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Sammanfattning 

2000-talet markerade födelsen av en ny sorts terrorism. Sedan dess har Europa fått utstå 

frekventa terrorattacker vilket resulterat i att länder antagit strängare lagar och 

kontrollåtgärder för att bekämpa terrorismen. Mot bakgrund av detta är uppsatsens syfte 

att försöka svara på om strängare anti-terrorlagstiftning i Frankrike och Storbritannien 

kan medföra omfattande begränsningar i människors grundläggande fri-och rättigheter. 

Genom att använda sig utav en rättsdogmatisk metod och en komparativ metod har 

uppsatsen kritiskt granskat internationella konventioner, lagstiftningar, rättsfall, 

vetenskapliga artiklar och doktrin i syfte att besvara följande frågeställningar; vad krävs 

för att länder ska kunna deklarera allmänt nödläge och således ha en lagstadgad rättighet 

att derogera från eller begränsa vissa mänskliga rättigheter? Vilka rättsliga åtgärder 

gällande preventiv häktning och andra kontrollåtgärder har Frankrike och Storbritannien 

tagit i syfte att bekämpa terrorism och riskerar dess inskränkningar att kränka artikel 5 

EKMR? Hur regleras rätten till icke-diskriminering i artikel 14 EKMR?  Uppsatsen har 

också försökt att svara på om de eventuella begränsningarna av människors rättigheter 

kan försvaras genom John Finnis rättsteori och tankar om mänskliga rättigheter. 

 Den första slutsatsen som nås i uppsatsen är att terrorism kan utgöra ett accepterat 

allmänt nödläge enligt artikel 15 EKMR då det uppfyller artikelns rekvisit. Därmed är 

både Frankrikes och Storbritanniens deklarerande av allmänt nödläge accepterat och 

lagligt enligt artikel 15 EKMR. Uppsatsens andra slutsats slår fast att Frankrikes och 

Storbritanniens lagstiftningar gällande preventiv häktning kan utgöra en möjlig 

kränkning av artikel 5 EKMR då lagstiftningarna saknar kravet på förutsägbarhet. 

Studien har också påvisat att lagstiftningarna gällande preventiva häktningar riskerar att 

användas för generella misstankar om terrorism vilket också kan utgöra en möjlig 

kränkning av artikel 5 EKMR. Uppsatsen sista slutsats är att dessa lagstiftningar riskerar 

att diskriminera vissa samhällsgrupper om de tillämpas på ett felaktigt sätt, t.ex. endast 

mot icke-medborgare.  

 

Nyckelord: Terrorism, mänskliga rättigheter, diskriminering, EKMR, anti-

terrorlagstiftning, Frankrike, Storbritannien.  



 
 

Abstract 

The 21st century marked the birth of a new kind of terrorism. Since then, Europe has 

suffered frequent terrorist attacks, resulting in countries adopting stricter laws and 

control measures to combat terrorism. The aim of this thesis is therefore to investigate if 

stricter anti-terrorist legislation in France and Great Britain can lead to unlawful 

limitations on human rights. The thesis critically examines international conventions, 

legislation, case law, articles, and doctrine by using an investigative approach and a 

comparative method to answer the following questions; what is required for countries to 

declare a state of emergency and thus have a statutory right to derogate from or limit 

certain human rights? What legal measures regarding preventive detention and other 

control measures have France and Great Britain adopted to combat terrorism and does 

the limitations violate Article 5 of the ECHR? How is the right to non-discrimination 

regulated in Article 14 of the ECHR? The thesis also aims to clarify if any limitations of 

human rights can be justified by the legal theories of John Finnis.      

 In conclusion, the thesis reveals that terrorism can constitute a state of emergency 

according to Article 15 of the ECHR.  Thus, both France and Great Britain's 

declarations of states of emergency are accepted and legal in accordance with Article 15 

of the ECHR. Furthermore, the thesis states that the legislation in France and Great 

Britain, which regulate preventive detention, may constitute a possible violation of 

article 5 ECHR, due to its lack of predictability. The thesis has also shown that the 

legislation regarding preventive detention may constitute a violation of article 5 ECHR 

if its applied wrongfully and thus, may also constitute a violation of article 14 ECHR.  

 

 

 

Keywords: Terrorism, human rights, discrimination, ECHR, anti-terrorism legislation, 

France, Great Britain.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna1 (EKMR) undertecknades den 4 november 1950 i Rom och trädde i kraft den 

3 september 1953 då den ratificerades av tio stater. EKMR skapades av Europarådet 

som bildades i efterverkningarna av andra världskriget. Europarådets stadga 

undertecknades i sin tur i London den 5 maj 1949 av Belgien, Danmark, Frankrike, 

Storbritannien, Nordirland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge och 

Sverige. Syftet med Europarådet var att skapa en plats för samarbete mellan europeiska 

stater med demokrati och rättsstatlighet som grundpelare. En essentiell uppgift för 

länderna var att främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

för att förhindra att scenarion som utspelade sig under andra världskriget skulle inträffa 

igen i framtiden. Därför prioriterades stärkandet av skyddet för mänskliga rättigheter.2

 EKMR bygger på en grundkonvention och tilläggsprotokoll och är bindande för de 

stater som undertecknat och tillträtt konventionen och dess tilläggsprotokoll. Till-

trädandet till EKMR sker genom varje lands egna lagstiftning. Stater som tillträtt 

EKMR åtar sig en folkrättslig förpliktelse att respektera de mänskliga rättigheter som 

stadgas i EKMR och dess tilläggsprotokoll. EKMR:s rättigheter gäller inte endast 

medborgarna i ett land utan även de människor som vistas på en stats territorium. 3  

 Under 2000-talet har terrorattackerna intensifierats och debatten om hur stater på 

bästa sätt ska skydda sina medborgare från dessa attacker har ökat.  

 Internationell rätt innehåller ingen universell definition av vad terrorism är. Dock 

brukar terrorism oftast definieras som användandet av våld i syfte att skapa rädsla för 

politiska, religiösa eller ideologiska anledningar. Oftast riktas våldet mot civila eller 

mot betydelsefulla symboler med syftet att skapa stor publicitet för en grupp, ett mål 

                                                           
1 EKMR, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter 

(1950). 
2 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 4. Uppl. Stockholm; Norstedts juridik, 2012 s. 17.  
3 Nilsson Mattias & Lundberg Jenny, Europarätten: en introduktion till EU-rätten och 

Europakonventionen, 4.uppl Stockholm; Jure förlag AB, 2010 s. 107.  
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eller en individ.4 Terrorism kan också definieras som ett systematiskt användande av 

tvingande och skrämmande hot som syftar till att främja politiska mål. Användandet av 

sådana hot syftar till att utnyttja en rädsla hos människor som inte är direkt påverkade 

av terrorismens våld, d.v.s. inte är direkta mål eller offer för attacker.5     

 11 september 2001 utsattes New York i USA för ett terrordåd då flygplan flög in i 

tvillingtornen. Trots att terrorism inte är ett nytt fenomen utgör händelsen 2001 födelsen 

av en ny typ av terrorism, vilket har fört med sig nya utmaningar och frågor för 

mänskliga rättigheter och terroristbekämpning.6          

 På senare tid har även Europa utsatts för den nya typen av terrorism. År 2015 miste 

126 personer livet i sex koordinerade terroristattacker i Paris, Frankrike7, 2016 körde en 

lastbil ner människor på en strandpromenad i Nice.8 Även London utsattes 2005 för ett 

bombattentat i kollektivtrafiken9 och 2017 utsattes de för ännu en terroristattack då det 

brittiska parlamentet utsattes för skottlossning och en lastbil dödade fem personer på 

Westministerbron.10 Efter dessa attacker har debatten kring terroristbekämpning och 

kontraåtgärder i kampen mot terrorism ytterligare intensifierats.  Dessutom har 

terrorattackerna i Europa medfört att länder som Frankrike och Storbritannien har 

antagit strängare lagar som syftar till att bekämpa och förhindra terrorism. Dessutom har 

det blivit enklare för länder att deklarera allmänt nödläge och därmed antaga lagar som 

begränsar människors fri- och rättigheter. Även rätten till derogation från fundamentala 

rättigheter har blivit enklare att utföra.11          

 De senaste två åren av terrorattacker har medfört att Europa gått ifrån åsikten att 

                                                           
4 Matusitz Jonathan Andre, Terrorism & communication: a critical introduction, Los Angeles; SAGE 

2013, s. 4.  
5 Ranstorp Magnus & Wilkinson Paul (red.), Terrorism and human rights, London Routledge, 

2009[2008] s. xi-xiv. 
6 Yusuf Salma. 'the Resilience of the Human Rights Norm in an Era of Counter-Terrorism', (2012) 

UNISCI Discussion Papers, no. 28, pp. 183, s. 184.  
7 Mathias Gerdefeldter, ’Terrordåden i Paris- detta har hänt, dag för dag’ (26 november 2015) SVT 

nyheter < https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordaden-i-paris-detta-har-hant-dag-for-dag> (senast 

hämtad 19 augusti 2017).  
8 Markus Ljungholm, ’Terrordådet i Nice- det här hände den kvällen’ (14 juli 2017) SVT nyheter              

<https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordadet-i-nice-det-har-hande-den-kvallen> (senast hämtad 19 

augusti 2017).  
9 Annika Hamngren, ’Terrordåden som skakade London’ (4 augusti 2005) SVT nyheter 

<https://www.svt.se/nyheter/terrordaden-som-skakade-london?> (senast hämtad 19 augusti 2017).  
10 Mathias Gerdefeldter, ’Terrordåd vid London Bridge: Detta vet vi’ (4 juni 2017) SVT nyheter                 

< https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordad-vid-london-bridge-detta-vet-vi> (senast hämtad 19 augusti 

2017).  
11 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordaden-i-paris-detta-har-hant-dag-for-dag
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordadet-i-nice-det-har-hande-den-kvallen
https://www.svt.se/nyheter/terrordaden-som-skakade-london
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordad-vid-london-bridge-detta-vet-vi
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det är regeringars roll att tillhandahålla säkerhet så att människor kan åtnjuta sina 

rättigheter till åsikten att regeringar måste begränsa människors rättigheter för att 

garantera dess säkerhet.  Konsekvensen av den ändrade synen på regeringars roll har 

medfört spänningar mellan statens makt och individers rättigheter.12    

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  

Huruvida strängare anti-terrorlagstiftning kan medföra omfattande begränsningar i 

människors grundläggande fri-och rättigheter och om detta kan leda till diskriminering 

av vissa samhällsgrupper är ett omdiskuterat ämne. Amnesty International vidhåller i 

sin rapport13 att den nya vågen av kontraåtgärder för bekämpandet av terrorism lett till 

att medlemsstater försöker göra det enklare att deklarera och förlänga tillståndet av 

allmänt nödläge som ett gensvar på terrorismen och dess våldsamma attacker, vilket är 

alarmerande. I många länder har också nödåtgärder, som ska vara tillfälliga lösningar, 

blivit den nya standarden inom straffrätten och dessutom har exceptionella åtgärder 

blivit inkorporerade som permanenta funktioner inom nationell lagstiftning på grund av 

att medlemsstaterna anser sig vara i allmänt nödläge.14       

 Förutom att dessa exceptionella kontraåtgärder mot bekämpning av terrorism blivit 

allt vanligare bland Europas länder, har Amnesty International dessutom varnat för att 

dessa kontraåtgärder kränker en av EKMR:s fundamentala principer, nämligen 

principen om icke-diskriminering.  Kontraåtgärderna har oftast bevisats vara 

diskriminerande både på pappret och i praktiken och har en negativ och oproportionerlig 

påverkan på exempelvis personer med utländsk bakgrund.  Diskriminerande handlingar 

som utförs av staten och dess företrädare blir alltmer accepterade inom den nationella 

säkerhetskontexten, vilket också är alarmerande enligt Amnesty.15  Att länder i Europa 

har börjat deklarera allmänt nödläge och antar lagar med exceptionella åtgärder som ska 

bekämpa terrorism, men istället verkar diskriminerande mot vissa samhällsgrupper är 

problematiskt, eftersom det kan anses normalisera antagandet att ett allmänt nödläge är 

                                                           
12 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017, s. 6.  
13 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017. 
14 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017, s. 7-8. 
15 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017, s. 7-8. 
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det normala tillståndet i dagens Europa. Dessutom kan hårdare lagstiftning som syftar 

till att bekämpa terrorism, men istället kränker mänskliga rättigheter och diskriminerar 

vissa samhällsgrupper anses främja terrorismens syfte att skapa slitningar i 

demokratiska samhällen och främja den nationalism och populism som ökat i Europa.16

 Idén till uppsatsen grundade sig i dilemmat som Amnestys rapport presenterar 

gällande huruvida strängare anti-terrorlagstiftning kan medföra begränsningar i 

människors grundläggande fri-och rättigheter och om det därmed kan leda till 

diskriminering av vissa samhällsgrupper.  Dilemmat innebär att länder anser sig vara i 

ett allmänt nödläge och därför har rätten att derogera ifrån mänskliga rättigheter och 

därmed begränsa människors fri-och rättigheter för att kunna bekämpa den ökande 

terrorismen i Europa.              

 Den australiensiska rättsfilosofen John Finnis anser i sin rättighetsteori att 

mänskliga rättigheter får begränsas om de tillförsäkrar erkännandet av andras fri- och 

rättigheter, möter kravet på rättvisa och moral i ett demokratiskt samhälle eller om de 

tillgodoser de rättvisa kraven på den allmänna välfärden i ett demokratiskt samhälle.17

 Uppsatsen tar sin utgångspunkt i dilemmat som Amnesty International identifierat, 

d.v.s. huruvida staters förmåga att skydda sina medborgare från terrorattacker riskerar 

att begränsa medborgarnas mänskliga rättigheter på ett sätt som kan utmynna i 

diskriminering. Syftet och ambitionen med uppsatsen är att försöka svara på 

om strängare anti-terrorlagstiftning i Frankrike och Storbritannien kan medföra 

omfattande begränsningar i människors grundläggande fri-och rättigheter och om det 

därmed kan leda till diskriminering av vissa samhällsgrupper.      

 För att kunna uppfylla uppsatsens syfte måste följande frågeställningar besvaras; 

vad krävs för att länder ska kunna deklarera allmänt nödläge och således ha en 

lagstadgad rättighet att derogera från eller begränsa vissa mänskliga rättigheter? Vilka 

rättsliga åtgärder gällande preventiv häktning och andra kontrollåtgärder har Frankrike 

och Storbritannien tagit i syfte att bekämpa terrorism och riskerar dess inskränkningar 

                                                           
16 Sudborough Calliope Makedon, 'The War Against Fundamental Rights: French Counterterrorism 

Policy and the Need to Integrate International Security and Human Rights Agreements', (2007) Suffolk 

Transnational Law Review, vol. 30/no. 2, pp. 459 s. 480; Amnesty International, ‘Dangerously 

disproportionate the ever-expanding national security state in Europe’, Peter Benson house London, 2017, 

s. 7-8. 
17 Finnis John, Natural Law and Natural Rights 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 210-212, 

216. 
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att kränka artikel 5 EKMR? Hur regleras rätten till icke-diskriminering i artikel 14 

EKMR?               

 Därefter kommer uppsatsen ta ytterligare ett steg och analysera om Frankrikes och 

Storbritanniens eventuella begränsningar av mänskliga rättigheter är i syfte att främja 

det gemensamma goda och trygga andras mänskliga rättigheter? Analyserandet av 

Frankrikes och Storbritanniens begränsningar kommer att utföras med utgångspunkt i 

Finnis rättighetsteori och tankar om mänskliga rättigheter. 

1.3 Material och avgränsningar 

1.3.1 Primär- och sekundärmaterial 

Det material som uppsatsen beaktas utgår från en rangordning av rättskällor som är 

vanligt förekommande bland praktiserande jurister, d.v.s. lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin.18  Dock är ämnet av sådan karaktär att internationell rätt också beaktas. 

