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Förord 
 

Nu är det tyvärr nästan över. Nio fantastiska terminer i Uppsala som har gått alldeles för 

fort är nu på väg att slutföras. Men jag känner mig redo ändå; redo att lämna in mitt 

sista arbete som student och att släppa taget om min nionde termin. 

 Då detta examensarbete är mitt sista arbeta jag kommer producera som student 

vill jag passa på att nämna några personer som har varit viktigt för mig under min tid 

som student.  

 Den första personen jag vill tacka är professor Jeffrey Sikkenga. Efter mitt första 

seminarium med dig i kursen Constitutional Rights hade jag inget val än att byta 

inriktning från ekonomi till juridik. Du fick mig att älska konstitutionella frågor med 

dina fantasika seminarium fyllda av diskussioner och reflektioner. Tack för de kurser jag 

läste för dig under mina två år i USA innan jag kom till Uppsala. Jag vet att du aldrig 

kommer kunna läsa detta arbete men jag hoppas att du skulle vara stolt över mig om du 

kunde det. 

 Jag vill även passa på att nämna mina två vänner och studiekamrater Therese 

Säde och Karin Almér. Tillsammans har vi tagit oss igenom tentaplugg efter tentaplugg, 

och vi klarade dem alla galant! Vi har stundvis känt oss både förtvivlade och stressade 

men vi har aldrig glömt det viktiga i livet, att kunna skratta och glädjas tillsammans 

även när det är tufft. Ni har hjälpt mig mer än vad ni anar. 

 Ett stort tack till min handledare professor Karin Åhman. Dina synpunkter under 

arbetets gång har hjälpt otroligt. Jag vet att jag tyvärr oftast har skickat utkast i sista 

stund, men du har alltid tagit dig tid att komma med synpunkter. För mig har det varit 

särskilt kul att få ha dig som handledare. Du var den första professorn jag hade under 

termin ett i Uppsala då jag kom som en ung kille med en massa åsikter. Du började 

redan då få lite ordning på mig. Det känns därför extra roligt att jag både fick starta och 

avsluta min utbildning med dig. Cirkeln är äntligen sluten. 

 Slutligen vill jag tacka min fantastiska fru Elizabeth Håkansson. Jag vet inte hur 

du har klarat dig men på något sätt har du stått ut med mig under mina år som student 

med alla mina tankar, drömmar och idéer. Utan dig förlorar det mesta värde. Nu när 

arbetet äntligen är över har jag lovat min dotter att inte skriva någonting på ett tag utan 

att endast njuta och umgås med familjen! 

 

Knivsta i mars 2014 

 

Erik Håkansson 
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Kapitel 1 

Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Mänskliga rättigheter har traditionellt sätt aldrig utgjort en aktiv del av den svenska 

rättsmentaliteten, vare sig hos befolkningen eller de svenska domstolarna.
1
 Individer 

som har ansett att deras rättigheter blivit kränkta av den svenska staten har, enligt vissa, 

fått vända sig till Strasbourg för att förlita sig på att Europadomstolen, i sin tolkning av 

den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (hädanefter EKMR eller Europakonventionen), ska ge 

individen rätt.
2
 

 Sedan 1995 är Sverige inte bara statsrättsligt bunden av EKMR utan 

konventionen utgör sedan dess även en del av den inhemska rättsordningen. Svenska 

domstolar kan, och ska, därför sedan 1995 direkt tillämpa EKMR i sin dömande 

verksamhet. Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen (EU) har också lett till att 

Europakonventionens ställning har förstärkts i Sverige. Detta eftersom att EKMR utgör 

en del av Europarättens rättskällor
3
 men även genom införandet av den Europeiska 

Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna (EU-stadgan) som i stort sätt 

överensstämmer med EKMR.
4
 

1.2 Syfte 
Uppstatsen syftar till att undersöka hur svenska tingsrätter tillämpar EKMR i sin 

dömande verksamhet. Arbetet tar framförallt sikte på fyra frågeställningar. Dessa är:  

 i) I vilken utsträckning tillämpas EKMR av tingsrätterna? Frågeställningen 

syftar till att undersöka om EKMR utgör en relevant och levande del av den svenska 

rättsordningen i underinstanserna. 

 ii) Följer tingsrätterna lagstiftarens ambition om mänskliga rättigheters 

genomslag i rättstillämpningen? 

 iii) Kan Högsta domstolens (HD) metoder för att tillämpa EKMR ses i hur 

tingsrätterna tillämpar EKMR? Eftersom HD utvecklar ett antal metoder för att tillämpa 

EKMR är det av intresse att undersöka huruvida HD:s praxis för att tillämpa EKMR får 

genomslag i tingsrätterna. 

                                                 
1
  Jfr Bernitz i De mänskliga rättigheterna i Europa och Sverige s. 13. 

2  Zaremba, Grundlagen som symbol, s. 157. 

3  Se Craig, De Búrca, EU Law – Text, Cases, and Materials, s. 362ff och EUF Artikel 6 p.3. 
4
  Enligt Stadgans artikel 52 p.3 ska EU-stadgans rättigheter, där de motsvara rättigheterna i EKMR, ha 

samma innebörd och räckvidd som rättigheterna i EKMR. 
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 iiii) Hur behandlar tingsrätterna invändningar om EKMR? Frågeställningen tar 

sikte på hur tingsrätterna i den materiella delen behandlar EKMR. Speciellt hur 

tingsrätterna ser på förhållandet mellan Europakonventionen och övrig lagstiftning, men 

även hur tingsrätterna rent praktiskt går till väga för att fastställa vad gällande rätt för 

EKMR är. 

1.3 Metod 
För att uppnå syftet med uppsatsen kommer en empirisk undersökning av 

tingsrättsdomar som tillämpar Europakonventionen att genomföras. Det kan verka 

underligt att fokus ligger på tingsrätterna. Tingsrätterna har traditionellt ingen tyngd 

som prejudikat i den bemärkelsen att andra domstolar upplever sig som bundna av ett 

avgörande i en tingsrätt. Ett enskilt tingsrättsavgörande har därför inget större värde för 

att klargöra vad ”gällande rätt” är i en specifik juridisk fråga. Däremot genom att 

studera ett större antal avgöranden från tingsrätterna kan, enligt min mening, någonting 

sägas om ”gällande rätt i faktisk mening”.
5
 

 Anledningen till att jag valt att undersöka domstolsavgöranden är för att det är i 

domstolarna som ”lagen” (i detta fall EKMR) kommer till uttryck.
6
 De domstolar som 

står för majoriteten av den dömande verksamheten i Sverige är underinstanserna. 

Självklart är rättsfall där HD tillämpar EKMR av intresse. Jag kommer själv att 

använda mig av flera av HD:s avgöranden i arbetet. Däremot tror jag inte att man får en 

verklig bild av Europakonventionens genomslag i svensk rätt genom att stirra sig blind 

på ett antal HD avgöranden per år som berör EKMR. Jag är intresserad av vilket 

genomslag EKMR verkligen har i svensk rätt och det är därför jag har valt att undersöka 

hur tingsrätterna tillämpar Europakonventionen. 

Metoden för att undersöka de framtagna tingsrättsdomarna kommer att bestå av 

en kvantitativ och en kvalitativ analys. Den kvantitativa delen består av att sortera in de 

mål som redovisas utifrån vissa kriterier för att på ett övergripande plan kunna utläsa 

vilket genomslag EKMR får i tingsrätterna. Den kvalitativa delen består sedan av att 

fastställa hur, rent innehållsmässigt, som underinstanserna behandlar EKMR i sin 

dömande verksamhet. 

                                                 
5
  Uppdelningen av gällande rätt i sedvanlig ordning och i faktisk betydelse är tagen från Sandgren. Se 

Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 17f. 
6
  Detta eftersom att jag, i likhet med de amerikanska rättsrealisterna, anser att det är domstolarna som 

ytterst avgör vad lagen är. Holmes beskriver det illustrerande  med formuleringen att ”the bad man … 

does not care two straws  for the axioms or deductions, but that he does want to know what the 

Massachusetts or English courts are likely to do in fact. I am much of his mind. The prophecies or 

what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law”, Holmes i 

The Path of the Law, 10 Harvard Law Review 457 (1897) s. 460f. 
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 Eftersom att uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka den juridiska 

verkligheten genom en empirisk undersökning av ett antal tingsrättsdomar kommer 

metoden att skilja sig från den traditionella rättsdogmatiska metoden. Detta utesluter 

däremot inte att jag använder mig av såväl förarbeten, praxis och doktrin under arbetets 

gång, speciellt i de inledande kapitlen. 

1.4 Avgränsning och material 
Arbetet är avgränsat både avseende material och tidsomfång. Avgränsningen i materialet 

består av att det är endast tingsrätternas bedömningar av EKMR som undersöks. Ett 

alternativ är att undersöka hur tingsrätterna behandlar frågor om mänskliga rättigheter i 

ett vidare perspektiv och därmed även inräkna Regeringsformens (RF) andra kapitel och 

även EU-stadgan. Anledningen till att endast Europakonventionen valts är att jag är av 

uppfattning att det är bättre, i ett examensarbete av detta slag, att fokusera på ett mer 

konkret och avgränsat område än att försöka ta ett mycket vidare perspektiv med risk 

för att innehållet blir allt för spretigt. 

 En annan avgränsning, som följer naturligt av syftet, är att det är endast 

tingsrätterna som undersöks. Ett alternativ är att undersöka underinstansernas, inräknat 

förvaltningsrätternas, tillämpning av EKMR. Detta hade varit intressant då det hade 

möjliggjort för en jämförelse mellan förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Då 

materialet för tingsrätterna redan är relativt omfattande avgränsas därför arbetet till att 

endast undersöka tingsrätterna. 

 Avgränsningen i tidsomfång består av att undersöka tingsrättsdomar mellan 

perioden 2012-01-01 till 2013-12-31.  Denna avgränsning syftar till att göra det möjligt 

att bearbeta materialet inom ramen för uppsatsen. 

