakonventionen, första stycket, första punkten.  
158 Fisher (2017), sidan 55–56, 58–59. 
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5.1.2 Exemplifiering från praxis   

Tidigare var skilsmässa olagligt i Irland men man kunde som gift erhålla en 

juridisk separation. För att kunna få effektiv tillgång till nationell domstol 

behövdes juridisk rådgivning vilket inte medgavs i Irland vid tillfället. 

Lagstiftningen aktualiserades när en gift kvinna ville ha juridisk separation 

från sin man vilken även var dömd för både hot och fysiskt våld mot kvinnan. 

Kvinnan hade ingen möjlighet att bekosta en advokat vilken skulle företräda 

henne i domstolen. Även om det fanns en teoretisk möjlighet att företräda sig 

själv var inte detta genomförbart praktiskt, vilket gav att det inte fanns någon 

praktisk möjlighet för henne att erhålla en juridisk separation. Detta medförde 

att Irland dömdes för brott mot artikel 6 samt artikel 8, dock fanns det ett 

flertal skiljaktiga meningar.159 

 

Denna artikel omfattar även tvister om familjerättsliga angelägenheter till 

exempel om umgänge med barn. Artikeln omfattar även rätten till ett 

avgörande inom skälig tid vilket har ansetts extra viktigt vid avgörande i till 

exempel vårdnads- och umgängesmål och äktenskapsskillnad. 160  

 

Även rätten till en rättvis rättegång går att kombinera med artikel 8 om rätt 

till respekt för privatliv och familjeliv. Europadomstolen dömde Slovakien 

för brott mot båda dessa artiklar efter klagomål från åtta slovakiska kvinnor 

som även tillhörde den romska folkgruppen. Efter att de hade behandlats på 

sjukhus i samband med graviditet och förlossning konstaterade de att de inte 

längre kunde bli gravida och misstänkte att de blivit steriliserade. Deras 

ombud begärde därför ut deras journaler med sjukhuset vägrade. De vände 

sig då till då till domstol som ålade sjukhuset att låta de läsa journalerna och 

göra anteckningar men inte kopiera dem. Europadomstolen ansåg att man 

skulle ha rätt att kopiera sina journaler utan att anföra skäl vilket gjorde 

Slovakiens handlande till ett brott mot artikel 8. Vidare fann domstolen att 

journalerna utgjorde en väsentlig del för möjligheten att föra en 

domstolsprocess och statens handlande var därmed även ett brott mot artikel 

6 i fråga om rätten till effektiv domstolsprövning.161 

 

                                                 
159 Europadomstolens dom i Airey mot Irland, 1979-10-09. 
160 Ehrenkrona (2014), sidan 77, 93. 
161 Europadomstolens dom i K.H. m.fl.mot Slovakien, 2009-04-28. 
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5.2 Artikel 8 Europakonventionen 

5.2.1 Allmänt  

Artikel 8 i Europakonventionen behandlar rätten till privat- och familjeliv 

vilket uttrycks enligt följande: 

 

”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av 

lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, 

den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning 

eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 

rättigheter.”162 

 

Artikel åtta skyddar rätten till privat- och familjeliv samt rätten till sitt hem 

och sin korrespondens. Denna rättighet är inte absolut men alla 

inskränkningar som görs skall vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till de i artikeln specificerade förutsättningarna. De 

inskränkningar som görs måste även ha stöd i nationell lag vilken även anger 

under vilka förutsättningar inskränkningarna får göras. Denna artikel uppfylls 

vanligen av konventionsstaterna genom att inte göra några inskränkningar i 

den enskildes rättigheter, en negativ skyldighet. Staten har även en positiv 

skyldighet att förhindra att den enskildes rättigheter blir kränkta av en annan 

enskild. Skyddet för privatlivet innefattar även en persons fysiska integritet 

och därmed ett skydd för att vara fri från kroppsliga övergrepp vilket till 

exempel innebär att staten skall införa straffregler för sexuella övergrepp. 

Staten har alltså en positiv skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att en 

enskild kränker en annan enskilds skydd för privatlivet. De kroppsliga 

ingrepp som är mer allvarliga omfattas av artikel 3 i Europakonventionen, 

men resterande mindre allvarliga ingrepp torde kunna omfattas av denna 

artikel. Stater kan även inom ramen för artikel 8.2 i Europakonventionen i 

viss mån förbjuda kroppsliga ingrepp, oberoende av om den enskilde vill 

undergå dessa eller inte, så som till exempel könskorrigering, transplantation 

och abort.163 

 

Rätten till respekt för privatlivet är svårdefinierad och har många aspekter. 