Således har författaren beaktat artikel 38 i Internationella domstolens stadgar (ICJ)19 

som tydligt stadgar att internationella konventioner, internationella sedvanor, generella 

lag principer, doktrin och vetenskapliga artiklar är accepterade rättskällor. Uppsatsen 

beaktar och behandlar således internationella konventioner, lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.             

 Uppsatsen beaktar huvudsakligen Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheter, (EKMR)20. Därefter beaktar uppsatsen 

relevant lagstiftning gällande anti-terrorlagstiftning och andra kontraåtgärder som syftar 

till att bekämpa terrorism i Frankrike och Storbritannien.       

 Uppsatsen beaktar och behandlar även relevant rättspraxis från Europadomstolen i 

Strasbourg gällande derogation och vad som räknas som allmänt nödläge. De rättsfall 

som används är: A and others v United Kingdom21 , Brannigan and McBride v United 

Kingdom22, Chahal v United Kingdom23, Elci and others v Turkey24, Ireland v The 

                                                           
18 Se Sandgren Claes, ’Är rättsdogmatiken dogmatisk?’ (2005), Tidsskrift för Rettsvitenskap vol. 118/no. 

4–05, pp. 648–656, s. 651. 
19 United Nations, ‘Statute of the International Court of Justice’ (18 April 1946), artikel 38. 
20 EKMR, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter 

(1950). 
21 A and others v United Kingdom, App no 3455/05 (ECtHR 19 February 2009). 
22 Brannigan and McBride v United Kingdom, App no 14553/89; 14554/89 (ECtHR 25 May 1993). 
23 Chahal v United Kingdom, App no 22414/93 (ECtHR 15 November 1996).  

24 Elci and others v Turkey, App no 23145/93; 25091/94 (ECtHR 13 November 2003). 
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United Kingdom25, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v Russia26, Lawless v Ireland27, 

Marshall v the United Kingdom28, och Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands 

v Greece29.  Slutligen beaktar uppsatsen relevant doktrin och vetenskapliga artiklar.  

1.3.2 Avgränsningar 

För att denna uppsats ska hålla sig inom den tillåtna ramen har ett antal begränsningar 

gjorts. Eftersom uppsatsens syfte är att utreda huruvida strängare anti-terrorlagstiftning i 

Frankrike och Storbritannien kan medföra omfattande begränsningar i människors 

grundläggande fri-och rättigheter och om det därmed kan leda till diskriminering av 

vissa samhällsgrupper, kommer endast relevant lagstiftning och kontraåtgärder i dessa 

länder att beaktas. Frankrike och Storbritannien är utvalda på grund av att de tillhör 

olika rättsfamiljer samt deras historik av terroristattacker. Således har författaren valt att 

utesluta andra länder i Europa.             

 Eftersom dessa länder är medlemsstater i Europeiska Unionen och har ratificerat 

EKMR har författaren valt att endast beakta EKMR. Därmed kommer FN:s allmänna 

deklaration om mänskliga rättigheter inte att behandlas. Dessutom har författaren valt 

att endast beakta artikel 5 i EKMR som behandlar rätten till frihet och säkerhet. Artikeln 

kommer att behandlas i samband med vilka kontraåtgärder som de utvalda länderna har 

tagit i syftet att bekämpa terrorism och huruvida dess åtgärder kan anses bryta mot 

artikel 15 EKMR, 5 EKMR och 14 EKMR och om de kan leda till diskriminering av 

vissa samhällsgrupper.      

1.3.3 Källkritik 

Uppsatsens material behandlar rättskällor så som internationella konventioner, relevant 

lagstiftning, vetenskaplig doktrin och rapporter från NGO: s. Även om dessa är 

vetenskapliga källor kan informationen ibland vara vinklad att spegla en viss grupps 

intresse. Detta måste beaktas när man tolkar och analyserar källorna.  

                                                           
25 Ireland v The United Kingdom App no 5310/71 (ECtHR 18 January 1978). 
26 Isayeva, Yusupova and Bazayeva v Russia App no 57947/00; 57948/00; 57949/00 (ECtHR 24 February  

2005). 
27 Lawless v Ireland App no 332/57 no 3 (ECtHR 1 July 1961). 
28 Marshall v the United Kingdom App no. 41571/98, (ECtHR 10 July 2001). 
29 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v Greece, App no 3321/67; 3322/67; 3323/67; 3344/67 

(1969) (Report of EComHR European YBK Vol 12).  
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1.3.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitel 1 som ger läsaren en kort introduktion till ämnet, vilka 

problem som finns inom ämnesområdet samt en kort introduktion till definitionen av 

terrorism och samt hur EKMR tillkom och dess syfte. Syftet med att ha en definition av 

terrorism är att ge läsaren en förståelse för vad terrorism är och syftar till så att läsaren 

på ett bättre sätt kan förstå varför vissa kontraåtgärder och lagstiftningar antas av de 

länder som uppsatsen behandlar.          

 Därefter behandlas teori och metod i kapitel 2 där författaren går igenom vad en 

rättsdogmatisk metod är och vad en komparativ metod innebär och hur dessa används i 

uppsatsen. Därefter kommer uppsatsen behandla John Finnis teori om rättigheter och 

mänskliga rättigheter. Efter kapitel 2 behandlas tidigare forskning i kapitel 3. Kapitel 4 

kommer behandla artikel 15 i EKMR (avvikelser från konventionsförpliktelser i allmänt 

nödläge). Detta kapitel syftar till att behandla vilka situationer som kan klassificeras 

som ett allmänt nödläge och om terrorism kan falla under den definitionen. Här kommer 

relevanta rättsfall från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna att behandlas i 

syfte att utreda le lege laga, d.v.s. fastställa vad gällande rätt är gällande derogationer 

från mänskliga rättigheter på grund av ett allmänt nödläge. Syftet med kapitel 4 är att ge 

läsaren en förståelse för varför länder anser sig vara i ett allmänt nödläge när de hotas av 

en terroristattack och därför begränsar (derogerar) från vissa konventionsrättigheter för 

att undvika framtida terrorattacker.           

 Kapitel 5 kommer behandla artikel 5 i EKMR (rätt till personlig frihet och 

säkerhet) och kapitel 6 behandlar artikel 14 EKMR (rätten till icke-diskriminering).

 Uppsatsen kommer därefter att behandla Frankrike och Storbritanniens lagstiftning 

och kontraåtgärder som görs i syfte att bekämpa terrorism. Inom ramen för dessa kapitel 

kommer uppsatsen också behandla ländernas lagstiftning gällande preventiv häktning. 

Således behandlas detta i kapitel 7 och 8.         

 Därefter kommer ländernas lagstiftning gällande preventiv häktning och andra 

kontraåtgärder att analyseras och jämföras med varandra i syfte att utreda likheter och 

skillnader i hur dessa åtgärder kränker människors grundläggande fri-och rättigheter 

samt hur detta kan leda till diskriminering av vissa samhällsgrupper. Analysen kommer 

också behandla John Finnis teori om rättigheter och mänskliga rättigheter och huruvida 

länders begränsningar av mänskliga rättigheter kan anses främja det gemensamma goda 
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och trygga andra människors mänskliga rättigheter. Kapitlet syftar till att ge läsaren en 

förståelse för hur ländernas lagstiftning och åtgärder kränker mänskliga rättigheter och 

varför dessa begränsningar syftar till att uppfylla det gemensamma goda enligt John 

Finnis teori eller riskera att verka diskriminerande.  Slutligen kommer uppsatsens 

slutsatser att behandlas.  

1.4 Forskningsetiska bedömningar 

Uppsatsen behandlar och analyserar internationella rättsfall från Europadomstolen. När 

man behandlar sådant material är det viktigt att göra en bedömning huruvida namnen 

ska anges i sin helhet, förkortas eller inte skrivas ut alls för att skydda de personer som 

rättsfallet berör. Rättsfallen som prövas av Europadomstolen prövar huruvida stater kan 

anses ha kränkt enskilda individers rättigheter och har prövats i en domstol. Således har 

domstolen funnit att det i samtliga rättsfall som behandlats antingen funnits en 

överträdelse av staten eller inte. Eftersom dessa rättsfall har prövats i domstol och 

vunnit laga kraft anser författaren att det för uppsatsens tydlighet är nödvändigt att 

använda rättsfallens namn. Europadomstolen namnger i sina rättsfall de personer som 

berörs utav ärendet. Mot bakgrund av domarna vunnit laga kraft och är prövade i 

domstol har författaren valt att använda rättsfallsnamnen även om de namnger de 

personer som rättsfallet behandlar.   
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2  Teori och metod 
Uppsatsens teori kommer att utgå ifrån John Finnis rättighetsteori som beskrivs i hans 

verk ”Natural law and Natural rights”30.  John Finnis teorier har sitt ursprung i 

naturrätten, dock kommer denna uppsats inte att beakta naturrätten utan endast hans 

rättsteori.31 

2.1 John Finnis teori om rättigheter 

För att förstå John Finnis teori om rättigheter behöver man först förstå den amerikanska 

juristen och rättsfilosofen Wesley Newcomb Hohfeld:s klassiska schema om vad 

rättigheter innehåller. Finnis anser att för att kunna förstå det moderna rättighetsspråket 

och vad själva termen rättigheter innebär måste vi förstå logiken i en juridisk förståelse 

av vad en rättighet är. Endast när vi förstår logiken i rättighetsspråket kan vi förstå vad 

moraliska rättigheter innefattar vilket enligt John Finnis är mänskliga och naturrättsliga 

rättigheter. Därför utgår John Finnis ifrån Hohfeld:s klassiska system av vad rättigheter 

innefattar.32                

 Hohfeld:s grundläggande principer av vad rättigheter är kan sammanfattas till 

följande; alla påståenden och tillskrivande av rättigheter kan bli minskade utan 

återstoden till tillskrivandet av någon rättighet eller en kombination av Hohfeld:s fyra 

följande rättigheter. Den första av Hohfeld:s rättigheter är en hävdande/krav-rättighet33, 

den andra rättigheten är frihet, den tredje rättigheten är makt och slutligen är den fjärde 

rättigheten immunitet. Att hävda en av Hohfeld:s rättigheter är att hävda en tre-parts 

relation mellan en person, en händelse-beskrivning och en annan person. Dessa två 

grundprinciper genererar en logisk relation av antingen naturrättslig eller rättslig 

karaktär. 34               

 John Finnis anser därför att följande relationer möjliggörs genom Hohfeld:s 

ovanstående två grundprinciper; i) A kan ha en krav-rättighet som B måste agera på, om 

                                                           
30 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011. 
31 Författaren sympatiserar med de naturrättsliga idéerna men uppsatsen kommer endast att beakta John 

Finnis rättsteori och hans tankar om mänskliga rättigheter.  
32 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 198-

199.  
33 På engelska har Hohfeld döpt det till ”claim-right”.  
34 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 198-

199.  
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B har en skyldighet gentemot A att agera. ii). B har en frihet att agera, om A inte har en 

krav-rättighet som säger att B inte ska agera. iii) A har en makt att agera om B har en 

skyldighet att få sin juridiska position ändrad av A:s agerande. iv) B har en immunitet 

om A inte har en makt att ändra B:s juridiska position genom sitt agerande. Enligt min 

tolkning av John Finnis observerar han att referensen till agerandet i punkt tre och fyra 

relaterar till en juridisk händelse som definieras på grund av referensen till effekten av 

en juridisk relation. Punkt ett och två däremot, kan både referera till ett juridiskt 

agerande eller till ett mer generellt agerande som inte behöver definieras utav en effekt 

på dess juridiska relation. Dock anser Finnis att det viktigaste i Hohfeld:s system är 

distinktionen mellan A:s krav-rättighet och A:s frihet, som relaterar till A:s frihet från 

skyldigheter och avsaknaden av krav-rättigheter som B annars har. Slutsatsen hos John 

Finnis är att A:s rättigheter antingen är positiva eller negativa, d.v.s. en rättighet att få 

någonting av någon eller en rätt till att inte bli störd eller behandlad på ett speciellt sätt 

av någon (vilket i sig är en frihet). Enligt min tolkning av Finnis anser han att när 

föremålet för någons rättighetsanspråk är ens egen handling, övertygelse eller 

underlåtenhet kan det påståendet aldrig vara en krav-rättighet utan endast en frihet eller 

makt enligt det juridiska språket. Däremot kan en frihet vara skyddad av en uppsättning 

av krav-rättigheter som i sin tur skyddar någons rätt att agera på ett specifikt sätt, vilket 

enligt Finnis inte är en typisk Hohfeld:s rättighet utan en kombinationsrättighet.35 

 Inom juridiken är rättigheter oftast kombinerade med en krav-rättighet och 

ytterligare kombinerade rättigheter. Således är de flesta juridiska rättigheter 

kombinationer av Hohfeld:s rättigheter. Dock är de flesta rättigheterna enligt Finnis inte 

tre-parts rättigheter utan två-parts rättigheter som reglerar situationer mellan personer 

och ett objekt. Syftet med en två-parts rättighet är dess möjliggörande av variationer av 

Hohfeld:s rättigheter som vid olika tillfällen ger en och samma uppsättning regler för att 

garantera och ge upphov till ett existerande objekt. Enligt min tolkning av John Finnis 

är därför rättigheter en grundläggande princip eller ett krav på praktisk rimlighet eller en 

rättighet därifrån som ger A följande möjligheter; i) ett positivt eller negativt krav 

(skyldighet) som åläggs B, ii) förmågan att hävda att B är föremål för ett sådant krav 

eller iii) immuniteten från att utsättas för B och något sådant krav. Sammanfattningsvis 

                                                           
35 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 199-

201.  
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anser Finnis enligt min tolkning av honom, att rättigheter är ett mångfacetterat 

instrument för att hävda krav eller andra konsekvenser av ett rättsförhållande utifrån 

den/de personer som drar nytta av ett sådant förhållande. Enligt Finnis är detta en 

möjlighet till att uttrycka vad som är rättvist utifrån ett visst perspektiv samt en 

möjlighet till att uttrycka rättvisa krav. Vidare ger det också en möjlighet till att uttrycka 

vad som krävs av olika personer i olika kontexter och hur en person kan påverka dessa 

krav. Det ger också en möjlighet till att uttrycka och bestämma vilken rättvisa som 

krävs i ett visst sammanhang.36 Enligt en textuell analys av EKMR är det möjligt att 

argumentera för att konventionen utgörs av kombinerade rättigheter. Artikel 1–7 EKMR 

utgör både positiva och negativa skyldigheter som stater måste tillgodose. Bland 

artiklarna hittar vi strikta kravrättigheter som att inte godtyckligt arrestera en person 

(artikel 5), inte tortera eller behandla människor inhumant eller omänskligt, inte åtala 

någon utan tillgång till domstol, samt att respektera och skydda människors rätt till liv. 

Artikel 1–7 EKMR kan också anses vara friheter för människor att inte utsättas för 

dessa saker utav staten. Rättigheterna kan också anses utgöra immunitetsrättigheter som 

medborgarna ska vara immuna mot, d.v.s. inte utsättas för.       

 Artikel 8–11 EKMR är således också kombinerade rättigheter som kan anses 

utgöra både krav-rättigheter och friheter. Dock är dessa rättigheter inte så strikta som 

artikel 1–7 EKMR vilket möjliggör för stater att begränsa dessa om det är 

proportionerligt.   