Materialet till undersökningen kommer från sökningar på InfoTorgs sökdatabas 

Rättsbanken. Ord som slagits i databasen är ”europakonventionen”, ”EKMR”, 

och ”Europeiska konventionen”. Sökningarna är begränsade till att endast gälla 

tingsrätter och mellan tidsperioden 2012-01-01 till 2013-12-31. Resultatet av de tre 

sökningarna ger 116 tingsrättsdomar. 

Det bör redan här tydliggöras att jag inte gör, eller kommer göra, anspråk på att 

det material jag har tagit fram är vare sig heltäckande eller komplett.
7
 Det kommer 

därför inte ges några statistiskt säkerhetsställda svar. De slutsatser, kommentarer och 

                                                 
7
 Jag är t.ex. medveten om att det uppmärksammade ”sjukhusfallet” från Uppsala tingsrätt den 2013-12-

21 med mål nr T 1958-12 inte är med i det framtagna materialet. Varför rättsfallet inte finns med i 

InfoTorgs databas då jag gjorde sökningarna vet jag inte. Jag har däremot valt att inte ta med fallet, 

även fast att det är väldigt intressant. Anledningen är att om jag skulle börja ta med fall som inte 

framkommit under sökningarna i databasen skulle legitimiteten för undersökningen skadas. 
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analyser som ges är därför giltiga endast för det undersökta materialet. Arbetet är därför, 

vare sig mer eller mindre, en undersökning av 116 tingsrättsdomar under en två års 

period där EKMR tillämpas. Det finns även en risk att den mänskliga faktorn kan 

påverka resultatet då det är möjligt att jag missat något rättsfall. 

Även om jag inte gör anspråk på att arbetet är allmängiltigt i form av att jag kan 

uttala mig om hur situationen är för alla tingsrättsdomar, är det ändå enligt mig 

intressant att göra en undersökning likt denna för att få en ögonblicksbild av hur det ser 

ut i de svenska tingsrätterna. Genom att faktiskt undersöka och observera verkligheten 

får juristerna en bättre förståelse för hur lagen verkligen fungerar och tillämpas. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I kapitel 2 kommer en historisk tillbakablick över 

utvecklingen av fri- och rättighetslagstiftning att ges. Tanken är inte att göra en 

heltäckande undersökning av mänskliga rättigheters utveckling i svensk rätt utan snarare 

att finna tendenser i utveckling som kan förklara till viss del vart vi står idag vad gäller 

mänskliga rättigheter. Jag kommer därför studera tre områden. Det första området är 

utvecklingen fram till 1974 års RF, det andra området är inkorporeringen av EKMR som 

svensk lag år 1995 och det tredje är borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet vad gäller 

normprövning enligt RF 11:14 år 2011. Redovisningen i kapitel 2 syftar till att 

undersöka vilket genomslag lagstiftaren anser att mänskliga rättigheter ska få i 

rättstillämpningen. 

 I kapitel 3 redovisar jag tre olika metoder som HD använt för att tillämpa EKMR. 

Till skillnad mot kapitel 2 kommer inte en lika historisk genomgång av praxis föredras i 

kapitlet. Fokus kommer istället ligga på senare avgöranden för att försöka se tendenser 

på hur HD ser på sin roll att skydda mänskliga rättigheter. Fem fall från HD mellan åren 

2000 till 2013 redovisas och analyseras i denna bemärkelse. Fallen har valts ut medvetet 

då jag anser att varje fall bidrar med något väsentligt. Anledningen att metoderna 

återges är för att möjligöra en jämförelse för att undersöka om tingsrätterna använder 

dessa metoder, och i så fall vilken eller vilka. 

 Undersökningen av tingsrättsdomarna presenterar jag i kapitel 4. Inledningsvis 

kommer en allmän bild ges där tingsrättsdomarna redovisas utifrån olika rättsområden 

och tillämpade artiklar. Efter detta följer en materiell jämförelse av rättsfallen där 

tingsrättsdomarna delas in i olika kategorier utifrån hur utförligt domstolen behandlar 

och tillämpar Europakonventionen. Mål som rör det svenska skattesystemets förenlighet 

med förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet och artikel 6 
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kommer att redovisas separat. Anledningen till att dessa artiklar redovisas separat är 

eftersom att dessa två artiklar representerar majoriteten av det undersökta materialet. 

 I kapitel 5 kommer avslutande reflektioner att ges. Här ska de fyra frågorna som 

presenteras i syftet försöka besvaras. Utgångspunkten för att besvara frågorna kommer 

vara den undersökning av tingsrätternas tillämpning av EKMR som presenteras. 

Kapitlet är därför utformat utifrån de fyra frågorna som utgör var sitt avsnitt för att 

sedan avslutas med ett sista avsnitt där övriga och avslutande synpunkter ges. 
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Kapitel 2 

Fri- och rättigheter – historisk tillbakablick 

 

2.1 Utvecklingen fram till 1974 års RF 
Införandet av en rättighetskatalog på grundlagsnivå utreddes och diskuterades under en 

lång period innan Sverige slutligen fick sin första rättighetskatalog.
8
 Gustav Petrén 

konstaterade redan 1987 att ”Sverige har som bekant en icke alltför imponerande 

historia när det gäller mänskliga rättigheters tillvaratagande genom 

grundlagsreglering”.
9
 

 Innan Sverige fick sin nuvarande rättighetsreglering i RF:s andra kapitel fanns 

det som närmaste kunde likna en rättighetskatalog i 16 § 1809 års RF (hädanefter endast 

16 §). I utredningarna som följer har frågan oftast varit om att ändra 16 §. För att få en 

förståelse för den utveckling som skett är det av intresse att återge 16 §: 

 
Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt 

hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära, personlig 

frihet och välfärd, utan han lagligen försvunnen och dömd är, och ingen 

avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast, utan rannsakning och 

dom, i den ordning, Sveriges lag och laga stadgar föreskriva; ingens fred i 

dess hus störa eller störa låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av 

sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmänna 

förargelse åstadkommer. Konungen låte envar bliva dömd av den domstol, 

varunder han rätteligen hörer lyda. 

 

Texten är tilltalande rent skriftligt. Däremot är den inte pedagogiskt uppbyggd att det är 

lätt att se vid en snabb genomläsning vilka rättigheter den innehåller och hur de skyddas. 

 Den Tingstenska utredning från 1941 ansåg att 16 § inte innehöll alla de 

medborgerliga fri- och rättigheter som faktisk existerade i Sverige.
10

 Utredningen ansåg 

därför att paragrafen skulle byggas ut för att innefatta fler rättigheter. Förslaget blev att i 

stora drag behålla 16 § men att dela upp den i fyra punkter där de olika rättigheterna 

räknades upp. Utredningens skäl för att bygga ut och skapa en mer utpräglad 

rättighetskatalog var däremot inte primärt för att skydda enskilda individer. Utredningen 

ansåg att syftet med den nya regleringen primärt var att ”stärka den svenska 

rättsordningen och därmed den svenska staten” eftersom att ”den nationella enhetens 

särart och styrka betingas av medborgarnas frihet och rättssäkerhet”.
11

 Självklart måste 

                                                 
8
  Jag har medvetet bortsätt från den svenska regleringen av yttrandefriheten.  

9
  Gustaf Petrén, Rättighetsreglernas funktion, s. 25. 

10
  SOU 1941:20 s. 13. 

11
  A. SOU s. 14. 
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det utredningen skrev tas på allvar, men det kan diskuteras huruvida utrednings skäl för 

att införa en rättighetskatalog var ett sätt att sälja in den nya regleringen hos lagstiftaren. 

När rättigheterna väl är inskrivna i grundlagen måste alla förhålla sig till dem, och det är 

då omöjligt att direkt avgöra vilken betydelse rättigheterna kommer få.
12

 Även fast 

ändringen i 16 § inte var tänkta att skydda eller stärka enskilda medborgares rättigheter 

ledde inte den Tingstenska utredningen till något resultat. Sverige stod kvar med den 

gamla 16 § och något tydligt skydd för rättigheter på grundlagsnivå saknades 

fortfarande i Sverige. 

 Cirka 20 år senare kom frågan återigen upp huruvida Sverige borde utöka antalet 

rättigheter inskrivna i grundlagen. Detta skedde i betänkandet ”Sveriges statsskick”. 

Även denna utredning kom till den såväl praktiska som principiella slutsatsen att 

Sverige borde införa en rättighetskatalog med ett visst antal uppräknade rättigheter.
13

 

Återigen framfördes samma argument som den tidigare utredningen presenterade. Likt 

1941 års utredning resulterade däremot förslaget inte i någon lagstiftning på området. 

Lagstiftaren valde att återigen avvakta med att ändra 16 § så som utredningen föreslog. 

 Om de båda utredningarna, den från 1941 och den från 1963, sätts i ett historiskt 

perspektiv framkommer en bild av att lagstiftaren måste ansett att en rättighetskatalog 

inte var en nödvändig del av ett demokratiskt samhälle. Med det historiska perspektivet 

menas att den ena utredningen skrevs under andra världskriget medan den andra skrevs 

under efterkrigstiden. Med andra världskriget i minnet, och de otroliga brott mot 

mänsklig värdighet som där skedde, förefaller det sig som att det naturliga hade varit att 

genomföra utredningarnas förslag att införa en rättighetskatalog. 

 Det tog ytterligare några år innan frågan återigen kom upp och det var inte 

förrän i och med 1974 års RF som Sverige fick ett någorlunda klart och tydligt skydd 

för mänskliga rättigheter på grundlagsnivå. Vid den här tidpunkten gjorde lagstiftaren en 

vändning i frågan om det borde införas en rättighetskatalog. Däremot kan det utifrån 

departementschefens synpunkter i propositionen till grundlagsändringen ifrågasättas 

vilken syn lagstiftaren egentligen hade på rättighetsfrågar. I kapitlet som behandlade 

frågan om de medborgerliga fri- och rättigheterna i propositionen skrev 

departementschefen i sin första mening att: 

 

                                                 
12

  En jämförelse kan göras till EU-stadgan som enligt artikel 51 p. 2 varken ska utvidga unionens 

tillämpningsområde eller medföra någon ny befogenhet för unionen. Frågan är om inte skrivningen i p. 