Många företeelser kan hänföras till privatlivet, och först genom rättspraxis 

kan begreppet få någorlunda tydlig avgränsning. Vid sidan av rätten till 

respekt för privatlivet behandlas i artikel 8 också rätten till respekt för 

                                                 
162 Artikel 8 Europakonventionen 
163 Fisher (2017), sidan 61–63. 
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familjelivet samt hem och korrespondens. Dessa rättigheter är nära förbundna 

med rätten till respekt för privatlivet och kan ofta inte särskiljas från denna 

rättighet. Primärt medför artikel 8 en förpliktelse för staten att avhålla sig från 

ingrepp i den skyddade rättigheten, men även en skyldighet att vidta positiva 

åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Det kan innebära ett brott mot 

artikeln om en konventionsstat tolererar en situation eller inte skapar 

tillräckligt rättsligt skydd. Allvarliga ingrepp i den enskildes privatliv av 

andra enskilda förväntas staten såväl kriminalisera som att beivra effektivt.164 

 

Rättigheterna i artikel 8 kan inskränkas men detta måste då uppfylla tre 

villkor. Inskränkningen måste ha stöd i nationell lag. Dessutom måste lagen 

uppfylla rimliga kvar på rättssäkerhet, ge skydd mot godtycke, vara 

tillgänglig för allmänheten, utformad med tillräcklig precision för att uppfylla 

kravet på förutsebarhet. Att lagen har ett visst tolkningsutrymme står inte 

nödvändigtvis i konflikt med kravet på förutsebarhet så länge gränserna för 

den skönsmässigt bedömningen är tillräckligt klara för att ge den enskilde 

skydd mot godtyckliga ingrepp. Vidare måste inskränkningen vara ägnad att 

tillgodose något av de i artikel 8.2 uppräknade allmänna eller enskilda 

intressena. Då uppräkningen i artikel 8.2 av legitima ändamål är omfattande 

och allmänt formulerade så är det i de flesta fall möjligt att hänföra en 

inskränkning till något av dessa. Dessutom måste inskränkningen vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle vilket är ett mer osäkert krav. När det 

gäller detta kravet har Europadomstolen framhållit att ordet nödvändig inte är 

synonymt med oundgänglig. Däremot skall det finnas ett angeläget 

samhälleligt behov. Inskränkningen i den grundläggande rättigheten måste 

vidare stå i rimlig proportion till det syfte som skall tillgodoses genom 

inskränkningen. Varje konventionsstat har en viss frihet, margin of 

apprication, att avgöra om inskränkningen är nödvändig, men 

Europadomstolen förbehåller sig rätten att övervaka om så är fallet och 

konventionsstaternas frihet är inte lika stor i fråga om alla ändamål.165 

 

Vid bevisvärderingsfrågor har Europadomstolen inställningen att inhemska 

domstolar har ett informationsövertag vilket gör att det är mest fördelaktigt 

att dessa prövar bevisningen. Generellt hanterar Europadomstolen mål som 

rör brott mot denna artikel successivt i praxis genom att följa samma struktur. 

Först identifierar domstolen rättigheten i fråga inklusive eventuella positiva 

skyldigheter för att sedan identifiera det eventuella intrånget. Därefter gör 

domstolen ett övervägande om inskränkningen är lagstadgad och med detta 

avses både den interna och externa konventionstolkningen av lag. Efter detta 

                                                 
164 Danelius (2015), sidan 346–347. 
165 Danelius (2015), sidan 351. 
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identifierar domstolen det mål eller syfte som skall skyddas med 

inskränkningen av rättigheter och avgör därefter om begränsningen är 

nödvändig. Eftersom majoriteten av dessa mål utgörs av en individuell 

bedömning är det svårt att förutse utfallet av domstolens beslut.166 

 

Europadomstolen har ett sämre underlag för att bedöma bevisfrågorna. I vissa 

frågor lämnas därför en stor del av bedömningen över till de nationella 

domstolarna. Sådant är till exempel vid frågor som rör vårdnaden av barn där 

den inhemska domstolen anses bättre lämpad att bedöma vad som bäst 

tillgodoser barnets intressen. Nationella domstolar ges även en omfattande 

frihet att avgöra om en inskränkning i en förälders rätt till respekt för 

familjelivet är nödvändig och Europadomstolen övervakning begränsas i 

motsvarande mån. I andra frågor kan Europadomstolen ta på sig en mera 

omfattande granskningsuppgift, ofta när det röt sig om principiella frågor så 

som utomäktenskapliga barns eller homosexuellas rättsställning. I sådana 

frågor är det av betydelse för Europadomstolen att det finns en någorlunda 

enhetlig europeisk rättsuppfattning. Likaså är det enligt Europadomstolens 

uppfattning viktigt att lag och praxis inte varierar allt för mycket mellan 

konventionsstaterna.167 

 

Rätten till skydd för privatlivet omfattar även rätten att ingå sexuella 

relationer, åtminstone mellan vuxna som på jämställd basis samtycker till 

dessa, så som till exempel homosexuella handlingar. Det finns dock inget 

hinder mot att kriminalisera sexuella handlingar vilka innebär en hög grad av 

våld mot person, oberoende av om den enskilde samtycke finns eller inte. 

Detta kan nämligen bestraffas med hänsyn till hälsa och moral. 