2.1.1 John Finnis och mänskliga rättigheter 

Finnis tankar om vad mänskliga rättigheter är börjar med en utvärdering av FN:s 

universella deklaration av mänskliga rättigheter och Europakonventionen om de 

grundläggande fri-och rättigheterna. Finnis kräver att en utvärdering av dessa dokument 

är nödvändig om man vill komma underfund med problematiken i det mänskliga livet i 

termer av rättigheter, naturliga eller rättsliga. Finnis börjar sin utvärdering genom att 

observera att dokumenten innehåller två olika kanoniska former; ”alla har en rätt till att” 

och ”ingen ska bli utsatt för”.  Enligt min tolkning av Finnis anser han att logiken 

bakom detta rättighetsspråk är utövandet av friheter och att rättigheter kan bli föremål 

för begränsningar. Finnis anser att dessa begränsningar har ett fyrdelat syfte; i) de 

                                                           
36 Finnis John, Natural Law and Natural Rights,2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 199-210.  
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tillförsäkrar erkännandet av andras fri och rättigheter, ii) de möter kravet på rättvisa och 

moral i ett demokratiskt samhälle, iii) de möter kravet på rättvisa krav gällande allmän 

ordning i ett demokratiskt samhälle och iv) de tillgodoser de rättvisa kraven på den 

allmänna välfärden i ett demokratiskt samhälle. Dock anser Finnis att mänskliga 

rättigheter endast kan garanteras på ett säkert sätt i en visst sorts miljö; en miljö/kontext 

där ömsesidig respekt, tillit och förståelse för varandra existerar och där det finns ett 

fysiskt och psykiskt hälsosamt klimat där de svaga kan gå utan att vara rädda för att 

falla offer för de starka parterna i samhället.37        

 Finnis slutsats är således att å ena sidan bör vi inte säga att mänskliga rättigheter är 

föremål för det gemensamma bästa. Att upprätthålla mänskliga rättigheter är dock en 

grundläggande del av det gemensamma bästa. Å andra sidan kan vi korrekt säga att 

mänskliga rättigheter är föremål för begränsningar av varandras rättigheter och andra 

aspekter av det gemensamma goda, aspekter som skulle kunna omfattas av en bred 

uppfattning av vad mänskliga rättigheter är men som passande nog är angivna som 

hänvisning till ”allmän moral”, ”folkhälsa” och ”allmän ordning”.38   

 Enligt min tolkning av John Finnis anser han att mänskliga rättigheter och dess 

manifest (dokument) går ut på att dra riktlinjer för vad det gemensamma goda är, d.v.s. 

varierande aspekter av individers välmående i ett samhälle. Referensen till rättigheter 

anser Finnis tillför en förståelse för vad som ligger i termen ”gemensamma goda”, d.v.s. 

att varje individs välmående i alla de grundläggande aspekterna måste övervägas och 

gynnas hela tiden av de som ansvarar för samordningen av det gemensamma goda.39 

Enligt min tolkning anser därför Finnis att mänskliga rättigheter är riktlinjer för vad som 

krävs för att individers välmående i ett gemensamt samhälle ska kunna garanteras  och 

att det är statens ansvar att garantera och se till så att dessa riktlinjer bevaras och 

efterföljs. Däremot kan dessa rättigheter begränsas om det görs med hänvisning till 

någon av Finnis fyra grunder, d.v.s. om det krävs för att tillförsäkra andras friheter och 

rättigheter eller med hänvisning till ”allmän moral”, ”folkhälsa” eller ”allmän ordning”. 

Dessutom är min tolkning av Finnis att han anser att mänskliga rättigheter endast kan 

                                                           
37 Finnis John, Natural Law and Natural Rights,2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 210-212, 

216.  
38 Finnis John, Natural Law and Natural Rights,2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 218.  
39 Finnis John, Natural Law and Natural Rights,2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 199-210.  
39 Finnis John, Natural Law and Natural Rights,2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 212-218. 
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garanteras i en visst sorts kontext, d.v.s. den demokratiska kontexten.     

 I förordet till EKMR stadgas det tydligt att konventionens fri- och rättigheter 

bevaras bäst genom demokrati och en ömsesidig och grundläggande respekt för de 

mänskliga rättigheterna. Således kan man antaga att mänskliga rättigheter bäst bevaras i 

en speciell miljö, d.v.s. genom demokrati. Vidare kan vi också genom en textuell analys 

av EKMR påvisa att vissa utav konventionsrättigheterna, artikel 8–11 kan begränsas till 

förmån för allmän moral, folkhälsa eller allmän ordning samt om begränsningarna 

uppfyller proportionalitetskravet. Slutligen anser författaren att rättigheterna i EKMR 

utgör någon form utav riktlinjer för vad som krävs för att människor ska leva ett fullgott 

liv och inte utsättas för t.ex. tortyr eller godtyckliga arresteringar utav staten vilket är 

koherent med Finnis slutsatser om vad mänskliga rättigheter är.  
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2.2  Metod 

2.2.1 Rättsdogmatisk metod  

För att uppsatsen ska kunna svara på dess angivna frågeställningar använder författaren 

inledningsvis den rättsdogmatiska metoden. Metoden utgår från tre steg; fastställa 

gällande rätt, förklara innebörden av den lagstiftning som används samt dess 

sammanhang och förklara hur regeln ska tillämpas i det aktuella målet. 40 För att kunna 

fastställa gällande rätt (de lege lata) används allmänt accepterade rättskällor.41 Vidare 

innefattar den rättsdogmatiska metoden en systematisering samt tolkning av olika 

lagregler, domstolsavgöranden och annat juridiskt material som på olika sätt kan 

kopplas samman till rättsreglernas innehåll och användningsområden.42 Avsikten med 

en rättdogmatisk metod är således att lösa ett rättsligt problem genom att applicera en 

rättsregel på problemet och söka efter svaren i de allmänt accepterade rättskällorna som 

är lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.43 Vidare kan den rättsdogmatiska 

metoden också användas till att kritisera det gällande rättsläget och föreslå ändringar 

utav det.44               

 Uppsatsen avser inledningsvis att utreda gällande rätt inom Europakonventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna. De rättsområden inom Europakonventionen 

som uppsatsen avser att behandla är derogation, personlig frihet och säkerhet samt 

förbudet mot diskriminering. Uppsatsen avser även att utreda och fastställa gällande rätt 

i Storbritannien och Frankrike angående preventiv häktning. För att kunna utföra 

studien har författaren utgått från gällande rättskällor så som lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Dock är ämnet av sådan karaktär att internationella rättskällor så 

som a) internationella konventioner, b) sedvanerätt c) generella rättsprinciper och d) 

juridiska avgöranden har beaktats och systematiskt tolkats och analyserats för att 

                                                           
40 Kleineman Jan, Rättsdogmatisk metod. i Korling & Zamboni (red.); Juridisk metodlära. Lund; 

Studentlitteratur AB 2013, s. 29 
41 Kleineman Jan: Rättsdogmatisk metod i Korling Fredrik & Zamboni Mauro: Juridiska metodlära. 

Lund; Studentlitteratur AB, upplaga 1:3, 2013, s 21; Sandgren Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? 

(2005) Tidsskrift för Rettsvitenskap, vol. 118/no. 4–05, pp. 648–656, s. 649–650. 
42 Strömholm Stig, Allmän rättslära: en första introduktion, 6. uppl., Norstedt, Stockholm, 1988, s. 9. 
43 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. Uppl. Lund; Studentlitteratur AB 

2013, s 21.  
44 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. Uppl. Lund; Studentlitteratur AB 

2013, s 24.   
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fastställa gällande rätt på området.45 Därmed har internationella lagrum givits högre 

status bland rättskällorna. Ämnet är emellertid av sådan karaktär att internationell 

rättspraxis, doktrin och artiklar också har varit av stor vikt och ibland även vägledande i 

tolkningen av vad gällande rätt är.           

 Det utmärkande draget i den rättsdogmatiska metoden är att argumentationen är 

bunden till och utgår ifrån de allmänt accepterade rättskällorna.46 I argumentationen, 

som förs i analysen, argumenterar uppsatsen utifrån en kritisk granskning utav 

rättskällorna i syfte att klargöra vad gällande rätt inom områdena är.    

 Hittills har uppsatsen använt sig utav en rättsdogmatisk metod i syfte att fastställa 

gällande rätt. Därefter syftar uppsatsen till att analysera och jämföra Frankrikes och 

Storbritanniens lagstiftning gällande preventiv häktning och huruvida det finns likheter 

och olikheter i deras lagstiftning. För att kunna utföra denna jämförelse använder sig 

uppsatsen utav en minimivariant av en komparativ metod.       

 Eftersom det finns olika varianter av den komparativa metoden är det för uppsatsen 

nödvändigt att förtydliga vilken variant uppsatsen kommer använda sig utav.  

2.2.2 Komparativ metod 

Den komparativa metoden innebär att en jämförelse utförs, d.v.s. ett försök att förstå 

likheter och skillnader mellan olika rättssystem. Vidare syftar den komparativa metoden 

till att få utökad kunskap om ett rättssystem eller ett specifikt lagrum. 47  Michael 

Bogdan anser att den komparativa metoden dels utökar juristers allmänna bildning och 

dels förbättrar juristers förståelse för den egna rättsordningen och andra rättsordningar. 

Den komparativa metoden är också bra att använda i studerandet av folkrätt och EU-rätt 

(och särskilt mänskliga rättigheter) eftersom den kan hjälpa till att fastställa innehållet 

av folkrätten.48               

 Utgångspunkten för den komparativa metoden är själva jämförelsen, d.v.s. att två 

jämförbara element i två eller flera rättssystem ställs mot varandra för att fastställa 

                                                           
45 Korling Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. Uppl. Lund; Studentlitteratur AB 

2013, s 21. 
46 Kleineman Jan, Rättsdogmatisk metod i Korling & Zamboni (red.); Juridisk metodlära. Lund; 

Studentlitteratur AB 2013 s. 29. 
47 Korling Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. Uppl. Lund; Studentlitteratur AB 

2013, s. 141.  
48 Bogdan Michael, 1946., Komparativ Rättskunskap, Volume 150 2. uppl. ed, Stockholm: Norstedts 

juridik, 2003, s. 26–27, 33–34.  
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likheter och skillnader. Vilka rättssystem och vilka element jämförelsen syftar till att 

jämföra beror på jämförelsens ändamål och komparatistens intressen. Jämförelsen kan 

således vara bilateral eller multilateral, d.v.s. en jämförelse mellan två rättssystem eller 

en jämförelse mellan flera rättssystem. Därtill kan komparatisten också skilja mellan en 

materiell jämförelse (vilket behandlar rättssystemens materiella innehåll) eller en 

formell jämförelse (som syftar till att behandla rättssystemets formella drag, t.ex. sättet 

att tolka lagtext och rättsfall) samt mellan en mikrojämförelse (som jämför enstaka 

rättsregler eller institut) eller en makrojämförelse (som jämför rättssystemen i sin 

helhet).49 Dock ska tilläggas att vid en mikrojämförelse är rättsreglernas funktion 

väsentligt.50               

 Innan en komparation kan utföras är det nödvändigt att fundera på vilket syfte det 

utländska materialet har i uppsatsen. Stig Strömholm talar om att utländskt material kan 

användas i beskrivningar, exempelsamlingar och som diskussionsmoment i de lege 

feranda diskussioner. Därtill anser Strömholm att det utländska materialet kan ha en 

tjänande uppgift eller en härskande uppgift vilket syftar till att ge komparationen en 

självständig roll.51  Utöver detta måste komparationen vara en jämförelse där objekten 

för jämförelsen har något gemensamt drag eller egenskap som kan tjäna som 

jämförelsens gemensamma nämnare. Komparativ rätt syftar oftast till att jämföra 

rättsreglers innehåll och därför är rättsreglernas funktion essentiell, vilket betyder att de 

jämförbara rättsreglerna måste vara avsedda att reglera samma funktion.52  

 Utmaningarna som finns med att utföra en jämförelse mellan olika rättssystem är 

många och måste alla beaktas av komparatisten. Dels måste komparatisten välja länder 

utifrån sina språkkunskaper annars kan språket bli en barriär som hindrar en adekvat 

och korrekt jämförelse. En annan utmaning är komparatistens egna förståelse och 

kunnande om sitt egna rättssystem. För att kunna söka information och juridiska källor 

måste komparatisten ibland bortse från sitt egna rättssystem och dess funktioner och 

acceptera att material och andra juridiska källor ibland återfinns på ett annat ställe i det 

                                                           
49 Bogdan Michael, 1946, Komparativ Rättskunskap, Volume 150 2. uppl. ed, Stockholm: Norstedts 

juridik, 2003, s. 56–57.  
50 Hallström Pär, Juridiska institutionen, Umeå universitet, et al. 'Att Jämföra Konstitutioner', Svensk 

Juristtidning, no. 7, (2010), pp. 573, s. 576. 
51 Strömholm Stig, ’Har den komparativa rätten en metod?’, Svensk juristtidning (1972) pp 456, s. 462.  
52 Bogdan Michael, 1946, Komparativ Rättskunskap, Volume 150 2. uppl. ed, Stockholm: Norstedts 

juridik, 2003, s. 57–58. 
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utländska rättssystemet och inte på samma ställe som juridiskt material kan hittas i det 

egna rättssystemet. Därför måste komparatisten oftast skapa sig en bild av hela 

rättssystemet i det utländska landet.53           

 Som tidigare nämnts syftar uppsatsen till att utreda och jämföra olika länders 

lagrum gällande vilka rättigheter som har begränsats till förmån för hårdare anti-

terroristlagar och om dessa kan anses verka diskriminerande för vissa samhällsgrupper 

genom användandet av en komparativ metod. Därför kommer en mikrojämförelse att 

användas i syfte att jämföra flera länders rättsregler gällande anti-terrorlagar (s.k. 

multilateral jämförelse). Syftet med att inkorporera utländskt material i uppsatsen är att 

det ska ha en tjänande roll i en senare diskussion och analys av vilka skillnader och 

likheter som kan anses finnas i hur de länder som uppsatsen ämnar behandlar har anti-

terrorlagar som verkar diskriminerande mot vissa samhällsgrupper.     

 De länder som uppsatsen kommer behandla är Frankrike och Storbritannien.  Att 

uppsatsen väljer att behandla dessa länder har sin grund i vilka rättsfamiljer länderna 

tillhör vilket har klassificerats av René David. David klassificerar rättssystemen i fyra 

olika rättsfamiljer; den romersk-germanska rättsfamiljen, common law-familjen, den 

socialistiska rättsfamiljen samt en blandad rättsfamilj som har sin utgångspunkt i den 

religiösa åskådningen. Den romersk-germanska rättsfamiljen kännetecknas av dess band 

till den romerska rätten samt av doktrinens starka roll medans common law-familjen 

kännetecknas av praxis starka ställning som den mest betydande rättskällan.54 Frankrike 

har sina rötter i den romersk-germanska rätten och tillhör därmed den romersk-

germanska rättsfamiljen, som även kallas för civil law traditionen. Storbritannien 

däremot härstammar från den anglosaxiska rättsfamiljen och anser att praxis är den mest 

betydande rättskällan och tillhör därmed common law-familjen.55 Genom att jämföra 

olika rättsfamiljer och dess likheter och skillnader hoppas författaren synliggöra och 

förtydliga om det finns skillnader i hur olika rättssystem inskränker vissa grundläggande 

fri-och rättigheter samt att tydliggöra likheter om sådana finns.     

                                                           
53 Bogdan Michael, 1946, Komparativ Rättskunskap, Volume 150 2. uppl. ed, Stockholm: Norstedts 

juridik, 2003, s. 57–58. 
54 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. Uppl. Lund; Studentlitteratur AB 

2013, s. 149-151.   
55 Glendon Mary Ann, Picker, Colin B. & Wright-Carozza, Paolo, Comparative legal traditions in a 

nutshell., 3. ed., Thomson West, St. Paul, Minn., 2008. 



18 
 

 Den rättighet som uppsatsen kommer att behandla i den komparativa delen är rätten 

till frihet och säkerhet (artikel 5 EKMR). 
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3  Litteraturöversikt och tidigare forskning 
Den senaste tidens terrorattacker har gjort att länder i Europa deklarerat allmänt nödläge 

och begränsat medborgares rättigheter genom att införa lagar och kontrollåtgärder som 

riskerar att begränsa individers rättigheter. Trots att terrorattacker inte är ett nytt 

fenomen, saknas det betydande forskning på hur mänskliga rättigheter riskeras att 

begränsas av strängare anti-terrorlagstiftning och huruvida detta kan leda till 

diskriminering.  De studier som finns på området är dels ”dangerously disproportionate 

the ever-expanding national security state in Europe”56 där Amnesty International 

behandlar ett antal länder som har deklarerat allmänt nödläge och antagit lagstiftning 

och kontrollåtgärder som riskerar att kränka en utav EKMR:s grundprinciper; rätten till 

icke-diskriminering. I studien framkommer det att senaste tidens terrorattacker har 

ändrat synen på vilken roll regeringar ska ha. Synen har gått ifrån att regeringar ska 

tillhandahålla säkerhet så att människor kan åtnjuta sina rättigheter till åsikten att 

regeringar måste begränsa människors rättigheter för att garantera dess säkerhet.  

