
Teologiska institutionen  
Vårterminen 2020 
 
 
Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter 
30 högskolepoäng 
 
 

Vem har rätt till äktenskap? Frågan 
som splittrar Europa 
 
 
 
Författare: Frida Jehrlander 
Handledare: Carl-Henric Grenholm



Abstract  

Should same sex couples have a right to marriage? This question has been debated frequently 

during the last two decades. The legislation across Europe shows a divide between countries 

that have legalised same-sex marriage and countries that have introduced constitutional bans 

on same-sex marriage. Using a theory that emphasises the moral dimension of human rights, I 

examine the right to marriage in the European Convention of Human Rights from an ethical 

perspective. The purpose of this thesis is threefold. The first aim is to investigate how the right 

to marriage is regulated in The European Convention on Human Rights and how its interpreted 

by The European Court of Human Rights. The second aim is to identify and assess central 

arguments in the debate about same sex marriage from a human rights perspective. The third 

and final aim is to perform a critical examination of the right to marriage in the European 

Convention of Human rights from an ethical perspective. 

 

This study shows that The European Court of Human Rights is cautious in its interpretation of 

the right to marriage and has chosen to await a European consensus before including same-sex 

couples in the right to marriage. By looking closer at the evolutionary interpretation of the 

convention, as discussed by George Letsas & Kanstantsin Dzehtsiarou, I conclude that this 

interpretation should be based on certain moral principles. Through the examination of central 

arguments in the same-sex marriage debate I draw the conclusion that same sex couples have a 

moral right to marriage. Thus, this thesis suggests that there is a contradiction between the moral 

dimension of human rights and The European Court of Human Rights interpretation of the right 

to marriage for same-sex couples. I therefore argue that there should be an ethical demand to 

include same sex-couples in the right to marriage. 

 

 

Key words: same-sex marriage, human rights, The European Convention of Human Rights, 

The European Court of Human Rights, ethics. 
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1. Inledning 
 

” Same-sex couples and other rainbow families exist throughout Europe, whether 

or not legislation recognises them. These families have the same needs as any 

other family, yet many are deprived of their rights on the grounds of the sexual 

orientation or gender identity of the partners or parents. It is crucial and urgent 

that our legal systems acknowledge this reality and that States work to overcome 

the discrimination experienced by both adults and children in rainbow families.”1 

 

Citatet är hämtat från resolution 2239 som har författats av Europarådets parlamentariska 

församling (PACE) och publicerades år 2018. I resolutionen erkänns allas lika rätt att omfattas 

av skyddet för privat och familjeliv som regleras enligt artikel 8 i Europakonventionen2. Så har 

det inte alltid varit. Det var genom ett uppmärksammat fall från 2010 som ett samkönat par för 

första gången erkändes som en familj och därför ansågs omfattas av skyddet i artikel 8. 

Domstolen grundade sitt beslut på förändrade attityder i många konventionsstater och den 

växande tendensen att erkänna samkönade par som familjer.3 Trots detta erkännande och 

resolutionens uppmaning om att överbrygga diskriminering av samkönade par erhåller 

samkönade par ingen rätt till äktenskap enligt Europakonventionen. Beslutet om vilka som bör 

få ta del av denna rätt lämnas istället till konventionsstaterna. Det går således att identifiera en 

viss skillnad mellan resolutionens uppmaning till konventionsstaterna och de rättsliga krav som 

ställs på staternas agerande. 

 

Frågan om samkönade äktenskap har aktualiserats allt mer under de senaste 20 åren och i dag 

delar lagstiftningen Europa i två läger. Nederländerna var det första landet i världen att 

legalisera samkönade äktenskap år 2001. Sedan dess har samkönade äktenskap legaliserats i 

stora delar av Västeuropa. Det har skett i följande ordning: Nederländerna (2001), Belgien 

(2003), Spanien (2005), Norge (2008), Sverige (2009), Island (2010), Portugal (2010), 

Danmark (2012), Frankrike och England och Wales (2013), Skottland och Luxemburg (2014), 

Finland och Irland (2015), Tyskland och Malta (2017) och slutligen Österrike och Norra Irland 

                                                
1Parliamentary Assembly, 2018, ”Resolution 2239 Private and family life: achieving equality regardless of sexual 
orientation” <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25166 > (hämtad 2020-05-
20), punkt 2. 
2 European convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950. 
3 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 93-95. 
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(2019).4 Det innebär att samkönade äktenskap i dagsläget är lagligt i 16 av de 47 

medlemsstaterna i Europarådet.5 I kontrast till denna trend står de konstitutionella förbud som 

flera länder i Östeuropa infört mot samkönade äktenskap.6 Det innebär att länderna skrivit in i 

sina konstitutioner att rätten till äktenskap skyddar en förening mellan en man och en kvinna. I 

vissa fall definieras den familj som staten skyddar som grundad på ett äktenskap mellan man 

och kvinna. Förutsättningarna för att legalisera samkönade äktenskap i dessa länder har 

beskrivits som orealistiska och undersökningar visar på ett utbrett motstånd mot framtida 

lagändringar.7 Exempel på länder som infört dessa konstitutionella förbud är Bulgarien (1991), 

Litauen (1992) Moldavien (1994), Ukraina (1996), Polen (1997), Serbien och Lettland (2006), 

Montenegro (2007), Ungern (2011), Kroatien (2013), Slovakien (2014), Armenien (2015) och 

Georgien (2018).8 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Den nuvarande situationen i Europa visar tillsammans med regleringen av rätten till äktenskap 

i Europakonventionen på en oenighet kring vilka eller vad rätten till äktenskap bör skydda och 

på vilka grunder det är legitimt att exkludera människor från ett sådant skydd. I denna uppsats 

kommer jag att granska rätten till äktenskap inom det europeiska människorättssystemet ur ett 

etiskt perspektiv. Därför utgår denna uppsats från tre olika syften. Det första syftet är att 

                                                
4 Masci, David, Sciupac, Elizabeth & Lipka, Michael, 2019, ”Same-Sex Marriage Around the World”, Pew 
Research Center <https://www.pewforum.org/fact-sheet/gay-marriage-around-the-world/ > (hämtad 2020-02-19) 
5 Detta eftersom England, Wales, Skottland och Nordirland faller under Storbritannien (United Kingdom) och 
räknas som en medlemsstat. 
6 Bergquist, Ulf, 2018, ”Tudelad utveckling för samkönade äktenskap i Europa” Advokaten: Tidskrift för Sveriges 
advokatsamfund <https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-1-2018-argang-84/tudelad-utveckling-
for-samkonade-aktenskap-i-europa/ > (hämtad 2020-01-28). 
7 Karsay, D., 2018, Protecting LGBTQI rights in Europe. Submission to the second review of the Council of Europe 
Recommendation on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity 
(CM/Rec(2010)5). ILGA-Europe, Transgender Europe, OII Europe, 60, Bergquist, Ulf, 2018, ”Tudelad utveckling 
för samkönade äktenskap i Europa” Advokaten: Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 
<https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-1-2018-argang-84/tudelad-utveckling-for-samkonade-
aktenskap-i-europa/ > (hämtad 2020-01-28), Lipka, Michael & Masci, David, 2019, ”Where Europe stands on gay 
marriage and civil unions” Pew Research Center <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/28/where-
europe-stands-on-gay-marriage-and-civil-unions/> (hämtad 2020-01-28). 
8 Bodnar, A & Sledzinska-Simon, A., 2014, ”Between Recognition and Homophobia: Same-Sex Couples in 
Eastern Europe” i Gallo, D., Paladini L. & Pustorino, P. (eds.), Same-Sex Couples before National, Supranational 
and International Jurisdictions, [Elektronisk resurs], Springer, Berlin Heidelberg, 214–215, Constitute, The 
Constitution of Lithuania, article 38, <https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006?lang=en> 
(hämtad 2020-03-01), The Guardian, 2013, ”Croatians vote to ban gay marriage” 
<https://www.theguardian.com/world/2013/dec/01/croatia-vote-ban-gay-marriage-referendum> (hämtad 2020-
03-01), Deisher-Edwards, Julie, 2014, ”Slovakia amends constitution to define marriage as between one man and 
one woman” Jurist: Legal News and Research <https://www.jurist.org/news/2014/06/slovakia-amends-
constitution-to-define-marriage-as-between-one-man-and-one-woman/> (hämtad 2020-03-01), Ilga Europe, 2015, 
”Referendum in Armenia brings constitutional reforms” <https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-
news/referendum-armenia-brings-constitutional-reforms> (hämtad 2020-03-01) och Legislative Herald of 
Georgia, Constitution of Georgia, Article 30 ”Right to marry, rights of mothers and children” 
<https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35> (hämtad 2020-03-01). 
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undersöka hur rätten till äktenskap tar sig i uttryck genom Europakonventionen och rättspraxis 

från Europadomstolen. För att kunna göra detta kommer jag granska Europakonventionen, 

utvald rättspraxis från Europadomstolen och litteratur som diskuterar särskilda beslutsgrunder 

i relation till Europadomstolen. Det andra syftet är att undersöka och analysera etiska 

ståndpunkter om samkönade äktenskap. Genom utvald litteratur kommer olika argument att 

undersökas och prövas. Därefter kommer egna slutsatser att dras om huruvida rätten till 

äktenskap bör innefatta samkönade par. Det tredje syftet är att granska huruvida 

Europakonventionens reglering av rätten till äktenskap ger ett tillräckligt skydd för samkönade 

par. Utgångspunkten för den kritiska granskningen av hur rätten är utformad och tolkas är 

således de slutsatser som dragits om hur rätten till äktenskap bör förstås ur ett etiskt perspektiv.  

 

Frågeställningar  

1. Hur regleras rätten till äktenskap genom Europakonventionen och hur tolkas denna rättighet 

av Europadomstolen?  

2. Vilka etiska ståndpunkter är centrala i debatten om samkönade äktenskap och hur kan de 

bedömas ur ett rättighetsperspektiv? 

3. Vilka etiska krav bör ställas på utformningen och skyddet av rätten till äktenskap inom det 

europeiska människorättssystemet?  

 

De tre frågeställningarna binds succesivt samman genom uppsatsen. Den första frågeställningen 

besvaras för att få en grundläggande förståelse för hur rätten till äktenskap utformats och tolkas 

inom det europeiska människorättssystemet. Den andra frågan besvaras för att utforma en egen 

förståelse för hur man bör se på samkönade äktenskap ur ett rättighetsperspektiv. Svaren på 

dessa frågor utgör till sist underlaget för att besvara den tredje frågeställningen. För att kunna 

göra den kritiska granskningen av hur rätten till äktenskap är utformad och tolkas krävs kunskap 

om den nuvarande regleringen och domstolens tolkning, men också en uppfattning om hur 

rätten till äktenskap bör förstås ur ett etiskt perspektiv. 

1.2 Tidigare forskning  
Inom forskningen har frågor om homosexuellas rättighetsskydd behandlats inom en rad olika 

discipliner. Forskningen som denna uppsats tar sin utgångspunkt i är den som specifikt berör 

rätten till äktenskap inom Europas regionala människorättssystem. Därmed har ett aktivt urval 

gjorts av den forskning som relaterar till just detta människorättssystem. 
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Paul Johnson har utifrån en rättsociologisk ansats skrivit verket Homosexuality and the 

European Court of Human Rights.9 Johnson analyserar ett urval av rättspraxis som berör 

homosexualitet mellan åren 1955 och 2012. Hans analys fokuserar på hur homosexualitet har 

konstruerats av domstolen, hur domstolen resonerat i moraliska frågor och huruvida domstolen 

upprätthållit eller utmanat en heteronormativ världsbild. Johnson konstaterar att domstolen haft 

en positiv inverkan på attityder gentemot homosexuella eftersom homosexualitet inkorporerats 

i det regionala människorättssystemet. Samtidigt menar han att domstolen begränsat 

homosexualitet till den privata sfären genom att se det som en privat manifestation av en 

människas personlighet. Detta menar han måste förändras eftersom det förhindrar 

homosexuellas fullständiga rätt till civila och politiska rättigheter. Johnson kritiserar också 

domstolens argument om att samkönade äktenskap är en känslig och kontroversiell fråga och 

menar att de bör utveckla rätten så att den skyddar homosexuellas lika rättigheter.10 Johnson 

har också skrivit artikeln ”Marriage, Heteronormativity and the European Court of Human 

Rights”11 där han problematiserar frågan ytterligare genom att granska fall prövade enligt 

artikel 8 och rätten till skydd av familjeliv som han menar kan utmana den heteronormativa 

förståelsen av äktenskap.12 

Michele Grigolo har skrivit artikeln "Sexualities and the ECHR: Introducing the Universal 

Sexual Legal Subject".13 Grigolo rör sig från ett essentialistiskt till ett konstruktivistiskt 

perspektiv på sexuella identiteter och laborerar med tanken att förändra synen på homosexuella 

som subjekt inför lagen. Grigolo argumenterar för att vi bör tala om ett universellt sexuellt 

subjekt med rätt att välja sin egen sexuella aktivitet och identitet och med rätt att bilda familj 

efter eget val. Grigolo granskar rättspraxis från Europadomstolen och identifierar svårigheter 

med att inte leva upp till heteronormen. Samtidigt som han menar att rätten till äktenskap bör 

krävas av alla menar han att det i sin tur skapar ett nytt rättighetsglapp mellan dem som väljer 

att gifta sig och de som inte gör det. Grigolo kommer fram till att allas lika rätt att bestämma 

över sina relationer bara kan säkras om rätten till äktenskap tas bort och att äktenskapet 

                                                
9 Johnson, P., 2013, Homosexuality and the European Court of Human Rights, Routledge, London. 
10 Johnson, 2013, 7–8, 212, 2014, 161–162. 
11 Johnson, P., 2015, ”Marriage, Heteronormativity and the European Court of Human Rights: A Reappraisal”, 
International Journal of Law, Policy and the family, Vol. 29, no. 1, 56–77. 
12 Johnson, 2015, 57–58. 
13 Grigolo, M., 2003, "Sexualities and the ECHR: Introducing the Universal Sexual Legal Subject", European 
Journal of International Law, vol. 14, no. 5, 1023-1044. 
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privatiseras genom att regleras under artikel 8, tillsammans med andra val av relationer och 

familj.14 

Frances Hamilton har skrivit artikeln ”The Case for Same-Sex Marriage Before the European 

Court of Human Rights”15. Hamilton gör en kritisk analys av argumenten som används av 

Europadomstolen och går igenom de argument han menar har störst potential för att få 

domstolen att revidera sin rättspraxis. Han uppmanar till en omtolkning av artikel 12 som 

reglerar rätten till äktenskap. Hamilton menar att konceptet om jämlikhet som utvecklats genom 

artikel 14 tillsammans med skyddet av familjeliv under artikel 8 talar för att det redan finns en 

konsensus som kan bidra till att utveckla rätten.16 En annan forskare som analyserat domstolens 

rättspraxis i frågan om samkönades rätt till äktenskap är Pietro Pustorino som skrivit artikeln 

”Same-Sex Couples Before the ECtHR: The Right to Marriage”.17 Pustorino diskuterar 

domstolens evolutionära tolkning och begränsningarna med beslutet i Schalk & Kopf mot 

Österrike från 2010. Med domslutet i beaktning konstaterar Pustorino att tiden inte tycks vara 

mogen för att vidga artikel 12 till att inkludera samkönade par. Han gör bedömningen att 

domstolen inte kommer vidga artikeln inom en nära framtid. Dock tror han att det kommer 

ställas högre krav på att medlemsstaterna berättigar olika behandling i frågan om äktenskap och 

registrerade partnerskap.18 

 

I den tidigare forskningen har domstolens bedömningar av samkönade pars anspråk på rätten 

till äktenskap analyserats. Flertalet forskare har kritiserat gällande rätt utifrån normkritiska och 

rättsliga perspektiv. Vissa har sökt möjliga vägar till förändring, medan andra har haft en 

mjukare framtoning och enbart sökt förutspå den framtida utvecklingen. Denna uppsats tar vid 

i den kritiska analysen av domstolens rättspraxis, men kommer att göra det utifrån ett etiskt 

perspektiv. Motiveringen för att göra en etisk granskning grundar sig i min teori om 

mänskliga rättigheter som belyser att moralen bör ligga till grund för rättens utformning och 

tolkning. Utifrån denna teori menar jag att domstolens evolutionära tolkningar av 

konventionen bör förankras i rättigheternas moraliska grund. Därför prövas också centrala 

                                                
14 Grigolo, 2003, 1028, 1041–1042. 
15 Hamilton, F., 2018 ”The Case for Same-Sex Marriage Before the European Court of Human Rights”, Journal of 
Homosexuality, vol. 65, no. 12, 1582–1606. 
16 Hamilton, 2018, 1585, 1600–1601. 
17 Pustorino, P., 2014, ”Same-Sex Couples Before the ECtHR: The Right to Marriage” in Gallo, D., Paladini 
L. & Pustorino, P. (eds.), Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions, 
[Elektronisk resurs], Springer, Berlin Heidelberg, 399–408. 
18 Pustorino, 2014, 405–406. 
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argument i debatten om samkönade äktenskap för att se om samkönade par har en moralisk 

rätt till äktenskap.  

1.3 Material  
Materialet som är föremål för uppsatsens undersökning kan delas in i tre olika delar. Den första 

delen av materialet utgörs av Europakonventionen, rättspraxis från Europadomstolen och 

relevant doktrin som berör rätten till äktenskap inom det europeiska människorättssystemet. 

Rätten till äktenskap regleras enligt artikel 12 men har också prövats genom en samläsning av 

artikel 8 och 14. Urvalet av rättsfall baseras på relevans i frågan om samkönade äktenskap, vilka 

fall som varit vägledande i denna fråga och när domarna fallit. Tidsaspekten är relevant 

eftersom uppsatsens fokus ligger på hur rätten regleras och bör förstås idag i relation till de vitt 

skilda nationella regleringarna som finns i Europa. Urvalet av rättsfall är från åren 2010 fram 

till 2017.  

 

Den andra delen av materialet är argumenterande texter som berör Europadomstolens tolkning 

och vad som bör utgöra grunden för denna. Författare som representerar centrala ståndpunkter 

i denna fråga har valts ut. Författarna behandlar europadomstolens tolkningsgrunder och är 

tydliga i sina argumentationer för respektive ståndpunkt. 1) George Letsas har skrivit boken A 

theory of interpretation of the European Convention on Human Rights där han argumenterar 

för att en dynamisk och evolutionär tolkning av konventionen bör utgöras av en moralisk 

grund.19 2) Kanstantsin Dzehtsiarou argumenterar emot Letsas i sin bok European consensus 

and the legitimacy of the European Court of Human Rights och argumenterar istället för en 

evolutionär tolkning av konventionen baserad på konsensusbeslut.20  

 

Den tredje delen av materialet är litteratur som behandlar synen på samkönade äktenskap utifrån 

ett etiskt perspektiv. Urvalet av litteratur är baserat på vilka författare som har samlat och 

presenterat de centrala argumenten för och emot samkönade äktenskap. Två böcker där 

argument samlats kommer att behandlas. Den första är Marvin M. Ellisons bok Same sex 

marriage?: a Christian ethical analysis där han diskuterar olika ståndpunkter i frågan.21 Den 

                                                
19 Letsas, G. 2007, A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University 
Press, Oxford. 
20 Dzehtsiarou, K. 2015, European consensus and the legitimacy of the European Court of Human 
Rights, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. 
21 Ellison, M.M. 2004, Same sex marriage?: a Christian ethical analysis, Pilgrim Press, Cleveland, Ohio. 
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andra är John Corvino och Mary Gallaghers bok Debating same-sex marriage där deras 

ståndpunkter i debatten om samkönade äktenskap ställs mot varandra.22  

1.4 Metod  
För att uppfylla uppsatsens första syfte och undersöka hur rätten till äktenskap regleras genom 

Europakonventionen och rättspraxis från Europadomstolen används en rättsdogmatisk metod. 