Konventionsstaterna har dock en skyldighet att straffbelägga 

integritetskränkande handlingar utan samtycke så som till exempel sexuella 

handlingar utan samtycke.168 Konventionsstaterna har även en skyldighet att 

genom lagstiftning beivra tvång samt skydda minderåriga eller andra som 

befinner sig i beroendeställning eller inte har förmåga att fatta egna beslut i 

full frihet.169 

 

Respekten för familjelivet omfattar även relationen mellan föräldrar och dess 

minderåriga barn. Detta oberoende av om barnen är biologiska, adopterade, 

inom- eller utomäktenskapliga. I situationerna där enbart en förälder har 

vårdnad gäller generellt enligt artikeln att den andra föräldern har rätt till 

umgänge. Staten har vissa positiva skyldigheter så som att säkerställa att den 

                                                 
166 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 521. 
167 Danelius (2015), sidan 352. 
168 Fisher (2017), sidan 61–63. 
169 Danelius (2015), sidan 360. 
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föräldern med rätt till umgänge kan utöva denna rätt. En enskild har även rätt 

att bära sitt familjenamn enligt denna artikel.170 

 

Respekten för familjelivet kan aktualiseras för utländska medborgare i 

konventionsstaterna i två fall. Det första är när en utländsk medborgare söker 

uppehållstillstånd i en konventionsstat för att kunna återförena sig med 

familjemedlemmar som är bosatta i den staten. Det andra fallet är när en 

utländska medborgare och dennes familj är bosatta i en konventionsstat och 

familjen riskerar att splittras genom att någon av dem utvisas eller utlämnas 

till ett annat land.171 

 

5.2.2 Exemplifiering från praxis 

Vid mål rörande artikel 8 har Europadomstolen ofta använt sig av dynamisk 

tolkning då många av rättigheterna som omfattas av denna artikel berör sådant 

där värderingar i samhället förändras. När de europeiska värderingarna 

förändrats över tid kräver detta en justering i praxis för att på ett korrekt sätt 

representera samhällets värdegrund och moral. Sådana är till exempel synen 

på homosexuella, utomäktenskapliga barn och transsexuella.172 Vissa 

konventionsstater har haft lagstadgat förbud mot homosexuella handlingar 

och då med motiveringen att detta är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till bland annat moral. Europadomstolen har genom sin praxis 

angett att dessa förbud är en oproportionerlig inskränkning av rätten till skydd 

för privatlivet och därmed ett brott mot artikel 8. Det har även visat sig att det 

är tillräckligt att förbudet är inskrivet i nationell lag även om det inte 

tillämpas.173 

 

Sammantaget kan det sägas att artikel 8 inte ställer några detaljerade krav på 

hur en stats familjerättsliga lagstiftning ska utformas. Däremot ställs det med 

stöd av artikel 8 krav på att viss familjerättslig lagstiftning skall finnas. Det 

måste till exempel finnas en lagstiftning som ger ett barn en acceptabel 

familjerättslig status oavsett om det föds inom eller utom äktenskap. Man kan 

ur artikeln även härleda en rätt till namn.174 Likadant ligger det i ett barns 

intresse att känna till sitt ursprung och det är därför är inte ett brott mot artikel 

8 att tvingas lämna blodprov för att fastställa faderskap.175 

                                                 
170 Fisher (2017), sidan 65–66. 
171 Fisher (2017), sidan 65–66. 
172 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 34. 
173 Fisher (2017), sidan 61–63. 
174 Danelius (2015), sidan 348. 
175 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 123. 
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En viktig aspekt av skyddet för privatlivet är den fysiska integriteten. Detta 

utgör dock enbart ett brott mot artikel 8 i de fall inte nivån når upp till artikel 

3 om förbudet mot tortyr. Sådant som staterna är skyldiga att straffbelägga är 

sexuellt tvång.176 Konventionsstater som har krav på användning av våld eller 

hot om våld samt att offret gjort aktivt motstånd för att förövaren skall kunna 

fällas till ansvar för våldtäkt kränker såväl artikel 3 som artikel 8. Det 

avgörande i dessa fall skall vara att det funnits en brist på samtycke.177 Även 

en gynekologisk undersökning som sker utan samtycke kan anses vara en 

ingripande åtgärd i den fysiska integriteten och en kränkning av artikel 8.178 

Europadomstolen har även sagt att en enskild måste ha tillgång till effektivt 

och tillräckligt rättsmedel. En kvinna och hennes barn som varit utsatt för våld 

i hemmet kunde inte få det skydd de behövde vilket medförde att Slovakien  

kränkte artikel 3 och 8.179 Slovakien dömdes även för brott mot artikel 8 i ett 

fall där en kvinnas dåvarande make häktades och åtalades efter han hade 

angripit henne såväl psykiskt som fysiskt. Han fördes efter detta till sjukhus 

för psykiatrisk behandling vilket han inte erhöll och sedan han skrivits ut 

framförde han nya hotelser. Europadomstolen bedömde att konventionsstaten 

misslyckats med att skydda den enskildes fysiska och psykiska integritet 

vilket är ett brott mot artikel 8.180 

 