2 var ett sätt att få vissa, mer EU kritiska länder, att skriva på EU-stadgan. Nu när EU-stadgan är 

rättsligt bindande är det EU-domstolen som ytterst tolkar EU-stadgan och det går därför aldrig att 

förutsäga vilken betydelse EU-stadgan kommer att få i framtiden. 
13

  SOU 1963:17 s 167. 
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Den politiska utvecklingen i Sverige visar att en demokrati kan växa fram 

och befästas utan att grundlagen innehåller några bindande regler om 

lagstiftningens innehåll i form av en fri- och rättighetskatalog av det slag 

som återfinns i många utländska författningar.
14

 

 

Med denna inledning deklarerade departementschefen tydligt att en rättighetskatalog 

egentligen inte var nödvändig. Denna syn på rättigheter genomsyrade sedan den 

resterande delen av departementschefens skrift. Det är i och för sig riktigt det 

departementschefen skrev, en rättighetskatalog på grundlagsnivå är inte en absolut 

förutsättning för att en fungerande demokrati ska växa fram.
15

 Däremot om det aktuella 

landet anser att vissa mänskliga värden är så viktiga att de bör skyddas, för såväl 

nuvarande som framtida generationer, är en rättighetskatalog på grundlagsnivå ett 

effektivt sätt att tillförsäkra detta mål. Demokratin går då från att endast vara 

majoritetsstyre till att bli en liberal demokrati
16

 eller som vissa uttrycker det, en 

konstitutionell demokrati
17

. 

 Det departementschefen fruktade var att en för stark rättighetskatalog skulle 

försvåra och förhindra lagstiftningsarbetet. Han anförde att:  

 
Enligt min uppfattning bör man sträva efter att i grundlag på lämpligt sätt 

reglera ett begränsat antal fri- och rättigheter som allmänt anses vara av 

särskild betydelse. Regleringen bör självfallet inte ha sådant innehåll att den 

omöjliggör eller försvårar lagstiftning till skydd för väsentliga samhälleliga 

eller enskilda intressen.
18

 

 

Lagstiftarens syn på rättigheter tycks vid denna tidpunkt vara att en rättighetskatalog är 

bra, så länge den inte är effektiv och därmed påverkar lagstiftningsarbetet negativt. 

Detta visar sig även i departementschefens syn att rättighetskatalogen främst vänder sig 

till de normgivande organen.
19

 Däremot accepterade departementschefen att 

domstolarna har en normprövningsmakt, men att den var vara väldigt svag då det 

emellertid krävdes ”att den ifrågasatta lagen står i uppenbar strid med en klar 

bestämmelse i grundlag”.
20

 

 Departementschefens argument och rädsla för en allt för effektiv 

rättighetskatalog bör däremot tas på allvar. Det går inte att undkomma det faktum att en 

                                                 
14

  Prop. 1973:90 s. 192. 
15

  Australien har t.ex. ingen traditionell rättighetskatalog så som de flesta liberala demokratier har. 
16

 Jfr t.ex. Plattners artikel Liberalism and Democracy – Can´t Have One Without the Other, s. 154-167.  
17

 Smith och Petersson, Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal, s. 7-41. 
18

  Prop. 1973:90 s. 195. 
19

  A. prop. s. 198. 
20

  A. prop. s. 201. 
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rättighetskatalog som kan användas av domstolar för att underkänna lagar stiftade av 

majoriteten potentiellt kommer att påverka effektiviteten av lagstiftningsarbetet.
21

 

 Rättighetskatalogen accepterades som sådan av lagstiftaren i och med 1974 års 

RF, men under tio sidor i propositionen förminskades rättigheternas roll och betydelse. 

Det är intressant att observera att det fanns få positiva saker, om något, som 

departementschefen nämnde om införandet av rättighetskatalogen. I och med att Sverige 

var i takt med att få sin första riktiga rättighetskatalog kan det framstå som underligt att 

det saknades någon typ av diskussion kring vikten av rättigheter eller varför det var av 

intresse att skydda vissa rättigheter i grundlagen. Frånvaron av denna typ av 

resonemang gav ändå en tydlig bild av att makten, i det här fallet lagstiftaren, inte 

egentligen ansåg att rättigheter skulle få något större genomslag i samhället. 

 Även om Sverige hade fått ett grundlagsstadgat skydd av rättigheter 1974 var 

skrivningen i RF primärt adresserad till lagstiftaren. Enskildas möjligheter att utnyttja 

rättigheterna var begränsade då domstolar endast hade en inskränkt normprövningsmakt 

då det krävdes att en lag var uppenbart i strid med en tydlig grundlagsregel. 

2.2 Inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt 1995 
Nästa steg i utvecklingen av svensk rättighetslagstiftning var inkorporeringen av EKMR 

i svensk rätt 1995. Rent praktiskt gick det till genom lag (1994:1219) om europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(inkorporeringslagen). Skälen till att inkorporera Europakonventionen i svensk rätt var 

en politisk kompromiss som skulle underlätta för svenska domstolar att använda EKMR 

så att klagomål till Europadomstolen skulle undvikas. En annan orsak var Sveriges 

kommande medlemskapet i EU (dåvarande EG).
22

 

 Vid inkorporeringen av konventionen uppkom det ett par intressanta frågor som 

berör uppsatsen. Den första var vilken status konventionen skulle få när den väl 

inkorporerades. Traditionellt brukar lagar som skyddar mänskliga rättigheter placeras i 

konstitutioner för att markera deras speciella status.
23

 Regeringen ansåg däremot att 

Sverige redan hade en omfattande reglering av fri- och rättigheter i RF:s andra kapitel 

och att det därför borde undvikas en dubbelreglering av dessa rättigheter på 

grundlagsnivå.
24

 

                                                 
21

  Jfr Schäder som konstaterar, helt korrekt, att: ”Ju färre fri- och rättigheter det finns att jämföra med, 

desto mindre blir utrymmet för lagprövning. Eller för att vända på steken: Ju fler begränsningar 

lagstiftaren ålägger sig, desto lättare blir det att begå övertramp.” Schäder i Konstitutionella och 

internationella begränsningar av lagstiftningsmakten,  SvJT 2000 s. 231. 
22

  Cameron, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007 s. 851. 
23

  SOU 1993:40 Del B s. 127. 
24

  Prop. 1993/94:117 s. 36. 
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 Det som förvirrade rättsläget var att lagen som inkorporerade konventionen fick 

status som vanlig lag, samtidigt infördes en ny bestämmelse i RF 2:23 (nu RF 2:19), 

som stadgar att lag inte får meddelas som strider mot EKMR. Regeln var främst riktad 

till lagstiftaren, och propositionen var tydlig med att poängtera att RF 2:19 inte gav 

konventionen grundlagsstatus.
25

 Men det går inte att undkomma faktumet att RF 2:19 

gav konventionen viss konstitutionell status ändå.
26

  

 Inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt visar på den dubbla natur 

som lagstiftaren ofta har när det kommer till rättighetslagstiftning. Å ena sidan hade 

lagstiftaren ambitionen att skydda rättigheter genom att inkorporera 

Europakonventionen och införandet av RF 2:19. Å andra sidan försökte lagstiftaren 

försäkra sig om att rättigheterna inte blev för effektiva genom att inte placera 

inkorporeringslagen i grundlagen och genom att tydlig markera i förarbetena att RF 

2:19 inte innebar att konventionen fick grundlagsstatus. 

 Den andra intressanta frågan vid inkorporeringen av EKMR var hur en potentiell 

lagkonflikt mellan en svensk lag och konventionen skulle behandlas. Förutsatt att det är 

en verklig konflikt ska rättstillämparen, enligt förarbetena, i första hand använda sig av 

fördragskonform tolkning.
27

 Om fördragskonform tolkning inte är möjligt ska allmänt 

erkända principer så som lex posterior och lex specialis användas.
28

 Utöver dessa 

principer bör det även beaktas, så som HD påpekade i sitt remissyttrande, att EKMR bör 

på grund av sin speciella karaktär ha särskild vikt i fall av lagkonflikt.
29

 Slutligen 

konstaterade regeringen att: 

 
Härtill kommer att en rättstillämpare, om han inte genom sina tidigare 

överväganden kommit fram till att konventionsbestämmelsen bör tillämpas, 

med tillämpning av lagprövningsregeln kan pröva den svenska lagregeln mot 

den föreslagna grundlagsregeln i 2 kap. 23 RF. Därvid gäller att han kan 

sätta lagregeln åt sidan om den uppenbart strider mot grundlagens förbud 

mot konventionsrättslig lagstiftning.
30

 

 

Huruvida dessa uttalanden i förarbetena har följts av domstolar kan däremot 

ifrågasättas.
31

 

 Införandet av RF 2:19 var dock inte oproblematisk. I och med att den eventuellt 

ifrågasatta lagregeln måste strida uppenbart mot EKMR för att åsidosättas har det 

                                                 
25

  A. prop. s. 37. 
26

  Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 95. 
27

  Prop. 1993/94:117 s. 37. 
28

  A. prop. s. 37f. 
29

  A. prop. s. 38. 
30

  A. prop. s. 38. 
31

  Se Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 97. 
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argumenterats för att RF 2:19 i realiteten försvagade EKMR:s ställning jämfört med om 

RF 2:19 inte hade existerat.
32

  

 Även om konventionen inte fick grundlagsstatus borde det förstås av 

propositionen, om ändock svagt, att ambitionen från lagstiftarens sida var att 

konventionen skulle få genomslag vid en eventuell normkonflikt.
33

 

2.3 Borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet 2011 
Det tredje och sista steget i utvecklingen av mänskliga rättigheter som genomfördes av 

lagstiftaren var borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14. Att domstolar kunde 

bortse från en lag som stred mot grundlag, när det var uppenbart, var från början en 

utveckling i praxis som kodifierades i och med 1980 års RF.
34

 Domstolar skulle enligt 

rekvisitet acceptera lagstiftning som kränkte fri- och rättigheter så länge lagen eller 

föreskriften inte stod i uppenbar strid med grundlagen. Utifrån ett rättighetsperspektiv, 

med fokus på individers rättigheter, var ett uppenbarhetsrekvisit problematiskt.
35

 

Däremot ur ett folksuveränitetsperspektiv, det vill säga att folket är den främsta 

lagstiftaren, kan det vara problematiskt att inte ha ett uppenbarhetsrekvisit.
36

 

 I betänkandet ”En reformerad grundlag” föreslogs att man skulle ta bort 

uppenbarhetsrekvistet i RF 11:14 men som en kompromiss istället erinra i lagen om 

principerna om folksuveränitet och lagbundenhet. Som skäl för detta angavs i 

utredningen vikten av att fri- och rättighetsregleringen i RF:s andra kapitel skulle få fullt 

genomslag.
37

 Uppenbarhetsrekvisitet medförde därför ett problem för att uppnå detta. 