Det innebär att gällande rätt kommer att fastställas och systematiseras i enlighet med de 

accepterade rättskällorna. Dessa rättskällor är: lagtext, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.23 

Rättskällorna används och värderas på olika sätt inom olika rättssystem. Inom det europeiska 

människorättsystemet läggs till skillnad från i Sverige mindre vikt vid förarbeten till 

lagtexterna. Detta påverkar således hur rättskällorna används och värderas i den rättsdogmatiska 

metoden.24 För att få en djupare förståelse för de perspektiv som kan ligga till grund för 

domstolens beslut kommer två författares åsikter om beslutsgrunder för den evolutionära 

tolkningen att granskas. Granskningen kommer göras genom en innehållslig idéanalys som 

innebär att texternas innehåll, logiska struktur och argument identifieras. I denna analys ryms 

också en hållbarhetsprövning där argumentationer kommer diskuteras och prövas i enlighet 

med uppsatsens teori om mänskliga rättigheter.25 

 

För att uppfylla uppsatsens andra syfte och analysera etiska ståndpunkter om samkönade 

äktenskap kommer utvald litteratur som behandlar olika argument i debatten att granskas. 

Granskningen av dessa texter kommer även den att utgå från en innehållslig idéanalys med 

syftet att klargöra texternas innehåll, struktur och argument.26 Argumentationsanalysen 

kommer att stå i centrum och få stort utrymme i denna del eftersom litteraturen speglar en tydlig 

debatt. Först kommer de mest centrala och återkommande argumenten att formuleras. Därefter 

kommer argumentens hållbarhet att prövas utifrån uppsatsens teori om mänskliga rättigheter 

som lägger stor vikt vid dess moraliska grund. Genom granskningen av dessa ståndpunkter 

kommer en egen uppfattning och ståndpunkt om vad rätten till äktenskap innebär att fastställas. 

 

                                                
22 Corvino, J. & Gallagher, M., 2012, Debating same-sex marriage, Oxford University Press, New York. 
23Nääv, M., & Zamboni, M., 2018, Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 21, 29. 
24 Cameron, I., 2018, An Introduction to the European Convention on Human Rights, 8th edition, Iustus förlag, 
Uppsala, 80 och Harris et al., 2018, Harris, O’Boyle & Warbrick: law of the European convention on human rights, 
Fourth edn, Oxford University Press, Oxord, 22.  
25Grenholm, C-H., 2006, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 213–214. 
26 Grenholm, 2006, 213-214. 
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För att uppfylla uppsatsens tredje syfte kommer utformningen och skyddet av rätten till 

äktenskap inom det europeiska människorättssystemet att granskas ur ett etiskt perspektiv. Det 

som kommer granskas är således rättsregeln och hur den tolkats av domstolen. Utgångspunkten 

för granskningen är de slutsatser som dragits av prövningen av etiska ståndpunkter i debatten 

om samkönade äktenskap. I enlighet med uppsatsens teori ses moralen som utgångspunkt för 

rätten och viktig vid tolkningen av rätten. Därför är det relevant att granska rätten till äktenskap 

ur ett etiskt perspektiv.  

1.5 Teoretiskt ramverk 
Det finns många olika sätt att förstå och förklara mänskliga rättigheter. Som utgångspunkt för 

att diskutera rätten till äktenskap har därför en teori om mänskliga rättigheter utformats. Den 

etiska granskningen av rätten till äktenskap motiveras genom teorin som lägger stor vikt vid 

moralens funktion och roll inom rättighetsdiskursen. Teorin kommer att vara det grundläggande 

perspektivet i de granskningar som genomförs i uppsatsen och utgör således en vågskål för att 

bedöma om olika ståndpunkter, rättens utformning och tolkningen av rätten är godtagbara inom 

diskursen för mänskliga rättigheter. Teorin består av tre huvudsakliga delar. I den första delen 

presenteras och förklaras moralens förhållande till juridiken utifrån Elena Namlis bok Human 

rights as Ethics, Politics and Law.27 I den andra delen presenteras den moraliska grunden för 

mänskliga rättigheter som idén om mänsklig värdighet. För att ge en djupare förståelse för 

denna idé utgår teorin från Jürgen Habermas text The Concept of Human Dignity and the 

Realistic Utopia of Human rights.28 I den tredje och sista delen presenteras ett 

antidiskrimineringsperspektiv som jag menar att rättigheterna rymmer. Perspektivet diskuteras 

utifrån delar av Ronald Dworkins bok Taking rights seriously.29 

1.6 Disposition  
För att ge en introduktion till uppsatsen består det första kapitlet av en inledning, syfte och 

frågeställningar, tidigare forskning, material, metod, teoretiskt ramverk och en disposition. I 

andra kapitlet presenteras uppsatsens teori om mänskliga rättigheter. I tredje kapitlet ges en kort 

bakgrund till det europeiska människorättssystemet med fokus på Europakonventionens 

tillkomst, Europadomstolens utformning och dess tolkningsprinciper. I det fjärde kapitlet 

fastställs gällande rätt i frågan om rätten till äktenskap för samkönade par. I det femte kapitlet 

                                                
27 Namli, E., 2014, Human rights as ethics, politics and law, Acta Universitatis Uppsaliensis, Uppsala. 
28 Habermas, J. 2012 ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human rights” i Philosophical 
dimensions of human rights: some contemporary views. Springer, Netherlands, 63–79. 
29 Dworkin, R. 1977, Taking rights seriously, Duckworth, London. 



 
 

 12 

granskas två författares åsikter om Europadomstolens tolkningsgrunder. I det sjätte kapitlet 

granskas etiska positioner för och emot samkönade äktenskap. I det sjunde och sista kapitlet 

genomförs en kritisk granskning av hur rätten till äktenskap har utformats och tolkats ur ett 

etiskt perspektiv.  
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2. Teori om mänskliga rättigheter  
I detta kapitel kommer uppsatsens teori om mänskliga rättigheter att presenteras. Att en sådan 

teori utformats för uppsatsens studie motiveras genom att det inte finns ett sätt att förstå 

mänskliga rättigheter utan många. Att specificera vilken förståelse som antas i denna uppsats 

förefaller sig därför nödvändigt. Detta perspektiv på mänskliga rättigheter utgör 

utgångspunkten för uppsatsens diskussioner och granskningar.  

2.1 Rätt och moral  
Den första utgångspunkten i denna teori är att rättigheternas juridiska utformning bör vara tätt 

sammanlänkad med rättigheternas moraliska grund. Med detta menas att konventionstexter och 

rättspraxis bör förankras i den moraliska uppfattningen som ligger till grund för rättigheterna. 

Utgångspunkten motiverar i sin tur arbetet med att granska rätten ur ett etiskt perspektiv. Detta 

är viktigt eftersom konventioner och rättighetssystem som inte knyter an till moralen riskerar 

att främja alternativa agendor och ojämlika förhållanden. Detta kan vara agendor som står i 

direkt i kontrast till den ursprungliga idén om allas lika rättigheter. Det innebär risker att 

mänskliga rättigheter missbrukas och används som medel för att uppnå eller upprätthålla 

särskilda maktbalanser, normer eller strukturer.  

 

Förutom att rättigheterna riskerar att användas för att tjäna alternativa syften finns också andra 

skäl till att granska rättigheterna ur ett etiskt perspektiv. Rättighetsramverken vi utgår från idag 

baseras inte på neutrala idéer som utformats i ett vakuum. Ramverken har konstruerats av 

människor i tid och rum. Därför är de mänskliga rättigheterna också präglade av tiden de 

sammanställdes och nedtecknades. Ramverken är resultatet av överenskommelser mellan olika 

stater och kan inte frikopplas från politiska agendor och rådande moraliska uppfattningar. Precis 

som samhällen utvecklas med tiden och ställer krav på nytänkande inom rättighetsdiskursen, så 

utvecklas också människors idéer om vad som är förenligt med moralen bakom rättigheterna 

och hur vi bör behandla varandra. Av denna anledning finns det både skäl för att granska och i 

vissa fall förnya ramverken. Förnyelsen sker vanligen genom kompletterande tilläggsprotokoll 

eller nya tolkningar i rättspraxis. Det finns tydliga exempel på hur rätten har utvecklats i takt 

med att synen på olika minoritetsgrupper förändrats. Ett exempel på detta är att 

diskrimineringsgrunderna som angivits i internationella liksom regionala konventionstexter har 

utvidgats. En diskrimineringsgrund som inte nämns explicit i några konventionstexter utan har 

inkluderats i takt med samhällens förändrade attityder är sexuell läggning. Inom det europeiska 

människorättssystemet har sexuell läggning lästs in under artikel 14 om icke-diskriminering. 
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Det innebär att stater inte får diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning om 

det inte finns tillräckligt allvarliga skäl för att göra det. År 1999 var första gången som 

Europadomstolen erkände sexuell läggning som diskrimineringsgrund och det ledde till en 

fällande dom.30 Denna teori utgår från att nya tolkningar precis som de ursprungliga 

konventionstexterna, präglas av politiska och moraliska uppfattningar. Därför är det lika viktigt 

att tolkningar och sätt att förnya rättighetsramverk förankras i den moraliska grunden för 

rättigheterna.  

 

Någon som diskuterat olika dimensioner av mänskliga rättigheter och förklarat moralens 

koppling till rätten är Elena Namli. Hon är professor i etik och har skrivit boken Human rights 

as Ethics, Politics and Law.31 I boken utgår Namli från att mänskliga rättigheter består av tre 

dimensioner: en moralisk dimension, en politisk dimension och en juridisk dimension. Namli 

beskriver det som att dimensionerna samspelar genom att komplettera och utmana varandra. 

Den förståelse av mänskliga rättigheter som Namli argumenterar för kan summeras som ett 

antal moraliska principer, vilka inspirerar till politisk handling och utgör grunden för det 

rättsliga skyddet av rättigheterna. Detta bör inte misstolkas som en linjär utveckling där 

moraliska idéer inspirerar till politiska förändringar som sedan leder till juridiska ramverk. 

Enligt Namli bör dimensionerna fortsätta att samverka och utmana varandra även efter att 

juridiska ramverk har utformats.32  

 

Namli ger en förklaring till hur relationen mellan den moraliska och juridiska dimensionen kan 

förstås. Hon menar att moralen både ligger till grund för hur rättighetsramverken utformats och 

bör vara central i tolkningen av det juridiska skyddet. För att förklara varför ger Namli exempel 

som berör svårbedömda rättsfall, så kallade hard cases. Jag tolkar dessa fall som ett slags 

juridiska dilemman där det antingen är oklart vilken regel som bör tillämpas, det inte existerar 

en tillämplig regel eller helt enkelt råder en oenighet kring bedömningen. Vid dessa 

svårbedömda rättsfall menar Namli att den juridiska överläggningen bör utgå från en juridisk 

metod, men också behöver förankras i den moraliska grunden som rättigheterna vilar på. Endast 

på detta sätt kan transparens och förutsägbarhet uppnås i de juridiska bedömningarna. Om 

tolkningen av rätten enbart förankras i domarnas legitimitet att döma och inte förankras i 

moralen, riskerar domsluten att bli godtyckliga och svåra att förutse. Detta menar Namli riskerar 

                                                
30 Council of Europe, Commissioner for Human rights, 2011, 35–37 och Harris et al., 2018, 784. 
31 Namli, E., 2014, Human rights as ethics, politics and law, Acta Universitatis Uppsaliensis, Uppsala. 
32 Namli, 2014, 9 och 27. 
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att underminera legitimiteten hos rättighetsskyddet.33 När Namli diskuterar ett effektivt 

rättighetsskydd belyser hon hur viktigt det är att rättigheternas moraliska innehåll aktualiseras 

samtidigt som det är viktigt att vara medveten om dess politiska dimension. Att vara medveten 

om den politiska dimensionen tolkar jag som att vara medveten om att konventionstexter och 

rättighetsramverk är resultatet av politiska överenskommelser.34 Vid implementeringen av 

rättighetskonventionerna är det också politiker som stiftar lagar och ska garanteras att dessa 

följs. Det är därför viktigt att vara medveten om risken att rättigheterna missbrukas för att 

uppfylla politikers alternativa syften.35 

 

Namli visar att moralen rymmer en viktig förändringspotential som kan bidra till positiva 

konsekvenser inom det juridiska skyddet. Hon menar att rättigheterna rymmer en frigörande 

potential som kan inspirera och engagera människor i arbetet för rättvisa.36 Genom att ta fasta 

på denna potential och förespråka en syn på mänskliga rättigheter där alla dimensioner ryms 

finns större möjligheter att utveckla det nuvarande juridiska rättighetsskyddet. Då finns det 

möjlighet att avslöja begränsningar i det konkreta rättsliga skyddet och förespråka en utveckling 

både i lagar och policys.37 Jag tolkar Namlis resonemang som att moralen och politiken är 

viktiga eftersom dimensionerna bidrar till en ökad förändringspotential inom 

rättighetsdiskursen. I strävan mot mänskliga rättigheter, mot att alla människor respekteras på 

ett likvärdigt sätt, är denna förändringspotential avgörande. Utgår vi enbart från mänskliga 

rättigheter som juridik och skriven lag framstår förändringspotentialen som ganska liten i 

relation till visionen om allas lika rättigheter. Därför behöver moralen och visionen få rum i den 

rättsliga sfären och ligga till grund för granskning av rättighetsramverken. I situationer där 

skyddet av rättigheterna framstår som otillräckligt behöver det utmanas och granskas. Ett 

synsätt som erkänner den moraliska och politiska dimensionen i samma utsträckning som den 

juridiska dimensionen möjliggör detta.  

2.2 Mänsklig värdighet 
Ovan har moralens roll inom mänskliga rättigheter lyfts fram och visat sig vara en viktig del i 

att garantera ett effektivt rättighetsskydd. Men vad utgörs egentligen moralen av? Min 

uppfattning är att den moraliska grund som mänskliga rättigheter vilar på bör utgöras av en 

                                                
33 Namli, 2014, 27–29. 
34 Namli, 2014, 19, 207. 
35 Namli, 2014, 61. 
36 Namli, 2014, 19–21. 
37 Namli, 2014, 210. 
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princip om mänsklig värdighet. Synsättet gör sig gällande genom första artikeln i FN:s allmänna 

deklaration om mänskliga rättigheter38. Artikeln pekar på ett tydligt samband mellan mänsklig 

värdighet och mänskliga rättigheter. Att principen om mänsklig värdighet utgör den moraliska 

grunden för mänskliga rättigheter är också en vanlig uppfattning bland politiska filosofer. En 

av dessa är Jürgen Habermas som har skrivit artikeln ”The Concept of Human Dignity and the 

Realistic Utopia of Human rights”.39 I artikeln undersöker Habermas hur värdigheten har 

förståtts i olika samhällen och vilken relation den har till mänskliga rättigheter. Habermas gör 

detta genom att blicka bakåt i tiden för att visa på den mänskliga värdighetens konceptuella 

historia. Han utgår till att börja med från en kantiansk förståelse av mänsklig värdighet. Denna 

förståelse går ut på att vi aldrig ska behandla mänskligheten i oss själva och varandra enbart 

som medel utan också som mål.40 Habermas knyter sedan an till den sociala värdighet som varit 

förankrad i statusskillnader i hierarkiskt ordnade samhällen. I dessa samhällen baserades den 

sociala värdigheten på individens specifika egenskaper och ställning i samhället. Ur den sociala 

värdigheten och dess sätt att tillskriva vissa individer respekt har idén om en universell mänsklig 

värdighet växt fram. Till skillnad från den sociala värdigheten som är beroende av rang så 

tillfaller den mänskliga värdigheten alla människor. Trots att det föreligger en stor skillnad 

mellan en värdighet som tillfaller de högt uppsatta och erkända i ett samhälle och att tillskriva 

alla människor en lika värdighet är idén fortfarande beroende av ett socialt erkännande. 

Habermas förstår detta som att den mänskliga värdigheten behöver förankring genom 

medborgarskap i ett organiserat samhälle.41  

 

Habermas belyser sedan att den mänskliga värdigheten har haft en viktig funktion i skiftet från 

moraliska plikter till de rättsliga anspråk som är grundläggande för mänskliga rättigheter. En 

moralisk relation mellan två individer utformas utefter hur individerna är skyldiga att behandla 

varandra med respekt för den andres autonomi och livsval. En rättslig relation mellan två 

individer baseras istället på potentiella anspråk som ger upphov till förpliktelser som 

individerna har gentemot varandra. Genom skiftet förflyttas fokus från vad individer anser sig 

vara skyldiga varandra, till vilka anspråk individer gör på att respekteras i enlighet med en 

förtjänad status. Här menar Habermas att det finns tydliga spår från den sociala värdighet som 

en gång associerades med medlemskap i samhällets högre skikt. Jag förstår Habermas 

                                                
38 The Universal Declaration of Human Rights, 1948. 
39 Habermas, J., 2012 ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human rights” i 
Philosophical dimensions of human rights: some contemporary views. Springer, Netherlands, 63–79. 
40 Habermas, 2012, 72–73, 64. 
41 Habermas, 2012, 69–70. 
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resonemang som att den mänskliga värdigheten ger upphov till krav på lika respekt, vilket sedan 

ska införlivas genom mänskliga rättigheter.42  

 

Habermas beskriver den mänskliga värdigheten som en portal genom vilken den egalitära och 

universalistiska moralen inkorporerats i lagen. Genom den mänskliga värdigheten menar han 

att två komponenter vävts samman. Den första komponenten är den moraliska idén om att alla 

bör respekteras, den andra komponenten är positiv rätt och demokratiskt lagstiftande. När dessa 

komponenter vävts samman genom den mänskliga värdigheten, har en politisk ordning grundad 

i mänskliga rättigheter kunnat uppstå.43 Habermas förklarar att detta skett genom konkreta 

ögonblick när den mänskliga värdigheten kränkts och människor förödmjukats. I dessa 

ögonblick har en vädjan till särskilda rättigheter tagit form. Det är på det sättet Habermas 

argumenterar för att det finns och alltid har funnits ett nära samband mellan mänsklig värdighet 

och mänskliga rättigheter. Den mänskliga värdigheten ses som den moraliska källan som ger 

rättigheterna sin mening och utformning i konventionstexter och lagar. Liksom erfarenheter av 

att värdigheten kränkts har gett upphov till de rättighetsramverk som finns idag menar 

Habermas att den mänskliga värdigheten kan fortsätta vara nyskapande. Habermas ger exempel 

på när individer inte ges samma skydd och möjligheter för att leva sina liv utefter eget val. Han 

beskriver ett antal samhällsutmaningar som kan generera ett utökat rättighetsskydd i framtiden. 

Bland annat ges exempel på hur utsatta grupper marginaliseras, diskrimineras och utsätts för 

ojämlik behandling. Habermas nämner också exkluderingen av illegala immigranter och 

asylsökande. Dessa situationer menar Habermas aktualiserar behovet av ett utökat 

rättighetsskydd. Därigenom kan kränkningar av den mänskliga värdigheten leda till ett mer 

komplett uttömmande av redan existerande civila rättigheter och upptäckten och konstruktionen 

av nya rättigheter.44  

2.3 Antidiskriminering  
Min uppfattning är att en princip om mänsklig värdighet ska ligga till grund för mänskliga 

rättigheter. Den mänskliga värdigheten ställer krav på lika respekt och i praktiken kan detta 

förstås som att stater ska respektera människorna inom den egna jurisdiktionen på ett likvärdigt 

sätt. Grundläggande för regleringen av mänskliga rättigheter är nämligen att människor är 

rättighetsbärare och stater skyldighetsbärare. Detta kan utläsas av att regelverken om mänskliga 

                                                
42 Habermas, 2012, 70. 
43 Habermas, 2012, 68. 
44 Habermas, 2012, 64–66. 
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rättigheter baseras på överenskommelser som ingås mellan stater med avsikten att skydda en 

tredje part som utgörs av människor inom staternas territorier. Genom att ingå dessa 

överenskommelser lovar stater att respektera, skydda och uppfylla människors rättigheter inom 

statens jurisdiktion.45 I dessa överenskommelser ryms ett tydligt antidiskrimineringsperspektiv. 