Rätten till abort har också varit en omstridd fråga vilken hamnar under artikel 

8.181 Som ett komplement till artikel 8 reglerar artikel 2 i Europakonventionen 

tillsammans med protokoll 6 och 13 rätten till liv. Frågan om ofödda barn har 

rätt till liv har inte avgjorts av Europadomstolen vilket innebär att varje 

konventionsstat har stor frihet att själv få avgöra om abort får utföras samt i 

vilken vecka.182 En fransk kvinna försökte via Europadomstolen få fastställt 

i vilken vecka ett foster anses ha liv. Omständigheterna var sådana att en 

kvinna under sin graviditet besökt ett allmänt sjukhus för hälsokontroll 

samtidigt som ytterligare en kvinna var på sjukhuset för gynekologiska 

behandlingar. De två kvinnorna hade samma efternamn och på grund av detta 

felbehandlades den gravida kvinnan på ett sådant sätt att abort blev 

nödvändig. Efter detta anmälde hon läkaren för vållande till annans död. De 

nationella domstolar bedömde i sista instans att det inte var vållande till annan 

                                                 
176 Danelius (2015), sidan 353. 
177 Europadomstolens dom i M.C. mot Bulgarien, 2003-12-04. 
178 Europadomstolens dom i Juhnke mot Turkiet, 2008-05-13 och Europadomstolens dom i 

Y.F. mot Turkiet, 2003-07-22. 
179 Europadomstolens dom i E.S. m.fl. mot Slovakien, 2009-09-15. 
180 Europadomstolens dom i Hajduová mot Slovakien, 2010-11-30. 
181 Danelius (2015), sidan 353. 
182 Fisher (2017), sidan 46-48.  
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död eftersom fostret inte var att betrakta som en person vars liv skyddades av 

strafflagstiftningen. Detta renderade i ett klagomål till Europadomstolen vilka 

konstaterade att det saknades en enhetlig europeisk uppfattning om när liv 

börjar och domstolen fann det därför inte lämpligt eller möjligt att generellt 

besvara frågan om fostret skyddades av artikel 2.183 

 

Det finns ett flertal domar vilka berör rätten till abort men även eventuella 

nationella inskränkningar till rätten till abort. Europadomstolen har inte ansett 

att en fader till ett ofött barn kan förhindra modern att göra abort. Det är inget 

brott mot artikel 8, eller artikel 2, att modern avgör om en abort skall 

genomföras eller inte.184 Europadomstolen har även ansett att en stat kan 

brista i positiva skyldigheter enligt artikel 8 genom att neka en kvinna abort 

vilken är önskvärd av medicinska skäl. Det fanns inte heller något nationellt 

förfarande varigenom hon kunde få en läkares bedömning av 

förutsättningarna för laglig abort prövade.185 Domstolen har även sagt att 

utformningen av abortlagstiftningen i Europa varierar kraftigt vilket medför 

att varje stat har en vid ”margin of appreciation” vid utformandet av sin 

abortlagstiftning.186  

 

Irland var ett av de europeiska länderna med en av de mest konservativa 

abortlagstiftningarna. 2010 avgjordes ett mål mot Irland vilket hade tre 

sökande vilka hade varit tvungna att åka till England för att genomföra 

aborterna. Domstolen prövade om det var ett brott mot artiklarna 3, 8 och 14 

i Europakonventionen. Vid den aktuella tidpunkten var abort förbjudet i 

Irland såvida graviditeten inte innebar fara för den gravides liv, och olagliga 

aborter var kriminaliserat men det var inte kriminellt att åka utomlands för att 

genomföra en abort. Den första klagande angav hälsomässiga skäl för behov 

av abort. Den andra sökanden hade skäl hänförliga till sitt välbefinnande 

medan den tredje sökanden fruktade för sitt liv om graviditeten fullföljdes. 

Avseende de två första sökanden gjorde domstolen en bedömning i relation 

till artikel 8. De ansåg att det var en inskränkning av artikel 8 att inte medge 

abort för enskilda som önskade det av något av de två första skälen. Dock 

gjorde domstolen en genomgång om de följde de lagstadgade kraven på 

inskränkningen, vilket det bedömdes göra, kunde inskränkningen motiveras 

genom att det föll inom nationens ”margin of appriciation” att hävda att det 

var nödvändigt för att upprätthålla moralen samt skydda den oföddes 

                                                 
183 Europadomstolens dom i Vo mot Frankrike, 2004-07-08. 
184 Europadomstolens dom i Boso mot Italien, 2002-09-05 och Europadomstolens dom i H. 

Mot Norge, 1992-05-19. 
185 Europadomstolen dom i Tysiac mot Polen, 2007-03-20. 
186 Europadomstolens dom i H. Mot Norge, 1992-05-19. 
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rättigheter. Europadomstolen påpekade dock att det finns en europeisk 

samsyn om friare abortlagstiftning. Sammantaget utgjorde detta alltså inget 

brott mot artikel 8. I det sista fallet var dock omständigheterna annorlunda 

och mer allvarliga. Irland saknade ett tillfredsställande system för när abort 

med hänsyn till den gravidas liv skulle medges och staten hade därmed brustit 

i sina positiva skyldigheter enligt artikel 8.187 

 

Även Polen har en konservativ abortlagstiftning vilken varit föremål för 

prövning enligt artikel 8. I detta fallet var frågan om olika aktörer förhalat 

abortprocessen samt försökt påverka den sökande att inte genomgå en abort. 