Uppenbarhetsrekvisitet var även problematiskt vid lagprövning mot 

Europakonventionen, de situationer då lagprövning skulle användas med RF 2:19 via 

RF 11:14.
38

 

 Regeringen accepterade utredningens förslag och nämnde specifikt, precis som 

utredningen, vikten av just lagprövning vid rättighetsfrågor: 

 

Ett område där möjligheten till lagprövning framstår som särskilt angelägen 

rör vissa centrala delar av fri- och rättighetsregleringen i 2 kap. RF. Här är 

                                                 
32

  Se t.ex.
 
Österdahl, Normprövning ur ett EKMR-perspektiv, SvJT 2007 s. 882f. 

33
  Nergelius, Svensk statsrätt, s. 183. 

34
  Åhman, Normprövning – Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och 

europarätten 2000-2010, s. 44. 
35

  Se t.ex. Heckscher som skriver att argumenten mot uppenbarhetsrekvisitet brukar vara att ”kontrollen 

av fri- och rättighetsskyddet och därmed den enskildes rättssäkerhet skulle stärkas, om man slopade 

uppenbarhetsrekvisitet”.  Heckscher i Normprövning – behov och metod, SvJT 2007 s. 800. 
36

  Jfr Lambertz artikel Normprövning och Demokrati, SvJT 2007 s. 809ff. 
37

  SOU 2008:125 s. 380. 
38

  A. SOU s. 381. 
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det av särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut får genomslag i 

rättstillämpningen.
39

 (Författarens kursivering.) 

 

Borttagandet av uppenbarhetsrekvistet kan därför även förstås som att lagstiftaren anser, 

på ett mer generellt plan, att rättighetslagstiftning i RF och EKMR, ska få fullt 

genomslag. 

 Även om lagstiftaren tog bort uppenbarhetsrekvisitet fanns det fortfarande en 

motvilja hos lagstiftaren då det erinras i RF 11:14  att det ska ”särskilt beaktas att 

riksdagen är folkets främsta företrädare”. Det kan ifrågasättas vilken praktisk betydelse 

erinran har, om någon. I motiveringen till erinran skrev regeringen att: ”En erinran av 

detta slag utgör en påminnelse om att riksdagen är att betrakta som grundlagens främsta 

uttolkare samtidigt som den tydliggör att det politiska beslutsfattandet i en rättsstat är 

bundet av vissa begränsningar.”
40

 

 Borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet måste även anses påverka bedömningen 

om det föreligger en konflikt mellan Europakonventionen och vanlig lag. I förarbetena 

till inkorporeringslagen angavs att konventionen kunde få betydelse genom att en 

domstol använde RF 2:19 i kombination med RF 11:14. I och med att RF 11:14 

ändrades måste även en normprövning mellan vanlig lag och Europakonventionen i 

dessa situationer ändrats.
41

 I och med att uppenbarhetsrekvisitet nu är borttaget måste 

den kritik som tidigare framförts mot RF 2:19 inte längre anses vara aktuell. 

2.4 Normprövning 
I och med att borttagandet av uppenbarhetsrekvesititet i RF 11:14 har redovisats för bör 

även något kort nämnas om normprövning och sambandet mellan normprövning och 

mänskliga rättigheter. För att rättigheter som skyddas i grundlag ska ha praktisk 

betydelse för medborgarna krävs att det existerar någon form av normprövning.
42

 Med 

normprövning menas att vid en eventuell konflikt mellan olika normer ska domstolen ge 

den norm som står högre upp i hierarkin företräde framför en lägre norm. 

Normprövning förutsätter därför att det går att indela normer i en hierarkisk ordning där 

till exempel grundlag står över vanlig lag, som i sin tur står över föreskrifter och så 

vidare.
43

 Normprövning kan ske på olika sätt, till exempel genom traditionella 

tolkningsmetoder, fördragskonformtolkning eller att en norm bortses från. Det 

                                                 
39

  Prop. 2009/10:80 s. 147. 
40

  A. prop. s. 148. 
41

  Dag Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 345. 
42

  Nergelius, Svensk Statsrätt, s. 217. 
43

  Se Prop. 2009/10:80 s. 141. 
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avgörande för normprövning är att den högre normen får genomslag, oavsett vilken 

metod som används. 

 Utan normprövning kan inte medborgarna få sina rättigheter prövade i domstol. 

Rättigheter utan normprövning saknar därför, enligt mig, juridisk mening för 

medborgarna.
44

 Normprövning är en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska 

kunna skyddas effektivt, däremot har normprövning en mycket vidare betydelse och 

tillämpningsområde än endast för mänskliga rättigheter.
45

 

2.5 Från motvilja till fullt genomslag 
Ur materialet som redovisats ovan kan en trend utläsas som pekar mot att lagstiftaren 

intar en allt mer positiv inställning till rättighetsfrågor. Eftersom rättighetslagstiftning 

och normprövning utmanar den lagstiftande makten är det i och för sig inte underligt att 

motståndet från lagstiftaren varit kraftigt. 

 Trenden är att rättigheter får en allt mer framstående position. Till en början hade 

inte lagstiftaren någon vilja att införa en rättighetskatalog, och när rättighetskatalogen 

slutligen infördes 1974 var det med stor skepsis från lagstiftarens sida. Men med 

inkorporeringen av EKMR i svensk rätt 1995, till att slutligen ta bort 

uppenbarhetsrekvisitet 2011, kan det nu sammanfattas att från lagstiftarens sida är 

ambitionen att rättigheter ska få fullt genomslag i rättstillämpningen. 

 Huruvida tingsrätterna ger mänskliga rättigheter fullt genomslag i 

rättstillämpningen är en fråga jag kommer återkomma till under det avslutande kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

  Detta är inte samma sak som att en rättighetskatalog inte har någon betydelse om det inte existerar en 

effektiv normprövning. Rättigheter kan ha symboliskt värde som inte ska underskattas. Men det 

symboliska värdet borde separeras från det juridiska. Portalparagrafen i RF 1:2 om den offentliga 

maktens mål är ett exempel på ett symboliskt värde som skrivits in i grundlagen. Individer kan 

däremot inte i en domstol utkräva någonting baserat på RF 1:2 varför den, enligt mitt synsätt, saknar 

juridisk mening. 
45

  För en genomgång av utvecklingen av normprövning i svensk rätt, se Åhman, Normprövning – 

Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010 s. 34-

67. 
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Kapitel 3 

Högsta domstolens olika metoder för att tillämpa 

Europakonventionen 

 

3.1 Klart stöd-doktrinen 
Klart stöd-doktrinen är en omtalad metod som har utvecklats allt eftersom den 

introducerades år 2000. Nedan kommer utvecklingen av doktrinen att redovisas med 

fokus på hur HD försökt definiera när doktrinen ska användas och vad syftet med 

metoden är. 

3.1.1 Doktrinen introduceras och de två första dubbelbestraffningsmålen 

Att det bör krävas klart stöd för att underkänna en svensk ordning med hänvisning till 

Europakonventionen uppkom första gången i dubbelbestraffningsmålet (det första) NJA 

2000 s. 622. Frågan i målet var om det svenska systemet med dubbla förfaranden för 

skattetillägg och åtal för samma gärning stred mot EKMR:s förbud mot 

dubbelbestraffning enligt artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet. 

 

HD tog upp omständigheten att EKMR utgör svensk lag och gick sedan 

igenom praxis från Europadomstolen och kom till slutsatsen att: ”För att 

ändå med hänvisning till konventionen underkänna den ordning som gäller 

enligt intern svensk reglering bör krävas att det finns klart stöd för detta i 

Europadomstolens praxis. Något sådant stöd föreligger inte.”
46

 (Författarens 

kursivering.) 

 

Att HD använder ordet ”bör”, indikerar att det är domstolen själv som uppfattar att den 

inte ska underkänna svensk lag såvida det inte står klart att så är fallet. Det får därför 

tolkas som en medveten och självvald återhållsamhet från domstolens sida, vilket stöds 

av att HD inte ger någon källa som stöd för varför det krävs klart stöd.  

 Frågan om klart stöd kom återigen upp i ytterligare ett dubbelbestraffningsmål 

(det andra), NJA 2010 s. 168, där doktrinen utvecklades. Till skillnad från det tidigare 

rättsfallet hade nya rättsfall tillkommit i Europadomstolen som möjligtvis kunde ändra 

rättsläget jämfört med när frågan avgjordes i det första dubbelbestraffningsmålet.
47

 

 

Vad gäller EKMR:s ställning i svensk rätt uttalade HD att vid en eventuell 

konflikt mellan svensk lag och EKMR i ett enskilt fall där det fanns 

möjlighet till fördragskonform tolkning var det att föredra. Däremot om det 

rörde sig om mer allmänna frågor om svensk lagstiftnings förenlighet med 

konventionen krävdes det däremot, i linje med NJA 2000 s. 622, klart stöd 

                                                 
46

  NJA 2000 s. 622 p. 36. 
47

  Zolotukhin mot Ryssland 14939/03, dom den 10 februari 2009 och Ruotsalainen mot 

Finland 13079/03, dom den 16 juni 2009. 
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för att underkänna den svenska ordningen. HD skrev att ”[n]är det gäller 

sådana frågor sägs i förarbetena att det även efter inkorporeringen i första 

hand ankommer på lagstiftaren att se till att den svenska rätten stämmer 

överens med konventionens bestämmelser.”
48

 

 

HD förtydligar för det första att klart stöd-doktrinen syftar till att upprätthålla synsättet 

att det primärt är upp till lagstiftaren att säkerhetsställa att svensk rätt överensstämmer 

med EKMR, även när HD kommit fram till att det föreligger en viss konflikt mellan en 

svensk ordning och Europakonventionen. 