Rättigheterna erkänns för alla människor inom statens jurisdiktion. Det som bör vara centralt i 

detta skydd menar jag är att minoritetsgrupper eller marginaliserade människor inte får 

diskrimineras för att de inte lever upp till majoritetens normer. Att låta subjektiva åsikter om 

hur människor bör leva styra kan omöjligen bana väg mot den standard som mänskliga 

rättigheter vill uppnå: lika respekt utifrån allas lika värdighet.  

 

Någon som belyser detta perspektiv är rättsfilosofen Ronald Dworkin som skrivit verket Taking 

rights seriously.46 Ronald Dworkin är liberal och rör sig främst inom ramen för amerikansk 

rättstillämpning. Trots att Dworkins filosofiska utgångspunkt skiljer sig från Habermas, som 

istället tillhör den kritiska skolan och främst intresserar sig för samhällskritik, så står de på en 

gemensam grund. Båda utgår från en kantiansk förståelse av mänsklig värdighet och menar att 

värdigheten ska ligga till grund för mänskliga rättigheter. Det som Dworkin gör är att gå steget 

längre för att precisera principen om alla människors värdighet. Dworkin tolkar principen om 

mänsklig värdighet så att den innebär att vi också bör visa alla människor lika hänsyn och 

respekt. I principen ryms därmed inte bara erkännandet av allas lika värdighet som ställer krav 

på hur vi bör behandla en människa. Där ryms också ett tydligt krav på jämlikhet och att alla 

medlemmar i ett samhälle behandlas med lika hänsyn och respekt.47 Genom Dworkins 

förståelse av värdigheten yttras en jämlikhetsidé som banat väg för hans tydliga 

antidiskrimineringsperspektiv. Detta perspektiv ger sig till känna i Dworkins teori om 

rättigheter.  

 

När Dworkin presenterar sin teori om rättigheter problematiserar han att beslut som baseras på 

vad majoriteten av en befolkning önskar inte alltid resulterar i jämställda förhållanden. Trots 

att demokratiska styrelseskick anses vara det mest tillfredställande sättet för att fatta 

majoritetsbeslut finns det brister i detta system. Bristerna menar Dworkin kommer från 

majoritetsbeslutens utilitaristiska grund om att maximera utfallet av lycka. Utifrån ett 

                                                
45 Mégret, F., 2014, ”Nature of Obligations” (red.) Moeckli, D., Shah, S. & Sivakumaran, S., i International Human 
Rights Law (second edition), Oxford University Press, Oxford, 98–99, 101–103. 
46 Dworkin, R. 1977, Taking rights seriously, Duckworth, London. 
47 Dworkin, 1977, 272–273, 198–199. 
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utilitaristiskt tankesätt kan beslut som kränker eller begränsar minoritetsgrupper berättigas 

genom att majoritetens kollektiva mål tillfredsställs. Dworkin menar att det är denna 

problematik som de individuella politiska rättigheterna svarar till. Det som Dworkin lägger stor 

vikt vid är att rättigheterna ska skydda minoritetsgrupper, inte bara från staters maktmissbruk, 

utan också från majoritetens övertramp. Om stater ska hålla sitt löfte om att skydda människors 

rättigheter jämlikt bör majoritetens intressen och åsikter inte få styra fritt.48 

 

För att förstå Dworkins resonemang måste vi förstå skillnaden mellan personliga preferenser 

och externa preferenser. Personliga preferenser kan förstås som åsikter om den egna personens 

möjligheter och resurser, medan externa preferenser kan förstås som åsikter om andra 

människors möjligheter och resurser. Dworkin menar att det är svårt, om inte omöjligt att skilja 

på vilka av dessa preferenser som ligger till grund för majoritetsbeslut. I praktiken kan 

majoritetsbeslut därför vara färgade av majoritetens åsikter om hur andra människor bör leva 

eller vara. Dworkin tar upp olika exempel på hur externa preferenser kan bidra till ojämlika 

förhållanden och begränsa vissa gruppers friheter. Det första exemplet utgår från rasism och 

åsikter om att människor med en särskild hudfärg inte bör få samma möjligheter som andra i 

samhället. Om majoritetsbeslut fattas baserade på dessa externa preferenser och det resulterar i 

begränsade friheter eller sämre möjligheter för en viss grupp, kan frågan i grund och botten 

handla om att gruppen anses vara mindre värda. Ett annat scenario kan vara att majoriteten i en 

befolkning ser vissa praktiker som moraliskt förkastliga. Det kan leda till att majoriteten inte 

bara väljer att själva avstå från dessa praktiker (personliga preferenser) utan också hävdar att 

det är bättre om alla i samhället avstår från praktikerna (externa preferenser). Majoriteten av en 

befolkning kan hävda att ett samhälle utan praktikerna är ett bättre och ett mer eftersträvansvärt 

samhälle. På så vis finns risken att en persons frihet begränsas eftersom personens levnadssätt 

anses vara förkastligt. Dworkin ger exempel på frågor där majoriteten tagit avstånd från vissa 

praktiker på moraliska grunder, så som homosexualitet och användning av preventivmedel.49 

Utgångspunkten för teorin är i linje med Dworkins tankar om rättigheter som innebär att 

minoriteters friheter inte får begränsas utefter majoritetens externa preferenser. Rättigheterna 

bör utifrån den moraliska grunden om mänsklig värdighet syfta till att skydda människor på ett 

likvärdigt sätt och garantera att marginaliserade grupper i samhället erkänns samma friheter 

som majoriteten.  

                                                
48 Dworkin, 1977, 276-277, 269. 
49 Dworkin, 1977, 275–277. 
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2.4 Konklusion  
I denna uppsats utgår jag från en förståelse av mänskliga rättigheter som bygger på att moralen 

ska ligga till grund för och förankras i den juridiska sfären. Rättigheternas moraliska grund bör 

inte bara synas i rättighetsramverkens utformning, utan också inkorporeras i juridiska 

bedömningar inom respektive rättighetssystem. Skälet till detta är att rättigheterna annars 

riskerar att missbrukas för att tjäna andra syften än att skydda allas lika rättigheter. Det bör 

finnas en medvetenhet om att konventionstexter och människorättssystem är resultat av 

politiska överenskommelser, vilket också motiverar en tydlig förankring i moralen. Utifrån en 

förståelse av moralen som mänsklig värdighet rymmer mänskliga rättigheter också en 

samhällskritisk funktion. Kränkningar av den mänskliga värdigheten har gett upphov till 

anspråk på att alla ska behandlas med lika respekt. Samtidigt som den mänskliga värdigheten 

varit central i utformningen av det rättighetsskydd som existerar idag kan kränkningar av 

värdigheten fortsätta att ställa krav på nya rättigheter och ett mer omfattande rättighetsskydd. 

Ett antidiskrimineringsperspektiv anses vara en central aspekt av hur mänskliga rättigheter bör 

utformas och tillämpas. Rättigheterna rymmer ett löfte om att inte diskriminera 

minoritetsgrupper utefter majoritetens preferenser. Vad denna förståelse av mänskliga 

rättigheter betyder för rätten till äktenskap kommer jag att återkomma till. Utifrån detta 

rättighetsperspektiv kommer jag att ställa frågan om vad respekt för den mänskliga värdigheten 

innebär för samkönade par. Är det så att även samkönade par har en rätt till äktenskap?  

 
 
  



 
 

 21 

3. Det europeiska människorättssystemet  
I detta kapitel ges en kort introduktion till det europeiska människorättssystemet. Först 

presenteras en bakgrund till Europakonventionen. Därefter ges en kort introduktion till 

domstolens utformning och mandat. Slutligen presenteras några centrala tolkningsprinciper 

som domstolen använder sig av vid tolkningen av konventionen. 

3.1 Europakonventionen  
Åren efter andra världskrigets slut bildades Europarådet. När Europarådets stadga 

undertecknades år 1949 bestod rådet av tio stater. Det var Sverige, Norge, Belgien, Danmark, 

Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Syftet med rådet var 

att öka samarbetet mellan europeiska stater som grundade sig på demokratiska värderingar och 

rättsstatens principer. Bland medlemsstaterna fanns både en önskan om att gardera sig mot den 

framväxande kommunismen och förhindra att liknande övergrepp som skett i Europa under 

andra världskriget skulle kunna ske igen. En tydlig uppgift som Europarådet såg framför sig 

var att främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I Europarådet 

föddes därför idén om att arbeta fram en konvention. Konventionen skulle bygga på FN:s 

allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, men urskilja sig genom att bli rättsligt bindande 

när den ratificerades. Att konventionen utformades för att fokusera på medborgerliga och 

politiska rättigheter har beskrivits som ett taktiskt och medvetet val. Europarådet ville skapa en 

kort och okontroversiell konventionen som stater skulle acceptera under den tid när stödet för 

mänskliga rättigheter var starkt. Europakonventionen undertecknades redan år 1950 och trädde 

i kraft år 1953.50  

 

Europakonventionen är en sluten konvention som bara kan tillträdas av stater som är 

medlemmar i Europarådet. Antalet medlemsstater i Europarådet har ökat till 47 stycken och alla 

har ratificerat konventionen. Det innebär att över 800 miljoner människor i dagsläget omfattas 

av rättigheterna och friheterna som ryms i konventionen.51 Den stora ökningen av 

konventionsstater bör förstås i relation till att kraven för att få gå med i Europarådet har 

förändrats över tid. Den mest uppenbara förändringen är att stater som bara delvis ligger inom 

Europas gränser fått möjligheten att gå med i rådet. Somliga menar också att kravet på att vara 

en välfungerande demokratisk stat med viljan och förmågan att respektera mänskliga rättigheter 

                                                
50 Harris et al., 2018, 3–5 och Danelius, H., 2015, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 17-
20. 
51 Harris et al., 2018, 4. 
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har mjukats upp. Nästan alla europeiska stater har beviljats inträde i Europarådet, trots att deras 

nationella system och skydd inte alltid har upplevts som övertygande.52  

 

I preambeln till Europakonventionen beskrivs Europarådets syfte att uppnå en fastare enhet 

mellan medlemsstaterna. Ett medel för att uppnå syftet benämns i termerna av att bevara och 

utveckla de mänskliga rättigheterna genom konventionen. Därefter presenteras 

konventionsstaternas övergripande förpliktelse i konventionens första artikel. Där framgår att 

konventionsstaterna har en skyldighet att garantera var och en som befinner sig inom statens 

jurisdiktion de rättigheter och friheter som ryms inom konventionen. Konventionens rättigheter 

och friheter radas sedan upp i konventionens första del (artikel 2–18). I konventionens andra 

del behandlas upprättandet och regleringen av den europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna (artikel 19–51). I konventionens tredje och sista del behandlas diverse 

bestämmelser (artikel 52–59). Bland dessa diverse bestämmelser framgår till exempel att stater 

har möjligheten att göra vissa reservationer från konventionsrättigheter när de ratificerar 

konventionen. I dag har konventionen också kompletterats av 16 tilläggsprotokoll som är 

bindande för stater som ratificerat dem. Anslutningen till protokollen är dock inte lika stor som 

till konventionen.53  

3.2 Europadomstolen  
Syftet med kontrollsystemet som upprättades genom Europakonventionen är att övervaka att 

konventionsstaterna uppfyller sina förpliktelser i enlighet med konventionen. När 

Europadomstolen upprättades år 1959 bestod kontrollsystemet av två organ som delade 

arbetsuppgifterna mellan sig: en domstol och en kommission. Det var först år 1998 som 

kommissionen och den dåvarande domstolen ersattes av en permanent domstol. Detta skedde 

genom det elfte tilläggsprotokollet och har gett upphov till Europadomstolen som vi känner den 

idag. Domstolen består idag av 47 domare, det är en domare från varje konventionsstat som får 

arbeta i domstolen i nio år. Domarna arbetar på heltid med att ta sig an fall som berör potentiella 

brott mot konventionens rättigheter och friheter. Domstolen behandlar och bedömer klagomål, 

genomför förhandlingar om förlikningar när det är möjligt och dömer i fallen som uppfyller 

kraven för att prövas. Två typer av mål kan prövas i Europadomstolen: mellanstatliga klagomål 

enligt artikel 33 och enskilda klagomål enligt artikel 34. Majoriteten av målen som prövas är 

enskilda klagomål. Den enskilda talerätten tillfaller individer, icke-statliga organisationer och 

                                                
52 Danelius, 2015, 20. 
53 Harris et al., 2018, 27 och Cameron, 2018, 44–45, 51. 
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andra privaträttsliga juridiska personer. Enligt artikel 46 är domstolens beslut bindande för 

konventionsstaterna. Efter att en dom har fallit är det Europarådets ministerkommitté som 

övervakar om konventionsstaten i fråga har verkställt domslutet.54  

3.3 Centrala tolkningsprinciper 
En teleologisk tolkning  

I Wienkonventionen om traktaträtten från 1969 har allmänna principer för tolkning av 

internationella traktater fastlagts. Utifrån Wienkonventionen har Europadomstolen ofta utgått 

från en teleologisk tolkning med fokus på att realisera Europakonventionens mål och syfte. 

Målet och syftet med konventionen har definierats som att skydda individuella mänskliga 

rättigheter samt upprätthålla och förespråka värden som är centrala i ett demokratiskt samhälle. 

Dessa värden har i sin tur beskrivits i termer av pluralism, tolerans och öppenhet. Genom att 

referera till Europakonventionens syfte och mål har domstolen vidgat konventionens skydd.55 I 

domstolens teleologiska läsning av konventionen har de ibland hämmats av konventionens 

ordalydelser. I dessa fall har domstolen hänvisat till att texten har en tydlig mening som 

domstolen inte bör frångå.56 

 

En dynamisk och evolutionär tolkning 

En stor vikt har också lagts vid att Europakonventionen ska tolkas dynamiskt och evolutionärt. 

Domstolen har definierat konventionen som ett levande instrument som bör tolkas i ljuset av 

samtida förhållanden. I många fall har domstolens tolkning av konventionen speglat 

samhällsförändringar i form av förändrade sociala attityder och förändrade juridiska 

uppfattningar inom konventionsstaterna. Gränsen för hur långtgående den dynamiska 

tolkningen får vara har dragits vid domstolens möjlighet att skapa nya rättigheter. Domstolen 

får tolka konventionen enligt principen, men det ger inte domstolen rätten att skapa nya 

rättsregler. Ett exempel som brukar ges är att rätten till äktenskap inte kan utvidgas till att 

rymma en rätt till skilsmässa, trots att det är en etablerad praxis i Europa.57 

 

Europeisk konsensus  

När domstolen förespråkar en dynamisk och evolutionär tolkning ser de också till 

konventionsstaternas nationella praxis. I sina bedömningar har domstolen därför tagit hänsyn 

                                                
54 Danelius, 2015, 22–24 och Harris et al., 2018, 5–6, 107–108. 
55 Harris et al., 2018, 6–8 och Danelius, 2015, 55. 
56 Harris et al., 2018, 19. 
57 Harris et al., 2018, 8–9 och Danelius, 2015, 55. 
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till om det funnits en enighet i frågan, en slags europeisk konsensus. Men det är inte alltid helt 

tydligt hur denna konsensus mäts av Europadomstolen. Domstolen har till exempel hänvisat till 

en europeisk konsensus baserat på att ”en större majoritet” av konventionsstaterna haft en viss 

praxis, vilket vittnar om att alla stater inte behöver hålla med för att det ska råda en europeisk 

konsensus. I nyare rättspraxis har domstolen också hänvisat till lagstiftning och praxis utanför 

Europa. Domstolen har bland annat refererat till nationella domslut från länder utanför Europa, 

andra konventioner om mänskliga rättigheter och beslut som fattats av internationella 

domstolar. Det finns också exempel på när domstolen konstaterat att det råder en brist på 

europeisk konsensus, men det finns en rådande internationell trend som de valt att följa. I de 

flesta fall har domstolen valt att inte förespråka en förändring när det råder en stor oenighet 

bland konventionsstaterna. Detta är särskilt tydligt i känsliga frågor, då domstolen i stället 

hänvisat till staternas tolkningsmarginal.58 

 

Tolkningsmarginal och subsidiaritetsprincipen  

Bakgrunden till doktrinen om Margin of appreciation (tolkningsmarginal) är att stater ska kunna 

ges en viss frihet och flexibilitet att tillämpa konventionen utefter nationella förhållanden. Det 

innebär inte att stater har ett obegränsat utrymme att tolka konventionen utifrån sina egna 

förhållanden, tolkningsmarginalen är något som Europadomstolen måste tillskriva en stat i 

bedömningen av omständigheterna i enskilda fall. Omfattningen av tolkningsmarginalen beror 

på omständigheterna och den specifika frågans beskaffenhet. Det som är tydligt i rättspraxis är 

att domstolen ofta tillskrivit stater en vidare tolkningsmarginal i moraliska frågor där det inte 

funnits någon europeisk konsensus. Doktrinen förklarades för första gången i fallet Handyside 

mot Storbritannien från 1976 där yttrandefriheten begränsats med avsikt att skydda den 

allmänna moralen. I fallet gavs staten en viss tolkningsmarginal eftersom domstolen ansåg att 

de var bättre lämpade att bedöma nödvändigheten i begränsningen.59 Tolkningsmarginalen som 

kan ges till konventionsstaterna kan också motiveras genom subsidiaritetsprincipen. Denna 

princip handlar om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det primära ansvaret 

för att implementera och upprätthålla konventionens rättigheter ligger på konventionsstaterna 

själva. Detta uttrycks genom artikel 13 och 35 (1) i konventionen. Artikel 13 betonar var och 

ens rätt till effektivt rättsmedel på nationell nivå och artikel 35 (1) upplyser om kravet på att 

                                                
58 Harris et al., 2018, 9–12 och Danelius, 2015, 59. 
59 Harris et al., 2018,14-17 och Danelius, 2015, 56-57. 
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alla nationella rättsmedel ska vara uttömda innan ett fall prövas i Europadomstolen. Så långt 

som det är möjligt ska fallen som rör konventionsrättigheter lösas på nationell nivå.60 

 
Proportionalitetsprincipen  

Proportionalitetsprincipen är en central tolkningsprincip som är återkommande i domstolens 

tolkning av konventionen. Genom principen ställs krav på att begräsningar av rättigheter ska 

vara proportionerliga i relation till intresset de ska skydda. Principen är framförallt central vid 

tolkningen av artiklarna 8–11 som rymmer särskilda begränsningsgrunder. En av dessa grunder 

är att begränsningen ska anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, vilket i sin tur har 

tolkats som att begränsningen måste vara proportionell i relation till syftet som staten vill uppnå. 