De två klagande till domstolen var här mor och dotter. Dotter hade blivit 

gravid mycket ung efter en våldtäkt och ville därefter genomgå en abort vilket 

modern samtyckte till, som var ett krav enligt polsk lag. De läkare som 

bemötte moderen och dottern hade dock invändningar mot aborten samt 

förhalade processen genom att skicka patienterna vidare. Efterhand övergick 

detta till mer regelrätta övertalningsförsök av flickan och i processen 

uppmärksammades abortmotståndare på fallet och utsatte sökandena för 

trakasserier. Enligt polsk lag skall läkare utfärda ett abortintyg för att denna 

skall kunna genomföras vilket fördröjdes av läkarna och processen 

försvårades. Avsaknaden av ett effektivt system gjorde att nationen kränkte 

artikel 8. Den nationella situationen blev än mer invecklad eftersom läkare i 

Polen hade en rätt enligt polsk lag att abortvägra. Domstolen lade även in i 

bedömningen att tidsfaktorn är avgörande vid aborter vilket kräver ett system 

som kan hålla sig inom tidsramarna. Denna situationen ansågs även vara så 

allvarlig att den dessutom utgjorde ett brott mot artikel 3 vilken reglerar 

förbudet mot tortyr som är en absolut rättighet och staten kan därmed inte 

motivera undantag.188 

 

Artikel 8 reglerar även en förälders rätt att återförenas med sitt barn. 

Rumänien dömdes för detta då Europadomstolen inte ansåg att de hade gjort 

vad som kunde förväntas av dem för att återförena en dotter med sin pappa 

efter en sommarvistelse hos morföräldrarna. Fadern misslyckades med att på 

nationell rättslig väg återfå dottern. Europadomstolen konstaterade att bandet 

mellan förälder och barn bara får brytas vid exceptionella fall.189 Turkiet hade 

en reglering som gjorde att faderskapstalan skulle väckas ett år efter barnets 

födsel annars avvisades begäran. Denna reglering bedömdes vara en 

kränkning av artikel 8.190 

                                                 
187 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland, 2010-12-16. 
188 Europadomstolens dom i P. och S. mot Polen, 2012-10-30. 
189 Europadomstolens dom i Amanalachioai.mot Rumänien, 2009-05-26. 
190 Europadomstolens dom i Turnali mot Turkiet, 2009-04-07. 
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5.3 Artikel 12 Europakonventionen 

5.3.1 Allmänt 

Artikel 12 i Europakonventionen, samt tilläggsprotokoll 7, artikel 5, omfattar 

rätten att ingå äktenskap vilket uttrycks som  

 

 ”Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i 

enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.”
191

 

 

Artikeln ger endast två personer av olika kön rätten att gifta sig medan 

transsexuella personer tillerkänns rätten att gifta sig med någon av sitt tidigare 

kön.192 Rätten att gifta sig med någon av samma kön finns inte enligt denna 

artikel, men däremot finns det en rätt att få vara homosexuell.193 Artikeln 

omfattar inte heller någon rätt att ingå äktenskapsliknande förhållande, så 

kallat sammanboende. Artikel anger även att rätten att gifta sig tillkommer 

giftasvuxna personer men frågan om åldersgränsen avgörs nationellt även om 

det finns gränser för vad lagen får tillåta.194 Artikeln anses dock genom sin 

formulering förbjuda äktenskap med barn och mellan barn.195 Enligt artikeln 

ges inte heller enskilda någon rätt till skilsmässa. Artikeln omfattar inte heller 

någon rätt att inte gifta sig men skydd mot tvång att gifta sig bör istället 

omfattas av artikel 8. Enligt Europakonventionens tilläggsprotokoll 7, artikel 

5, vilket stater måste ansluta sig till utöver konventionen, stipuleras  att makar 

ska vara inbördes likställda i fråga om rättigheter och ansvar av privaträttslig 

natur samt i förhållande till sina barn, i fråga om äktenskapet, under 

äktenskapet och i händelse av dess upplösning. Åtgärder som är nödvändiga 

med hänsyn till barnens intresse får dock vidtas.196 En sådan rättighet har 

utomäktenskapliga barn vilka kan kräva att staten medverkar vid 

fastställandet av faderskap. Artikeln ger inte heller ensamstående rätt att bilda 

familj genom att adoptera. Artikeln ger inte heller någon rätt till konstgjord 

befruktning men om den tillåts måste den vara lika för alla. Även vårdnaden 

om barn faller under artikelns skydd. Det är inget brott att vårdnaden 

automatiskt tillfaller modern men fadern till utomäktenskapliga barn skall 

kunna föra talan om gemensam vårdnad. Även omhändertagna barn har rätt 

                                                 
191 Artikel 12 Europakonventionen 
192 Fisher (2017), sidan 70. 
193 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 143. 
194 Fisher (2017), sidan 70. 
195 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 144. 
196 Fisher (2017), sidan 70. 
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till umgänge med förälder. Systemet omfattar även det nationella systemet för 

arv.197 

 