Konsekvensen av den ändrade synen på regeringars roll har medfört spänningar mellan 

statens makt och individers rättigheter, vilket är alarmerande.57     

 Det finns även en rapport från Amnesty International som explicit behandlar 

Frankrikes deklaration om allmänt nödläge och vilka kontrollåtgärder som de har 

antagit under nödläget.58             

 Eftersom terrorattacker blivit allt vanligare i Europa under 2000-talet anser 

författaren att uppsatsen är högst relevant ur ett samhällssynpunkt då den avser att 

granska och utreda hur länders begränsningar av mänskliga rättigheter genom strängare 

anti-terrorlagstiftning riskerar att diskriminera vissa samhällsgrupper. Eftersom det 

finns en tydlig forskningslucka på området hoppas författaren kunna bidra till 

forskningen genom att granska hur artikel 5 EKMR riskeras att begränsas genom 

Frankrikes och Storbritanniens lagstiftning avseende preventiv häktning och om dessa 

lagar riskerar att diskriminera vissa samhällsgrupper. I vår tidsanda känns uppsatsen 

                                                           
56 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017. 
57 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017, s. 6.  
58 Amnesty International, ‘upturned lives and the disproportionate impact of France’s state of emergeny’, 

Peter Benson house London, 2016. 
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därför högst relevant.              

 För framtida forskning skulle det även vara intressant att mer ingående behandla 

hur demokratin riskerar att urholkas av strängare anti-terrorlagstiftning som begränsar 

människors fri-och rättigheter. 

3.1 Tidigare forskning gällande rättighetsteorier och 

mänskliga rättigheter 

I sitt verk ”Natural law and Natural rights”59 presenterar John Finnis en rättsighetsteori 

som utgår från Wesley Newcomb Hofeld:s klassiska schema av vad rättigheter består 

av. I detta verk utgår Finnis från Hofeld:s två grundprinciper; alla påståenden och 

tillskrivande av rättigheter kan bli minskade utan återstoden till tillskrivandet av någon 

rättighet eller en kombination av Hohfeld’s fyra följande rättigheter. Utifrån Hofeld:s 

grundprinciper identifierar Finnis att rättigheter är antingen i) krav-rättighet ii). friheter 

iii) skyldigheter iv) immunitet. 60          

 Finnis tar också upp frågan om vad mänskliga rättigheter är. I sitt verk61 

presenterar han mänskliga rättigheter som ett utövande av fri- och rättigheter som kan 

bli föremål för begränsningar om de tillförsäkrar erkännandet av andras fri och 

rättigheter, ii) de möter kravet på rättvisa och moral i ett demokratiskt samhälle, iii) de 

möter kravet på rättvisa krav gällande allmän ordning i ett demokratiskt samhälle och 

iv) de tillgodoser de rättvisa kraven på den allmänna välfärden i ett demokratiskt 

samhälle. Teorin om att mänskliga rättigheter endast kan garanteras i en viss sorts miljö 

framställs också i Finnis teori.62         

 

 

 

                                                           
59 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011. 
60 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 199-

210. 
61 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011. 
62 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011, s. 199-210 
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4 Artikel 15 EKMR 

Derogation i enlighet med artikel 15 EKMR innebär en lagstadgad rättighet för stater att 

under särskilda omständigheter avvika från sina normala skyldigheter som EKMR 

ålägger dem. Artikel 15 EKMR är dels tillämplig under krig eller under ett allmänt 

nödläge som hotar nationens existens. Dock får stater aldrig utnyttja artikel 15 EKMR 

för att derogera från andra rättigheter som inte är nödvändiga med hänsyn till 

situationens krav. De absoluta rättigheter som länder aldrig kan derogera ifrån är 

följande; rätten till liv (artikel 2)63, förbud mot tortyr och annan omänsklig och 

förnedrande behandling (artikel 3), förbud mot slaveri och tvångsarbete (artikel 4) och 

förbud mot straffrättsliga domar utan stöd i lag samt mot straffrättslig retroaktivitet 

(artikel 7). De länder som dessutom har ratificerat det sjätte och trettonde protokollet 

om avskaffande av dödsstraff får heller inte använda artikel 15 EKMR till att derogera 

från avskaffandet av dödsstraff.64          

 För att kunna derogera i enlighet med artikel 15 EKMR är det essentiellt att 

deklarera att landet befinner sig i ett allmänt nödläge. Det råder dock en oklarhet om 

vad allmänt nödläge definieras som då rekvisitet är ett så kallat paraplybegrepp som 

innefattar olika situationer beroende på deras mänskliga rättighetskontext. Detta gör att 

det inte finns en tydlig definition av vilka situationer som räknas som ett allmänt 

nödläge. Därför är det för uppsatsen nödvändigt att mer utförligt behandla rekvisitet 

allmänt nödläge mer ingående. 

4.1 Rekvisitet allmänt nödläge  

Ett allmänt nödläge kan bestå av olika situationer som kan uppstå i en stat. Det kan 

handla om allt från ordinära, extraordinära till exceptionella situationer och 

omständigheter. Det råder stor oklarhet om vilka situationer som kan inkluderas i 

begreppet allmänt nödläge vilket i sig är problematiskt då avsaknaden av konsensus om 

när ett allmänt nödläge uppstår innebär att det är svårt att avgöra när en stat är tillåten 

enligt internationell lag att göra undantag från sina förpliktelser att respektera och 

                                                           
63 Det enda undantaget är dödande genom lagliga krigshandlingar.  
64 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen Om 

De Mänskliga Rättigheterna, 4. uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 45–46.  
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garantera mänskliga rättigheter.65          

 Initialt är begreppet allmänt nödläge definierat som en exceptionell situation som 

påverkar hela populationen och utgör ett hot mot det organiserade samhällslivet.66  

Vidare kan rekvisitet allmänt nödläge innefatta situationer som krig, natur- och 

miljökatastrofer (jordbävningar, översvämningar, epidemier), ekonomiska kriser samt 

allting som kan ”spela ut” landets säkerhet.67Praxis från Strasbourg föreslår också att 

där det finns bevis på ett långvarigt våld i åtminstone en betydande del av staten (och 

om våldet är terroristrelaterat) kommer Europadomstolen att acceptera statens 

bedömning av situationen. När rättigheterna i fråga är grundläggande och fundamentala 

i sin natur kan avvikelsen från rättigheten inte vara alltför omfattande enligt artikel 15 

EKMR. Om rättigheten däremot har någon mindre betydelse kan större avvikelser från 

EKMR tillåtas enligt artikel 15 EKMR. Vidare anses det vara helt fastslaget att om en 

stats existens är hotad kan staten antaga exceptionella åtgärder för att försvara dess 

demokratiska institutioner.68 Dock har länderna en viss tolkningsmarginal69 vilket 

betyder att om länderna själva anser att det är i ett allmänt nödläge accepterar oftast 

Europadomstolen detta eftersom de anser att länderna själva är i en bättre position att 

avgöra huruvida landet befinner sig i ett allmänt nödläge eller inte.70   

 Definitionen av vad ett allmänt nödläge är har blivit omprövat och utvecklats till att 

innefatta följande kriterier: 1) Det ska vara aktuellt eller nära förestående hot, 2) dess 

effekter måste inkludera hela nationen, 3) det organiserade samhällslivet måste vara 

hotat och 4) krisen eller hotet måste vara exceptionellt, vilket innebär att de normala 

åtgärder eller restriktionerna som är tillåtna enligt konventionen för att säkerställa 

allmän säkerhet, måste vara klart otillräckliga. 71 Det fjärde kriteriet antyder därmed att 

derogation endast är tillåtet när en situation inte kan hanteras med normala 

                                                           
65 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 233.  
66 Lawless v Ireland, App no 332/57 no 3 (ECtHR 1 July 1961) para. 28.  
67 Macdonald, R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 234-235.  
68 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 234-235.  
69 Heter margin of appreciation på engelska.  
70 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen Om 

De Mänskliga Rättigheterna 4. uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 552–53 Ireland v The 

United Kingdom App no 5310/71 (ECtHR 18 January 1978) para 207. 
71 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v Greece App no 3321/67; 3322/67; 3323/67; 3344/67 

(1969) Report of EComHR European YBK Vol 12, 29, para 52, 30, 72, para 153. 
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begränsningar enligt konventionen (EKMR).72  Vad dessa kriterier betyder och 

innefattar är vidare oklart och därför ska uppsatsen tydligare behandla vad dessa 

kriterier innefattar.  

4.1.1 Allmänt nödläge orsakade av terrorism  

I konventionens historia har våldsamma interna konflikter och inbördeskrig varit den 

primära orsaken till att regeringar har deklarerat ett allmänt nödläge. Det största hotet 

idag är dock terroristaktiviteter vilket på senare tid betraktas som en ny form av krig.  

På grund av detta har institutionerna i Strasbourg länge insett behovet av att tillåta stater 

en viss handlingsfrihet för att välja och tillämpa åtgärder för att konfrontera terrorism.73 

Det kan därmed antas att staterna även här har en viss tolkningsmarginal74 att bestämma 

vilka åtgärder de vill antaga i syfte att bekämpa terrorism.  Vidare är denna bedömning 

relaterad till effekterna av den inblandade terrorismen och den inneboende karaktären i 

våldet och dess orsaker. Denna uppfattning speglas också i domslutet Brogan v. United 

Kingdom.75              

 Utmaningen med terrorism är att hitta en lösning som adresserar hotet på ett 

adekvat sätt och inte låta stater derogera från etablerade rättigheter i konventionen vilket 

kan kännas lockande. Detta speglar sig i domstolens resonerande i fallet Klass v. 

Tyskland76 där domstolen ålägger staterna att inte antaga vilka åtgärder som helst för att 

bekämpa terrorism och spionage. Dock finns det inget krav från domstolens sida att 

staterna måste bevisa att åtgärderna de valt har att göra med terroristhot. Om situationen 

skulle bli permanent skulle dock domstolen tycka att bevis för att åtgärderna relaterar 

till ett terroristhot ska kunna presenteras.77 Åtgärder som inte minskar eller löser ett 

                                                           
72 Anna-Lena Svensson-McCarthy, ’The international law of human rights and states of e ception  with 

special reference to the travaux  preparatoires and case-law of the international monitoring organs’ (1998) 

M Nijhoff Publishers Cambridge MA Sold and distributed in North, Central and South America by 

Kluwer Law International The Hague Boston, 302.  
73 Macdonald, R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 237-238. 
74 Även kallas margin of appreciatoion på engelska.  
75 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 237-238; se även Brogan and 

others v. UK, App no 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85, ECtHR 29 November 1988.   
76Klass  and others v Germany  App no 5029/71 (ECtHR 6 September 1978).    
77 Klass  and others v Germany  App no 5029/71 (ECtHR 6 September 1978).  para 49.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["5029/71"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["5029/71"]}
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terroristhot är dock svåra att beskriva som ”strikt nödvändiga” i enlighet med 

proportionalitetskravet i artikel 15 EKMR.78 

4.1.2 Rekvisitet hotar nationens existens 

Som ovan behandlats är det nödvändigt för en stat som önskar derogera från rättigheter i 

EKMR att visa på att nödläget hotar nationens existens.  Dock är det inte alltid glasklart 

vad som åsyftas med rekvisitet hotar nationens existens. Därför ska uppsatsen vidare 

behandla detta rekvisit nedanför med förhoppning om att kunna dra en slutsats om vad 

rekvisitet innefattar.              

 Praxis från Europadomstolen i Strasbourg visar på ett begränsad geografiskt 

nödläge kan hota en hel nations existens och således en hel befolkning. Därför är det 

oklart vad rekvisitet innefattar då en första läsning av artikel 15 EKMR föreslår att 

effekten av ett hot måste omfatta hela nationen och inte bara på en liten del av nationen, 

region eller provins. På senare tid har dock emfasen lagts vid magnituden, d.v.s. 

omfattningen av hotet och inte dess geografiska sfär och utmaningen är att förtydliga 

tröskeln för nödlägets allvar vilket görs i Ireland v. UK.79  I domslutet Ireland v. UK80 

slår Europadomstolen för de mänskliga rättigheter att nödlägen som är begränsade 

geografiskt rättfärdigar derogation från EKMR om dess effekter försämrar funktionen 

hos de nationella institutionerna. Vidare ansåg Europadomstolen att det var orealistiskt 

att kräva att ett nödläge måste påverka hela nationens territorium för att rättfärdiga 

derogation från EKMR.81 

4.1.3 Rekvisitet aktuellt eller nära förestående hot  

Ett annat kriterium för att derogation ska ske är att staten fastslår att hotet är aktuellt 

eller nära förestående, vilket är den etablerade tolkningen.82 

                                                           
78 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 238-239.  
79 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 238-240; se även Ireland v 

The United Kingdom App no 5310/71 (ECtHR 18 January 1978). 
80 Ireland v The United Kingdom App no 5310/71 (ECtHR 18 January 1978).  
81 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 238-240.  
82 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 241. 
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4.1.4 Nödlägen som temporära situationer 

EKMR har som inneboende princip i både teori och praktik att en deklaration om ett 

allmänt nödläge utgör en temporär åtgärd, vilket fungerar som en säkerhetsmekanism 

för demokratin. Kärnan i konceptet allmänt nödläge är dess provisoriska och temporära 

status och det följer därav att åtgärden ska bli avslutad så fort som möjligt. 83 

4.2 Proportionalitetsprincipen  

Styrkan i artikel 15 EKMR ligger i dess krav på proportionalitet. Åtgärder som staten 

tar måste därför vara absolut nödvändiga med hänsyn till situationens krav. Vidare 

innefattar principen om proportionalitet elementen allvar, varaktighet och omfattning.84

 Europadomstolen kommer först och främst att fråga staten som vill derogera från 

rättigheter huruvida dess åtgärder är nödvändiga. Här måste staten bevisa att åtgärder 

som kunde gjorts med ”normala” lagar och i enlighet med EKMR inte är tillräckliga för 

att hantera och möta hotet staten står inför. Därefter måste åtgärden bevisas vara 

relaterad nödläget, d.v.s. det måste prima facie vara en lämplig lösning för att reducera 

nödläget. Europadomstolen går sedan vidare till att fråga om hotets allvar står i 

proportion till graden av de särskilda åtgärderna eller avvikelserna som 

Europadomstolen anser vara den nuvarande standarden. Här tar Europadomstolen 

hänsyn till hur essentiell rättigheten i fråga är och potentiella konsekvenser som 

åtgärderna kan få. Vidare tar Europadomstolen hänsyn till huruvida andra åtgärder varit 

möjliga att anta. Åtgärden måste också vara begränsad till den geografiska arean som är 

påverkad av nödläget.  Lika viktigt är det för Europadomstolen att staten har 

säkerhetsåtgärder för att förhindra maktmissbruk. (exempel på maktmissbruk är att 

förvägra misstänkta rätten till advokat, en rättvis rättegång etc.). Det ska också finnas 

processuella säkerhetsåtgärder för att förhindra att stater frångår principen om habeas 

corpus (rätt till domstolsprövning inom rimlig tid) som anses vara en icke-derogerbar 

rättighet.  Europadomstolen kommer också att fråga huruvida säkerhetsåtgärderna är 

riktiga och effektiva och historiskt sett har Europadomstolen varit hårda mot de stater 

som har en historia av tidigare maktmissbruk av mänskliga rättigheter eller helt saknar 

                                                           
83 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 241-242. 
84 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 242-243. 
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rättssäkerhet. Slutligen har doktrinen om staters tolkningsmarginal gett regeringar rätten 

till att själva bestämma vilka åtgärder de vill vidta för att hantera nödläget. 85 