Det innebär att domstolen behöver göra en avvägning mellan den enskildes rättighet och vilket 

behov som ska uppfyllas genom begränsningen. Således ställs frågan om staten hade kunnat 

uppnå syftet genom mindre ingripande åtgärder. Endast om begränsningen av individens 

rättighet står i en rimlig relation till det behov eller syfte som ska uppnås kan den anses vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Principen har också använts i relation till andra artiklar 

i konventionen för att bedöma nödvändigheten med ingrepp i människors rättigheter och 

friheter.61  

 

Att läsa konventionen som en helhet och balansera intressen rättvist  

Avslutningsvis vill jag nämna att domstolen har lagt vikt vid att Europakonventionen bör läsas 

som en helhet. Detta innebär att konventionen bör tolkas så att dess artiklar inte står i strid med 

varandra. Det bör råda en harmoni mellan de regler som förespråkas och sättet de förstås och 

tolkas på. I sin rättspraxis har domstolen också konstaterat att konventionen rymmer ett aktivt 

sökande efter att uppnå en rättvis balans mellan samhällets intressen och skyddet av individens 

fundamentala rättigheter. Sökandet efter denna balans blir ofta tydligt i domstolens resonemang 

om rättighetskonflikter. 62  

 
  

                                                
60 Harris et al., 2018, 17–18 och Danelius, 2015, 56–57. 
61 Harris et al., 2018, 12–14 och Danelius, 2015, 57-58. 
62 Harris et al., 2018, 19, 14. 
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4. Rätten till äktenskap i Europakonventionen 
I detta kapitel presenteras gällande rätt som fastställts i frågan om samkönade pars rätt till 

äktenskap enligt Europakonventionen. Rätten till äktenskap regleras enligt artikel 12 men har 

också prövats genom en samläsning av artikel 8 och artikel 14.  

4.1 Rättsregler  
 

Artikel 12: Rätten till äktenskap 

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

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

 

Artikel 12 skyddar rätten att ingå äktenskap och bilda familj så tillvida att det är förenligt med 

nationella regelverk och lagar. Det innebär att en stor frihet ges till konventionsstaterna att 

utforma egna regelverk i frågan om äktenskapsrätten. Denna hänvisning innebär att villkoren 

och formerna för äktenskapet kan variera samtidigt som de inte får äventyra själva substansen 

i rättigheten. Uttrycket ”lagar som reglerar utövandet av denna rättighet” indikerar att staten 

inte får förbjuda eller ta bort rättigheten.63 Inom artikeln ryms också en rätt till att bilda familj 

inom äktenskapets ramar. Detta har beskrivits som en absolut rättighet i den mån att staten inte 

har rätt att ingripa genom tvångssterilisering eller krav på abort.64 I artikeln nämns också 

särskilda krav på att artikelns skydd omfattar giftasvuxna män och kvinnor. Det nämns inte 

explicit att detta innebär ett heterosexuellt äktenskap, men säger inte heller något om 

samkönade äktenskap.  

 

Artikel 8: Rätten till skydd för privat-och familjeliv 

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

korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag 

och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den 

nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, 

tillförebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter.” 

 

                                                
63 Danelius, 2015, 535–536, Harris et al., 2018, 736. 
64 Harris et al., 2018, 742. 
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Artikel 8 är en av flera konventionsartiklar som stater får begränsa under vissa omständigheter. 

Därför rymmer artikeln föreskrifter som beskriver på vilka grunder det är legitimt att begränsa 

artikelns skydd. Första punkten i artikel 8 presenterar de fyra intressen som artikeln avser 

skydda: privatliv, familjeliv, hem och korrespondens. Andra punkten utgör de villkor som en 

inskränkning av rättigheten måste leva upp till för att bedömas som legitim. En legitim 

inskränkning måste vara föreskriven i lag eller andra tydliga regelverk, tillgodose något av de 

intressen som nämns och slutligen anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle.65 

 

Artikel 14: Förbud mot diskriminering 

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

säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, 

religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till 

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

 

Artikel 14 ger inte upphov till något generellt förbud mot diskriminering. Artikeln skyddar 

enbart mot diskriminering i relation innehållet i konventionsrättigheterna och dess 

tilläggsprotokoll (i den mån de ratificerats). Det innebär att artikel 14 inte kan prövas 

självständigt utan ska läsas i samråd med innehållet i en annan konventionsartikel. Domstolens 

förståelse av diskriminering visar sig genom två viktiga hållpunkter: 1) personer bör ha befunnit 

sig i liknande situationer när de behandlats olika och 2) att det inte föreligger en objektiv och 

godtagbar grund för att personerna har behandlats olika.66 Skyddet i artikel 14 sträcker sig 

bortom de grunder som radas upp i artikeln. Genom artikelns sista kategori ”ställning i övrigt” 

har andra grunder räknats in. Relevant för denna uppsats är att sexuell läggning inkluderats som 

diskrimineringsgrund i domstolens rättspraxis.67  

4.2 Rättspraxis 
Nedan kommer jag att redogöra för hur dessa rättsregler har tolkats av Europadomstolen. Jag 

kommer att presentera ett antal rättsfall som är centrala i frågan om samkönade par och rätten 

till äktenskap för att fastställa gällande rätt.  

 

 

                                                
65 Danelius, 2015, 369. 
66 Danelius, 2015, 549–552. 
67 Danelius, 2015, 565–566 och Harris et al., 2018, 771–772, 784. 
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Schalk & Kopf mot Österrike (2010) 

Innan fallet Schalk & Kopf mot Österrike68 prövades år 2010 hade Europadomstolen inte 

behandlat frågan om samkönade äktenskap i någon större utsträckning. Efter att fallet prövades 

har det fått en central och vägledande roll i frågan om samkönade par och rätten till äktenskap. 

Klagomålet i fallet framfördes av ett samkönat par bosatta i Wien. Paret hävdade att de 

diskriminerats av staten när de nekats möjligheten att gifta sig och inte heller givits några andra 

möjligheter att få sin relation erkänd och registrerad enligt nationell lag. Klagomålet prövades 

enligt artikel 12 och en samläsning av artikel 8 och 14 i Europakonventionen.69 Vid domstolens 

prövning av brott mot artikel 12 diskuterades den specifika ordalydelsen ”giftasvuxna män och 

kvinnor”. Domstolen konstaterade att ordalydelsen står i kontrast till innehållet i konventionens 

övriga artiklar som tydligare hänvisar till att ”alla” erhåller en viss frihet eller att ”ingen” får 

berövas en viss frihet. Domstolen drog därför slutsatsen att ordalydelsen måste vara avsiktlig 

och att artikeln troligt syftat till ett heterosexuellt äktenskap när konventionen författades.70 

Samtidigt som domstolen slog fast denna tolkning av artikeln konstaterade de att artikel 12 inte 

alltid måste begränsas till par av motsatta kön. I den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna71 som baseras på Europakonventionen har referensen till man och 

kvinna tagits bort. Detta menade domstolen öppnar upp för en mer inkluderande tolkning av 

rätten till äktenskap i Europakonventionen, samtidigt som de fastställde att artikeln inte ställer 

några krav på nationella lagstiftare att göra den inkluderande tolkningen.72  

 

De klagande i fallet hänvisade till domstolens evolutionära och dynamiska tolkning som baseras 

på att konventionen ska tolkas i ljuset av samtida förhållanden. Domstolen svarade genom att 

peka på att det inte fanns någon europeisk konsensus som skulle kunna stödja en inkluderande 

läsning av artikel 12. Domstolen hänvisade till att endast 6 av de 47 konventionsstaterna 

lagstiftat om samkönade äktenskap och att samhällsförändring inte bör tvingas fram. Domstolen 

konstaterade vidare att äktenskap är rotat i sociala och kulturella sammanhang som kan skilja 

sig mycket åt. Av denna anledning ansåg domstolen att nationella lagstiftare är bättre lämpade 

att svara till samhällets behov. De konstaterade slutligen att det inte skett något brott mot artikel 

                                                
68 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010. 
69 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 3, 7, 39, 65. 
70 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 54-55. 
71 The EU Charter of Fundamental Rights, 2009. 
72 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 60-61. 



 
 

 29 

12 och att artikeln inte ställer krav på konventionsstaterna att lagstifta om samkönade 

äktenskap.73  

 

Vid prövningen av potentiella brott mot artikel 8 i kombination artikel 14 valde domstolen att 

frångå sin tidigare tolkning. Med grund i stundande samhällsförändringar beslutade domstolen 

att samkönade par som lever i stabila relationer bör erkännas som familj och erhållas skydd 

enligt artikel 8 i konventionen. Domstolen erkände därmed samkönade par som lika kapabla att 

ingå stabila relationer och därför bedömdes de ha samma behov av skydd som heterosexuella 

par. Domstolen hänvisade till tendenser i EU-lagstiftningen och att ett större antal 

konventionsstater erbjöd samkönade par någon form av rättsligt skydd i form av äktenskap eller 

registrerade partnerskap.74 Trots denna nytolkning av skyddet i artikel 8 fastslog domstolen att 

rätten till äktenskap inte kan garanteras för samkönade par. Skälet till detta är att konventionen 

bör läsas som en helhet och att artiklarna därför inte får tolkas så att det står i strid med 

varandra.75 Domstolen gick därför vidare för att diskutera att de klagande inte heller erhållit 

något alternativt rättsligt erkännande av sin relation. I frågan om alternativa former av rättsligt 

erkännande kunde domstolen se en stundande förändring och benämnde det som ”en rättighet 

under utveckling”. Österrike dömdes inte i fallet eftersom de under samma år som fallet 

prövades hade lagstiftat om registrerade partnerskap. Domstolen ansåg att staten inte kunde 

klandras för att infört lagändringen för sent. Domstolen konstaterade också att detaljer kring 

innehållet i detta alternativa skydd lämnas till de enskilda staterna att bestämma över eftersom 

det faller under tolkningsmarginalen.76 

 

Gas & Dubois mot Frankrike (2012) 

Europadomstolens hållning bekräftades två år senare i fallet Gas & Dubois mot Frankrike77. 

Klagomålet väcktes av ett samkönat par i Frankrike som ingått ett registrerat partnerskap. 

Tillsammans uppfostrade paret ett barn som blivit till genom assisterad befruktning utomlands. 

Den biologiska föräldern stod därmed som ensam vårdnadshavare och paret önskade att den 

andra föräldern skulle få adoptera barnet. Paret väckte klagomålet mot den franska staten 

eftersom det inte fanns någon lagstiftning som kunde garantera närståendeadoptioner för 

                                                
73 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 57-58, 62. 
74 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 93-94. 
75 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 96, 101.  
76 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 102-105, 
108, 99. 
77 Gas and Dubois v. France (Application No 25951/07) ECtHR Judgment 15 March 2012. 
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samkönade par. Enligt fransk lag var närståendeadoptioner bara tillgängliga inom äktenskapet, 

vilket i sin tur inte var lagligt för samkönade par. De ansökande menade därför att de 

diskriminerats på grund av sin sexuella läggning enligt artikel 14 och att det begåtts ett brott 

mot deras privat och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.78 

 

I sin bedömning bekräftade domstolen beslutet i Schalk & Kopf mot Österrike. De konstaterade 

att konventionen inte garanterar en rätt till äktenskap för samkönade par, varken genom artikel 

12 eller genom en läsning av artikel 8 i kombination med artikel 14. Domstolen bekräftade 

också att stater givits en tolkningsmarginal gällande utformningen av alternativa sätt att 

registrera och skydda samkönade relationer. I frågan om diskriminering hävdade domstolen att 

de klagandes situation inte kunde jämföras med ett gift par eftersom äktenskapet ger upphov 

till en annan status. Domstolen argumenterade för att rätten till äktenskap enligt artikel 12 ger 

upphov till sociala, personliga och rättsliga konsekvenser som gör att situationen i fråga om 

närståendeadoption inte kan jämföras med den för ett gift par.79 Vid jämförelsen med ett ogift 

heterosexuellt par konstaterade domstolen att utfallet inte hade förändrats enligt den franska 

lagen om närståendeadoption. Som svar till de klagandes hållpunkt om indirekt diskriminering 

på grund av bristande möjligheter att ingå äktenskap hänvisade domstolen tillbaka till 

paragraferna om att ingen sådan rätt garanteras samkönade par. Domstolen drog slutsatsen att 

inget brott begåtts mot artikel 8 och 14 i detta fall.80 

 
Vallianatos & andra mot Grekland (2013)  

I fallet Vallianatos & andra mot Grekland81 prövades två klagomål mot den grekiska staten 

samtidigt. Sammanlagt hade åtta grekiska medborgare hade väckt talan mot staten efter att en 

ny lag om registrerade partnerskap införts år 2008. Lagen gjorde det möjligt för heterosexuella 

par att registrera partnerskap som ett alternativ till äktenskapet. De klagande hävdade att staten 

genom den exkluderande lagstiftningen hade brutit mot artikel 8 och 14 i konventionen.82 I 

bedömningen hänvisade domstolen till slutsatserna i Schalk & Kopf mot Österrike som erkänner 

att samkönade par är lika kapabla att ingå stabila relationer och bedöms ha behov av samma 

                                                
78 Gas and Dubois v. France (Application No 25951/07) ECtHR Judgment 15 March 2012, paragraf 3-15. 
79 Gas and Dubois v. France (Application No 25951/07) ECtHR Judgment 15 March 2012, paragraf 66-68. 
80 Gas and Dubois v. France (Application No 25951/07) ECtHR Judgment 15 March 2012, paragraf 70-73. 
81 Vallianatos & Others v. Greece (Application Nos 29381/09 and 32684/09) ECtHR Judgment 7 November 2013. 
82 Vallianatos & Others v. Greece (Application Nos 29381/09 and 32684/09) ECtHR Judgment 7 November 2013, 
paragraf 1-3. 
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skydd som heterosexuella par. Domstolen konstaterade därför att samkönade par och 

heterosexuella par som ville registrera partnerskap var i liknande situationer.83 

 

Den grekiska staten menade 1) att lagen skulle skydda barn födda utanför äktenskapet och 

stärka familjeinstitutioner i dess traditionella bemärkelse och 2) att samkönade par kunde 

skyddas enligt lag genom avtalsrätt. Trots att skydd av familj och barns intressen faller under 

legitima skäl för en begränsning kunde domstolen inte se att skälet stod i proportion till 

begränsningen. Begränsningen handlade enligt domstolen inte bara om det rättsliga skyddet, 

utan också om det offentliga erkännandet som följde av att få registrera sitt partnerskap. De 

klagande kunde därför anses ha ett särskilt intresse i att ta del av den nya lagstiftningen.84 I 

domslutet konstaterade domstolen att den grekiska staten inte givit tillräckligt övertygande skäl 

till varför samkönade par exkluderats från skyddet i lagstiftningen och kunde inte heller se hur 

en inkludering av samkönade par skulle strida mot lagstiftningens syfte. En viss europeisk 

konsensus kunde också identifieras i frågan om registrerade partnerskap. Majoriteten av 

konventionsstaterna som lagstiftat om registrerade partnerskap vid denna tidpunkt hade 

inkluderat samkönade par i skyddet. Domstolen bedömde att ett brott mot artikel 8 i 

kombination med artikel 14 har begåtts.85  

 

Oliari & andra mot Italien (2015) 

I fallet Oilari & andra mot Italien86 från år 2015 bekräftades domstolens hållning ytterligare. 

Fallet grundade sig på två klagomål som berörde 6 italienska medborgare. Alla de klagande 

levde i samkönade relationer, utan möjlighet att ingå äktenskap eller på annat sätt registrera 

sina relationer enligt italiensk lag. De klagande hänvisade till artikel 12, 8 och 14 i konventionen 

och hävdade att de diskriminerats på grund av sin sexuella läggning. Domstolen valde att pröva 

artikel 8 och 14, men avstod från att pröva fallet enligt artikel 12. Valet att inte pröva fallet 

enligt artikel 12 grundades på en förståelse av domstolens tidigare rättspraxis som tillämplig. 

Domstolen stod fast vid att artikel 12 inte gav upphov till några positiva förpliktelser inför 

samkönade par.87  

                                                
83 Vallianatos & Others v. Greece (Application Nos 29381/09 and 32684/09) ECtHR Judgment 7 November 2013, 
paragraf 78-79. 
84 Vallianatos & Others v. Greece (Application Nos 29381/09 and 32684/09) ECtHR Judgment 7 November 2013, 
paragraf 80-87, 90. 
85 Vallianatos & Others v. Greece (Application Nos 29381/09 and 32684/09) ECtHR Judgment 7 November 2013, 
paragraf 85-92. 
86 Oliari & Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), ECtHR, Judgment 21 July 2015. 
87 Oliari & Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), ECtHR, Judgment 21 July 2015, paragraf 
1-4, 192.  
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Domstolen tog sedan avstamp i resonemang från fallet Schalk & Kopf mot Österrike där 

samkönade par beskrivs vara lika kapabla som heterosexuella par att ingå stabila relationer. Av 

detta skäl bedömdes samkönade par ha samma behov av att få sin relationer erkända och 

skyddade rättsligt.88 Domstolen valde därför att granska vilka andra möjligheter till skydd och 

erkännande som fanns tillgängliga för samkönade par i italiensk lag. Slutsatserna som drogs av 

granskningen var att den italienska lagen inte säkerställde de rättigheter och skyldigheter som 

är centrala för par i relationer (som moraliskt och materiellt stöd, underhåll eller arvsrätt). 

Domstolen bedömde det dåvarande skyddet som bristfälligt och konstaterade att det fanns en 

konflikt mellan parens sociala verklighet där de levde öppet i sina parrelationer och lagen som 

inte gav dem något erkännande. De betonade vidare att denna fråga också handlade om en 

känsla av legitimitet för samkönade par.89 

 

Vid bedömningen av individens intressen i relation till samhällets intressen konstaterade 

domstolen att den italienska staten hade misslyckats med att visa vad som skulle varit 

samhällets intresse i denna fråga. Den italienska staten förnekade att bristen på skydd av 

samkönade par grundade sig i en önskan att skydda den traditionella förståelsen av familj eller 

samhällets moral. I stället valde staten att förlita sig på tolkningsmarginalen. Domstolen 

konstaterade att vidden av en konventionsstats tolkningsmarginal beror på flera olika faktorer.  