5.3.2 Exemplifiering från praxis 

Inom Europa har familjen och dess sammanhållning traditionellt baserats på 

äktenskapet.198 Trots detta har denna paragraf har lett till förhållandevis få 

avgöranden.199 Artikeln kränktes av Polen när staten vägrade två fångar att få 

gifta sig. Europadomstolen sa då att valet av partner och beslutet att gifta sig 

är en privat och personlig fråga vilken myndigheterna inte ska lägga sig i.200 

 

5.4 Artikel 14 Europakonventionen  

5.4.1 Allmänt  

Artikel 14 EKMR, tillsammans med protokoll 12 förbjuder diskriminering, 

vilket uttrycks på följande sätt: 

 

 ”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall 

säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.”201 

 

Artikel utgör inget generellt förbud mot diskriminering utan förbjuder enbart 

att en stat diskriminera på de angivna grunderna när det gäller en specifik 

rättighet i konventionen.202 Detta ger att artikeln inte kan åberopas 

självständigt utan måste åberopas i kombination med en annan 

konventionsrättighet.203 

 

5.4.2 Exemplifiering från praxis 

Flera fall rör diskriminering med avseende på rätten till respekt för 

familjelivet och klagandens börd. Europadomstolen har dömt Belgien för 

brott mot artikeln avseende diskriminering på grund av utomäktenskaplig 

                                                 
197 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 144–145. 
198 Crouch (1999), sidan 199 
199 Harris, O'Boyle, & Warbrick (red.), (2014), sidan 34. 
200 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 144. 
201 Artikel 14 Europakonventionen 
202 Fisher (2017), sidan 71. 
203 Nilsson & Lundberg (2010), sidan 155. 
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börd, bland annat med avseende på arvsrätt. Omständigheterna var att en ogift 

kvinna födde en dotter 1973. Enligt dåvarande belgisk lag uppkom ingen legal 

koppling, födelsebevis, mellan modern och barnet genom födseln om modern 

var ogift. Om modern var gift uppkom dock denna. För att åstadkomma den 

juridiska kopplingen om modern var ogift var modern tvungen att antingen 

frivilligt erkänna moderskapet, en genomgå en juridisk process för att 

fastställa moderskapet eller adoptera barnet. Detta uppskattades att cirka en 

fjärdedel av alla ogifta mödrar i Belgien inte erkände sina barn utan utsåg en 

annan förmyndare på födelseattesten. Däremot kunde faderskapet för 

utomäktenskapliga barn erkännas av vilken man som helst oberoende av om 

han var fadern eller inte. Oavsett hur barnet fick föräldraskapet fastställt så 

var deras arvsrättigheter mindre är de barn inom äktenskapet automatiskt 

erhöll. Detta bedömdes vara diskriminering mot både modern som ogift och 

barnet som utomäktenskapligt vilket var ett brott mot artikel 8 samt 14 i 

kombination med artikel 8 och artikel 14 i kombination med artikel 1 i 

protokoll 1 avseende egendomsrättigheter. Lagen ansågs ge 

utomäktenskapliga familjebildningar avseende barn sämre rättigheter och 

därmed favorisera traditionell familjebildningen. Efter en lagändring som 

kom först 1987 ansågs Belgien 1988 ha uppfyllt sina förpliktelser.204 En 

begränsad arvsrätt för barn födda utom äktenskapet har bedömts vara 

diskriminering även i andra mål.205  

 

Tyskland dömdes för brott mot artikel 14 i kombination med artikel 8 

avseende ett utomäktenskapligt barn född 1948 i den delen som från 1949 

utgjorde DDR. Hennes far erkände faderskapet och de hade kontakt trots att 

de bodde på varsin sida av muren. Kontakten intensifierades ytterligare efter 

murens fall och fadern hade inga andra bröstarvingar och var inte heller gift. 

Efter faderns död gjorde dottern gällande att hon hade arvsrätt vilken avslogs 

med hänvisning till en västtysk lag från 1969 som sa att utomäktenskapliga 

barn födda innan den 1 juli 1949 inte hade arvsrätt. Detta trots att den östtyska 

lagstiftningen vid samma tid gav barn inom och utom äktenskapet samma 

arvsrätt. Då den västtyska lagstiftningen både gjorde skillnad på barn inom 

och utom äktenskapet men den beroende på nationalitet dömdes de för 

diskriminering enligt artikel 14 i kombination med artikel 8.206 

 

                                                 
204 Europadomstolens dom i Marckx mot Belgiet, 1979-06-13. 
205 Se till exempel även Europadomstolen dom Turnah mot Turkiet, 2009-04-07. 
206 Europadomstolens dom i Brauer mot Tyskland, 2009-05-28. 