4.3 Enlighet med internationell lagstiftning  

Sista meningen i artikel 15 EKMR stadgar att åtgärderna som staten vidtagit för att 

hantera ett allmänt nödläge i enlighet med EKMR måste också överensstämma med 

annan internationell lagstiftning. Denna meningen refererar till lagstiftning som 

konventioner och multilaterala eller bilaterala konventioner, sedvanor, generella 

rättsprinciper och så kallat soft law.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 241-244. 
86 Macdonald R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 241-248. 
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5 Artikel 5 EKMR 

Artikel 5 EKMR utgår från den grundläggande principen att alla frihetsberövanden som 

sker måste vara föreskriven i lag, d.v.s. ha stöd i lag och måste tillhöra/gå under någon 

av de kategorier som räknas upp i artikel 5:1 EKMR. Ett frihetsberövande ska därtill 

också innefatta särskilda rättssäkerhetsåtgärder. Listan med vilka frihetsberövanden som 

är godkända i Artikel 5:1 EKMR är uttömmande vilket innebär att de frihetsberövanden 

som inte listas som acceptabla frihetsberövanden är olagliga och oförenliga med 

konventionen.  Den som utsätts för ett frihetsberövande ska dock kunna åtnjuta de 

rättssäkerhetsgarantier som räknas upp i artikel 5 EKMR, vilken behandlar rätten till att 

få kännedom om grunden för frihetsberövandet, och om grunderna innefattar brottslig 

aktivitet ska den frihetsberövande ställas skyndsamt inför en domstol och därmed 

antingen åtalas eller friges inom skälig tid. Slutligen ska också den frihetsberövade få 

lagligheten gällande frihetsberövandet prövat av en domstol samt ha rätt till skadestånd 

om frihetsberövandet skett i strid med konventionen.87      

 Artikel 5 EKMR innefattar vidare ett laglighetskrav vilket innebär att ett 

frihetsberövande måste vara beslutat i den ordning som lagen föreskriver samt vara 

laglig och rättsenlig. Dessa krav innebär främst att det måste finnas stöd för åtgärden i 

inhemsk lagstiftning samt att lagen måste vara av en viss kvalité. Att en lag måste vara 

av en viss kvalité betyder att lagen måste vara tydlig för att frihetsberövandet som 

grundar sig på lagen ska vara förutsägbar samt att lagen är allmänt tillgänglig. Vidare 

krävs det att ett frihetsberövande följer de inhemska procedurreglerna som finns i det 

land som frihetsberövandet sker i samt att en registrering av de som frihetsberövas sker. 

Vidare måste åtgärderna vara proportionerliga i förhållande till syftet med åtgärden. Ett 

oproportionerligt frihetsberövande är således inte förenligt med artikel 5 EKMR.88 

Eftersom uppsatsen endast beaktar preventiva häktningar ska härmed endast artikel 5:1 

c) behandlas nedanför.          

                                                           
87 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen Om 

De Mänskliga Rättigheterna, 4. uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 98–100.  
88 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen Om 

De Mänskliga Rättigheterna, 4. uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 100–105. 
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5.1 Anhållande och häktning i artikel 5:1 C) EKMR 

Artikel 5:1 c) EKMR ger länder tillåtelse att frihetsberöva en person som ska ställas 

inför rätta för misstanke om brott samt om det skäligen anses nödvändigt för att hindra 

en person från att begå brott eller undkomma efter begånget brott.  Enligt en teleologisk 

tolkning av artikel 5:1 c) EKMR måste en av följande grunder för häktning anses 

föreligga vilka är a) skälig misstanke om brott, b) fara för fortsatt brottslighet, c) 

flyktfara. Däremot kan artikel 5:1 c) godkänna häktning vid misstanke om brott utan att 

någon annan häktningsgrund anses föreligga. För att en preventiv häktning på grund av 

misstanke om brott ska anses vara godtagbar måste misstanken röra sig om ett konkret 

brott som är specifikt gällande tid, plats och offer för brottet. Således är det enligt 

konventionen inte godtagbart att enbart häkta en person för misstanke om att personen 

anses vara allmänt brottsbenägen eller farlig.89         

 I fallet Tomasi v Frankrike90 ansågs det föreligga en kränkning av artikel 5:3 

EKMR på grund av att häktningen dels överskred vad som ansågs vara en rimlig tid för 

häktning i väntan på domstolsprövning men också för att en bestående och rimlig 

misstankegrad om begånget brott eller förhindrande av brott efter en tid inte ansågs vara 

tillräckligt för ett kvarhållande. Med andra ord ansåg Europadomstolen att efter en viss 

tid måste rimliga och relevanta skäl anses föreligga för att fortsatt häktning ska vara 

laglig enligt artikel 5 EKMR. Vidare ansågs det i Brogan mot det förenade kungariket91 

vara förenligt med artikel 5 EKMR att häkta någon för misstanke om involvering i 

terroristverksamhet. Dock ställdes aldrig de åtalade inför en domstol vilket utgjorde en 

kränkning av artikel 5 EKMR. 

 

 

                                                           
89 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen 

Om De Mänskliga Rättigheterna 4. uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 112–114.  
90 Tomasi V France, App no 12850/87, ECtHR 27 Augusti 1992. 
91 Brogan and others v. UK, App no 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85, ECtHR 29 November 

1988.   
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6 Artikel 14 EKMR 

Artikel 14 EKMR förbjuder diskriminering och kan endast göras gällande i relation till 

de andra konventionsrättigheterna. Därför är det inte en fristående rättighet. Dock har 

det blivit praxis hos domstolen att inte behandla klagomål under Artikel 14 EKMR där 

en separat kränkning av en substantiell rättighet skett såvida det inte föreligger en 

självklar ojämlikhet i behandling som utgör en fundamental aspekt i ett fall.92 

6.1 Grunder för diskriminering  

Artikel 14 EKMR innehåller en lista på grunder som förbjuder diskriminering. Denna 

lista inkluderar enligt ordalydelsen i EKMR ”kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk 

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

minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”.93  Denna lista är dock ingen 

uttömmande lista då Artikel 14 EKMR tar upp och nämner dessa grunder som exempel. 

Tanken bakom Artikel 14 EKMR kan ha varit att lagstiftarna till rättigheterna ansåg att 

dessa grunder utgör de mest problematiska grunderna för diskriminering.94  Utöver 

dessa grunder för diskriminering fastslår bestämmelserna i EKMR att de skyddade 

rättigheterna i EKMR ska vara fria från diskriminering av alla former. Denna 

formulering innebär att varje ojämlik behandling kan bli föremål för prövning av 

europadomstolen så länge den avser utövandet av en av konventionens substantiella 

rättigheter. Denna formulering slås fast av domstolen i fallet Engel. 95   

 När Europadomstolen ska fastställa om diskriminering skett eller inte använder de 

sig av ett test. Testet är ett tvåstegstest där personen blivit diskriminerad om den 1) har 

behandlats olika från personer i en liknande situation och 2) om det inte finns en 

resonabel eller objektiv godtagbar grund som rättfärdigar den ojämlika behandlingen. 

Den som lämnar in ett klagomål till Europadomstolen måste därför bevisa att de har 

förekommit en ojämlik behandling som utgör en av grunderna för diskriminering i 

                                                           
92 Leach Philip, Taking a case to the European Court of Human Rights, 3. ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2011, s. 399. 
93 EKMR, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter 

(1950) artikel 14.  
94 Gerards J. H. 'The Discrimination Grounds of Article 14 ECHR', Human Rights Law Review, vol. 13 

2013, pp. 99-124 s. 103-104.  
95 Engel and others v. The Netherlands, App no 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, ECtHR 8 

Juni 1976. 
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Artikel 14 EKMR. Det anses inte förekomma någon kränkning av artikel 14 EKMR om 

personen som blivit ojämlikt behandlad inte befunnit sig i en analogisk liknande 

situation. Dock måste inte grupperna vara två jämlika grupper men det står klart att det 

ska handla om personer i en relevant liknande situation som andra personer.96 

 Därefter måste staten bevisa för domstolen att den ojämlika behandlingen har en 

resonabel eller objektivt godtagbar grund för rättfärdigande av den ojämlika 

behandlingen i fråga. Även i detta avseende använder sig domstolen utav ett tvåstegstest 

där staten först måste visa att 1) den ojämlika behandlingen är gjord i syfte till ett 

legitimt ändamål och 2) att det är proportionerligt till ändamålet i fråga.97 

6.2 Proportionalitetskravet  

Proportionalitetskravet kräver en genomgång av huruvida det finns en resonabel relation 

av proportionalitet mellan åtgärderna som är tagna och målet som ska uppnås med 

åtgärderna. Ojämlik behandling måste således ha en rättvis balans mellan intressena i 

samhället och respekt för rättigheterna som är skyddade i EKMR.  

Proportionalitetskravet och dess genomgång ger staterna en tolkningsmarginal som 

innebär att de själva får bestämma vad som utgör proportionerliga åtgärder och inte. 

Dock anser domstolen att diskriminering på särskilda grunder, d.v.s. de grunderna som 

är uppräknade i Artikel 14 EKMR, måste ha starka skäl eller seriösa orsaker för 

rättfärdigande av en sådan ojämlikhet behandling. Därtill har man också klarlagt att 

speciell vikt ska tillägnas diskriminering baserad på ras. Även Europadomstolens högsta 

domstol, (Grand Chamber) har fastslagit att diskriminering på grund utav ras är en 

oerhörd seriös form av diskriminering.98 

 

 

 

                                                           
96 Leach Philip, Taking a case to the European Court of Human Rights, 3. ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2011, s. 402-403.  
97 Leach Philip, Taking a case to the European Court of Human Rights, 3. ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2011, s. 402-403. 
98 Leach Philip, Taking a case to the European Court of Human Rights, 3. ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2011, s. 402-403. 
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7 Frankrike   
Det finns många länder i Europa som har en liten erfarenhet av terroristattacker där 

stränga regeringar, oavsett politisk övertygelse, är frestade att deklarera ett allmänt 

nödläge i sitt land när landet drabbats av en terroristattack. Att deklarera ett allmänt 

nödläge ger landet speciella befogenheter som inte är begränsade till de människor som 

är involverade i själva terroristattacken utan också till medborgarna i landet. Frankrike 

är landet som dels har deklarerat allmänt nödläge och vidtagit åtgärder och 

nödbefogenheter som är kvar långt efter den period av osäkerhet som följde av 

attackerna i Paris. Frankrikes agerande har därmed bidragit till normaliseringen av 

begreppet att terrorattacker utgör ett generellt hot mot nationers liv. Vidare är Frankrike 

det enda landet i EU som formellt har deklarerat allmänt nödläge på grund av nationella 

säkerhetsgrunder för terroristrelaterade handlingar.99 

7.1 Deklarerandet av allmänt nödläge  

Den 13 november 2015 utsattes Frankrike och dess huvudstad Paris för en serie 

terroristattacker. Självmordsbombare sprängde sig själva till döds utanför Frankrikes 

nationalarena där det spelades en landskamp mellan Frankrike och Tyskland. Samtidigt 

öppnade andra terrorister eld mot uteserveringar i 10:e och 11:e arrondissement i Paris. 

Därefter genomförde terroristerna en massaker inne på konsertlokalen le Bataclan i 

Paris där den amerikanska gruppen Eagles of Death Metal spelade inför en stor publik. 

Sammanlagt dödades 129 personer och över 350 personer skadades.100    

 Dagen efter de koordinerade terroristattackerna i Paris den 13 november 2015 

deklarerade Frankrikes regering att landet befann sig i ett formellt undantagstillstånd 

(state of emergency). Undantagstillståndet kom att sträcka sig till polisen och andra 

auktoriteter samt en rad andra befogenheter, bland annat husrannsakan på dag-och nattid 

och tillfälliga uppehållstillstånd utan tidigare rättsligt tillstånd. Undantagstillståndet 

förlängdes den 26 november 2015 med tre månader, 26 februari 2016 med tre månader 

                                                           
99 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017, s. 11-13. 
100 Mathias Gerdefeldter, ’Terrordåden i Paris, detta har hänt dag för dag’ 

<https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordaden-i-paris-detta-har-hant-dag-for-dag>, publicerad 26 

november 2015.  
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och den 26 maj 2016 med två månader. Efter terrorattacken i Nice i juli 2016 förlängdes 

undantagstillståndet med sex månader.   

7.2 Antagna åtgärder och lagar gällande rätten till frihet 

och säkerhet 

Frankrike är ett land som under många år har försökt ena sitt land till ett stabilt land 

med en demokratisk regering. Resultatet blev en ledande demokratisk nation med en 

stark statlig roll som kontrollerar och tillhandahåller alla aspekter av det franska 

vardagliga livet. Stabilitet är någonting som fransmännen värderar högt och därför är de 

mer benägna att stödja en ultra-centraliserad regering och blunda för ett eventuellt 

maktmissbruk. Mot bakgrund av detta är konceptet om att skydda civila rättigheter mot 

regeringsöverträdelser inte lika ivrigt skyddade i Frankrike som i andra länder. 

Fransmännen är mer benägna att acceptera att vissa begränsningar i fundamentala 

rättigheter som rätten till privatliv och yttrandefrihet inskränks av staten till förmån för 

andra tjänster som säkerhet, trygghet och stabilitet.101      

 Frankrikes kontraåtgärder för bekämpning av terrorism innefattar en förebyggande 

approach som omfattar både inhemska och internationella juridiska verktyg för att 

verkställa regeringens nolltolerans mot terrorism. Dessa kontraåtgärder hävdas i sin tur 

vara förenliga med mänskliga rättighets principer och fundamentala friheter.102  

Dessutom har Frankrikes modell för kontraåtgärder för bekämpning av terrorism har 

blivit internationell åtråvärd bland utländska regeringar.103 Därför ska uppsatsen 

behandla dessa kontraåtgärder för bekämpning av terrorism för att senare analysera om 

dessa är förenliga med skyddet av mänskliga rättigheter i artikel 5 EKMR eller inte. 

 Nuvarande fransk policy om kontraåtgärder för bekämpning av terrorism antogs av 

regeringen 1986 och definierar begreppet terrorism som en individuell eller en kollektiv 

rörelse vars intentioner är att skapa grav oordning i den allmänna ordningen genom hot 

                                                           
101 Sudborough Calliope Makedon, 'The War Against Fundamental Rights: French Counterterrorism 

Policy and the Need to Integrate International Security and Human Rights Agreements', Suffolk 

Transnational Law Review, vol. 30/no. 2, (2007), pp. 459. s. 461-462.  
102 Sudborough Calliope Makedon, 'The War Against Fundamental Rights: French Counterterrorism 

Policy and the Need to Integrate International Security and Human Rights Agreements', Suffolk 

Transnational Law Review, vol. 30/no. 2, (2007), pp. 459 s. 463.  
103 Sudborough Calliope Makedon, 'The War Against Fundamental Rights: French Counterterrorism 

Policy and the Need to Integrate International Security and Human Rights Agreements', Suffolk 

Transnational Law Review, vol. 30/no. 2, (2007), pp. 459s. 467.  
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eller terror. Lagen kriminaliserar också associationer/samröre med lagöverträdare som 

är involverade i terroristorganisationer. Vidare ger lagen franska myndigheter rätten att 

genomföra razzior och husrannsakan där polisen kan arrestera hundratals personer för 

att senare kunna förhöra dem utan att myndigheterna behöver bevisa att dessa individer 

har bidragit till en terroristhandling. Lagen ger också domstolar möjligheten att döma 

personer utifrån en lättare bevisbörda. Det är alltså inte nödvändigt att bevisa att en 

individ är skyldig utan det räcker med att bevisa att individen har ett samröre med en 

misstänkt terrorist.104              

 Utöver dessa ovan nämnda åtgärder har lagen från 1986 centraliserat 

utredningsprocesser, åtalsprocesser och domstolsprocesser där de har skapat en grupp 

utredningsdomstolar som består av tjänstemän som är tilldelade en kombinerad funktion 

av en åklagare och en domare vars syfte är att utföra en oberoende utredning som en 

neutral part. Utredningsdomstolarna har under dessa åtgärder ett brett åtalsmandat som 

ger dem möjligheten att tillsätta utredningar, utfärda husrannsakningar, avlyssningar 

och utfärda stämningar utan ytterligare tillstånd.105 Lagen ger också myndigheter 

tillåtelse att arrestera och häkta misstänkta terrorister, så kallad för preventiv häktning 

vilket uppsatsen nu ska behandla.           