Stater kan ges en vidare tolkningsmarginal i känsliga etiska frågor när det råder en brist på 

konsensus. I detta fall konstaterade domstolen att stater redan givits en viss tolkningsmarginal 

i frågan om hur skyddet för samkönade par ska utformats och menade att det inte sträckte sig 

till frågan om ett generellt krav på att skydda samkönade pars relationer. Domstolen 

konstaterade att fallet kretsar kring behovet av ett generellt skydd av samkönade par. Ett sådant 

skydd bedömdes som en central aspekt av individernas existens och identitet. Domstolen lyfte 

också fram frågan om konsensus och identifierade en ökning av konventionsstater som erkänt 

och skyddar samkönade par. Det beskrevs som ”en tunn majoritet” när 24 av 47 

konventionsstater skyddar samkönade relationer genom registrerade partnerskap eller 

äktenskap. Domstolen tog också hänsyn till vad de benämnde som en global trend för att 

erkänna samkönade par rättsligt.90  

                                                
88 Oliari & Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), ECtHR, Judgment 21 July 2015, paragraf 
165-66. 
89 Oliari & Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), ECtHR, Judgment 21 July 2015, paragraf 
115, 168-169, 172-174. 
90 Oliari & Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), ECtHR, Judgment 21 July 2015, paragraf 
176-178. 
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Trots att domstolen observerat att konventionsstater ofta är i en bättre position att bedöma vad 

som ligger i samhällets intresse kunde de inte se att den italienska staten tagit hänsyn till 

samhällets intresse. Undersökningar som lyftes fram i fallet pekade på att en majoritet av den 

italienska befolkningen var positivt inställda till att acceptera samkönade par och deras rätt till 

erkännande och skydd. I den slutgiltiga bedömningen slog domstolen därför fast att den 

italienska staten överskridit sin tolkningsmarginal och att det begåtts ett brott mot artikel 8 i 

konventionen. Därmed prövades inte artikel 8 i kombination med artikel 14.91  

 

Chapin & Charpentier mot Frankrike (2016)  

I fallet Chapin & Charpentier mot Frankrike92 från 2016 bekräftades än en gång att rätten till 

äktenskap enligt artikel 12 inte inkluderar samkönade par. Klagomålet väcktes av två franska 

medborgare som levde i en samkönad relation. Paret ansökte om att gifta sig i Frankrike och 

fick sedan möjlighet att genomgå en vigsel som också registrerades. Efter vigseln väcktes åtal 

eftersom samkönade äktenskap stred mot den franska lagstiftningen. Äktenskapet annullerades 

och de klagande hävdade att begränsningen av äktenskapet till par av motsatta kön var 

diskriminering på grund av sexuell läggning enligt artikel 8, 12 och 14 i Europakonventionen.93  

 

Domstolen hänvisade tillbaka till tidigare rättspraxis där de fastställt att rätten till äktenskap 

inte garanteras för samkönade par. Dessutom konstaterade domstolen att Frankrike valt att 

lagstifta om samkönade äktenskap under tiden från att klagomålet skickats in till dess att det 

prövades. Av detta skäl var de klagande fria att ingå äktenskap och domstolen fastställde att 

inget brott mot artikel 12 i kombination med artikel 14 begåtts. Vid bedömningen av artikel 8 i 

kombination med artikel 14 konstaterade domstolen liksom tidigare att konventionsstaterna inte 

har några skyldigheter att garantera samkönade par äktenskap och har en viss tolkningsmarginal 

i frågan om utformningen av ett alternativt skydd. Eftersom de ansökande haft möjlighet att 

ingå registrerade partnerskap vid tiden för klagomålet såg domstolen inget skäl att döma staten 

för brott mot artikel 8 och 14.94  

 

                                                
91 Oliari & Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), ECtHR, Judgment 21 July 2015, paragraf 
185-188. 
92 Chapin & Charpentier v. France (Application No 40183/07) ECtHR Judgment 9 June 2016. 
93 European Court of Human rights, 2016, Press release ”Judgment Chapin and Charpentier v. France-prohibition 
of marriage in France between same-sex couples prior to the Law of 17 May 2013” 
<https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"fulltext":["chapin%20and%20charpentier"]}> (hämtad 2020-05-24).  
94 European Court of Human rights, 2016, Press release ”Judgment Chapin and Charpentier v. France-prohibition 
of marriage in France between same-sex couples prior to the Law of 17 May 2013” 
<https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"fulltext":["chapin%20and%20charpentier"]}> (hämtad 2020-05-24).  
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Orlandi & andra mot Italien (2017) 

År 2017 prövades fallet Orlandi & andra mot Italien95. Fallet omfattade fyra olika klagomål 

som väckts mot den italienska staten. De klagande bestod av 11 italienska medborgare och 1 

kanadensisk medborgare som alla ingått samkönade äktenskap utanför Italien. Klagomålet 

grundande sig i att den italienska staten vägrade att registrera dessa äktenskap och inte heller 

erbjöd någon alternativ form av rättsligt erkännande för deras relationer. De klagande hävdade 

därför att den italienska staten brutit mot artikel 8, 12 och 14 i konventionen.96 Domstolen 

bekräftade inledningsvis sin hållning om att konventionsstaterna inte är skyldiga att garantera 

samkönade par någon rätt till äktenskap enligt artikel 12, 8 & 14. Därefter konstaterade 

domstolen att Italien sedan klagomålet skickades in hade valt att lagstifta om registrerade 

partnerskap och inkludera samkönade par i detta skydd. Domstolen såg därför sin huvudsakliga 

uppgift som att undersöka om Italien brutit mot de klagandes rättigheter innan lagen trädde i 

kraft.97 

 

I fallet hävdade den italienska staten att de ville förebygga oordning i landet och därför inte 

registrerade äktenskapen som stod i strid med landets lagstiftning. Domstolen accepterade detta 

skäl och kom fram till att den största problematiken istället handlade om bristen på alternativ 

för de klagande. Vid denna tidpunkt fanns ingen möjlighet för dem att få sina relationer erkända 

och skyddade enligt lag. En stor del av domstolens resonemang berörde sedan hur 

tolkningsmarginalen bör förstås i relation till fallets omständigheter. Domstolen konstaterade 

att stater ofta erhåller en vidare tolkningsmarginal i frågor där det inte finns någon europeisk 

konsensus och alldeles särskilt i känsliga frågor som väcker moraliska eller etiska dilemman. 

Detta ställdes mot att tolkningsmarginalen ofta begränsas om skyddet av en rättighet kan anses 

vara essentiell för en individs existens och identitet.98 I frågan om konsensus konstaterade 

domstolen liksom tidigare att allt fler konventionsstater lagstiftat om rättsliga erkännanden för 

samkönade par och att de skett en utveckling på global nivå. I domstolens beslut konstaterade 

de att de klagande befunnit sig i ett rättsligt vakuum där ingen hänsyn tagits till deras verklighet. 

Eftersom Italien inte heller kunnat berättiga bristen på skydd genom något kontrasterande 

                                                
95 Orlandi and others v. Italy, (Applications Nos. 26431/12 and others), ECtHR Judgment 14 December 2017. 
96 Orlandi and others v. Italy, Applications Nos. 26431/12 and others), ECtHR Judgment 14 December 2017, 
paragraf 1, 3, 137. 
97 Orlandi and others v. Italy, (Applications Nos. 26431/12 and others), ECtHR Judgment 14 December 2017, 
paragraf 192-194, 196. 
98 Orlandi and others v. Italy, (Applications Nos. 26431/12 and others), ECtHR Judgment 14 December 2017, 
paragraf 200-203. 
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samhällsintresse bedömde domstolen till slut att ett brott mot artikel 8 begåtts. Italien ansågs ha 

misslyckats med att skydda samkönade pars relationer utan att ange några skäl till detta.99  

4.3 Summering  
Rättspraxis vittnar om att varken artikel 12 eller artikel 8 garanterar samkönade par någon rätt 

till äktenskap enligt Europakonventionen. I dagsläget gör det heller ingen skillnad för utfallet 

om artiklarna prövas i kombination med artikel 14. I läsningen av artikel 12 har domstolen gång 

på gång valt att återkomma till domslutet i Schalk & kopf mot Österrike där domstolens 

argumentation baserades på artikelns ordalydelse i kombination med dess ursprungliga syfte. 

Trots att domstolen konstaterade att artikeln kan inkludera samkönade par lämnas detta till 

nationella lagstiftare att besluta om. För att göra en mer inkluderande läsning av artikeln vill 

domstolen att det ska finnas en större konsensus i frågan om samkönade äktenskap. Bristen på 

konsensus är därmed ett avgörande skäl till att domstolen inte vill göra en mer inkluderande 

läsning av artikel 12. Därför är det istället upp till varje konventionsstat att besluta om 

samkönade pars möjligheter att ingå äktenskap. Rätten till äktenskap garanteras inte heller i 

skyddet av familjeliv under artikel 8. Domstolen har fastställt att konventionen bör läsas som 

helhet och att artiklarna inte får tolkas så de står i direkt strid med varandra. Domstolen har 

sedan valt att hålla fast vid denna tolkning. 

 

Domstolens rättspraxis pekar dock på att samkönade par bör garanteras ett rättsligt erkännande 

och skydd under artikel 8 i konventionen. Denna tolkning grundar sig på uppfattningen att 

samkönade par är lika kapabla att ingå stabila relationer som heterosexuella par, därför bör 

samkönade par inkluderas i skyddet av familjeliv. Domstolen betonar att det inte bara handlar 

om det rättsliga skyddet av relationerna utan också är en fråga om erkännande och legitimitet. 

Skyddet har bedömts som centralt för individers existens och identitet och har utifrån detta 

prioriterats i bedömningen av staters tolkningsmarginal. Domstolen har betonat vikten av ett 

generellt skydd och erkännande för samkönade par. Exakt hur detta skydd bör utformas lämnas 

till konventionsstaterna att besluta om och faller under tolkningsmarginalen. I dessa domslut 

ryms också artikel 14 och uppfattningen om att diskriminering av samkönade par inte är tillåten 

såtillvida att det inte finns giltiga skäl till det.  

                                                
99 Orlandi and others v. Italy, (Applications Nos. 26431/12 and others), ECtHR Judgment 14 December 2017, 
paragraf 205-211. 
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5. Europadomstolens evolutionära tolkning 
Den gällande rätt som fastställts indikerar att samkönade pars möjligheter att inkluderas i 

skyddet i artikel 12 beror på Europadomstolens möjligheter att tolka konventionen evolutionärt. 

En evolutionär tolkning av artikeln skulle kunna vända domstolen bort från artikelns 

ordalydelse och uppfattningen om vad artikel 12 ursprungligen skyddat. Domstolens rättspraxis 

ger intrycket att en sådan utveckling kräver en stundande europeisk konsensus som pekar på en 

utbredd acceptans av samkönade äktenskap. Endast då framstår det som en möjlighet för 

domstolen att bereda väg för en nytolkning av hur långt skyddet i konventionsartikeln bör 

sträcka sig.  

 

Det råder vissa delade meningar om vad som bör ligga till grund för domstolens evolutionära 

tolkning. Att domstolen valt att hänvisa till konsensus kan tolkas både som en möjlighet att 

utöka skyddet för minoritetsgrupper i takt med samhällets förändrade attityder och som en 

hållning som gör att utvecklingen stannar av och därmed legitimerar rådande förhållanden.100 I 

detta kapitel vänder jag mig till verk skrivna av George Letsas och Kanstantsin Dzehtsiarou 

som har problematiserat vad som bör ligga till grund för domstolens evolutionära tolkning. 

Författarna har olika teoretiska utgångspunkter, vilket också resulterat i skilda uppfattningar. 

Utifrån delar av författarnas verk kommer jag att göra en innehållslig idéanalys med syftet att 

problematisera och bedöma vad som utgör en legitim grund för tolkningen enligt uppsatsens 

teori. Först presenteras författarna, verkens övergripande innehåll och centrala argument var för 

sig. Därefter prövas och diskuteras argumenten i en avslutande del av kapitlet. 

5.1 Moral som grund för evolutionär tolkning  
George Letsas är professor i rättsfilosofi och har skrivit boken A theory of interpretation of the 

European Convention on Human Rights.101 Inspirerad av tänkare som John Rawls och Ronald 

Dworkin diskuterar Letsas Europadomstolens tolkningsprinciper i relation till moral och 

politisk filosofi.102 Letsas utgår från en syn på Europakonventionen som juridisk och liberal, 

vilket i sin tur ger upphov till tydliga krav på konventionsstaterna. När Letsas beskriver 

Europakonventionens rättigheter som juridiska och liberala hänvisar han till att de rymmer 

liberala principer om jämlikhet, som i sin tur ställer krav på konventionsstaternas handlande. 

                                                
100 Council of Europe, Article ”Interpretative mechanisms of ECHR case-law: the concept of European 
consensus” < https://www.coe.int/en/web/help/article-echr-case-law > (hämtad 2020-04-13). 
101 Letsas, G. 2007, A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University 
Press, Oxford. 
102 Letsas, 2007, 5, 15–16. 
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Två krav som han menar att konventionen medför är 1) att alla människor inom 

konventionsstaterna bör omfattas av skyddet på ett jämlikt sätt och 2) att alla bör få utforma 

sina egna uppfattningar om vad som utgör ett gott liv.103 Utifrån denna grundhållning 

argumenterar Letsas för att den evolutionära tolkningen bör formas och vägledas av moraliska 

värden och inte ses som en balansövning baserad på en europeisk konsensus.104 Nedan kommer 

fyra centrala argument för Letsas ståndpunkt att presenteras. 

 

Det första centrala argumentet som Letsas ger för sin ståndpunkt är att Europakonventionen är 

ett människorättsfördrag vars tolkning inte bör styras av staters medgivande. Eftersom 

konventionen ska skydda individer från staters övertramp menar Letsas att stater inte bör vara 

med och besluta om individers rättigheter i kontroversiella eller svåra fall. Letsas poängterar att 

politiska majoriteter rent historiskt är de som har begränsat opopulära gruppers rättigheter. Han 

uppmärksammar också den moraliska principen om opartiskhet. Den säger att ingen part bör 

vara domare i sitt eget mål, varpå Letsas menar att staternas åsikter inte bör vara avgörande 

kontroversiella fall.105  

 

Det andra centrala argumentet för Letsas ståndpunkt handlar om domstolens legitimitet. Utifrån 

uppfattningen att konventionen vilar på liberala principer menar Letsas att domstolen bedriver 

en legitim tolkning när de applicerar dessa principer på kontroversiella eller svåra fall. Jag 

tolkar Letsas som att domstolen får legitimitet om den gör vad den utlovat att göra, vilket är att 

säkerställa att stater följer sina förpliktelser och att rättigheterna skyddas i enlighet med dess 

moraliska grund. Letsas avvisar argumentet om att domstolen riskerar att förlora sin legitimitet 

om den bortser från konsensus och dömer utifrån andra principer. Det är ett argument han menar 

bygger på en överdriven rädsla. Han beskriver domstolen som erkänd och respekterad och 

konstaterar att konventionsstaterna har åtagit sig att respektera sina medborgares mänskliga 

rättigheter.106  

 

Det tredje centrala argumentet för Letsas ståndpunkt är att minoriteters rättigheter inte får 

begränsas utifrån majoritetens vilja. Han menar att stater inte får begränsa rättighetsskyddet på 

moraliska och paternalistiska grunder. Det innebär att minoriteters rättigheter inte får begränsas 

                                                
103 Letsas, 2007, 5, 11–12, 17. 
104 Letsas, 2007, 13, 17, 25–26, 35–36. 
105 Letsas, 2007, 118–119. 
106 Letsas, 2007, 11, 124–125. 
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på grund av att deras livsplaner anses vara sämre än andras, att de avskys av majoriteten eller 

att deras synsätt chockar och väcker anstöt hos andra. Letsas menar att en evolutionär tolkning 

baserad på en europeisk konsensus står i direkt konflikt med dessa krav eftersom domstolen då 

tar hänsyn till majoritetens åsikter och minoriteters rättigheter riskerar att förbises. Ett exempel 

som Letsas problematiserar är utvecklingen av transsexuellas rättigheter. Han pekar på att det 

dröjde 16 år från att det första fallet prövades till dess att rättighetsskyddet utvecklades till att 

inkludera transsexuella i större utsträckning än tidigare. Trots att det var ett konsensusbeslut 

som ledde till att transsexuella gavs samma rättighetsskydd som andra bidrog det till att 

upprätthålla ett ojämlikt skydd med grund i staternas moraliska preferenser. Letsas beskriver 

det som oetiskt att domstolen förnekade personer rättigheten under denna tid och argumenterar 

för att det står i direkt strid med konventionens liberala och juridiska värden.107 

 

Det fjärde centrala argumentet Letsas lägger fram utgår från en granskning av domstolens tidiga 

rättspraxis. Letsas argumenterar för att domstolen inledningsvis introducerade konceptet om en 

evolutionär tolkning med större fokus på moral än konsensus. Han hänvisar till att domstolen i 

ett tidigt skede bedrev en evolutionär tolkning för att bättre förstå principerna bakom 

konventionen. Han pekar på att domstolen inte jämförde konventionsstaternas nationella 

lagstiftning utan istället resonerade kring innehållet i den berörda rättigheten. Han visar också 

att domstolen motiverade en evolutionär tolkning genom att den resulterat i en bättre förståelse 

av rättigheten i konventionen. Genom granskningen drar Letsas slutsatserna att domstolen har 

tolkat rättigheter i konventionen i enlighet med dess moraliska värden och sedan gjort 

tveksamma anmärkningar på att det skulle vara allmänt accepterat. I urvalet av tidiga fall lyfter 

Letsas fram följande punkter 1) domstolen har förutsatt att det finns ett objektivt värde i 

konventionsrättigheterna 2) en evolutionär tolkning är viktig enbart om domstolen tolkat 

innehållet i rättigheten rätt och 3) en evolutionär tolkning med syftet att tolka konventionen rätt 

kräver inte nödvändigtvis en konsensus bland konventionsstaterna. Som Letsas förstår det 

handlar det i dessa fall mer om en hypotetisk konsensus utifrån principerna som konventionen 

grundar sig på och hur en förnuftig person skulle acceptera att principerna applicerades i 

konkreta fall.108 

                                                
107 Letsas, 2007, 117, 5, 11–13, 124. Letsas hänvisar till fallen Rees mot Storbritannien från 1986 och Christine 
Goodwin mot Storbritannien från 2002. Se Rees v. United Kingdom (Application no. 9532/81) ECtHr, Judgment 
17 October 1986 och Christine Goodwin v. The United Kingdom, (Application no. 28957/95), ECtHr, Judgment 
11 July 2002. 
108 Letsas, 2007, 75–79. 
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5.2 Europeisk konsensus som grund för evolutionär tolkning  
Kanstantsin Dzehtsiarou är professor i internationell rätt med fokus på mänskliga rättigheter. 

Han har skrivit boken European consensus and the legitimacy of the European Court of Human 

Rights om hur Europadomstolen använder europeisk konsensus i sina bedömningar och hur det 

kan påverka domstolens legitimitet. Boken bygger på en granskning av rättspraxis och 

intervjuer med domare från Europadomstolen. I delar av boken diskuteras Dzehtsiarous 

hållning och argument för att principen om en europeisk konsensus kan utgöra en viktig och 

legitimitetsstärkande beslutsgrund för europakonventionens tolkning, såtillvida att den 

appliceras på ett konsekvent sätt.109 Nedan presenteras 1) Dzehtsiarous svar på den kritik som 

riktats mot en europeisk konsensus av George Letsas och andra 2) Dzehtsiarous argument för 

att en europeisk konsensus kan öka domstolens legitimitet.  

 

Dzehtsiarou avvisar Letsas position om att den evolutionära tolkningen bör grundas på 

moraliska principer i stället för en europeisk konsensus. Därefter bemöter han Letsas argument 

om att en europeisk konsensus står i direkt kontrast till rättigheternas syfte att skydda individen 

mot staten. Dzehtsiarou motsätter sig argumentet genom att hänvisa till att 

människorättssystemet skapades för att skapa enhet, ett ökat samarbete och för att bidra till det 

kollektiva skyddet av mänskliga rättigheter, inte för att konfrontera stater. Dzehtsiarou 

argumenterar sedan för att domstolen riskerar att förlora sin auktoritet om den evolutionära 

tolkningen baseras på moraliska principer snarare än europeisk konsensus. Han betonar att de 

moraliska principerna är viktiga för domstolens tolkning, men menar att de är otillräckliga för 

att berättiga varje domslut. Enligt Dzehtsiarou ger de moraliska principerna inte en tillräckligt 

tydlig vägledning när domstolen ställs inför svårbedömda rättsfall. Han menar därför att 

domstolen skulle kunna anklagas för att döma godtyckligt och utifrån politiska agendor.110  

 

Dzehtsiarou bemöter också argumentet som Letsas och andra har presenterat om att minoriteters 

rättigheter riskerar att förbises genom att konventionen tolkas enligt en europeisk konsensus. 