 

 

 

53 

6 Analys  

6.1 Förhållandet mellan Europas 
mänskliga rättigheter och unionen 

Inom europeiska unionen och dess medlemsstater finns ett flertal rättssystem 

vilka både verkar parallellt och tillsammans. Genom unionens konstruktion 

blir situationen och förhållandena för medlemsstaterna unika. Strukturen 

inom systemet gör även att dessa emellanåt kolliderar. Europakonventionen 

är ett internationellt traktat vilket majoriteten av de europeiska länderna har 

anslutit sig till. Genom anslutningen förbinder sig konventionsstaterna att 

följa bestämmelserna i konventionen men även att tolka nationella regleringar 

konventionskonformativt. En nations agerande kan prövas av 

Europadomstolen och om staten inte lyckats säkerställa de enskildas 

rättigheter skall de förändra sin nationella reglering i enlighet med 

konventionen. En stor del av Europarådets medlemmar och de till 

Europakonventionen anslutna staterna är även medlemmar i unionen och alla 

unionens medlemsstater har ratificerat konventionen. 

 

Inom Europeiska Unionen och dess medlemsstater står unionsrätten över den 

nationella lagstiftningen. Europakonventionen ingår dock i unionsrätten som 

en del av de allmänna principerna vilka skall iakttas i unionsrätten. 

Skyldigheten att upprätthålla konventionens skydd inom den egna 

jurisdiktionen vilar dock på de enskilda staterna. Detta gör att unionens 

medlemsstats får ett ansvar för såväl sitt nationella agerande som ett 

överskjutande ansvar för unionsrättens kompatibilitet med konventionen samt 

unionens agerande. Medlemsstaternas skyldigheter blir här dubbla.  

 

De två domstolarna verkar parallellt med varandra och har förbundit sig att 

verka för att motsättningar inte uppstår. Trots detta har de två domstolarna 

skilda första prioriteter vilket gör att konsensus inte alltid råder. 

Europadomstolens prioritet är de mänskliga rättigheter samt en europeisk 

miniminivå i kombination med främjandet av europeiska värderingar. EU-

domstolen å sin sida respekterar detta men har istället som övergripande 

prioritets unionen och dess inre marknad.  

 

Alla enskilda som upprätthåller sig inom Europakonventionens territorium är 

skyddade av densamma. Unionsmedborgare är dessutom skyddade av 

Rättighetsstadgan vid utövandet av unionsrätt. Rättighetsstadgan utgör 

många gånger ett utökat skydd vilket ger unionsmedborgare bättre rättigheter 

inom ramen för unionsrätten. Stadgan innehåller tydliga bestämmelser om att 
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den ska tolkas i enlighet med konventionen samt att konventionens skydd 

skall iakttas, vilket borgar för att konventionen skall få fullt genomslag inom 

unionen. Det är dock viktigt att notera att inom unionens står 

Rättighetsstadgan över Europakonventionen normhierarkiskt. Unionen är i 

dagsläget dock inte skyldig att efterleva konventionen annat än som en allmän 

rättsprincip. En skyldighet att efterleva konventionen kommer först den dag 

unionen ansluter sig till konventionen. Unionen har genom Lissabonfördraget 

förbundit sig att ansluta sig till Europakonventionen men detta har ännu inte 

gjorts, främst på grund av EU-domstolens starka motstånd. Detta innebär 

också att unionen i dagsläget inte är utsatt för någon extern kontroll av hur de 

lever upp till de mänskliga rättigheterna. Att bedriva en extern kontroll är en 

av de mer framträdande funktionerna Europadomstolen har.   

 

Mänskliga rättigheter avseende familjerätt återfinns både i 

Europakonventionen och Rättighetsstadgan. Rättigheterna skall ge ett 

minimiskydd avseende familjerätten samt etablera en europeisk standard där 

konsensus råder avseende grundläggande värderingar. Regleringen i såväl 

Europa som i unionens befintliga, men även aspirerande, medlemsstater visar 

dock att det finns stora skillnader. Den familjerättsliga regleringen rör sig från 

mycket konservativt till förhållandevis liberal med en önskan om ett jämställt 

samhälle. 

 

6.2 Medlemsstaternas brott mot 
konventionen 

Genom att Europadomstolen avgör de mål där konventionsstater bryter mot 

Europakonventionen blir ju det icke önskvärda tydligare och lättare att 

identifiera än det önskvärda. I vissa avgörande kan man utläsa 

Europadomstolens önskvärda lagstiftning även om de inte bedömer statens 

nuvarande lagstiftning vara i strid med Europakonventionen. Ett sådant 

exempel är när domstolen uttrycker att den europeiska värdergrunden är en 

mer liberal abortlagstiftning även om inte en konservativ abortlagstiftning 

nödvändigtvis står i konflikt med rättigheterna. Att domstolen uttrycker sig 

så kan även indikera att en konservativ lagstiftning kan stå i konflikt med 

rättigheterna i framtiden enligt domstolens möjlighet till dynamisk tolkning 

och utveckling av värdergrunderna.  