 Det andra förtydligandet HD gör är uppdelningen mellan enskilda fall och mer 

allmänna frågor om svensk lagstiftnings förenlighet med konventionen. Klart stöd-

doktrinen är med detta synsätt endast aktuell när det rör sig om mer allmänna frågor om 

en svensk ordnings förenlighet med konventionen. 

 Det andra dubbelbestraffningsmålet är även utmärkande genom att det är en 

splittrad domstol med ett domskäl som skrevs av majoriteten, två skiljaktiga meningar 

och två justitieråd som tillade saker för egen del. Även om det är majoritetens domslut 

och domskäl som har värde som prejudikat är det ändå intressant att nämna någonting 

av det som justitieråd Lindskog tillade för egen del. 

 I principfrågan om det bör krävas klart stöd för att underkänna en svensk lag i 

förhållande till Europakonventionen instämde Lindskog med majoriteten. Däremot 

förtydligade Lindskog att detta var en välmotiverad ordning när lagstiftaren i 

lagstiftningsärendet redan övervägt lagens förenlighet med Europakonventionen.
49

 I det 

aktuella fallet var däremot situationen den att en svensk lag var ifrågasatt utifrån praxis 

från Europadomstolen som tillkommit efter det att lagstiftaren bedömt att den svenska 

lagen var förenlig med Europakonventionen. Lindskog ansåg därför att: 

 

Det handlar alltså inte om att underkänna lagstiftarens ställningstagande i 

frågan, utan om att göra en bedömning som lagstiftaren inte haft anledning 

att göra. Det kan sättas i fråga om det inte i det läget borde ankomma på 

domstolen att göra en bästa rättslig bedömning beträffande det 

konventionsrättsliga läget utan något krav på "klart stöd", och låta den 

bedömningen bli bestämmande för om en intern svensk lag ska sättas åt 

sidan eller inte.
50

 

 

Lindskogs argument får förstås som att klart stöd-doktrinen är konstruerad för att 

säkerställa att domstolen inte inkräktar på lagstiftarens bedömning av EKMR. Har 

lagstiftaren gjort en tolkning av EKMR är denna tolkning gällande såvida det inte finns 

klart stöd för en annan tolkning. Detta tycks ligga i linje med uttalandet i propositionen 
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till grundlagsändringen 2011 där regeringen skrev att riksdagen är grundlagens (i detta 

fall EKMR:s) främsta uttolkare.
51

 Om lagstiftaren däremot inte gjort en tolkning av 

Europakonventionen, eller om det uppkommit omständigheter som lagstiftaren inte 

kunnat ta ställning till tycks Lindskog förorda att klart stöd inte bör krävas. Under 

sådana situationer ska domstolen istället göra ”en bästa rättslig bedömning” av rättsläget. 

 Till skillnad mot hur doktrinen beskrivits ovan av domstolens majoritet i det 

andra dubbelbestraffningsmålet tycks Lindskog förtydliga att doktrinen är till för att 

upprätthålla en fördelning av kompetens mellan den lagstiftande och den dömande 

makten i fråga om tolkningsföreträde av Europakonventionen. Cameron har benämnt 

denna kompetens som institutionell kompetens med förklaringen att lagstiftaren är 

bättre lämpad att skapa generella regelverk än vad domstolar är.
52

 Klart stöd-doktrinen 

är därför ett uttryck för att säkerhetsställa att domstolarna inte överskrider sin 

kompetens. 

Den andra intressant synpunkten Lindskog förde fram var huruvida domstolens 

bedömning av EKMR skulle påverkas av om domslutet kom att ha långtgående 

praktiska konsekvenser. Lindskog ansåg att så inte var fallet: 

 
 Även om det lämpligaste hade varit att lagstiftaren tagit ett samlat grepp om 

den problematik som utlöst förevarande mål, kan en domstol i ett konkret 

fall inte avstå från att döma rätt av praktikalitetsskäl. De problem som 

domstolens avgörande kan föra med sig när det gäller rättsläget i stort får - i 

den mån dessa inte kan bemästras genom fortsatt domstolspraxis - 

lagstiftaren för framtiden hantera i efterhand.
53

 

 

Lindskogs synpunkt är intressant utifrån två perspektiv. Det första är att 

praktikalitetsskälet vanligtvis är ett av argumenten för att klart stöd bör tillämpas. 

Uppdelningen mellan enskilda fall och mer allmänna frågor tycks ta sikte på att i de 

enskilda fallen är de praktiska konsekvenserna isolerade till just det enskilda fallet 

medan i mer allmänna frågor får domslutet konsekvenser även på ett mer allmänt plan 

och påverkar därmed mer än endast ett fall. Med denna förklaring får man därför förstå 

Lindskog som att han, till skillnad mot majoriteten, inte anser att klart stöd-doktrinen 

bör påverkas huruvida det rör ett enskilt fall eller mer allmänna frågor. 
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3.1.2 Doktrinen ifrågasätts och Europakonventionen får dubbel betydelse 

Klart stöd-doktrinens ställning är däremot inte lika självklar i NJA 2012 s. 1038 som 

rörde kompensatoriska rättsmedel. Bakgrunden var att S.A. hade delgetts misstanke om 

brottslighet den 28 september 2006 respektive den 16 oktober 2007. Åtalet väcktes den 

28 juli 2008 och domen i tingsrätten meddelades den 14 september 2010. Frågan i målet 

var bland annat i vilken utsträckning påföljden skulle påverkas av den långsamma 

handläggningstiden i ljuset av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i 

EKMR. HD gjorde även vissa generella uttalanden om hur svenska domstolar ska 

tillämpa EKMR. 

 
HD inledde med att ta upp EKMR:s dubbla betydelse, både att Sverige är 

statsrättsligt bunden av konventionen men även att den gäller som lag i 

Sverige enligt den interna svenska lagen. Vad gäller det faktum att Sverige är 

bunden av konventionen statsrättsligt får detta betydelse i frågor om svensk 

lag eller praxis utgör konventionsbrott. HD uttalade att det ”har ansetts böra 

krävas”
54

 klart stöd från Europadomstolen för att åsidosätta den svenska 

ordningen med hänvisning till dubbelbestraffningsmålet NJA 2010 s. 168. 

 

Det kan diskuteras huruvida ordet ”ansetts” i detta sammanhang ska uppfattas som att 

HD frångår den tidigare doktrinen om klart stöd som följde av de ovannämnda 

dubbelbestraffningsmålen. Crafoord är av uppfattningen att det är så man ska tolka 

domstolens formulering.
55

 Frågan är om inte Crafoord gör en allt för långtgående 

tolkning av ordet ”ansetts”. Enligt min mening redogör HD endast för vad som tidigare 

gällt, och fortfarande gäller, i praxis. Frågan i målet rörde inte en situation huruvida en 

svensk ordning var förenlig med konventionen eller inte. Uttalandet om klart stöd-

doktrinen gjordes därför obiter dictum. Att frångå en så omdebatterad fråga, som 

doktrinen om klart stöd utgör, är därför mindre sannolikt. Om HD övergav klart stöd-

doktrinen borde det även skett tydligare. Däremot kan HD:s formulering tolkas som att 

HD börjat ifrågasätta sin egen doktrin om klart stöd. 

 Den nya aspekten, eller förtydligandet, som HD gör i rättsfallet om 

kompensatoriska rättsmedel är att doktrinen om klart stöd ska används när 

Europakonventionen får betydelse som statsrättsligt instrument. Denna betydelse får 

konventionen främst när det är fråga om svensk lag eller rättspraxis utgör 

konventionsbrott. För att återkoppla till tidigare termenologi som användes av HD får 
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konventionen betydelse som statsrättsligt instrument när det rör sig om mer allmänna 

frågor om en svensk ordnings förenlighet med konventionen. 

 Rättsfallet om kompensatoriska rättsmedel är därför av intresse eftersom att HD 

på ett tydligt sätt delar upp Europakonventionens dubbla betydelse för svensk rätt. Det 

som däremot saknas i HD:s resonemang är varför en uppdelning görs mellan 

konventionen som statsrättsligt instrument och som svensk lag. 

3.1.3 Från klart stöd till ett mer invecklat klarhetsstöd 

I pleniavgörandet NJA 2013 s. 502 utvecklas klart stöd-doktrinen ytterligare. 

Anledningen till att HD tog upp målet var för att Haparanda tingsrätt hade begärt, och 

fått, ett förhandsavgörande från EU-domstolen om det svenska systemet med såväl 

skattetillägg och skattebrott var förenligt med EU-stadgan.
 56

 Enligt de kriterier (Engel) 

som EU-domstolen ställde upp kom HD fram till att förfarandet vad gäller 

mervärdesskatt stred mot stadgans förbud mot dubbelbestraffning. HD tog sedan upp 

frågan huruvida även det svenska systemet vad gäller inkomstskatt, arbetsgivaravgift 

och liknande avgifter, som inte omfattades av unionsrätten, var förenligt med förbudet 

mot dubbelbestraffning enligt EKMR. 