Dzehtsiarou argumenterar för att minoriteter erhåller ett förhållandevis gott skydd enligt 

Europakonventionen. Detta utifrån att en europeisk konsensus har möjliggjort en evolutionär 

tolkning som lett till ett mer omfattande skydd för olika minoritetsgrupper. Dzehtsiarou 

förnekar inte att en europeisk konsensus ibland stått i vägen för utvecklingen, men betonar att 

                                                
109 Dzehtsiarou, K. 2015, European consensus and the legitimacy of the European Court of Human 
Rights, Cambridge University Press, Cambridge. 
110 Dzehtsiarou, 2015, 117–120, 122, 5, 153, 142. 
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domstolen ändrat sin praxis, bland annat i frågan om transsexuellas rättigheter.111 Dessutom 

menar han, att det finns tydliga skäl till varför konsensus är en lämplig princip inom det 

europeiska människorättssystemet. Detta eftersom Europa kan anses vara relativt homogent och 

för att principen är väletablerad och har använts under en lång tid.112 

 

När Dzehtsiarou presenterar sin egen ståndpunkt inleder han med att lyfta fram problematiken 

som Europadomstolen ställs inför som en internationell domstol. Den har en överordnad roll 

som i sin tur ska balanseras mot konventionsstaternas suveränitet. Europadomstolen kan 

ifrågasätta beslut som fattats av demokratiskt valda regeringar och bedöma att de står i strid 

med Europakonventionen. Att domstolen ska fatta beslut som står över majoritetsvalda politiker 

och lagstiftare gör att domstolens legitimitet både kan ifrågasättas och har ifrågasatts av stater 

och andra aktörer. Dzehtsiarou argumenterar för att en europeisk konsensus som appliceras 

konsekvent kan svara på dessa utmaningar och öka domstolens legitimitet. Han menar att en 

europeisk konsensus kan användas som grund för en evolutionär tolkning och uppdatera 

konventionens skydd, samtidigt som den tar hänsyn till konventionsstaternas medgivande. 

Därmed förespråkar Dzehtsiarou en långsam utveckling av rätten som är förenlig med en 

europeisk konsensus.113  

 
Dzehtsiarou ger fyra tydliga skäl för att tolkningsprincipen om europeisk konsensus kan bidra 

till att öka domstolens legitimitet. För det första konstaterar Dzehtsiarou att en europeisk 

konsensus skildrar ett slags uppdaterat medgivande från konventionsstaternas håll. När 

domstolens beslut grundas i en europeisk konsensus ges tolkningen av konventionsartiklarna 

ett implicit medgivande från konventionsstaterna. På så sätt ges domstolen möjlighet att frångå 

den ursprungliga tolkningen av konventionens artiklar utan att riskera att förlora sin 

legitimitet.114 För det andra menar Dzehtsiarou att en europeisk konsensus skapar större 

möjligheter för dialog mellan domstolen och konventionsstaterna. Han betonar att 

Europakonventionen är ett avtal mellan konventionsstaterna och formar ett europeiskt regelverk 

för mänskliga rättigheter.115 För det tredje menar Dzehtsiarou att europeisk konsensus kan svara 

på utmaningen med att domstolens beslut kan anses vara godtyckliga. Han argumenterar för att 

                                                
111 Dzehtsiarou hänvisar till förändringen genom fallet Christine Goodwin mot Storbritannien från 2002 då 
transsexuella tilläts att ingå heterosexuella äktenskap. Kravet på biologiskt skilda kön ändrades. Se Christine 
Goodwin v. The United Kingdom, (Application no. 28957/95), ECtHr, Judgment 11 July 2002. 
112 Dzehtsiarou, 2015, 122–129. 
113 Dzehtsiarou, 2015, 143-149, 167-169, 172, 121. 
114 Dzehtsiarou, 2015, 166, 149, 153. 
115 Dzehtsiarou, 2015, 157, 120. 
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en europeisk konsensus kan länkas samman med två erkända källor inom internationell rätt: 

sedvanor och generella principer. Genom denna koppling menar Dzehtsiarou att en europeisk 

konsensus kan bidra till att domstolen framstår som mer objektiv och ge domstolens beslut en 

ökad legitimitet.116 För det fjärde vill Dzehtsiarou lyfta fram kopplingen mellan domstolens 

subsidiaritet och principen om europeisk konsensus. Han menar att en europeisk konsensus kan 

bidra till att domstolen tar konventionsstaternas åsikter och synsätt på allvar. På så sätt kan 

domstolens beslut berättigas av att en majoritet av staterna har beslutat på ett visst sätt i särskilda 

rättighetsfrågor.117 

5.3 En diskussion om argumentens hållbarhet  
Då återstår frågan hur Letsas och Dzehtsiarous uppfattningar kan bedömas och vilken av dessa 

hållningar som är rimligast att anta. För att ta ställning till denna fråga kommer jag att bedöma  

hållbarheten i deras argument i relation till min teori. Jag har valt att diskutera argumenten 

utifrån tre frågor som är återkommande hos både Letsas och Dzehtsiarou. Dessa är 

människorättssystemets syfte, skyddet av minoriteter och domstolens legitimitet.  

 

För det första belyser Letsas och Dzehtsiarou olika aspekter av Europakonventionens och 

Europadomstolens syften. Letsas utgår från att domstolen ska pröva om stater lever upp till sina 

förpliktelser enligt konventionen. Därför menar han att domstolen har auktoritet att ifrågasätta 

stater som misslyckats med att leva upp till de krav som ställs. Letsas hävdar att domstolen i 

särskilt svåra och kontroversiella fall bör vara opartisk och inte ta hänsyn till staternas åsikter. 

Jag tolkar Letsas argument som att domstolen, trots att den i vissa fall kan tillskriva stater 

tolkningsmarginal, inte bör göra det när minoriteters rättigheter riskerar att kränkas eller bortses 

ifrån. Dzehtsiarous svar till detta argument är att domstolen och konventionen inte skapats för 

att konfrontera stater utan för att bidra till ett ökat samarbete mellan konventionsstaterna, större 

enhet och ett kollektivt skydd av mänskliga rättigheter. De syften som presenterats av Letsas 

och Dzehtsiarous är erkända syften som går att verifiera genom att läsa preambeln till 

konventionen och artikel 19 om varför domstolen upprättats. Jag ser därför inte några skäl till 

att ifrågasätta dessa syften. Det som jag däremot vill problematisera är Dzehtsiarous slutsats 

om att undvika konfrontation. Jag menar att domstolen måste kunna konfrontera stater i syftet 

att främja rättigheterna i konventionen. Det är uppenbart att domstolens primära syfte inte är att 

konfrontera konventionsstaterna och skapa osämja, men det är lika uppenbart att domstolen har 

                                                
116 Dzehtsiarou, 2015, 160-161. 
117 Dzehtsiarou, 2015, 165-166. 
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skapats för att pröva misstänkta människorättsbrott och garantera att stater uppfyller sina 

förpliktelser enligt konventionen. Jag menar att en domstol som ska arbeta med att pröva 

klagomål mot konventionsstater på ett rättvist sätt måste kunna konfrontera stater som inte lever 

upp till kraven som konventionen ställer. Domstolen bör döma utefter kravet som ställs på 

staterna att respektera allas lika värdighet. Om respekten för allas lika värdighet kräver en 

evolutionär tolkning där stater konfronteras bör denna anses vara legitim. Jag menar att ett 

rättvist människorättsskydd i regel inte bör åsidosättas för att undvika konfrontation. Letsas 

visar också att domstolen i sin tidiga rättspraxis drog en sådan gräns då de i första hand 

förankrade den evolutionära tolkningen i moralen. I argumentet ger han grund för att domstolen 

inte varit främmande för att konfrontera stater för att utveckla rättighetsskyddet med avsikt att 

främja ”en bättre förståelse av en konventionsartikels innebörd” som är förenlig med de 

moraliska principerna bakom konventionen. 

 

En annan aspekt som både Letsas och Dzehtsiarou diskuterar är hur tolkningsprincipen om 

europeisk konsensus påverkar skyddet av minoriteter. Det finns skäl att titta närmare på deras 

ståndpunkter och vad som underbygger dem. Dzehtsiarou menar att en europeisk konsensus har 

varit avgörande för evolutionära tolkningar som gynnat minoritetsgrupper. Ett av flera exempel 

han hänvisar till för att stödja sin ståndpunkt är utvecklingen av transsexuellas rätt att ingå 

äktenskap. Letsas argumenterar istället att minoriteters rättigheter inte får begränsas utifrån 

majoritetens vilja och menar därför att en europeisk konsensus är problematisk i relation till 

minoritetsskyddet. Det som är intressant är att Letsas använder samma exempel om hur 

transsexuellas rätt till äktenskap har utvecklats, men för att visa på att minoriteters skydd är 

bristfälligt. Det som Dzehtsiarou nämner och väljer att acceptera, som Letsas istället kritiserar, 

är att domstolen först nekade transsexuella rättigheten och att det dröjde lång tid innan praxis 

ändrades. Letsas kritiserar att det tog 16 år från att första fallet prövades till att transsexuella 

erkändes samma rättighet som alla andra. Detta är något jag också menar är problematiskt. Trots 

att exemplet visar att en europeisk konsensus kan bidra till ett mer jämlikt rättighetsskydd, visar 

det också att tolkningsprincipen kan användas för att legitimera en hållning som många utifrån 

ett etiskt perspektiv skulle kritisera som bristfälligt. Skälet till att en viss hållning legitimeras 

kan vara att konventionsstaterna inte är överens eller att staterna är överens om att en viss grupp 

inte omfattas av skyddet i fråga. Dzehtsiarous argument om att en europeisk konsensus är en 

etablerad princip som är lämplig i Europa för att det är relativt homogent löser inte denna 

problematik. Det ger ingen garanti för att domstolen kommer att skydda minoritetsgruppers lika 

rätt om konventionsstaterna är överens om motsatsen. Utifrån det antidiskrimineringsperspektiv 
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som presenterats i min teori framstår tolkningsprincipen om europeisk konsensus därför som 

en otillräcklig grund för den evolutionära tolkningen. Den framstår som otillräcklig eftersom 

den inte ger några garantier för om eller när rätten kan utvecklas efter att ojämlika förhållanden 

uppmärksammats. Om staternas åsikter inte utvecklas, eller utvecklas åt olika håll, finns risken 

att minoritetsgrupper hamnar i ett rättsligt vakuum där deras rättigheter inte tillgodoses i samma 

utsträckning som majoritetens.  

 

Både Letsas och Dzehtsiarou betonar vikten av att domstolen gör tillförlitliga tolkningar av 

konventionen och att dess legitimitet upprätthålls. Däremot framträder olika uppfattningar om 

vad det är som ger domstolen legitimitet. Dzehtsiarou menar att domstolen får legitimitet om 

den lyssnar in konventionsstaternas åsikter medan Letsas menar att domstolen får legitimitet 

om den använder tydliga moraliska principer som grund för sin rättstolkning. Som vi sett är 

Dzehtsiarous ståndpunkt att en moralisk tolkning riskerar att underminera domstolens 

legitimitet. Han uppfattar den moraliska grunden som otillräcklig och menar att domstolen kan 

anklagas för att döma godtyckligt om moralen får ligga till grund för den evolutionära 

tolkningen. Istället menar han att en europeisk konsensus kan bidra till en stärkt legitimitet för 

domstolen. Skälen som Dzehtsiarou anger för att en europeisk konsensus kan bidra till en ökad 

legitimitet är absolut övertygande. Det framstår som ett rimligt utfall att en domstol som tar 

hänsyn till staternas synpunkter kan få ett ökat stöd. En utveckling av rättighetsskyddet som går 

långsamt och inte innebär några överraskningar för staterna är mest troligt mer bekväm än 

motsatsen. Men trots att argumentet tycks hållbart så långt, finns det skäl att ifrågasätta om en 

europeisk konsensus bidrar till en legitimitet som är eftersträvansvärd för en domstol som 

dömer i potentiella människorättsbrott. Jag menar att det finns en risk att domstolens beslut 

framstår som godtyckliga när de baseras på vad majoriteten i konventionsstaterna tycker. Detta 

eftersom det finns risk att andra agendor främjas framför ett jämlikt skydd, så som majoritetens 

syn i vissa moraliska frågor. Det går att ifrågasätta vilka garantier som ges för ett jämlikt skydd 

om staterna inte kan komma överens eller är överens om att rättighetsskyddet inte bör utvecklas 

för att skydda alla jämlikt. Om domstolen därmed bidrar till att upprätthålla diskriminerande 

regelverk och inte tar ställning för ett jämlikt skydd kan det leda till att domstolen ifrågasätts 

på dessa grunder. Det finns därför skäl att ställa sig bakom Letsas position utifrån de moraliska 

värden han lyfter fram som centrala. Genom dessa värden bör jämlikhet främjas snarare än 

riskeras för att skydda majoritetens intressen. Detta är förenligt med en mänsklig värdighet som 

ställer krav på ett jämlikt skydd. Liksom Letsas menar jag att domstolen får legitimitet när den 
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strävar efter att uppnå ett jämlikt skydd och förankrar tolkningen i rättigheternas moraliska 

grund. 

 

Utifrån denna diskussion menar jag att det finns goda skäl att acceptera Letsas position. I 

uppsatsens teorikapitel har jag argumenterat för att moralen bör ligga till grund för rätten och 

förankras i tolkningen av rätten. Jag menar att konventioner om mänskliga rättigheter bör vila 

på moralen som grundar sig idén om mänsklig värdighet. Därför finns det anledning att hålla 

med Letsas om att moraliska principer bör ligga till grund för den evolutionära tolkningen. Att 

tolka konventionen i linje med dess moraliska grund anses därmed viktigare än att eftersträva 

en europeisk konsensus. Detta är viktigt för att undvika att alternativa agendor eller ojämlika 

förhållanden främjas genom domstolens tolkning. Jag menar precis som Letsas att rättigheterna 

rymmer ett tydligt antidiskrimineringsperspektiv som innebär att majoritetens externa 

preferenser inte bör styra över minoriteters rättighetsskydd. Skyddet bör appliceras jämlikt 

oberoende av dessa preferenser. Utifrån detta synsätt bör konventionsstaternas åsikter inte ha 

en avgörande betydelse i fall som berör minoriteters rättigheter. Skälet till detta är att det är 

omöjligt att skilja på vilka preferenser som legat till grund för majoritetens ställning. Därmed 

finns en risk att besluten grundar sig i negativa åsikter om vissa grupper som omoraliska eller 

mindre värda.  
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6. Rätten till samkönade äktenskap  
I det föregående kapitlet drog jag slutsatsen att moraliska överväganden bör ligga till grund för 

den evolutionära tolkningen av Europakonventionen. Denna ståndpunkt är förankrad i min teori 

som utgår från att rättigheter ska utformas och tolkas i enlighet med dess moraliska grund om 

mänsklig värdighet. Vad får detta egentligen för konsekvenser i frågan om samkönade par och 

rätten till äktenskap? I detta kapitel kommer jag att söka svara på denna fråga genom att 

presentera och pröva argument för och emot samkönade äktenskap utifrån min teori om 

mänskliga rättigheter. Argumenten lyfts ut från två verk som behandlar centrala argument i 

debatten om samkönade äktenskap. Dessa är Same sex marriage?: a Christian ethical 

analysis118 skriven av Marvin M. Ellison och Debating same-sex marriage119 skriven av John 

Corvino och Mary Gallagher.  

6.1 Argument mot samkönade äktenskap 
Argumenten mot samkönade äktenskap är hämtade från Marvin M. Ellisons beskrivning av en 

traditionalistisk ansats i äktenskapsdebatten och Mary Gallaghers argumentation mot 

samkönade äktenskap. Ur dessa två verk har fyra centrala argument identifierats som 

presenteras nedan.  

 

Det första argumentet mot samkönade äktenskap grundar sig på uppfattningen att äktenskap av 

naturen är heterosexuella. Äktenskapet ses som en given ordning som ska förena manligt och 

kvinnligt. I äktenskapet anses kvinnan och mannen komplettera varandra genom sina olika 

kroppar, olika psyken och olika roller. Argumentet grundar sig därmed på uppfattningen att 

äktenskapet är givet och ska förena män och kvinnor i sina olikheter. Av detta skäl är det inte 

möjligt för samkönade par att ingå äktenskap, eftersom det kräver att två essentiellt olika 

personer går samman och blir ett. I detta argument beskrivs samkönade äktenskap uttryckligen 

som en lögn, eftersom det omöjligen kan vara ett äktenskap om det består av två personer av 

samma kön.120  

 

Det andra argumentet mot samkönade äktenskap är att det primära syftet med äktenskap är 

reproduktion. Reproduktionen beskrivs i termer av att föda barn och att tillsammans fostra barn. 

Det heterosexuella äktenskapet beskrivs både som den självklara ramen för att föda barn och 

                                                
118 Ellison, M.M., 2004, Same sex marriage?: a Christian ethical analysis, Pilgrim Press, Cleveland, Ohio. 
119 Corvino, J. & Gallagher, M., 2012, Debating same-sex marriage, Oxford University Press, New York. 
120 Gallagher, 2012, 177–178, 96–99 och Ellison, 2004, 58-60. 
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som den optimala miljön att fostra barn inom eftersom att män och kvinnor kan socialiseras in 

i olika könsroller, där män ska bli fäder och kvinnor ska bli mödrar. Skälen till att samkönade 

par inte är lämpade att ingå äktenskap är att de naturligt aldrig kan uppnå detta syfte.121  

 

Det tredje argumentet mot samkönade äktenskap grundar sig i negativa åsikter om 

homosexuella och deras levnadssätt. Med grund i dessa negativa åsikter anses homosexuella 

inte lämpade att ingå äktenskap. Åsikterna kretsar framförallt kring homosexuellas sexualitet 

och sexuella umgänge. För det första beskrivs samkönat sex som ofullständigt eftersom det 

aldrig kommer kunna utgöra ett komplett uttryck för en sexakt. Sexakten ses bara som komplett 

om den inkluderar en man och en kvinna. För det andra beskrivs lust som är frikopplad från 

reproduktionssyfte som moraliskt suspekt. Att ge uttryck för sådan lust beskrivs som omoraliskt 

och i vissa fall ovärdigt. De som uttrycker detta argument beskriver ofta samkönad åtrå som 

pervers eller i likhet med tidelag.122 

 

Det fjärde argumentet mot samkönade äktenskap utgår från att samkönade äktenskap kommer 

leda till flera negativa konsekvenser för samhället. Denna typ av argument brukar kallas för det 

sluttande planets argument och går ut på att en företeelse (i detta fall samkönade äktenskap) 

oundvikligen kommer leda till andra saker (i detta fall konsekvenser som anses negativa). 

Genom argumentet ifrågasätts vad som kommer att bli nästa steg efter att samkönade par 

inkluderats i äktenskapet. Utifrån att äktenskapet skulle vidgas till att inkludera samkönade par 

ifrågasätts när polygami kommer bli tillåtet och när syskon och släktingar kommer att kunna 

ingå äktenskap baserade på kärlek. Det finns tydligt en rädsla för att 1) en sexuell anarki 

kommer att uppstå och 2) socialt kaos kommer att uppstå om samhället inte socialiserar in 

människor i särskilda könsroller.123  

6.2 Argument för samkönade äktenskap  
Argumenten för samkönade äktenskap är hämtade från Marvin M. Ellisons beskrivning av 

argument som används av förespråkare för samkönade äktenskap och John Corvinos 

argumentation för samkönade äktenskap. Ur dessa två verk har tre centrala argument 

identifierats som presenteras nedan.  

 

                                                
121 Ellison, 2004, 56–57 och Gallagher, 2012, 96–99, 109. 
122 Ellison, 2004, 59, 61–63, 69–70. 
123 Ellison, 2004, 63–64 och Gallagher, 2012, 147-148. 



 
 

 47 

Det första argumentet för samkönade äktenskap är ett rättviseargument som utgår från att alla, 

oberoende av sexuell läggning, bör behandlas på ett likvärdigt sätt. Argumentet utgår från att 

HBTQI-personer är fullt ut mänskliga. Liksom heterosexuella anses de vara förmögna att älska, 

skapa familjer och värna om sina relationer. Därför bör de erhålla samma skydd och erkännande 

av sina relationer som heterosexuella par. Behovet av detta skydd ses som ovidkommande av 

vilka kön som personerna i relationen har. I argumentet lyfts den starka kulturella association 

som finns mellan fri kärlek och äktenskap fram. Äktenskapet förstås inte bara i termer av delad 

ekonomi och reproduktion, utan också i termer av kärlek. Utifrån denna syn på äktenskapet och 

HBTQI-personers kapacitet att ingå relationer anses det orättvist att förneka samkönade par 

möjligheten att ingå äktenskap. Det sänder i sig ett budskap om att kärlek mellan parter av 

motsatta kön är värd ett större erkännande och skydd än kärlek mellan parter av samma kön. 