 Frankrikes system av preventiv häktning är en förbättrad variant av systemet 

gällande generella brottsmål. Enligt lagen är en person misstänkt om det finns 

misstankar om att hen begått eller ska begå ett brott. Misstankegraden för att en person 

ska anses vara misstänkt är att det ska finnas ett eller flera skäl för att misstänka 

personen för att denne ska begå eller har begått ett brott. Om bevis finns som påvisar att 

en person har kopplingar eller är involverad i terroristorganisation kan hen arresteras 

och häktas i förebyggande syfte, d.v.s. för att förhindra att en terrorattack sker.106  

 En person som misstänks för involvering i en terroristorganisation kan hållas 

häktad i förebyggande syfte för en förlängd period om utredningen visar på att det finns 

                                                           
104 Sudborough Calliope Makedon, 'The War Against Fundamental Rights: French Counterterrorism 

Policy and the Need to Integrate International Security and Human Rights Agreements', Suffolk 
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Policy and the Need to Integrate International Security and Human Rights Agreements', Suffolk 

Transnational Law Review, vol. 30/no. 2, (2007), pp. 459 s. 465-467. 
106 Webber Diane, Preventive Detention of Terror Suspects: A New Legal Framework, Anonymous 

Translator(, Abingdon, Oxon;New York, NY;, Routledge, 2016), s. 208-209; Loi no 2002-1138 (antagen 
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en verklig och allvarlig risk för en hotande attack. Den längsta perioden som en 

misstänkt person kan hållas häktad är i 92 timmar, d.v.s. fyra dagar, med en möjlig 

förlängning av domstol på två gånger i upp till 24 timmar. Totalt kan alltså en misstänkt 

person hållas häktad i sex dagar.  Vid häktningar på grund av terrorism måste 

häktningen godkännas av den utredande domstolen efter det att en arrestering skett. I 

verkligheten godkänns häktningarna i förväg. Vidare måste en förlängning av 

häktningen godkännas av oberoende och opartisk domstol.  Efter dessa 92 timmar kan 

den misstänka antingen släppas fri eller placeras under observation. Kravet för att den 

misstänkte terroristen ska placeras under observation är att det finns seriös och 

överensstämmande indikationer på att brott begåtts.107      

 Provisorisk häktning är ett verktyg som kan användas i syfte att häkta en misstänkt 

för allvarliga brott, vilket inkluderar terrorism som ett allvarligt brott. Detta verktyg kan 

användas efter att ett brott begåtts i väntan på rättegång eller innan ett brott begåtts utan 

att den misstänkte är åtalad. Även fast Frankrike är ett land som anser att en person är 

oskyldig till motsatsen bevisas kan det i exceptionella fall på grund av säkerhetsskäl 

förekomma provisoriska häktningar om en domstol anser att de mindre strikta 

åtgärderna inte är tillräckliga. Sedan år 2000 är maxperioden för provisoriska häktningar 

1 år med möjlighet till förlängning med sex månader och därefter kan förlängas i upp 

till fyra år efter att häktesförhandling skett.108 
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8 Storbritannien  

8.1 Deklarerandet av allmänt nödläge  

Den 11 november 2001 antog Storbritannien en order om derogation under sektion 14 

av ”The Human Rights Act” 1998. Derogationen gjordes också i enlighet med artikel 15 

EKMR. Skälen som Storbritannien anförde var att FN i sina resolutioner 1368 och 1373 

uppmanade alla medlemsstater till att vidta nödvändiga och skäliga åtgärder i syfte att 

förhindra terrorattacker eftersom dessa attacker utgör ett hot mot internationell säkerhet 

och fred. Dessa åtgärder ska inte inkludera att erbjuda fristad till de som planerar, 

finansierar, stödjer eller utför terrorattacker. Mot bakgrund av detta framförde 

Storbritannien i sin ansökan om derogation att det föreligger ett hot mot Storbritannien 

från personer som är misstänka för involvering i internationell terrorism. Storbritannien 

anförde också att det finns utländska medborgare som är närvarande i Storbritannien 

som är misstänkta för att deltaga i och anstifta handlingar som klassas som 

internationell terrorism, vara medlemmar i organisationer eller grupper som antingen 

direkt utför terrorattacker eller som misstänks ha kopplingar med medlemmar som utgör 

ett nationellt säkerhetshot mot Storbritannien.109        

 Eftersom Storbritannien anser att det finns ett hot riktat mot nationen från personer 

som är medlemmar i en terrororganisation eller som har kopplingar till medlemmar i en 

terrororganisation anser Storbritannien i sin ansökan om derogering att det föreligger ett 

allmänt nödläge i Storbritannien i enlighet med Artikel 15 EKMR. Till följd av det 

allmänna nödläget antogs en ny lag, ”The Anti-Terrorism, Crime and Security Act” 

2001, och en derogering från artikel 5(1) EKMR gjordes i syfte att förebygga 

terrorism.110 Numera är derogeringen inte längre i kraft eftersom Storbritannien drog 

tillbaka den omdiskuterade artikel 23 i The Anti-Terrorism, Crime and Security Act”111 

som behandlade preventiv häktning i väntan på deportering på obestämd tid.112 

                                                           
109 Human Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order 2001, no 3644, antagen den 13 november 

2001.  
110 Human Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order 2001, no 3644, antagen den 13 november 

2001. 
111 The Anti-Terrorism, Crime and Security Act” 2001 antagen 14 december 2001.  
112 Honeywood Christian A. 'Britain's Approach to Balancing Counter-Terrorism Laws with Human 

Rights', Journal of Strategic Security, vol. 9/no. 3, (2016), pp. 28, s. 32.  
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8.2 Antagna åtgärder och lagar gällande rätten till frihet 

och säkerhet 

”The Anti-Terrorism, Crime and Security Act” 2001 som antogs 14 december 2001 

(härmed förkortad till ATSCA) kom till som ett gensvar på attackerna i USA den 11 

september 2001 och FN:s resolutioner 1368 och 1373 som uppmanar alla nationer att 

vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra terrorattacker.113 Delar utav lagstiftningen, 

särskilt del 4, är kontroversiell och har varit kritiserad av Europadomstolen för de 

mänskliga rättigheterna.             

 Enligt artikel 21 (1) i ATSCA var det möjligt för ”home secretary”, d.v.s. 

motsvarigheten till Sveriges utrikesminister att utfärda en certifiering åt en person om 

det på resonabla grunder ansågs att hens vistelse i Storbritannien utgjorde ett nationellt 

säkerhetshot samt om personen ansågs vara terrorist. Definitionen av terrorist var i 

denna del utav lagstiftningen definierad som en person som är eller har varit misstänkt 

för att utföra, planlägga eller anstifta till handlingar som utgör internationell terrorism, 

är en medlem i en internationell terroristorganisation eller har kopplingar till en 

internationell terroristgrupp. 114 Kärnan i ATSCA var dock artikel 23 i avdelning 4 som 

stadgade att en misstänkt internationell terrorist, som är certifierad som en misstänkt 

terrorist av UD, kan bli häktad på obestämd tid om en bestämmelse i en lag eller andra 

praktiska omständigheter förhindrar hens bortförande från Storbritannien. Denna artikel 

var endast applicerbar på utländska medborgare som var kontrollerade av 

migrationslagen i Storbritannien. Artikeln kunde därmed inte användas mot brittiska 

medborgare. Tanken med denna del utav lagen var att häkta misstänkta terrorister som 

inte kunde deporteras till andra länder pga. gällande lagstiftning i Storbritannien, 

närmare bestämt artikel 3 EKMR som stadgar att nationer inte får utvisa eller deportera 

personer om det föreligger hot om tortyr eller annan inhuman eller omänsklig 

behandling.115 Eftersom detta inte var förenligt med Artikel 5(1) EKMR valde 

Storbritannien att derogera från denna artikeln  med hänvisning till artikel 15 EKMR 

                                                           
113 A and others v United Kingdom App no 3455/05 (ECtHR 19 February 2009) 
114 ATSCA, paragraf 21(2).  
115 Christoper Mikaelsson i boken Ranstorp, Magnus & Wilkinson, Paul (red.), Terrorism and human 

rights, Routledge, London, 2009[2008], Artikel 3 EKMR, Chahal v United Kingdom, App no 22414/93 

(ECtHR 15 November 1996) där det avgjordes att artikel 3 EKMR innehåller denna bestämmelse.  
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om att det ansågs föreligga ett allmänt nödläge. 116        

 I fallet A and others v. UK117 ansåg Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna att Storbritanniens derogering från EKMR och the human rights act 1998, 

som innebar häktning av misstänka terrorister som inte kan deporteras till andra länder, 

var oförenlig med Artikel 5(1) EKMR då den dels var diskriminerande mot vissa 

nationaliteter och endast riktade sig mot icke-brittiska medborgare samt dessutom var 

oproportionerlig eftersom de misstänkta inte på ett effektivt sätt kunde ifrågasätta sina 

häktningar i en domstol.118 Mot bakgrund av detta domslut valde Storbritannien att ta 

bort avdelning 4 i ATSCA och ersätta den med en lagstiftning som antogs 2005.  

 ”The Terrorism Act” från 2001 som antogs 20 juli 2000 innefattar dock möjligheter 

under paragraf 41, i schema 7, att häkta personer som misstänks för terrorism, d.v.s. de 

som är eller har varit misstänkt för att utföra, planlägga eller anstifta till handlingar som 

relaterar till terrorism, utan att ha tillstånd för arresteringen. Personer som misstänks för 

terrorism kan därför bli häktade och åtalade för brott som begåtts utanför Storbritannien. 

Lagen tillåter också preventiva häktningar i förebyggande syfte och för att samla in 

bevismaterial innan rättegång. Lagen ger myndigheterna möjlighet att utan tillstånd för 

arresteringen häkta misstänkta personer i upp till 48 timmar med uppföljning var tolfte 

timme. Förlängning är endast tillåtet om den som granskar häktningen anser att 

förlängningen är nödvändig på grund av speciella omständigheter. Efter 48 timmar kan 

en senior polisofficer ansöka om tillstånd för att förlänga häktningen i ytterligare sju 

dagar. Grunderna för förlängd häktning är att det ska anskaffas relevant bevisning 

genom förhör eller andra insamlingsmetoder som antyder att personen är involverad i 

terrorism.119               

 2005 antogs ”The prevention of Terrorism Act”120, som innebar att delar av 

ATSCA drogs in. 2005 års lagstiftning är indelad i 4 olika sektioner där de första 9 

artiklarna relaterar till kontrollåtgärder och artikel 10–12 handlar om 

överklagningsprocesser. Vidare har 2005 års lagstiftning ett bredare perspektiv än 

                                                           
116 Human Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order 2001, no 3644, antagen den 13  november 

2001. 
117 A and others v United Kingdom App no 3455/05 (ECtHR 19 February 2009) 
118 A and others v United Kingdom App no 3455/05 (ECtHR 19 February 2009) para 186-189, para 212-

224, para 228-229.  
119 Webber Diane, Preventive Detention of Terror Suspects: A New Legal Framework , Abingdon, Oxon; 

New York, NY;, Routledge, 2016, s. 135-138.  
120 The prevention of Terrorism Act, 2005, antigen 11 mars 2005.  



38 
 

ATSCA då den senare endast riktade sig till personer med utländska nationaliteter som 

var misstänka för terrorism. 2005 års lagstiftning är därför gällande för alla individer, 

både brittiska medborgare och utländska icke-medborgare, som misstänks vara 

involverade i någon form av terrorist-relaterade handlingar. Detta innebär att den nya 

lagstiftningen inte kan kritiseras för att vara diskriminerande.121    

 ”The Prevention Of Terrorism Act” ger motsvarigheten till Sveriges 

Utrikesdepartement, möjligheten att utfärda kontrollåtgärder vilket definieras som 

tvingande åtgärder som påtvingar en individ skyldigheter i syfte att skydda allmänheten 

från terrorism. Dess kontrollåtgärder kallas för icke-avvikande åtgärder och kan utfärdas 

av utrikesdepartementet.  Avvikande (derogerbara) kontrollåtgärder kan inte utfärdas 

utan att en domstol har godkänt dem. Vidare syftar de påtvingande skyldigheterna till 

att förhindra individen från att involvera sig i terroristrelaterade handlingar och kan 

inkludera de åtgärder som utrikesdepartementet finner är nödvändigt för att förhindra 

terrorism.122 Det finns 16 st. kontrollåtgärder som är listade i ”The Prevention Of 

Terrorism Act” 2005 men listan är inte uttömmande. De kontrollåtgärder som finns 

listade är t.ex. restriktioner i associationsrätten och kommunikation där möjligheten att 

kontrollera vilket umgänge den misstänkte får träffa är möjligt. Vidare innefattar dessa 

kontrollåtgärder möjligheter att begränsa en misstänkts rörelsefrihet, konfiskera pass 

och andra handlingar, begränsa ut och inresor till Storbritannien, husrannsakan hos 

personer som är folkbokförda på samma adress som en misstänkt. Makten att begränsa 

den misstänktes rörelsefrihet innebär också att utrikesdepartementet har möjlighet att 

utfärda husarrest om de finner det nödvändigt.123       

 Lagstiftningen från 2005 avslutar att stadga att ansvaret för att utfärda icke-

avvikande kontrollåtgärder ligger på utrikesdepartementet och kan utfärdas om det finns 

resonabla grunder för att misstänka en individ för involvering i terroristrelaterade 

handlingar samt att det är nödvändigt för allmänheten att skyddas från denna individ. En 

icke-avvikande kontrollåtgärd gäller i 12 månader och kan förnyas för ytterligare 12 

månader om det är nödvändigt för skyddandet av allmänheten från terrorism och om det 

                                                           
121 Hanlon Laraine. 'UK Anti-Terrorism Legislation: Still Disproportionate?', The International Journal of 

Human Rights, vol. 11/no. 4, (2007), pp. 481-515, s. 498-499.  
122 Hanlon Laraine. 'UK Anti-Terrorism Legislation: Still Disproportionate?', The International Journal of 

Human Rights, vol. 11/no. 4, (2007), pp. 481-515, s. 498-499. 
123 Hanlon Laraine. 'UK Anti-Terrorism Legislation: Still Disproportionate?', The International Journal of 

Human Rights, vol. 11/no. 4, (2007), pp. 481-515, s. 498-499. 
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är nödvändigt för att hindra individen från att deltaga i terroristrelaterade handlingar. 

För att få göra så kallade avvikande (derogerande) kontrollåtgärder som avviker från 

”The human rights act 1998” och EKMR måste en domstol först godkänna 

kontrollåtgärden och hålla en preliminär utfrågning. De avvikande åtgärderna gäller för 

sex månader i taget och kan förnyas av domstol. I väntan på att få kontrollåtgärden 

godkänd kan den misstänkte dock häktas i upp till 48 timmar plus ytterligare 48 timmar 

om det föreligger ett allmänt nödläge.124          

 Ytterligare förändringar i Storbritanniens anti-terrorlagstiftning gjordes 2011 när 

”Terrorism Prevention and Investigation Measures Act”125 antogs. Lagen innehåller 

lagstadgade ramar för administrativa begränsningar för personer som misstänks utgöra 

ett hot mot den nationella säkerheten. Lagen innehåller förbättrade befogenheter för 

inrikesdepartementet att tilldela en misstänkt person en viss bostad, begränsa dess 

kommunikationer med andra människor, geografiska restriktioner samt utegångsförbud 

och att begränsa föreningsfriheten. Många utav dessa kontrollåtgärder har funnits i 

tidigare lagstiftning från 2005, men togs bort eftersom de ansågs vara för restriktiva. 