 
HD inledde med att påpeka att konventionen har betydelse i två rättsligt sett 

skilda hänseenden. När EKMR får betydelse som statsrättsligt instrument 

uttalade HD att: ”Utgångspunkten är då att en svensk domstol måste kunna 

underkänna en lag som är oförenlig med Europakonventionen också när 

frågan ännu inte har prövats av Europadomstolen. Det finns emellertid här 

anledning att visa återhållsamhet. Att HD i 2010 års avgöranden tillämpade 

ett krav på klart stöd får ses som ett uttryck för den grad av försiktighet som 

då ansågs vara befogad.”
57

 

 För att avgöra vilken grad av återhållsamhet eller klarhet som borde 

krävas skrev HD att det får ”betydelse hur viktig den berörda rättigheten är, 

liksom vilket slags lagstiftning det rör sig om. Även de rättsliga och 

praktiska konsekvenserna måste vägas in. Om en lag underkänns kan 

följdändringar behövas, något som talar för att frågan i mindre klara fall ska 

hanteras av lagstiftaren snarare än av svenska domstolar. En ytterligare 

omständighet som bör beaktas är vilka möjligheter som lagstiftaren har haft 

att anpassa det svenska rättsläget till de krav som konventionsrätten kan 

ställa”.
58

 

 

Detta är den nya doktrin som förtydligar kravet på klart stöd. I två tidigare 

dubbelbestraffningsmålen förmedlade HD uppfattningen att klart stöd krävdes varje 

gång för att underkänna en inhemsk ordning i förhållande till konventionen. Den nya 

doktrinen förkastar i och för sig inte den principiella frågan bakom doktrinen om klart 
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stöd. Däremot förtydligar HD att den nya doktrinen är beroende av de specifika 

omständigheterna i det aktuella fallet. Hur de olika kriterierna för den nya doktrinen ska 

användes är högst osäkert. Det som däremot är tydligt är att HD fortfarande anser att det 

primärt ankommer på lagstiftaren att säkerhetsställa att svensk lag är förenlig med 

EKMR. 

 Däremot förtydligar HD att om lagstiftaren inte väljer att anpassa svensk 

lagstiftning till de krav EKMR ställer har lagstiftaren försuttit sin rätt att lösa problemet 

själv och det ankommer då på domstolarna att agera. Detta kan utläsas ur HD:s 

resonemang att det andra dubbelbestraffningsmålet NJA 2010 s. 168 kom tätt efter 

Europadomstolens dom i målet Zolotukhin mot Ryssland. I det andra 

dubbelbestraffningsmålet valde HD att inte underkänna den svenska ordningen utan lät 

lagstiftaren anpassa rättsläget. I pleniavgörandet konstaterade HD däremot att, ”[d]et 

måste då också vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har 

föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunnat förväntas”.
59

 

 Det som HD däremot inte skriver, men som måste utläsas ur sammanhanget, är 

att den svenska ordningen stred mot EKMR redan efter år 2009. Eftersom att HD i det 

aktuella fallet inte utdelar någon vidare kritik mot dubbelbestraffningsmålet NJA 2010 s. 

168 få det förstås som att HD anser att den gällande ordningen är tillfredsställande. Den 

gällande ordningen är att om HD kommer fram till att en svensk lag potentiellt strider 

mot EKMR krävs det ett visst mått av klarhet, som avgörs i det specifika fallet, för att 

underkänna den inhemska ordningen. Om den klarhet som fastställs inte existerar i 

EKMR eller i Europadomstolens praxis ankommer det först på lagstiftaren att åtgärda 

problemet. Om inte problemet åtgärdas inom några år kan HD välja att underkänna den 

svenska lagen. 

3.1.4 Är klart stöd-doktrinen problematisk? 

Syftet med klart stöd-doktrinen, så som det får förstås utifrån de ovannämnda rättsfallen, 

är att HD inte vill utvidga rättigheterna i EKMR mer än vad som kan utläsas ur 

konventionstexten eller av Europadomstolens praxis. HD vill inte ta ett större ansvar 

med att upprätthålla EKMR när det rör sig om en inhemsk ordning som står i strid med 

EKMR utan vill endast fungera som en sista säkerhetsventil när det är uppenbart att 

svensk rätt inte är förenlig med konventionen. 

Det finns vissa problem med att HD överlämnar huvuddelen av ansvaret till 

lagstiftaren att säkerhetsställa att rättigheterna i EKRM efterlevs, både ur ett praktiskt 
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och principiellt perspektiv. Ur det praktiska perspektivet kan det vara problematiskt 

eftersom att HD:s egna argument inte håller i verkligheten. I det andra 

dubbelbestraffningsmålet ville inte HD underkänna den svenska ordningen utan ansåg 

att det var upp till lagstiftaren att lösa den problematiken. Realiteten var att lagstiftaren 

inte gjorde något. Argumentet att lagstiftaren medvetet kommer ändra den inhemska 

lagstiftningen håller därför inte. 

 Det är även problematiskt ur ett principiellt perspektiv. Rättighetslagstiftningar 

som EKMR syftar ytterst till att skydda minoriteter och individer mot majoriteten. 

EKMR sätter upp gränser för vad majoriteten inte får lagstifta om.
60

 Att då göra som 

HD gör, nämligen förvänta sig att lagstiftaren, majoriteten, självmant i alla lägen ska 

ändra lagstiftningen efter konventionen är tyvärr någonting som inte alltid kan förväntas. 

Om verkligheten är sådan att lagstiftaren alltid självmant anpassar svensk lagstiftning 

kontinuerligt efter Europadomstolens praxis skulle svenska domstolar nästan aldrig 

behöva hantera frågor om normprövning. 

 Att domstolar har viss återhållsamhet vid normprövning är inte underligt. Det 

krävs alltid en viss grad av bevis för att komma fram till att en inhemsk lag till exempel 

strider mot konventionen. Att ställa upp ett klarhetskrav som HD gör är däremot inte 

lika självklart. Det kan även ifrågasättas att HD anger att domstolar ska väga in de 

praktiska och rättsliga konsekvenserna när domstolen fastställer vilken grad av klarhet 

som krävs för att underkänna den inhemska lagen. HD menar att om domslutet kan 

komma att leda till följdändringar ska domstolen vara mer återhållsam. Detta är en icke 

juridisk omständighet, någonting som domstolar normalt inte brukar beakta.
61

 Här kan 

observeras att Lindskogs invändning i denna fråga, det vill säga att domstolar inte ska 

beakta de praktiska konsekvenserna av deras domslut, inte tycks ha fått genomslag. 

3.2 Europakonventionen tillämpas som svensk lag 
Både rättsfallet rörande kompensatoriska rättsmedel, NJA 2012 s. 1038, och 

pleniavgörandet, NJA 2013 s. 502, betonade Europakonventionens dubbla betydelse i 

svensk rätt. Den dubbla betydelsen är dels att EKMR får betydelse som ett statsrättsligt 

instrument, då frågan om återhållsamhet aktualiseras, och dels Europakonventionens 

betydelse som inkorporerad i svensk rätt som svensk lag. Då det endast var den 

statsrättsliga betydelsen som redovisades för ovan ska under detta avsnitt HD:s syn på 

hur inkorporeringslagen ska tillämpas återges. 
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I NJA 2012 s. 1038, det som rörde kompensatoriska rättsmedel, uttalade HD 

att,”[i] ett mål i en svensk domstol angående frågan huruvida staten har 

respekterat den enskildes rättigheter enligt konventionen är det primärt 

konventionens ställning såsom svensk lag som får betydelse”.
62

 I ett sådant 

mål ankommer det därför på domstolen att göra en egen bedömning av 

vilken innebörd rättigheten i konventionen har. 

 Följden av konventionens nationella karaktär var, enligt HD, att den 

svenska lagen kunde ge längre gående rättigheter än Europadomstolen praxis. 

Slutsatsen av detta var enligt HD att ”i takt med utvecklingen av den svenska 

rättsbildningen kommer Europadomstolens praxis att få allt mindre betydelse 

när det gäller tillämpningen av Europakonventionen såsom svensk lag”.
63

 

 

Vad gäller konventionens betydelse som svensk lag och innebörden av detta, det vill 

säga att en svensk tolkning av inkorporeringslagen kan gå längre än Europadomstolen 

hittillsvarande praxis, får det ses som en ny aspekt på EKMR som inte har presenterats 

av HD förut. EKMR utgör i denna aspekt endast ett minimiskydd. HD:s syn på EKMR i 

rättsfallet får därför tolkas som att domstolen ger Europakonventionen fullt genomslag 

när EKMR används som svensk lag. 

 Pleniavgörandet förtydligar sedan vissa av de frågetecken om när och hur den 

svenska inkorporeringslagen ska tillämpas.   

 
HD nämnde bland annat i pleniavgörandet att när frågan om en svensk lag 

var förenlig med konventionen som svensk lag var det en konflikt som inte 

alltid kunde lösas genom fördragskonform tolkning eller att den svenska 

lagen gavs företräde. HD skrev att: ”Har t.ex. lagstiftaren i ett visst 

lagstiftningsärende gett uttryck för bedömningen att lagen är förenlig med 

Europakonventionen, måste en utgångspunkt vara att en domstol inte ska 

kunna underkänna lagen med stöd av konventionen som svensk lag.”
64 

 

Min tolkning är att HD menar att den svenska lagen som inkorporerar konventionen i 

princip inte kan användas för att underkänna en svensk lag.
65

 Undantaget skulle vara om 

lagstiftaren inte har ”gett uttryck för bedömningen att lagen är förenlig med 

Europakonventionen”. I ett sådant läge är det möjligt att underkänna den svenska lagen. 

Frågan är vad HD menar med detta synsätt. Ska det framgå i förarbetena att lagstiftaren 

har beaktat EKMR när lagen stiftades och där tydligt klargjort att lagen inte strider mot 

EKMR? Principiellt måste utgångspunkten vara att lagstiftaren anser att alla lagar den 

stiftar är förenliga med EKMR. Annars skulle Sverige bryta mot sina 

konventionsrättsliga åtaganden. Jag har svårt att se vilka situationer som skulle kunna 

uppstå när lagstiftaren anser att den stiftade lagen inte är förenlig med EKMR. 
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 En annan intressant fråga som HD:s formulering öppnar upp för är hur detta 

förhåller sig till RF 2:19 och RF 11:14. Om det stiftas en lag efter 1995, och det framgår 

i förarbetena att lagen är förenlig med EKMR, går det då inte att underkänna lagen med 

RF 2:19 via RF 11:14? HD nämner tyvärr aldrig vare sig RF 2:19 eller RF 11:14 så den 

frågan lämnas öppen. 