Förespråkare för samkönade äktenskap menar att frågan om äktenskap inte bör behandla frågan 

om samkönade relationer är värdiga att skyddas. I stället bör det handla om hur samhället kan 

skapa sociala förhållanden där samkönade par kan leva precis som alla andra. Ett gott samhälle 

definieras här som ett samhälle där medlemmarna mår bra och det ses som en social plikt att 

arbeta för ett sådant samhälle.124  

 

Det andra argumentet för samkönade äktenskap handlar om att alternativen som erbjuds 

samkönade par (till exempel partnerskap) anses vara otillräckliga. Flera skäl för denna hållning 

presenteras. För det första garanterar dessa alternativ inte alltid samma rättsliga status som 

äktenskapet. För det andra anses äktenskapet vara mer än en rättslig status, äktenskapet ger 

också en social status och ett erkännande som alternativen inte gör. Partnerskap anses till 

exempel inte vara en lika välkänd och etablerad samlevnadsform som äktenskap. För det tredje 

bidrar alternativa skydd som partnerskapslagar till att upprätthålla en maktordning där 

heterosexualitet ses som normen och homosexualitet underordnas denna. Alternativen bidrar 

till att upprätthålla en tydlig avgränsning mellan människor i heterosexuella respektive 

samkönade relationer.125  

 

Det tredje argumentet för samkönade äktenskap grundar sig i uppfattningen att äktenskap 

gynnar samhället. Förespråkare för samkönade äktenskap argumenterar för att äktenskapet är 

en positiv institution som samhället bör främja. Äktenskapet beskrivs som en viktig byggsten 

för att stärka familjer och samhällen i sin helhet. Flera skäl till detta presenteras och de tre 

                                                
124 Ellison, 2004, 80–85. 
125 Corvino, 2012, 32f och Ellison, 2004, 90–91. 
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huvudsakliga skälen är 1) Många individer ser att det emotionella välmåendet påverkas positivt 

genom äktenskapet. Att samhällets medborgare vårdas och tas omhand genom äktenskapet bör 

ses som en positiv utgång för hela samhället. 2) Det finns ekonomiska fördelar för samhället 

med äktenskapet. När parter ingår äktenskap har man kunnat se att behovet av ekonomiskt stöd 

från staten minskar. 3) Äktenskapet anses spela en positiv roll i syftet att skapa ett öppet 

demokratiskt samhälle. Skälet till detta beskrivs i termer av att individer lär sig att se till andras 

behov och välmående och inte bara sitt eget, vilket i sin tur ökar sannolikheten att de ger tillbaka 

till samhället. Av dessa skäl anses det positivt att göra äktenskapet tillgängligt för så många 

som möjligt. Det anses stärka samhället och inte försvaga det.126  

6.3 Prövning av argumentens hållbarhet  
Nedan kommer hållbarheten i argumenten att prövas och dess förenlighet med min teori om 

mänskliga rättigheter att fastställas. Slutligen presenteras slutsatserna som kan dras av 

prövningen och svaret på frågan om samkönade par bör ha rätt till äktenskap. 

 

Argumenten mot samkönade äktenskap  

Det första argumentet mot samkönade äktenskap grundar sig i bilden av äktenskapet som givet 

av naturen med syftet att förena en man och en kvinna. Enligt argumentet ska äktenskapet binda 

samman mannen och kvinnan som i sin tur anses vara essentiellt olika, inte bara kroppsligt utan 

också i fråga om deras mentalitet och roller. Jag menar att det finns flera problem med detta 

argument. För det första grundar sig argumentet på en essentialistisk teori om kön där 

förespråkarna antar att det finns manliga och kvinnliga essenser som är givna av naturen. Jag 

menar att en sådan syn bör avvisas och ersättas av en syn på kön som social konstruktion. Vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt menar jag formas utifrån samhällens sociala och 

kulturella normer. Därmed speglar dessa uppfattningar samhällens förväntningar och ideal.127 

Utifrån detta perspektiv är det svårt att acceptera att äktenskapet ska föra samman något som 

till naturen är helt olika eftersom olikheterna är socialt konstruerade och därmed också kan 

förändras. För det andra vill jag ifrågasätta synen på äktenskap som något givet av naturen. Jag 

menar att även detta är en social konstruktion. Äktenskapet är utformat av människor i tid och 

rum, vilket också innebär att det är en föränderlig institution. Detta kan vi se genom 

äktenskapets olika utformningar idag. Innehållet i denna uppsats är i sig ett belägg för denna 

                                                
126 Ellison, 2004, 85–86 och Corvino, 2012, 15–18. 
127 Mogård, S., 2010, Att leva tillsammans: en studie i kristen och feministisk sexualetik, Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala, 236.  
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hållning eftersom den problematiserar en situation där äktenskapet rymmer samkönade par i 

vissa länder och inte i andra. Sett ur ett större perspektiv har äktenskapet konstruerats och 

rekonstruerats genom historien och därmed fyllt olika funktioner knutna till specifika tidpunkter 

och kontexter.128  

 

Det andra argumentet mot samkönade äktenskap utgår från att reproduktion är det primära 

syftet med äktenskap och att det först och främst handlar om att föda och fostra barn. Slutsatsen 

som dras i detta argument är att bara heterosexuella par kan leva upp till syftet och att 

äktenskapet därför inte är lämpligt för samkönade par. Det finns skäl att ifrågasätta detta 

argument. För det första vill jag ifrågasätta om reproduktion är det primära syftet med 

äktenskapet. Jag ämnar inte ifrågasätta att barn och uppfostran kan vara en central del inom 

äktenskapet, eller att äktenskapet kan anses vara en god miljö att fostra barn inom. Det jag vill 

ifrågasätta är om reproduktion verkligen är det primära och enda syftet med äktenskapet. Det 

finns många som lever i äktenskap i idag som inte har barn. Det kan finnas olika skäl till det, 

det finns de som väljer att inte skaffa barn och de som helt enkelt inte kan få barn. Varför lever 

dessa människor inom äktenskapets ramar? Jag menar att ett minst lika viktigt syfte med 

äktenskapet kan vara att ge ett ramverk för människors kärlek. Inom äktenskapets ramar kan 

kärleken fördjupas och utvecklas.129  

 

Det tredje argumentet mot samkönade äktenskap grundar sig i moraliska uppfattningar om 

homosexuella. Jag vill börja med att ifrågasätta den sexualisering och stereotypisering som 

ryms i argumentet. Jag menar att den bild som målas upp av homosexuella omöjligen kan göra 

rättvisa för en grupp människor som är utspridda över hela världen och lever olika liv i olika 

kulturella kontexter. Jag menar också att äktenskap som en mänsklig rättighet inte bör formas 

utefter subjektiva moraliska bedömningar av människors livsstil. Utifrån den moraliska 

grunden om mänsklig värdighet menar jag att alla bör respekteras jämlikt oberoende av om 

deras moral bedöms som god eller rent utav förkastlig. Utifrån rättigheternas tydliga 

antidiskrimineringsperspektiv saknar detta argument bäring eftersom rättigheterna ska skydda 

alla oberoende av hur majoriteten tycker att andra ska leva. Om det bara är personer med en 

viss livsstil som skyddas innebär det att personer som lever annorlunda diskrimineras. Att 

                                                
128 Farley, M., 2008, Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics, Bloomsbury Publishing, USA, 186–
187. 
129 Mogård, 2010, 250-251, 260. 
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acceptera detta argument i frågan om en mänsklig rättighet menar jag är att acceptera 

diskriminering.  

 

Det fjärde argumentet mot samkönade äktenskap rymmer en form av argumentation som kallas 

det sluttande planet. Argumentet går ut på att acceptera samkönade äktenskap kommer bidra 

till en längre kedja av negativa händelser. Detta argument är inte hållbart eftersom det grundar 

sig i en bristande logik. Varför skulle samkönade äktenskap leda till att äktenskapet upplöses 

eller att polygami och incest legaliseras? Att acceptera att samkönade par får gifta sig har ingen 

koppling till uppfattningar om att 1) att äktenskapet bör upplösas 2) att incest och polygami bör 

legaliseras. Det ges inga belägg för hur dessa påståenden hänger samman. Det presenteras heller 

inga godtagbara orsakssamband som stödjer att samkönade äktenskap kommer leda till att 

äktenskapet utmanas av förespråkare för polygami eller incest och sedan accepteras. När det 

gäller rädslan för att samkönade äktenskap skulle ge upphov till sexuell anarki och socialt kaos 

finns heller inga närmre beskrivningar av varför det ena kommer leda till det andra.  

 
Argumenten för samkönade äktenskap  

Det första argumentet för samkönade äktenskap som presenterats grundar sig i kravet på social 

rättvisa. Argumentet bygger på tydliga premisser. För det första antas alla besitta samma 

mänsklighet och förmåga att ingå intima relationer. För det andra antas äktenskapet kretsa kring 

fler aspekter än reproduktion och ekonomi. Äktenskapet associeras också med en ömsesidig 

kärlek som ska upprätthållas och växa. Utifrån dessa premisser drar debattörerna slutsatsen att 

alla bör ha möjligheten att ingå äktenskap. De pekar på att förneka samkönade par att ingå 

äktenskap sänder budskapet att deras kärlek är mindre värd att skyddas och erkännas. För det 

första menar jag att det inte finns några belägg för att en människas sexuella läggning har en 

inverkan på förmågan att älska och ingå relationer. Jag förstår definitionen av homosexualitet 

som fysisk attraktion och känslomässig dragning till personer av samma kön.130 Detta innebär 

som debattörerna fastställt inte att människors kapacitet att ingå intima relationer per automatik 

är sämre. För det andra ställer jag mig bakom påståendet att äktenskapet kan syfta till att värna 

om kärlek och stödja den. Jag menar att äktenskapet kan bekräfta ett ömsesidigt löfte om att 

engagera sig och stanna kvar i en relation även under svåra perioder. Jag anser därmed att 

äktenskapet kan vara ett stöd för kärlek och ett gemensamt leverne.131 Utifrån att premisserna 

                                                
130 Nationalencyklopedin, homosexualitet. 
<http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/homosexualitet >(hämtad 2020-05-25). 
131 Mogård, 2010, 250-251, 260. 
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har accepterats finns det flera skäl till att ta detta argument på allvar. Argumentet handlar om 

att uppnå social rättvisa. Vad rättvisa i detta fall innebär menar jag sträcker sig bortom rättvisa 

i frågor om fördelning eller erkännande. Min tolkning är att rättvisa i detta fall innebär lika 

rättigheter för alla. Detta går ytterst tillbaka på rättigheternas moraliska grund om den 

mänskliga värdigheten. Som jag diskuterat i teoriavsnittet är det denna värdighet som ger 

upphov till kravet på att alla individer bör behandlas med lika hänsyn och respekt. Därmed 

rymmer rättigheterna ett antidiskrimineringsperspektiv som betyder att alla har rätt att skyddas, 

oberoende av majoritetens åsikter om vad som är moraliskt eller eftersträvansvärt. Det finns 

såklart vissa fall då skyddet får begränsas som vi kunnat se genom domstolens 

tolkningsprinciper och artiklar med inbyggda begränsningsklausuler. I sådana fall brukar 

rättighetsskyddet vägas mot andra värden eller rättigheter. I detta fall tycks det inte handla om 

särskilda omständigheter, utan om att konsekvent förneka en grupp lika rättigheter. Att i regel 

neka en grupp lika rättigheter är inte förenligt med min teori om mänskliga rättigheter, det går 

emot den grund som rättigheterna vilar på och kraven som den ger upphov till.  

 

Det andra argumentet för samkönade äktenskap är en kritik riktad mot alternativa skydd som 

erbjuds samkönade par. Förespråkare för argumentet menar att alternativen inte garanterar ett 

jämlikt juridiskt skydd, inte ger samma sociala status som äktenskapet och upprätthåller en 

tydlig maktordning mellan heterosexuella relationer och homosexuella relationer. Så till frågan 

om det finns skäl att acceptera dessa påståenden. Den rättspraxis från Europadomstolen som 

presenterades i avsnitt 4.2 stödjer argumentets två första påståenden. Rättspraxis visar att 

konventionsstaterna ges en viss tolkningsmarginal vid utformningen av alternativa skydd. 

Därmed ställs inte kravet på att alternativa skydd måste vara identiska med äktenskapets skydd. 

Domstolen bekräftar också att äktenskapet har en särskild status som inte kan jämföras med 

ställningen som par utanför äktenskapet har.132 Utifrån uppfattningen att äktenskapet har en 

särskild status menar jag att det är tydligt att det tredje påståendet om att en maktordning 

upprätthålls stämmer. De olika skydden kan bidra till att upprätthålla en åtskillnad och 

heteronorm eftersom heterosexuella par inkluderas i den institutionen med högst status.133 

Utifrån den mänskliga värdigheten och kravet på lika behandling tycks det onekligen vara så 

att alternativen är otillräckliga.  

                                                
132 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 108 och Gas 
and Dubois v. France (Application No 25951/07) ECtHR Judgment 15 March 2012, paragraf 68. 
133 Mogård, 2010, 259 och Ambjörnsson, 2006, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 51–52. 
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Det tredje och sista argumentet för samkönade äktenskap som har presenterats utgår ifrån att 

äktenskap är en institution som ger positiva effekter i samhället. Därför menar debattörerna att 

samhället har mer att vinna på att inkludera samkönade par än att utesluta dem. Hur ska man 

tänka kring det här argumentet? Trots att äktenskapet är en mänsklig rättighet och därmed får 

antas ses som en viktig institution, menar jag att argument om vad som gynnar samhället inte 

bör vara avgörande i en fråga om rättigheter. Som tidigare diskuterats finns en risk att 

majoritetens preferenser om vad som är eftersträvansvärt får styra, vilket medför risken för ett 

ojämlikt skydd. Jag menar att de övriga två argumenten är skäl nog för att acceptera samkönade 

äktenskap. Som en mänsklig rättighet menar jag att äktenskapet i regel bör erbjudas alla. En 

villkorad rättighet går i sig emot själva idén med mänskliga rättigheter och strävan mot att 

skydda allas värdighet.  

6.4 Konklusion 
I detta kapitel har jag presenterat och prövat centrala argument i debatten om samkönade 

äktenskap. Genom prövningen har jag visat att argumenten mot samkönade äktenskap inte är 

hållbara. Argumenten har bedömts som bristfälliga och anses inte leva upp till kraven jag menar 

bör ställas på ett rättighetsskydd. Argumentet för att äktenskapet är heterosexuellt och något 

givet av naturen har bedömts som bristfälligt med grund i att både kön och äktenskap är sociala 

konstruktioner. Argumentet där reproduktion framställs som det primära syftet med äktenskap 

har också ifrågasatts. Trots att reproduktion kan vara en central del i äktenskapet menar jag att 

det i vår samtid och kontext varken behöver vara det primära eller enda syftet. Argumentet som 

grundar sig i moraliska uppfattningar har också ifrågasatts eftersom föreställningar om 

människors individuella moral inte bör vara avgörande i frågan om rättighetsskydd. Att reglera 

rättighetsskyddet utefter dessa uppfattningar menar jag är diskriminerande. Det sista 

argumentet om potentiella negativa konsekvenser av samkönade äktenskap har bedömts som 

ogrundat.  

 

Genom prövningen har jag visat att de två första argumenten för samkönade äktenskap är 

hållbara utifrån homosexuellas mänsklighet och förmåga att ingå intima relationer, men också 

utifrån den rättspraxis som presenterats i avsnitt 4.2. Argumenten ställer krav på social rättvisa 

och lika skydd och erkännande för samkönade par. Genom argumenten kopplas frågan om 

äktenskap för samkönade par samman med frågan om rättvisa. Kravet på rättvisa kan i detta 

fall tolkas som ett krav på lika rättigheter. Utifrån den moraliska grunden som rättigheterna 

vilar på menar jag att det är rimligt att ställa krav på lika rättigheter och att människor behandlas 
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lika i liknande situationer. I detta fall handlar det om att samkönade par med samma kapacitet 

att ingå stabila relationer som par av motsatt kön inte ges samma möjligheter till erkännande 

och skydd. Som tidigare nämnts menar jag att inga giltiga skäl till olika behandling har angetts 

i motargumenten. Samma slutsatser går att dra utifrån det tredje argumentet som lagts fram för 

samkönade äktenskap. Om äktenskap är värdefullt och viktigt, vilket en rättighet oftast anses 

vara, bör den i regel gälla alla. Utifrån prövningen av argumenten för och emot samkönade 

äktenskap har jag kommit fram till att samkönade par har en moralisk rätt till äktenskap. 
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7. En etisk granskning av rätten till äktenskap 
Syftet med detta kapitel är att ta reda på om Europakonventionen ger ett tillräckligt skydd för 

samkönade par. Den fråga jag vill besvara handlar om vilka etiska krav som egentligen bör 

ställas på utformningen och skyddet av rätten till äktenskap. För att besvara denna fråga 

kommer jag gå tillbaka till den gällande rätt som fastställts och svaret på uppsatsens första 

frågeställning. Jag kommer också att gå tillbaka till de slutsatser som dragits i frågan om 

samkönade pars rätt till äktenskap och svaret på uppsatsens andra frågeställning. Tillsammans 

kommer dessa svar och resonemang att utgöra grunden för svaret på den tredje frågeställningen.  

 

Den första frågan jag besvarat i uppsatsen handlar om att fastställa hur rätten till äktenskap 

regleras och tolkas inom det europeiska människorättssystemet. Inledningsvis presenterades 

därför artikel 12, 8 och 14 som alla har prövats i fall som berör äktenskap för samkönade par. 

Rättsregeln som reglerar rätten till äktenskap är artikel 12. Genom en ordagrann läsning av 

artikeln har jag konstaterat att det inte går att fastställa vilket slags äktenskap skyddas. Den 

gällande rätt som fastställts säger dock att det är heterosexuella äktenskap som skyddas och att 

konventionen inte garanterar samkönade par någon rätt till äktenskap. I det vägledande fallet 

Schalk & Kopf mot Österrike fastställde domstolen att ordalydelsen i artikel 12 i kombination 

med dess ursprungliga syfte tyder på att det är heterosexuella äktenskap som skyddas. Samtidigt 

som domstolen fastställde detta betonade de att artikelns skydd inte alltid måste begränsas till 

par av motsatt kön, vilket tyder på att artikelns skydd kan inkludera samkönade par. Det som 

ser ut att vara avgörande för domstolens hållning är att det inte föreligger någon europeisk 

konsensus i frågan. Av detta skäl har domstolen valt att inte vidga skyddet till att inkludera 

samkönade par. Domstolen har varit tydlig med att den tänker vänta in en samhällsförändring 

och staters medgivande innan skyddet i artikel 12 kan komma att vidgas. Det går därmed att 

dra slutsatsen att domstolen kommer att vara försiktig med att tolka artikel 12 evolutionärt så 

länge det inte finns ett majoritetsstöd från konventionsstaterna. 

 

Trots att utvecklingen tycks stå still i frågan om äktenskapet har större krav ställts på alternativa 

skydd för samkönade par. Efter att samkönade par erkänts som familjer har domstolen prövat 

flera fall där de ställt krav på någon form av rättsligt erkännande och skydd för samkönade par. 