Istället för att överge de mest restriktiva aspekterna utav lagstiftningen från 2005 lovade 

parlamentet att behålla dessa åtgärder som reserver i händelse av en ospecificerad 

situation där inrikesministern anser att det är nödvändigt att använda dessa 

kontrollåtgärder i en brådskande situation. Många utav dessa åtgärder i den nya 

lagstiftningen har dock levt kvar och gjorts permanenta.126     

 Den sista förändringen som gjordes i Storbritannien gjordes 2015 när ”The counter-

terrorism Act”127 antogs. Den nya lagen ger brittiska myndigheter makten att beslagta 

pass och resedokument om det finns rimliga skäl för misstankar om att en person 

oavsett ålder är på väg att resa ut ur Storbritannien för att stödja och engagera sig i 

terroristrelaterad verksamhet utomlands. Syftet är att förhindra och försena en utresa så 

att myndigheter hinner utföra en utredning av den misstänkte. Åtgärderna att stoppa 

resenärer som misstänks för att resa för att stödja terrorism kan göras på grund av 

underrättelseinformation eller observationer på plats vilket har ökat rädslan för att 

                                                           
124 Hanlon Laraine. 'UK Anti-Terrorism Legislation: Still Disproportionate?', The International Journal of 

Human Rights, vol. 11/no. 4, (2007), pp. 481-515, s. 500-501. 
125 Terrorism Prevention and Investigation Measures Act, 2011, antagen 14 december 2011.  
126 Amnesty International, ‘Dangerously disproportionate the ever-expanding national security state in 

Europe’, Peter Benson house London, 2017, s. 19.  
127 Counter-Terrorism and Security Act 2015, antagen 12 februari 2015. 
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brittiska myndigheter ska ägna sig åt rasprofilering. Statistik visar på att personer med 

asiatiskt ursprung löper 1,5 till 2,5 % större risk att stoppas än andra personer. 128 Det 

finns dock inga befogenheter att arrestera en samarbetsvillig resenär.129 Resenärer som 

är ovilliga till samarbete kan dock bli häktade i upp till sex timmar i enlighet med ”The 

Terrorism Act” 2001 schema 7 sektion 41 samt schema 8.130 Resedokumenten kan 

beslagtas i upp till 30 dagar men måste sedan återlämnas. Efter det finns det inga 

befogenheter för att förhindra en utresa från Storbritannien. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Honeywood Christian A. 'Britain's Approach to Balancing Counter-Terrorism Laws with Human 

Rights', Journal of Strategic Security, vol. 9/no. 3, (2016), pp. 28, s. 38-41; Blackbourn, Jessie, and Clive 

Walker. 'Interdiction and Indoctrination: The Counter‐Terrorism and Security Act 2015', The Modern 

Law Review, vol. 79/no. 5, (2016), pp. 840-870, s. 843-845. 
129 Blackbourn Jessie, and Clive Walker. 'Interdiction and Indoctrination: The Counter‐Terrorism and 

Security Act 2015', The Modern Law Review, vol. 79/no. 5, (2016), pp. 840-870, s. 843-845. 
130 The terrorism act 2001, antigen 20 Juli 2000 schema 7 sektion 41.  
131 Blackbourn Jessie, and Clive Walker. 'Interdiction and Indoctrination: The Counter‐Terrorism and 

Security Act 2015', The Modern Law Review, vol. 79/no. 5, (2016), pp. 840-870, s 848. 
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9 Analys  
Uppsatsen har i kapitel 4 behandlat rätten till derogation enligt artikel 15 EKMR och 

vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att stater ska kunna derogera från 

grundläggande fri- och rättigheter. Det övergripande rekvisitet stadgar tydligt att ett 

allmänt nödläge måste vara en exceptionell situation som hotar hela populationen och 

som utgör ett hot mot det organiserade samhällslivet i landet.132 Dock kan detta 

rekvisitet innefatta alla former av hot som kan spela ut ett lands säkerhet. Vidare har det 

också i praxis visat sig att om det finns bevis på ett långvarigt våld i åtminstone en 

betydande del av landet och om våldet är relaterat till terrorism brukar Europadomstolen 

acceptera länders deklaration om allmänt nödläge. Det finns också en tolkningsmarginal 

i artikel 15 som innebär att länder har en viss självbestämmanderätt vilket innebär att 

om ett land anser att det befinner sig i ett allmänt nödläge brukar det accepteras.133 

 För att länder ska kunna derogera och deklarera ett allmänt nödläge finns det fyra 

rekvisit som måste vara uppfyllda. Dessa rekvisit är att hotet måste vara nära eller 

förestående, dess effekter måste påverka hela nationen, det organiserade samhällslivet 

måste vara hotat samt måste hotet eller krisen vara exceptionellt och medföra att 

normala åtgärder och restriktioner i enlighet med EKMR som ska säkerhetsställa allmän 

säkerhet är klart otillräckliga. Det har också klargjorts i uppsatsen att terrorism kan 

antas vara en ny form av krig134 och att det därför finns ett behov av att låta stater ha en 

viss handlingsfrihet i hur de väljer att tillämpa åtgärder som ska förhindra terrorism. 

Således anses det vara klart att terrorism kan utgöra ett allmänt nödläge.  

 Både Frankrike och Storbritannien har en mörk historia av terroristattacker. Båda 

länderna har ansett att de befinner sig i ett allmänt nödläge och att det därför är skäligt 

och nödvändigt att derogera från EKMR för att förhindra ytterligare terrorattacker. 

Framförallt Storbritannien framförde i sin deklaration om allmänt nödläge att hotet från 

terroristrelaterade attacker utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet samt att 

Storbritannien är hotat av utländska medborgare som är involverade i terrorrelaterade 

handlingar och organisationer och således utgör ett nationellt säkerhetshot mot 

                                                           
132 Lawless v Ireland, App no 332/57 no 3 (ECtHR 1 July 1961) para 28.  
133 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen 

Om De Mänskliga Rättigheterna, 4., uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 52–53.  
134 Macdonald, R. St J. 'Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights', 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36/no. 1-2, (1997), ss. 225, s. 237-238. 
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Storbritannien.135 En utvärdering av Storbritanniens terroristattacker visar att hotet om 

terroristrelaterade handlingar har aktualiserats både 2005 och 2017 vilket skulle kunna 

uppfylla det första kravet på att hotet måste vara aktuellt eller nära förestående. Enligt 

en extensiv tolkning136 kan det anses att hotet mot Storbritannien är förestående och till 

och med aktuellt då de nyligen utsatts för en terroristattack. Även Frankrike kan anses 

ha ett förestående och aktuellt hot riktat mot sig eftersom de under 2015–2017 har 

utsatts för en rad olika terroristattacker i både Paris och Nice. Således kan det enligt en 

extensiv tolkning anses att båda länderna uppfyller kravet på aktuellt eller nära 

förestående hot och därför kan det första rekvisitet för en deklaration om allmänt 

nödläge och derogering anses vara uppfyllt.        

 Det andra rekvisitet som måste uppfyllas för att en derogering ska vara laglig är 

kravet på att nödläget måste hota en hel nation och det organiserade samhällslivet. I 

domslutet Ireland v. UK137 framgår det tydligt att en terroristattack kan försämra 

funktionen hos de nationella institutionerna. Det kan också antas att terrorismens mål är 

att underminera de demokratiska institutionerna för att tydliggöra sin religiösa eller 

ideologiska ståndpunkt. Genom att angripa mål som exempelvis kollektivtrafik, (som 

terroristerna gjorde i Storbritannien) i syfte att döda medborgare och ingjuta en rädsla 

hos människor kan det antas hota institutioner och därmed utgöra ett hot mot nationen 

och det organiserade samhällslivet. Praxis hos länder som utsätts för en terrorattack 

brukar också vara att stänga av viktiga kommunikationsmedel och avråda medborgare 

från att gå ut (som i Frankrike under Parisattackerna) vilket enligt en extensiv tolkning 

också kan anses påverka det organiserade samhällslivet och påverka hela befolkningen. 

Således anses även det andra kravet för derogering vara uppfyllt.    

 Det sista rekvisitet innebär att krisen måste vara exceptionell och att vanliga lagar 

och åtgärder är klart otillräckliga. Eftersom både Frankrike och Storbritannien har varit 

måltavlor för upprepade terrorattacker kan det argumenteras för att deras befintliga 

lagstiftningar vid den tiden inte kunde förhindra dessa terrorattacker. Dessutom anför 

båda länderna detta i sina deklarationer om ett allmänt nödläge. Det får därför antagas 

                                                           
135 Human Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order 2001, no 3644, antagen den 13 november 

2001. 
136 Med extensiv tolkning menas en utvidgad textuell tolkning.  
137 Ireland v The United Kingdom App no 5310/71 (ECtHR 18 January 1978).  
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att deras befintliga lagstiftning vid tidpunkten för terrorattackerna var klart otillräckliga. 

Således är även det sista rekvisitet för derogering uppfyllt.       

 För att länder ska få derogera måste dock åtgärderna de vidtar vara 

proportionerliga. Här åtnjuter länderna dock en viss tolkningsmarginal. Eftersom 

terrorattacker oftast karaktäriseras av ett visst sorts våld och dess effekter kan få 

långtgående effekter för det organiserade samhällslivet kan det antas att länder som 

utsätts för dessa attacker vill göra allt de kan för att skydda sina medborgare och 

förhindra sådana attacker. Därför kan det argumenteras för att de åtgärder som vidtagits 

ämnade att vara proportionerliga för att förhindra nya attacker.      

 Både Frankrike och Storbritannien uppfyller rekvisiten för ett lagligt deklarerande 

av ett allmänt nödläge och därmed får den anses vara tydligt att deras situationer 

utgjorde allmänt nödläge och att deras derogeringar var lagliga inom ramen för artikel 

15 EKMR.  Dock kan det argumenteras för att de lagar som är antagna för att bekämpa 

terrorism kan verka diskriminerande mot medborgare och utländska medborgare som 

misstänks för inblandning i terroristrelaterade handlingar.       

 John Finnis anser att mänskliga rättigheter kan bli föremål för begränsningar om 

det syftar till att tillförsäkra andra människors fri-och rättigheter eller är till förmån för 

allmän ordning, folkhälsa och allmän moral.138 Finnis anser också att mänskliga 

rättigheter är riktlinjer för det gemensamma goda, d.v.s. individers välmående i ett 

samhälle. Terrorattacker kan sägas utgöra en attack på det gemensamma goda eftersom 

terrorismens mål är att döda civila för att få fram sin ståndpunkt samt utgjuta rädsla hos 

människor. En terrorattack är således inte förenligt med vad som kan anses utgöra det 

gemensamma goda. Därför kan det antas att Frankrikes och Storbritanniens 

deklarerande och derogering från EKMR kan utgöra godkända begränsningar av vissa 

rättigheter eftersom dessa lagar syftar till att tillförsäkra att människors rätt till 

välmående och rätt till liv, vilket krävs för att ett samhälle ska vara välmående och att 

EKMR:s riktlinjer bevaras och efterföljs.      

                                                           
138 Finnis John, Natural Law and Natural Rights, 2; ed, Oxford; Oxford University Press, 2011 s. 210-

212, 216. 
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9.1 Jämförelse mellan Frankrike och Storbritanniens lagar 

gällande rätten till fri och säkerhet 

Som tidigare nämnts i uppsatsen innefattar Frankrikes anti-terrorlagstiftning 

bestämmelser om preventiv häktning. Dessa bestämmelser och lagar ger myndigheter 

befogenheter att häkta och arrestera en person som misstänks för att ha begått eller 

försöker begå brott. I begreppet brott inkluderas även terrorism vilket innebär att en 

person som misstänks för terrorism kan häktas för att förhindra att en terroristattack 

sker. Den längsta perioden för häktning är 92 timmar, d.v.s. fyra dagar som kan 

förlängas med ytterligare 24 timmar maximalt två gånger. Frankrike har även lagar 

gällande så kallade provisoriska häktningar vilket innebär att en person efter eller innan 

den ska begå brott kan häktas i väntan på antingen ett frisläppande eller en rättegång. 

Maximalt kan en provisorisk häktning vara i ett år med möjlig förlängning med sex 

månader och därefter upp till fyra år.           

 Storbritannien däremot har haft lagar under 2001–2006 som tillåtit häktning av 

personer som på grund av gällande lagstiftning eller policy inte kan deporteras till andra 

länder eftersom de riskerar att behandlas illa.  Kärnan i lagstiftningen var ACTSA 

artikel 23 i sektion 4 som stadgade att en misstänkt, certifierad terrorist kan häktas på 

obestämd tid om en bestämmelse i lag eller andra praktiska omständigheter förhindrar 

hens deportation från Storbritannien. Lagen var endast applicerbar på utländska, icke-

brittiska medborgare.  Därefter har Storbritannien genom sin lag ”The Terrorism Act” 

2000 gett myndigheterna tillåtelse att häkta personer som misstänks för planering, 

genomförande eller anstiftan till terrorism utan att ha tillåtelse för arresteringen. Vidare 

har Storbritannien också bestämmelser om att misstänka terrorister kan bli häktade och 

åtalade för brott begångna utanför Storbritannien i förebyggande syfte i väntan på åtal 

eller ytterligare bevisning. Under lagen från 2000 kan en misstänkt terrorist häktas i upp 

till 48 timmar med möjlighet till förlängning med ytterligare sju dagar.  Därefter har 

Storbritannien satsat på temporära kontrollåtgärder som kan innebära allt från husarrest 

till begränsning av rörelsefrihet, begränsning av kommunikation med andra personer, 

utegångsförbud och geografiska begränsningar som bara utgör några exempel. Utöver 

detta kan häktning utföras vid hamnar och gränser enligt paragraf 41 i schema 7 i ”The 

Terrorism Act” från 2001 som stadgar att häktning av personer som ska resa ut för att 

strida utomlands i terrororganisationer som inte är villiga att få sina resedokument 
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beslagtagna kan häktas upp till sex timmar.         

 Både Frankrike och Storbritannien har lagstiftning som ger tillåtelse till preventiv 

häktning av att misstänkta terrorister i syfte att förhindra att brott begås eller för att, som 

i Storbritanniens fall, hindra attacker och utresor från landet för att gå med i 

terroristorganisationer. Det som skiljer lagstiftningen åt är maxtiden för häktningarna. I 

Frankrike är maxperioden för häktning 92 timmar med möjlig förlängning i upp till de 

facto 48 timmar till ger en maxperiod på totalt sex dagar. I Storbritannien är det endast 

möjligt att häkta en misstänkt person utan tillstånd i upp till 48 timmar med möjlig 

förlängning i ytterligare sju dagar vilket ger en maxperiod på totalt nio dagar om 

förlängningen godkänns av domstol. Ytterligare en skillnad är att Frankrike även har ett 

moment som kallas för provisoriska häktningar där maxperioden för häktning kan vara 

upp till fyra år efter häktningsförhandling. Detta moment saknas i Storbritanniens 

lagstiftning. Däremot har Storbritannien olika kontrollåtgärder som kan innefatta 

begränsningar i rörelsefriheten genom husarrest, geografiska restriktioner och 

utegångsförbud, vilket Frankrike inte har. Mot bakgrund av det ovan anförda kan det 

antas att det finns både likheter och skillnader i Frankrikes och Storbritanniens 

lagstiftning gällande preventiv häktning.  Likheterna är att bägge länder har lagstiftning 

som reglerar rätten till preventiv lagstiftning men maxperioden för häktningarna skiljer 

sig åt väsentligt. Frankrike har dessutom ett moment som innebär de facto häktning i 

upp till fyra år. Maxperioden i Storbritannien är nio dagar. Nästa analyseringsfråga att 

beakta är således huruvida dessa lagar är förenliga med artikel 5 EKMR.  

9.2 Förenlighet med Artikel 5 EMKR 

Artikel 5 EKMR innefattar den grundläggande principen att varje frihetsberövande 

måste vara föreskriven i lag, d.v.s. stöd i lag och det måste falla inom någon av de 

kategorier som räknas upp i Artikel 5:1 EKMR.  Listan med vilka frihetsberövanden 

som är godkända i Artikel 5:1 EKMR är uttömmande vilket innebär att de 

frihetsberövanden som inte listas som acceptabla frihetsberövanden är olagliga. 