 Det förtydligande som HD däremot gör pleniavgörandet är att när den svenska 

inkorporeringslagen tillämpas gäller ”inget krav på ett ´klart stöd´ för den tolkning som 

i det enskilda fallet ska göras av konventionens rättighetsbestämmelser. Konventionen 

som svensk lag ska i det avseendet tolkas och tillämpas som andra lagar”.
66

 Detta ligger 

i linje med rättsfallet om kompensatoriska rättsmedel där HD uttalade att den svenska 

inkorporeringslagen kan ge längre gående rättigheter än vad som följer av 

Europadomstolens praxis. 

3.3 Sannolikhetsbedömning 
2005 kom ett mål upp till HD där domstolen varken använde doktrinen om klart stöd 

eller tillämpade inkorporeringslagen av EKMR fullt ut. Målet är NJA 2005 s. 805 och 

omständigheterna i målet var att en pastor hade uttalat nedsättande och kränkande 

kommentarer om homosexuella i en predikan. Frågan i målet var om det stred mot 

EKMR:s skydd för yttrandefrihet och religionsfrihet att döma pastorn för hets mot 

folkgrupp jämlikt BrB. 

 
Domstolen kom först fram till att uttalandena var straffbara sett till hur ordet 

missaktning skulle tolkas enligt förarbetena. Domstolen frågade sig sedan 

om ordet missaktning skulle ges en mer restriktiv tolkning i ljuset av 

yttrandefriheten och religionsfriheten, så som de kommer till uttryck i RF 

och EKMR. 

 Vad gäller grundlagen konstaterade HD att religionsfriheten inte 

skyddar pastorn, och vad gäller yttrandefriheten konstaterade HD att: ”Det är 

inte uppenbart att grundlagsskyddet för yttrandefriheten lägger hinder i 

vägen för att döma ÅG enligt åtalet (jfr 11 kap. 14 § RF).”
67

 Nästa fråga för 

HD blev då, ”emellertid om en tillämpning av denna bestämmelse i ÅGs fall 

skulle innebära ett brott mot Sveriges konventionsåtaganden”.
68

 HD gick 

sedan igenom ett flertal rättsfall från Europadomstolen och konstaterade 

slutligen att: ”Under sådana omständigheter är det sannolikt att 

Europadomstolen, vid en prövning av den inskränkning i ÅGs rättighet att 

förkunna sin i bibeln grundade uppfattning som en fällande dom skulle 

utgöra, skulle finna att inskränkningen inte är proportionerlig och därmed 

skulle utgöra en kränkning av Europakonventionen.”
69
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Enligt metoden som HD presenterar i fallet ska svenska domstolar när de undersöker 

om en svensk lag, eller en tolkning av svensk lag, strider mot EKMR fastställa huruvida 

Sverige skulle dömas för brott mot konventionen om målet kom upp till 

Europadomstolen. Graden av säkerhet ska ställas till att det ska vara sannolikt att 

Sverige fälls. Detta synsätt följer av den inledande meningen där HD frågar sig om 

Sverige lever upp till sina konventionsåtaganden. 

 Även om HD i slutet av domen nämner att EKMR är inkorporerad i svensk rätt 

hänvisar HD aldrig till den svenska lagen i bedömningen. I och med 

inkorporeringslagen utgör EKMR även svensk rätt, varför en lika relevant fråga som 

HD kunde ställt sig var om det stred mot svensk rätt (inkorporeringslagen) att döma 

pastorn. 

 Genom att HD prövar frågan abstrakt huruvida Sverige skulle fällas i 

Europadomstolen eller inte signalerar HD att svenska domstolar måste beakta 

avgöranden från Europadomstolen i allt större utsträckning.
70

 Däremot är HD passiv i 

den bemärkelsen att domstolen inte vill tolka rättigheterna självständigt.
71

 

 Enligt min vetskap har inte den metod som presenteras i rättsfallet för att 

tillämpa EKMR återkommit i något senare avgörande från HD. I den bemärkelsen får 

därför sannolikhetsmetoden anses som en anomali i sammanhanget. Huruvida metoden 

fått genomslag i tingsrätterna återkommer jag till i avsnitt 5.3. 

3.4 Sammanfattning 
Ur de tre olika metoderna som har redovisats kan det konstateras att HD:s syn på hur 

EKMR ska användas är till viss del spretig och osammanhängande. Däremot går det att 

dra vissa slutsatser. Den första är att det sannolikhetstest som utvecklades i 

yttrandefrihetsmålet rörande en pastors uttalande om homosexuella inte tycks ha fått 

något genomslag i HD då testet aldrig återkom igen. Sannolikhetsmetoden kommer 

därför inte att analyseras ytterligare. 

 Den andra slutsaten som kan dras är att HD:s syn på Europakonventionens 

dubbla betydelse har blivit allt mer tydlig i de olika rättsfallen. HD försöker i de olika 

rättsfallen definiera gränserna för när konventionen får betydelse som svensk lag och 

när den får betydelse som ett statsrättsligt instrument. Anledningen till att HD gör 

uppdelningen av Europakonventionen i två delar är att i det ena fallet ska domstolen 

vara återhållsam för att underkänna en svensk lag och i det andra fallet får domstolen 

inte visa någon återhållsamhet när det är inkorporeringslagen som ska tillämpas. 
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Det som är förvirrande är att HD använder ett antal olika begrepp i de olika 

rättsfallen för att beskriva detta förhållande. Begreppen som jag anser är centrala för att 

förstå när EKMR får betydelse som statsrättsligt instrument eller som inkorporerad i 

svensk lag är: enskilda fall, enskildes rättigheter, mer allmänna frågor om svensk 

lagstiftnings förenlighet med konventionen, (allmänna frågor) den ordning som gäller 

enligt intern svensk reglering (svensk ordning) och förenlig med Europakonventionen. 

Dessa begrepp är oftast varandras motsattser och för att tydliggöra var och när de nämns 

kan nedanstående tabell användas. 

    Statsrättsligt instrument   Inkorporeringslagen 
Dubbelbestraffningsmål nr 1 - Svensk ordning     

Dubbelbestraffningsmål nr 2 - Allmänna frågor, Svensk ordning  - Enskilda fall 

Kompensatoriska rättsmedel - Svensk ordning    - Enskildes rättigheter 

Pleniavgörandet   - Förenlig med Europakonventionen - Enskilda fallet 

 

Ur tabellen framgår att inkorporeringslagens betydelse endast diskuteras när det rör sig 

om enskilda fall eller enskildes rättigheter. Svenska domstolar ska vara återhållssamma 

med att underkänna en svensk lag och kravet på klart stöd får i och med pleniavgörandet 

anses ha utvecklats till ett mer invecklat klarhetsstöd som varierar från fall till fall. Att 

som tidigare i praxis anse att det alltid krävs klart stöd är därmed övergivet, men i vissa 

situationer, beroende på hur bedömning av kriterierna som HD ställer upp, kan det 

mycket väl fortfarande anses krävas klart stöd för att underkänna en svensk ordning. 

 HD:s uppdelning och gränsdragning mellan enskilda fall och mer allmänna 

frågor om svensk lagstiftnings förenlighet med konventionen väcker ett antal intressanta 

frågor. Dessa frågor bottnar i problematiken att en individs rättigheter skyddas olika 

beroende på i vilken kategoria prövningen hamnar. Om prövningen görs enligt 

inkorporeringslagen får individen ett starkare rättighetsskydd eftersom att domstolen då 

inte ska visa någon återhållsamhet i sin bedömning av EKMR. 

Den första frågan är vad skillnaden mellan de två kategorierna är. Det som 

förvirrar situationen är att i alla processer inför en domstol rör det sig på något plan om 

ett enskilt fall. Skillnad måste därför ligga i om det enskilda fallet medför konsekvenser 

för ett stort antal andra fall. Detta skulle då inte endast leda till att utgången blir 

annorlunda i det enskilda fallet utan att ett stort antal andra fall skulle påverkas, vilket 

kan likställas med att den svenska ordningen som sådan underkänns.
72

 Anledningen till 

uppdelningen ligger antagligen i att när domstolen tillämpar EKMR, och tillämpningen 

är begränsad till det enskilda fallet, inkräktar inte domstolen nämnvärt på den 
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lagstiftande makten.
73

 Men om tillämpningen i det enskilda fallet påverkar även utfallet 

i ett stort antal andra fall har domstolen därmed underkänt en hel ordning och domstolen 

verkar då till viss grad som lagstiftare, någonting domstolen vill undvika. 

 Det är lätt att förstå att HD inte vill underkänna en svensk ordningen förutom när 

det verkligen är nödvändigt. Men utifrån ett rättighetsperspektiv är HD:s syn 

problematisk. Att en dom i ett enskilt fall kan få konsekvenser för andra fall och därmed 

påverka den allmänna lagstiftningen borde inte ligga individer till last som åberopar 

Europakonventionen. För en individ som anser att ens rättigheter har blivit kränkta, så 

som de garanteras i EKMR, gör det ingen skillnad om kränkning består av en felaktig 

behandling av en myndighet eller en kränkande lagstiftning som inte kan tolkas 

fördragskonformt, kränkning består där hur som helst. 

 Den andra frågan är om inte HD:s uppdelning av Europakonventionen i två olika 

prövningar potentiellt leder till ett system utan inre ordning och logik. Detta följer av att 

EKMR har fått ytterligare en dimension i och med att EU-stadgans rättigheter ska 

motsvara Europakonventionens. Vid en eventuell konflikt mellan EU-stadgan och en 

svensk ordning får det inte ställas upp något krav på klart stöd för att underkänna den 

svenska lagen.
74

 En domstol får då inte vara återhållsam i den meningen att domstolen 

ska fråga sig om deras beslut kommer leda till följdändringar; domstolen ska då endast 

beakta frågan om den inhemska regeln överensstämmer med EU-stadgan eller inte. Att 

behandla lagkonflikter olika beroende på huruvida EU-stadgan eller EKMR är 

tillämplig kan ifrågasättas. För att illustrera detta kan följande frågeställning och schema 

ställas upp. 
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 Låt oss anta att en domstol får en invändning om att en persons rättigheter 

blivit kränkta. Låt oss även anta att rättigheten har samma mening och 

räckvidd i EKMR som i EU-stadgan. För att domstolen ska kunna avgöra om 

en kränkning har skett måste följande frågor först ställas för att utreda vilken 

typ av prövning som ska göras: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad diagramet eller schemat är tänkt att visa är att samma rättighet (i EU-stadgan eller 

EKMR) kan få väldigt olika genomslag beroende på ett antal faktorer. Om man anser att 

det juridiska systemet ska ha en inre och sammanhängande logik är det svårt, enligt mig, 

att försvara en ordning som presenteras i diagramet ovan. 