Domstolen har beskrivit det alternativa skyddet både som en fråga om rättsligt skydd och som 

en fråga om ett erkännande som ger legitimitet åt dessa relationer. Domstolen ställer krav på ett 

generellt skydd, men har valt att lämna den exakta utformningen till konventionsstaterna att 
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besluta om. När individer prövat rätten till äktenskap genom att hänvisa till lika skydd av 

familjeliv (artikel 8) och att inte diskrimineras på grund av sexuell läggning (artikel 14) har 

domstolen hänvisat till att artiklarna i konventionen inte får tolkas så de står i strid med 

varandra. Därmed kan varken artikel 8 eller artikel 8 i en samläsning med artikel 14 ge upphov 

till en rätt till äktenskap för samkönade par.  

 

Efter att ha fastställt gällande rätt valde jag att titta närmare på grunden för den evolutionära 

tolkningen av konventionen. Jag granskade två olika positioner i frågan 1) Uppfattningen att 

moralen bör ligga till grund för en evolutionär tolkning och 2) Uppfattningen att en europeisk 

konsensus bör ligga till grund för en evolutionär tolkning. Syftet med denna granskning var att 

problematisera vad som utgör en legitim grund för tolkningen utifrån min teori om mänskliga 

rättigheter. Letsas och Dzehtsiarous positioner ställdes mot varandra och jag diskuterade 

särskilt deras ståndpunkter i frågan om människorättssystemets syfte, minoriteters 

rättighetsskydd och domstolens legitimitet. I frågan människorättssystemet syfte bekräftade jag 

att konventionen och domstolen syftar till att främja människorättskyddet, enhet och samarbete. 

I denna fråga valde jag att ifrågasätta att fokus på enhet och samarbete går så långt att skyddet 

av rättigheterna åsidosätts för att undvika konfrontation. I frågan om minoriteters rätt ställdes 

Dzehtsiarous positiva bild av minoritetsskyddet mot Letsas kritik av hur lång tid det kan ta för 

skyddet att utvecklas från att en individ för första gången gör anspråk på lika rättigheter. Utifrån 

antidiskrimineringsperspektivet i min teori bedömde jag att en europeisk konsensus är en 

otillräcklig grund för tolkning i fall som handlar om att skydda minoriteter. Skälet till detta är 

att minoriteter riskerar att hamna i kläm i väntan på en konsensus, utan några garantier om att 

praxis kommer ändras. I frågan om domstolens legitimitet valde jag att ifrågasätta den 

legitimitet som följer av konsensusbeslut och argumentera för att den är problematisk. Den är 

problematisk eftersom konsensusbeslut kan leda till att ett ojämlikt skydd upprätthålls, vilket i 

sin tur gör att domstolen kan och bör ifrågasättas. I stället menar jag att domstolen får legitimitet 

när den dömer utefter de moraliska värden som konventionen vilar på för att främja ett jämlikt 

skydd. I detta avsnitt valde jag därför att acceptera Letsas position som säger att den 

evolutionära tolkningen bör baseras på de moraliska principer som ligger till grund för 

konventionen. 

 

Den andra frågan jag har besvarat i uppsatsen handlar om att identifiera centrala argument i 

debatten om samkönade äktenskap och bedöma dem ur ett rättighetsperspektiv. I detta avsnitt 

lyfte jag fram centrala argument för och emot samkönade äktenskap och prövade dessa utifrån 
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min teori om mänskliga rättigheter. De centrala argument som identifierades mot samkönade 

äktenskap handlar om äktenskapet som en given ordning för att förena man och kvinna som av 

naturen är essentiellt olika, att reproduktion är det centrala syftet med äktenskap, att 

homosexuella inte är lämpade att ingå äktenskap och slutligen att samkönade par kommer att 

sätta igång en kedjereaktion där äktenskapet upplöses och incest och polygami legaliseras. 

Genom hållbarhetsprövningen visade jag att argumenten mot samkönade äktenskap inte är 

hållbara. Argumenten bedömdes som bristfälliga eller oförenliga med rättigheternas moraliska 

grund. Utifrån en syn på kön och äktenskap som en social konstruktion bedömdes argumentet 

om ett av naturen givet äktenskap med syfte att förena man och kvinna som bristfälligt. Att 

reproduktion är det primära syftet med äktenskapet ifrågasattes i relation till synen på 

äktenskapet som ett institutionellt ramverk för kärlek. De moraliska uppfattningar om 

homosexuella som angetts bedömdes som generaliseringar och irrelevanta i frågan om 

rättighetsskyddet. Slutligen bedömdes argumentet om vilka negativa konsekvenser som 

samkönade äktenskap skulle leda till som ogrundat. 

 

De centrala argument som identifierades för samkönade äktenskap handlar om att uppnå social 

rättvisa, att alternativa skydd som erbjuds inte är likvärdiga och slutligen att äktenskapet anses 

vara en positiv institution som samhället gynnas av att främja också för samkönade par. 

Argumenten som kretsar kring social rättvisa och lika behandling bedömdes vara i linje med 

min teori om mänskliga rättigheter. Argumenten grundar sig i allas kapacitet att älska och krav 

på lika behandling. Jag konstaterade att kravet på rättvisa i detta fall kan tolkas som krav på 

lika rättigheter och bör tas på allvar. Gällande det sista argumentet menar jag att 

rättighetsskyddet i första hand bör bedömas utifrån allas lika rätt och inte utifrån vad som 

gynnar samhället. Utefter prövningen av dessa argument kunde jag tillslut fastställa att det 

föreligger en moralisk rätt till äktenskap för samkönade par. 

 

Hittills har jag alltså kunnat konstatera att Europakonventionen inte skyddar någon rätt till 

äktenskap för samkönade par. Domstolen har valt att vänta in en större samhällsförändring i 

konventionsstaterna innan skyddet i artikel 12 potentiellt kan komma att utvidgas. Samtidigt 

har jag hävdat att samkönade par har en moralisk rätt till äktenskap utifrån den moraliska grund 

som rättigheterna vilar på. Utifrån dessa slutsatser menar jag att det finns en motsägelse mellan 

moralen som ligger till grund för rättigheterna och hur domstolen har valt att tolka rätten till 

äktenskap för samkönade par. Detta är problematiskt av flera skäl. När samkönade par vänder 

sig till Europadomstolen i denna fråga menar jag att de gör anspråk på att respekteras i enlighet 
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med en status de redan har som människor. När de belyser att nuvarande förhållanden inte är 

jämlika menar jag också att behovet av ett mer uttömmande rättighetsskydd aktualiseras. 

Domstolens respons på dessa klagomål har varit att avvakta och inte svara till behovet. I stället 

har domstolen betonat att det är viktigt att ta hänsyn till att äktenskapet är förankrat i sociala 

och kulturella kontexter och därmed kan vara utformat på olika sätt. Av denna anledning menar 

domstolen att nationella lagstiftare är bättre lämpade att bedöma samhällets behov.134 Jag vill 

ifrågasätta om det är rimligt att lämna frågan om äktenskapets utformning till staterna att besluta 

om när en minoritet väcker talan och påpekar ojämlika förhållanden. Det går att ifrågasätta vad 

som menas med samhällets behov. Mest troligt är att det är majoritetssamhällets behov som 

åsyftas eftersom det är minoriteter som väckt talan hos Europadomstolen. Att majoriteten 

föredrar att äktenskapet utformas på ett visst sätt betyder inte att det kommer bidra till jämlika 

förhållanden. Utifrån den teori jag presenterat finns en problematik att ta hänsyn till majoriteten 

i frågan om minoriteters rättighetsskydd. Ronald Dworkin har uppmärksammat att det inte går 

att bedöma vilka preferenser som ligger bakom majoritetsbeslut. I de stater som domstolen 

lämnar över ansvaret till kan det därför vara så att samkönade par inte tillåts att ingå äktenskap 

eftersom att majoriteten i samhället anser att de är mindre värda eller omoraliska. Det går 

därmed att ifrågasätta om inte domstolen är mer lämpad att bedöma i frågor om jämlika 

förhållanden för minoriteter.135 

 

Som jag diskuterat tidigare kan tolkningsprincipen om en europeisk konsensus kritiseras 

eftersom den riskerar att upprätthålla ojämlika förhållanden. Jag menar att kravet på konsensus 

som grund för en evolutionär tolkning av artikel 12 gör just detta. Kravet på konsensus bidrar 

till att upprätthålla och legitimera en situation där människor inte garanteras ett jämlikt skydd 

och erkännande. I dagsläget garanteras samkönade par ett jämlikt skydd och erkännande i de 

16 länder som valt att legalisera samkönade äktenskap. Det innebär att samkönade par som 

lever i de resterande 31 länderna inte garanteras ett jämlikt skydd och erkännande. Personerna 

som inte skyddas har ingen vetskap om skyddet kan komma att inkludera dem i framtiden. Det 

finns inga garantier för om eller när en majoritet av konventionsstaterna kommer att legalisera 

samkönade äktenskap. Det är därför svårt att förutspå om och i så fall hur lång tid det kommer 

dröja innan domstolen väljer att tolka artikel 12 evolutionärt för att inkludera samkönade par. 

Enligt den lagstiftning som presenterades i uppsatsens inledning ser utvecklingen i 

                                                
134 Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 57-58, 62. 
135 Dworkin, 1977, 276-277, 269. 
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konventionsstaterna oviss ut. De 16 stater som legaliserat samkönade äktenskap kan ställas mot 

de 13 stater som infört konstitutionella förbud mot samkönade äktenskap. Detta visar att 

situationen inte speglar en linjär utveckling mot ett självklart mål. Istället framstår det som att 

konventionsstaterna är på väg åt olika håll och att debatten om samkönade äktenskap blir allt 

mer polariserad. Jag har tidigare hänvisat till en artikel skriven av Pustorino där han menar att 

domstolen inte verkar ha någon intention att vidga skyddet i artikel 12 till att inkludera 

samkönade par inom en nära framtid.136 Det är en bedömning som jag menar att det finns skäl 

att ställa sig bakom. Utifrån min granskning av rättspraxis menar jag att domstolens fasta 

hållning efter fallet Schalk och Kopf mot Österrike tyder på detta. Domstolen har efter domslutet 

framförallt valt att pröva om samkönade par bör skyddas genom andra alternativ.  

 

Något som tidigare har kritiserats är domstolens ovilja att behandla frågan om samkönade par 

och äktenskap. I sin läsning av resonemanget i Schalk & Kopf mot Österrike har Johnson 

kritiserat domstolens benämning av samkönade äktenskap som en känslig och kontroversiell 

fråga. Johnson menar att domstolen inte bör undvika att behandla frågan av detta skäl och 

betonar att frågan varken är känslig eller kontroversiell för de samkönade par som berörs.137 

Det finns skäl att hålla med Johnson. Jag menar att samkönade par har en moralisk rätt till 

äktenskap och det finns en grundläggande problematik med att inte ta denna på allvar. I 

rättsfallen som granskats i denna uppsats har domstolen fortsättningsvis avvisat frågan om 

samkönade äktenskap utan att granska om det faktiskt finns giltiga skäl till olika behandling. 

Domstolen prövar alltså inte på vilka grunder det är legitimt att upprätthålla vad jag anser är 

diskriminerande förhållanden. Jag menar att domstolen istället bör lyfta fram och diskutera 

skälen till olika behandling och förankra tolkningen i rättigheternas moraliska grund och kravet 

på lika skydd. Så som det ser ut idag anser jag att domstolen inte tagit en tillräckligt stor hänsyn 

till moralen i sin tolkning av artikel 12. Detta menar jag är viktigt för att undvika att bidra till 

att upprätthålla ett ojämlikt skydd så långt det är möjligt. Eftersom domstolens tolkning inte är 

tillräckligt förankrad i moralen menar jag att den inte anlägger ett tillräckligt starkt 

antidiskrimineringsperspektiv i frågan om rätten till äktenskap.  

 

Hamilton är en av de forskare som presenterats tidigare som granskat domstolens rättspraxis i 

frågan om samkönade pars rätt till äktenskap. Hamilton presenterar genom sin granskning de 

argument han menar har störst potential för att få domstolen att revidera sin rättspraxis. För att 

                                                
136 Pustorino, 2014, 405–406. 
137 Johnson, 2013, 162. 
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göra detta väljer han att titta på hur artikel 8 och 14 har tolkats. Till skillnad från Hamilton har 

mitt syfte inte varit att svara på hur domstolen kan övertygas om att en konsensus uppnåtts. Ur 

ett etiskt perspektiv menar jag att problemet framförallt handlar om att moralen inte inkluderas 

i domstolens tolkning och att konsensus får vara avgörande i beslutet om en minoritets 

rättighetsskydd.138 Jag menar att en tolkning som är oförenlig med rättigheternas moraliska 

grund inte bör accepteras av domstolen om inte särskilda omständigheter föreligger. Som jag 

diskuterat tidigare tycks frågan om samkönade äktenskap inte bedömas i relation till några 

särskilda förhållanden som ger skäl till olika behandling, istället framstår det som att samkönade 

par konsekvent förnekas rätten till äktenskap.  

 

Flera forskare har kritiserat domstolens rättspraxis, även om kritiken är olika långtgående. 

Kritiken som många enats kring är att de ojämlika förhållanden som jag diskuterat också 

upprätthåller en heteronormativ och traditionell förståelse av äktenskapet som en förening 

mellan en man och kvinna. Åtskillnaden mellan skyddet för heterosexuella par och skyddet för 

samkönade par kritiseras för att reproducera distinkta uppdelningar mellan heterosexuella och 

homosexuella, kärlek och sex, offentligt och privat och slutligen vad som anses bra och 

dåligt.139 Utifrån denna uppsats finns det också skäl att ställa sig bakom denna kritik. Trots att 

uppdelningen mellan privat och offentligt har börjat luckras upp efter att samkönade par erkänts 

som familjer, fortsätter en maktordning mellan heterosexuella par och samkönade par att 

upprätthållas genom gällande rätt. Detta eftersom att 1) rätten till äktenskap bara skyddar 

heterosexuella par 2) domstolen har bekräftat att äktenskapet ger en särskild status som inte är 

jämförbar med andra föreningar och 3) domstolen bara har ställt ett generellt krav på de 

alternativa skydd som ska erbjudas samkönade par. Det innebär att konventionsstaterna är 

skyldiga att erbjuda samkönade par någon form av skydd, men att det inte behöver leva upp till 

innehållet i äktenskapets skydd.140 Det finns därmed en risk att skydden skiljer sig åt både 

genom social status och i form av det rättsliga skyddet. Utifrån dessa fakta framstår det 

oundvikligen som att ett sätt att leva premieras och det är att leva inom äktenskapet som ett par 

av motsatta kön.  

 

                                                
138 Hamilton, 2018, 1585. 
139 Johnson, 2013, 159 och Grigolo, 2003, 1041. 
140 Gas and Dubois v. France (Application No 25951/07) ECtHR Judgment 15 March 2012, paragraf 66-68 och 
Schalk & Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04), ECtHR, Judgment 24 June 2010, paragraf 108 och European 
Court of Human rights, 2016, Press release issued by the registrar of the court: ECHR 199: Prohibition in France 
of marriage between same-sex couples prior to the Law of 17 May 2013 was not contrary to the Convention. 
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Utifrån kritiken som diskuterats i stycket ovan skiljer sig Hamiltons och Johnsons positioner 

från Grigolos. När Johnson och Hamilton kritiserar nuvarande rättspraxis väljer Grigolo att gå 

steget längre för att diskutera om artikeln överhuvudtaget bör finnas i konventionen. Grigolo 

ifrågasätter att artikel 12 ska vara en egen rättighet. Även om samkönade par skulle inkluderas 

i rättighetens skydd menar han att den bidrar till ett nytt rättighetsglapp mellan de som väljer 

att ingå äktenskap och inte. Grigolo önskar därför att artikel 12 tas bort och att alla institutionella 

ramar för familjer regleras under skyddet av familjeliv i artikel 8.141 Jag menar att det är en viss 

skillnad mellan att prata om dessa scenarion 1) att alla inte garanteras samma rätt till äktenskap 

och 2) att alla garanteras rätten till äktenskap, men att vissa väljer att inte ingå äktenskap. Jag 

håller med Grigolo om att det första scenariot bör kritiseras som ett rättighetsglapp, men kan 

inte se att det andra scenariot handlar om ett sådant glapp. När Grigolo kritiserar det andra 

scenariot som ett rättighetsglapp tolkar jag det istället som en kritik av att äktenskapet premieras 

som samlevnadsform och att Grigolo önskar att alla former för samlevnad likställs. Utifrån 

syftet med denna uppsats och dess problemställningar har jag inte för avsikt att kritisera 

äktenskapets status. Jag har istället ämnat undersöka och granska hur rätten till äktenskap 

utformats och tolkas. Utifrån ett scenario där artikel 12 kommer finnas kvar, vilket också kan 

anses vara troligt, menar jag därför att tolkningen behöver förändras. Domstolen har fastställt 

att rättsregeln i sig kan innefatta samkönade par, vilket tyder på att den yttersta problematiken 

ligger i tolkningen av rättsregeln. Utifrån den granskning som genomförts i uppsatsen menar 

jag att det bör ställas vissa etiska krav på hur rätten till äktenskap tolkas inom det europeiska 

människorättssystemet. Jag menar att tolkningen av rätten till äktenskap bör förankras i 

rättigheternas moraliska grund i en större utsträckning än idag. Detta innebär att allas lika 

värdighet bör erkännas och att rättighetsskyddet bör innefatta att alla ska behandlas med lika 

respekt. Utifrån denna grund kan slutsatsen dras att alla, inklusive samkönade par, bör 

inkluderas i rättighetsskyddet. Därför bör de etiska kraven på tolkningen vara att tillgodose 

denna rätt. Utifrån en moralisk grund har samkönade par en rätt till äktenskap, en mänsklig 

rättighet som Europadomstolen har utrymme att erkänna inom ramen för artikel 12.  

 

För att summera har jag i denna uppsats visat att lagstiftningen i Europa skiljer sig åt i frågan 

om vem som har rätt att ingå äktenskap. Jag har också visat att varken artikel 12, 8 och 14 i 

Europakonventionen garanterar någon rätt till äktenskap för samkönade par. Med hänvisning 

till konventionsstaternas lagstiftning och en brist på konsensus har Europadomstolen valt att 

                                                
141 Grigolo, 2003, 1028, 1041–1042. 
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avvakta och inte inkludera samkönade par i skyddet. Mot detta har jag argumenterat för att för 

att utformningen och tolkningen av rättigheten bör förankras i rättigheternas moraliska grund. 

Jag menar att denna grund utgörs av den mänskliga värdigheten som i sin tur ställer krav på 

respekt och lika behandling. Jag har därför ställt mig bakom Letsas position om att domstolen 

bör ta hänsyn till moralprinciperna som ligger till grund för konventionen i sin evolutionära 

tolkning. När jag sedan gått vidare för att granska centrala argument i debatten om samkönade 

äktenskap har jag gjort bedömningen att samkönade par har en moralisk rätt till äktenskap. Jag 

menar därför att det finns en motsägelse mellan moralen som ligger till grund för rättigheterna 

och domstolens tolkning av rätten till äktenskap. Konsekvenserna av detta innebär i dagsläget 

att samkönade par inte garanteras ett likvärdigt skydd och erkännande som par av motsatta kön. 

Domstolen tar istället hänsyn till konventionsstaternas lagstiftning utan att pröva om det finns 

giltiga skäl för att behandla människor olika. På detta sätt bidrar domstolen till att upprätthålla 

ojämlika förhållanden där samkönade par i många av konventionsstaterna hamnar i ett rättsligt 

vakuum utan några garantier för om eller när rättighetsskyddet kan utvidgas. Som poängterats 

i den tidigare forskningen reproduceras därmed en heteronormativ förståelse av äktenskapet. 

Enligt dessa slutsatser och resonemangen i denna uppsats menar jag att domstolens tolkning 

bör förankras i rättigheternas moraliska grund och att de etiska kraven därmed bör vara att 

tillgodose rätten till äktenskap för samkönade par.  
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