Dessutom måste frihetsberövande vara föreskriven i inhemsk lagstiftning samt vara 

tydligt formulerad för att vara förutsägbar.  Vidare måste lagen måste också vara allmän 
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tillgänglig. 139               

 Artikel 5:1 c) EKMR ger länder tillåtelse att frihetsberöva en person som ska 

ställas inför rätta för misstanke om brott samt om det skäligen anses nödvändigt för att 

hindra en person från att begå brott eller undkomma efter begånget brott. Enligt en 

teleologisk tolkning av artikel 5:1 c) EKMR måste en av följande grunder för häktning 

anses föreligga vilket är a) skälig misstanke om brott, b) fara för fortsatt brottslighet, c) 

eller flyktfara. Däremot kan artikel 5:1 c) godkänna häktning vid misstanke om brott 

utan att någon annan häktningsgrund anses föreligga. För att en preventiv häktning på 

grund av misstanke om brott ska anses vara godtagbar måste misstanken röra sig om ett 

konkret brott som är specifikt gällande tid, plats och offer för brottet. Således är det 

enligt konventionen inte godtagbart att enbart häkta en person för misstanke om att 

personen anses vara brottsbenägen eller farlig.140        

 I fallet Tomasi v Frankrike141 ansågs det föreligga en kränkning av artikel 5:3 

EKMR på grund av att häktningen dels överskred vad som ansågs vara en rimlig tid för 

häktning i väntan på domstolsprövning men också för att en bestående och rimlig 

misstankegrad om begånget brott eller förhindrande av brott efter en viss tid inte kan 

anses vara tillräckligt för ett kvarhållande. Vidare ansågs det i Brogan mot det förenade 

kungariket142 vara förenligt med artikel 5 EKMR att häkta någon för misstanke om 

involvering i terroristverksamhet.         

 Preventiva häktningar är föreskrivna i inhemsk lagstiftning i både Frankrike och 

Storbritannien och är allmänt tillgängliga för allmänheten vilket uppfyller kravet på 

förutsägbarhet. Det kan dock argumenteras för att ländernas lagstiftning inte är 

tillräckligt tydligt formulerade vilket kan utgöra en möjlig kränkning av laglighetskravet 

i artikel 5 EKMR. I Storbritannien är preventiv häktning utan arresteringsorder möjlig 

att utfärda på grund av misstanke om terrorism som definieras som en misstanke om att 

utföra, planlägga eller anstifta till handlingar som relaterar till terrorism. Det finns dock 

                                                           
139 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen 

Om De Mänskliga Rättigheterna, 4., uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 99–112.  
140 Danelius Hans, Mänskliga Rättigheter i Europeisk Praxis: En Kommentar Till Europakonventionen 

Om De Mänskliga Rättigheterna, 4. uppl. ed, Stockholm, Norstedts juridik, 2012 s. 112–114.  
141 Tomasi V France, App no 12850/87, ECtHR 27 Augusti 1992.  
142 Brogan and others v. UK, App no 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85, ECtHR 29 November 

1988.   
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inget förtydligande i lagtexten om vilka brott som kan tänkas ingå i brottsliga 

handlingar som relaterar till terrorism. Därmed är lagtexten vagt formulerad och enligt 

en extensiv tolkning av lagen kan de flesta situationer som anses relatera till 

planläggning, anstiftan eller utförande av terrorrelaterade handlingar utgöra grunder för 

häktning. Enligt författarens tolkning innebär den vagt formulerade definitionen av vad 

som misstänks som terrorism att kravet på förutsägbarhet saknas och det är därför 

möjligt att sådana häktningar utgör en kränkning av laglighetskravet i artikel 5 EKMR 

och således utgör en kränkning av artikel 5 EKMR.       

 Frankrikes lagar ger myndigheterna möjlighet att häkta en person om det finns ett 

eller flera skäl för att personen ska begå eller har begått ett brott. Om det kan bevisas att 

personen är involverad i en terroristorganisation kan hen häktas i förebyggande syfte. 

Frankrikes lagformulering är också vagt formulerad och kan kritiseras.  Enligt 

författarens åsikt kan Frankrikes lagstiftning om preventiv häktning i förebyggande 

syfte anses vara oförenlig med Artikel 5 EKMR då den saknar tydlighet gällande vilka 

brott som kan utgöra häktningsgrunder och således är den heller inte förutsägbar. 

Dessutom är det enligt praxis från Europadomstolen inte godtagbart enligt artikel 5 

EKMR att ha preventiva häktningar på grund av misstanke om brott om det inte är 

tydligt specificerat om att det rör sig om ett konkret brott med en specifik plats, tid och 

offer. Att häkta personer som misstänks för terrorism generellt kan således enligt en 

extensiv tolkning av praxis från europadomstolen inte anses vara förenligt med artikel 5 

EKMR.  Slutsatsen är enligt författaren åsikt att laglighetskravet på förutsägbarhet inte 

är uppfyllt i varken Storbritanniens eller Frankrikes lagstiftning om preventiv häktning 

vilket kan utgöra en möjlig kränkning av artikel 5 EKMR.  

9.3 Förenlighet med Artikel 14 EMKR 

Artikel 14 EKMR förbjuder diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, språk, 

religion, politisk åskådning eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, 

tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller annan ställning i övrigt.  För 

att fastställa om diskriminering förekommit används ett tvåstegstest där personen anses 

diskriminerad om den 1) har behandlats olika från personer i en liknande situation och 

om 2) om det inte finns en resonabel eller objektiv godtagbar grund som rättfärdigar den 

ojämlika behandlingen.  Storbritanniens lagstiftning från 2001, artikel 23 sektion 4 i 
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ACTSA var uppenbart diskriminerande mot utländska, ickebrittiska medborgare 

eftersom lagen endast gällde utländska medborgare och inte brittiska medborgare. 

Således behandlades utländska medborgare som misstänktes för terrorism annorlunda 

från brittiska medborgare som misstänktes för terrorism och därmed förelåg en 

diskriminering i lagstiftningen.143 Storbritanniens rättfärdigande av lagen var att det 

förelåg ett allmänt nödläge och att det därför var lagligt att derogera från artikel 5 

EKMR vilket möjliggjorde dessa preventiva häktningar. Detta godtogs dock inte utav 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna som ansåg att de diskriminerade enligt 

artikel 14 EKMR samt åsidosatte sina skyldigheter gentemot artikel 5 EKMR. 

Derogationen var därför olaglig och den gällande lagstiftningen från 2001 var 

diskriminerande mot utländska medborgare i Storbritannien.144    

 Frankrike har som tidigare nämnts i uppsatsen ansett att de befinner sig i ett 

allmänt nödläge som kräver derogeringar från EKMR i enlighet med artikel 15 EKMR. 

Det finns i nuläget ingen fakta som påvisar att Frankrikes lagar gällande preventiv 

häktning diskriminerar vissa nationaliteter. Däremot finns det en uppenbar risk med 

dessa preventiva häktningar och husrannsakningar som franska myndigheter kan utföra. 

Om franska myndigheter endast började häkta en viss nationalitet och rättfärdigar detta 

med att det är nödvändigt då landet befinner sig i ett allmänt nödläge skulle detta enligt 

en teleologisk tolkning av Artikel 14 EKMR inte vara tillåtet om dessa preventiva 

häktningar endast drabbade t.ex. utländska medborgare eller franska medborgare med 

en viss religiös åskådning. Slutsatsen är enligt författarens mening att Frankrikes 

lagstiftning gällande preventiv häktning möjligen kan riskera att verka diskriminerande 

mot vissa samhällsgrupper om franska myndigheter exempelvis enbart skulle använda 

lagen till att häkta enbart utländska medborgare.        

 Statistiken i Storbritannien talar för att deras lagstiftning om beslagtagning av 

resedokument och eventuell häktning kan verka diskriminerande mot personer som har 

en asiatisk bakgrund då de enligt statistik löper 1.5–2.5 % större risk att stannas vid 

hamnar och gränser för beslagtagning av resedokument och eventuell häktning. Om 

statistiken stämmer skulle det möjligen kunna föreligga en diskriminering enligt artikel 

                                                           
143 A and others v United Kingdom App no 3455/05 (ECtHR 19 February 2009) para 186-189, para 212-

224, para 228-229. 
144 A and others v United Kingdom App no 3455/05 (ECtHR 19 February 2009) para 186-189, para 212-

224, para 228-229. 
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14 EKMR på grund av att lagen endast tillämpas mot en viss nationalitet vilket även var 

fallet i A and others v UK. Det skulle kunna antas att ett rättfärdigande av tillämpningen 

av lagen på grund av misstanke om terrorism inte är godkänd enligt artikel 14 EKMR 

och således skulle det möjligen kunna vara så att Storbritanniens lagar om 

beslagtagning av resedokument riskerar att verka diskriminerande mot vissa 

nationaliteter vilken inte är förenligt med artikel 14 EKMR.      

 John Finnis teori om rättigheter utgår från att rättigheter utgörs av olika 

kombinationer av relationer mellan olika parter. Rättigheter är således den 

grundläggande princip eller ett krav på en rättighet vilket ger följande relationer: i) ett 

positivt eller negativt krav (skyldighet) som åläggs B, ii) förmågan att hävda att B är 

föremål för ett sådant krav eller iii) immuniteten från att utsättas för B och något sådant 

krav. Således är rättigheter antingen positiva eller negativa krav som åläggs någon eller 

en immunitet eller frihet från att inte utsättas för krav. Rättigheter som relaterar till 

friheter kan däremot vara skyddade av ett gäng kravrättigheter som i sin tur skyddar 

någons rätt att agera på ett specifikt sätt.          

 EKMR kan antas utgöra en lista på olika kombinerade rättigheter som innefattar 

både kravrättigheter och friheter/immunitet från att utsättas för vissa krav. Eftersom 

stater har ratificerat EKMR kan det anses vara klart att de har åtagit sig att tillförsäkra 

EKMR:s lista med kravrättigheter och friheter.         

 Finnis anser också att mänskliga rättigheter (som EKMR) utgör riktlinjer för vad 

som är det gemensamma goda och det gemensamma bästa. Mänskliga rättigheter är 

därför riktlinjer för vad som krävs för att individers välmående i ett gemensamt 

samhälle ska kunna garanteras och att det är statens ansvar att garantera och se till så att 

dessa riktlinjer bevaras och efterföljs. Därför är upprätthållandet av mänskliga 

rättigheter essentiellt. Begränsningar av dessa rättigheter får dock göras om det kan 

anses vara med hänvisning till allmän moral, folkhälsa eller allmän ordning eller för att 

tillförsäkra att andra människors rättigheter erkänns. Att begränsa vissa människors 

rättigheter (som t.ex. misstänkta terroristers rättigheter) under ett allmänt nödläge på 

grund av terrorism kan anses vara rättfärdigat eftersom det säkerställer att andra 

människors (medborgares) mänskliga rättigheter efterföljs. Dessutom tryggar det allmän 

ordning vilket också utgör ett utav Finnis godtagbara grunder för begränsning. Därmed 

finns det ett rättfärdigande av Frankrikes och Storbritanniens anti-terrorlagstiftning 
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eftersom det syftar till att skydda medborgare från ytterligare terrorattacker.  

 Däremot kan det argumenteras för att långtgående begränsningar som riskerar att 

verka diskriminerande mot vissa samhällsgrupper inte främjar individers välmående. 

Det kan också antas att oförutsägbara häktningar på vaga grunder utgör en långtgående 

begränsning som heller inte kan anses främja individers välmående om de riskerar att 

häktas i preventivt syfte i många år för lösa misstankar om eventuell involvering i 

terrorism. Därför kan det enligt författaren anses att långtgående begränsningar av 

mänskliga rättigheter inte är att föredra då de inte främjar individers välmående och inte 

heller utgör riktlinjer för hur ett samhälle ska se ut. 
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10 Slutsats  
Inledningsvis har det i uppsatsen varit tydligt att rätten till derogering regleras i artikel 

15 EKMR. Uppsatsen har tydliggjort att terrorism kan utgöra ett allmänt nödläge på 

grund av dess exceptionella karaktär, att hotet är aktuellt eller nära förestående, dess 

effekter påverkar en hel nation och dess organiserade samhällsliv och vanliga lagar och 

restriktioner är klart otillräckliga för att förhindra terrorattacker. Således utgör terrorism 

ett accepterat allmänt nödläge och det är därmed att lagligt att derogera från EKMR. 

Därmed är Frankrikes och Storbritanniens deklarationer om allmänt nödläge samt 

derogationer från EKMR lagliga och förenliga med artikel 15 EKMR. Således anses den 

första frågeställningen i uppsatsen vara besvarad.         

 Vidare har det stadgats i uppsatsen att frihetsberövning regleras i artikel 5 EKMR. 

För att ett frihetsberövande ska vara lagligt måste en utav häktningsgrunderna i artikel 5 

EKMR uppfyllas. Vidare måste frihetsberövandet vara föreskrivet i inhemsk 

lagstiftning samt vara förutsägbar och tillgänglig. Artikel 5:1 c) EKMR ger länder 

tillåtelse att frihetsberöva en person som ska ställas inför rätta för misstanke om brott 

samt om det skäligen anses nödvändigt för att hindra en person från att begå brott eller 

undkomma efter begånget brott.  Under denna häktningsgrund kan preventiva 

häktningar ingå. För att en preventiv häktning på grund av misstanke om brott ska anses 

vara godtagbar måste misstanken röra sig om ett konkret brott som är specifikt gällande 

tid, plats och offer för brottet. Således är det enligt konventionen inte godtagbart att 

enbart häkta en person för misstanke om att personen anses vara brottsbenägen eller 

farlig. Analysen i uppsatsen visade tydligt att både Frankrikes och Storbritanniens 

lagstiftning är vagt formulerade och saknar kravet på förutsägbarhet vilket enligt 

författarens tolkning kunna utgöra en möjlig kränkning av artikel 5 EKMR.  Dessutom 

häktar både Frankrike och Storbritannien personer som misstänks generellt för terrorism 

vilket enligt artikel 5:1 c) EKMR inte kan anses vara godtagbart eller förenligt med 

artikel 5 EKMR. Således anses uppsatsens andra frågeställning vara besvarad.   

 Förbudet mot diskriminering regleras i Artikel 14 EKMR och stadgar att länder 

inte får diskriminera på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk åskådning 

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

minoritet, förmögenhet, börd eller annan ställning i övrigt.  För att fastställa om 
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diskriminering förekommit används ett tvåstegstest där personen anses diskriminerad 

om den 1) har behandlats olika från personer i en liknande situation och om 2) om det 

inte finns en resonabel eller objektiv godtagbar grund som rättfärdigar den ojämlika 

behandlingen.  Det har i uppsatsen analys klargjorts att både Frankrikes lagar om 

preventiv häktning riskerar att verka diskriminerande mot vissa nationaliteter eller 

samhällsgrupper om det framkommer att franska myndigheter tillämpar lagen enbart på 

exempelvis utländska medborgare.  Gällande Storbritannien   har det i uppsatsen ansetts 

vara tydligt att de har haft lagstiftning som har verkat diskriminerande mot vissa 

nationaliteter samt att deras lagstiftning gällande beslagtagning av resedokument kan 

anses utgöra en diskriminering av vissa nationaliteter då statistik menar på att personer 

med asiatiskt ursprung löper 1.5—2.5 % större risk att få beslagtagna resedokument än 

andra nationaliteter.   Därför kan uppsatsen tredje och sista frågeställning anses vara 

besvarad.                

 Uppsatsens slutsats är således tvådelad. Storbritanniens och Frankrikes 

antiterrorlagstiftning angående preventiva häktningar kan möjligen utgöra en kränkning 

av artikel 5 EKMR samt även riskera att verka diskriminerande mot vissa 

samhällsgrupper om de skulle tillämpas på ett felaktigt sätt. Således riskerar de även att 

utgöra diskriminering vilket är förbjudet enligt artikel 14 EKMR.      
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