 

Många av de fall som har tagits upp som exempel i uppsatsen berör att 

staterna inte har lyckats tillförsäkra ett effektivt system för sina medborgare 

avseende säkerställandes av rättigheterna. Detta indikerar att lagstiftningen 

inte bara kan vara fraser utan måste även vara reellt genomförbara. En del av 
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de andra exemplen på när unionens medlemsstater inte lever upp till 

rättigheterna i konventionen avser abort, diskriminering samt föräldrar och 

barns rätt till en relation. En del av exemplen är av äldre datum men ger ändå 

en bild av vilka värderingar Europakonventionen skall försvara samt hur 

utvecklingen av mer jämställda rättigheter sker.  

 

6.3 Möjligheten till harmonisering 

Avseende familjerätten inom unionen har det framförts önskemål om att 

denna skall närma sig en harmonisering. Inom ramen för denna diskussion 

har även svårigheterna belysts. Europa brukar ofta beskrivas som att de har 

en gemensam värdegrund, att det finns en europeisk standard och uppfattning. 

Inom unionen har man ytterligare förstärkt detta genom etablerandet av 

unionsmedborgarskap samt utvidgande av unionsmedborgares rättigheter. 

Genom utvidgning av unionens kompetens har man även förtätat unionens 

medlemsstater. Unionen har som uttalat mål att skapa en starkare 

sammanslutning mellan dess medlemmar. Inom unionen har harmoniseringen 

fyllt en tydlig funktion i detta arbete. I dagsläget diskuteras det om även 

familjerätten skall harmoniseras.  

 

Utifrån Europadomstolens avgörande kan slutsatsen dras att den 

familjerättsliga lagstiftningen inom unionen varierar stort och så även 

värderingarna. Det är även tydligt att såväl Europarådet som 

Europadomstolen har ett tydligt fokus på de enskildas rättigheter och en stark 

önskan om att etablera mer jämställda europeiska värderingar. Även inom 

unionen och EU-domstolen ser man en stor respekt för de mänskliga 

rättigheterna, dock aldrig på bekostnad av den inre marknaden vilken är 

unionens främsta prioritet. Även EU-domstolens aversion mot att utsättas för 

en extern kontroll av hur de inom unionen efterlever mänskliga rättigheter 

indikerar att de själv vill sätta agendan. 

 

Efter arbetet med uppsatsen så tror jag att en harmonisering av familjerätten 

inom unionen i dagsläget inte hade fått positiva konsekvenser. Detta då allt 

tyder på att de enskildas rättigheter inom familjerätt hade fått en undanskymd 

plats i unionsrätten i förhållande till den inre marknaden. De indikationer som 

finns i dagsläget är även att vid en eventuell kollision mellan en enskildes 

familjerättsliga rättigheter och unionens bästa med avseende på den inre 

marknaden så hade familjerätten fått stå tillbaka. För att en harmonisering av 

familjerätten ens ska vara en reell framtida vision så ansedde jag att unionen 

måste vara beredd att underkasta sig i första hand extern kontroll av sitt 

rättighetsskydd. Det måste även inom unionen råda en tydlig konsensus av 

vad som är europeiska värderingar inom familjerätten vilka ska skyddas. 
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Under nuvarande förhållande tror jag inte att enskilda hade gagnats av en 

harmonisering av den familjerättsliga lagstiftningen inom unionen. 
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Bilaga A – Europarådets 
medlemmar 

Albanien    Sverige 

Andorra    Tjeckien 

Armenien    Turkiet  

Azerbajdzjan    Tyskland  

Belgien    Ukraina 

Bosnien-Hercegovina   Ungern 

Bulgarien    Österrike  

Cypern 

Danmark 

Estonia 

Finland 

Frankrike 

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien  

Georgien 

Grekland 

Irland 

Island 

Italien 

Kroatien 

Lettland 

Lichtenstein 

Litauen 

Luxemburg 

Malta 

Moldavien  

Monaco 

Montenegro 

Nederländerna 

Norge 

Polen  

Portugal 

Rumänien 

Ryssland 

San Marino 

Schweiz 

Serbien 

Slovakien 

Slovenien 

Spanien 

Storbritannien  

Källa: https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states, besökt 2018-

05-21. 

 

https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
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Bilaga B – Europeiska unionens 
medlemmar  

Belgien  

Bulgarien  

Cypern 

Danmark 

Estland  

Finland 

Frankrike 

Grekland 

Irland 

Italien 

Kroatien  

Lettland 

Litauen 

Luxemburg 

Malta 

Nederländerna 

Polen 

Portugal 

Rumänien  

Slovakien 

Slovenien 

Spanien 

Storbritannien (är fortfarande fullvärdiga medlemmar då Brexit ännu inte 

genomförts, alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet är 

därför fortfarande giltiga) 

Sverige 

Tjeckien 

Tyskland 

Ungern 

Österrike 

 

Källa: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sv, besökt 

2018-05-21 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sv
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