 Det kan även observeras att HD inte i någon vidare utsträckning diskuterar i 

något av de redovisade fallen den juridiska lösningen med RF 11:14 via RF 2:19 som 

förespråkas såväl inom förarbeten och doktrin. 

 Det är inte första gången HD historiskt sett intar en passiv inställning till 

lagkonflikter. Det går inte att undgå den likhet mellan klart stöd-doktrinen och 

uppenbarhetsrekvisitet i gamla RF. Precis som uppenbarhetsrekvisitet ursprungligen var 

skapat i praxis, och sedan lagstadgades i RF, har HD nu skapat en liknande variant av 

uppenbarhetsrekvisitet vad gäller EKMR. 

 Huruvida tingsrätterna använder sig av HD:s olika metoder för att tillämpa 

EKMR återkommer jag till i det avslutande kapitlet. 

 

 

 

 

Tillämpas unionsrätten? 

EU-stadgan (och EKMR) är tillämplig Endast EKMR är tillämplig 

JA NEJ 

”Enskilt fall” eller mer ”allmänna frågor”? 

Enskilt fall 

Ingen återhållsamhet 
krävs för att under-
känna en svensk lag 

Ingen återhållsamhet. 
Inkorporeringslagen 
ska användas 

Allmänna frågor 

Återhållsamhet krävs för 
att underkänna en lag. 
Grad av återhållsamhet 
avgörs efter ett visst antal 
kriterier 
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Kapitel 4 

Genomgång av tingsrättsdomarna mellan perioden 2012-

01-01 till 2013-12-31 

 

4.1 Materialet i siffror 
Av sökningen som genomfördes påträffades 116 fall enligt de kriterier som angavs i 

inledningen. Om samma sökning genomförs men där 

sökorden ”europakonventionen”, ”EKMR” och ”Europeiska konventionen” utesluts 

påträffas istället 118 790 fall. 118 790 representerar därför den totala mängden fall som 

är sökbara i InfoTorgs databas Rättsbanken under den valda perioden. Fall där EKMR 

tillämpas, enligt de kriterier jag har sökt på, är därför ca 0.098 % av den totala mängden 

sökbara fall. 

 Av de 116 fallen är det 90 brottmål och 26 tvistemål. Majoriteten av 

bedömningarna, 52 mål, rör artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet om förbudet mot 

dubbelbestraffning. Av resterande fall är det 40 mål som behandlar artikel 6. Artikel 8 

återkommer 8 gånger i materialet och är därmed den tredje vanligaste artikeln som 

domstolarna tillämpar. Resterande fall fördelar sig mellan artiklarna 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 

11 och egendomsskyddet i artikel 1 i första tilläggsprotokollet. I fyra fall åberopas 

konventionen i sin helhet, som det får förstås, av en part utan att någon speciell artikel 

anges. 

 Stockholms tingsrätt står för majoriteten av tillämpningen av EKMR med 24 fall, 

14 fall är från Göteborgs tingsrätt och 8 fall är från Örebro tingsrätt.
75

 

 Att frågor rörande dubbelbestraffning är mest återkommande är inte märkvärdigt 

med tanke på alla turer som det svenska systemet med skattetillägg och brottmålsåtal 

har lett till. Att artikel 6 sedan är den näst mest frekventa artikeln som behandlas är inte 

heller underligt. Artikel 6 behandlar bland annat rätten till en rättvis rättegång och att 

rättegången ska ske inom skälig tid. Artikelns breda tillämpningsområde gör därför 

antagligen att den tillämpas relativt ofta. Det är däremot, enligt min mening, 

märkvärdigt att artikel 8 respektive 10 inte återkommer mer frekvent. Artikel 8 som 

skyddar rätten till familjeliv är otroligt bred och kan innefatta en mängd frågor. Artikel 

10 som skyddar yttrandefriheten är även den bred och varje gång en fråga som berör 

yttrandefriheten kommer upp borde även en bedömning av artikel 10 göras. 
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redovisas sorterade efter vilken tingsrätt det var som dömde. 
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 Det ska inte dras allt för långtgående slutsatser av den geografiska fördelningen. 

Däremot tycks den geografiska fördelningen av målen vara beroende av hur stor 

tingsrätten är. Stockholm och Göteborg är bland de största tingsrätterna sett till antal 

avgjorda mål vilket förklara att dessa tingsrätter hamnar i toppen av tillämpningen av 

EKMR. 

 Det framtagna materialet, 116 domar, kommer nu att redovisas där domarna har 

sorterats in i de olika rubrikerna. 

4.2 Tingsrätten svarar inte på invändningen i domen eller gör en väldigt 

kort bedömning 
I 15 av fallen väljer tingsrätten att antingen inte nämna eller kommentera EKMR i sin 

bedömning eller så görs bedömningen så kort att det kan likställas med att det knappt 

görs någon bedömning. I 5 fall
76

 av dessa 15 görs inte någon bedömning av EKMR 

eftersom den juridiska frågan i målet hanterades på ett sätt så att frågan om det skulle 

strida mot EKMR inte aktualiseras. Ett exempel på detta är mål B 201-12 från 

Jönköpings tingsrätt. 

 
Den åtalade personen hade anlagt en kräftdamm och pirarm i strid med 

gällande miljölagstiftning. För detta fälldes han till brott mot områdesskydd 

(29:2 MB).  Frågan i målet var om han även skulle påföras en företagsbot för 

samma damm och pirarm. Den åtalade invände att detta skulle strida mot 

dubbelbestraffningsförbudet i EKMR. Tingsrätten kom fram till att dammen 

och pirarmen inte hade anlagts vid utövning av näringsverksamhet och 

därför ogillades yrkandet om företagsbot. 

 

Eftersom företagsboten aldrig blir aktuell behöver inte tingsrätten ta ställning till frågan 

som rör EKMR. Att EKMR därför inte tillämpas eller behandlas i fallet är inte 

någonting tingsrätten kan kritiseras för. 

 I 1 av fallen
77

 avvisas talan på grund av preskription, i 1 annat mål
78

 bifalls talan 

genom tredskodom då Kronofogdemyndigheten inte inkommit med något svaromål och 

i 1 fall
79

 gör tingsrätten ingen prövning eftersom EKMR, enligt domstolen, inte kan 

ålägga enskilda skadeståndsansvar. 

 Att tingsrätterna försöker lösa tvisten eller den juridiska frågan på enklaste sätt 

är inget problem i sig. En prövning av EKMR kan inte tvingas fram bara för att det ska 
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göras en bedömning. Existerar det någon grund för att avvisa ett mål ska talan i den 

delen avvisas, oavsett hur intressant frågan rörande Europakonventionen är. 

 Däremot så finns det 6 fall
80

 där tingsrätten, utan någon egentligen anledning, 

antingen undviker att svara på en invändning om EKMR eller inte gör någon 

bedömning av EKMR. 

 I 4 fall
81

 nämns EKMR i domskälen men det görs ingen egentlig prövning, eller 

så finns det brister i prövningen. Ett exempel är mål B 797-13 från Gällivare tingsrätt. 

Bakgrunden var att den åtalade personen hade kedjat fast sig i ett trätorn för att 

förhindra provborrningar inom ett område. Personen stod åtalad för bland annat 

egenmäktigt förfarande jämlikt BrB och till sitt försvar hänvisade han till artikel 11, 

demonstrationsfriheten i EKMR. 

 
Tingsrätten gick igenom innebörden av artikel 11 och konstaterade 

att: ”Demonstrationsfriheten enligt EKMR ger således inte rätt att använda 

olagliga metoder vid utövande av denna rättighet, vilket innebär att 

ansvarsfrihet för egenmäktigt förfarande inte heller föreligger enligt denna 

grund.”
82

 

 

Mot bakgrund av detta gör tingsrätten aldrig någon riktig prövning av EKMR. Enligt 

tingsrätten kan demonstrationsfriheten aldrig aktualiseras om någon begår en olaglig 

handling. Tingsrättens bedömning att demonstrationsfriheten enligt EKMR endast 

skyddar lagliga metoder kan ifrågasättas. Om det finns en lag, eller tolkningar av lagen i 

ett enskilt fall, som förhindrar demonstrationsfriheten, och denna lag inte är nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle, är det lagen som ska ge vika för demonstrationsfriheten och 

inte tvärtom. Det är därför en domstol alltid måste pröva varje enskilt fall med en 

proportionalitetsbedömning för att avgöra om personens demonstrationsfrihet, eller 

annan frihet, har blivit kränkt. 

 Ett annat exempel på en dom där tingsrättens prövning av EKMR, enligt min 

mening, kan ifrågasättas är B 3829-10 från Örebro tingsrätt. Bakgrunden var att den 

åtalade personen hade spritt kränkande och nedsättande kommentarer om muslimer på 

en blogg. Frågan i målet var om kommentarerna på bloggen utgjorde hets mot 

folkgrupp jämlikt BrB. 
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Domstolen kom fram till att kommentarerna utgjorde hets mot folkgrupp. 

Vad gäller EKMR uttalade tingsrätten att: ”På senare år har Högsta 

domstolen ogillat ett åtal för hets mot folkgrupp gällande nedsättande 

uttalanden om homosexuella med hänvisning till Europakonventionens 

artiklar 9 och 10 gällande yttrandefrihet och religionsfrihet. I nu aktuellt mål 

är bara artikel 10 om yttrandefrihet aktuell. Tingsrätten kan inte se att 

Europakonventionen i detta fall utgör hinder för att fälla L.J. till ansvar för 

brott. L.J. ska således dömas till ansvar för hets mot folkgrupp i den 

omfattning som tingsrätten har redovisat ovan.”
83

 

 

Bristen som kan diskuteras i domskälet är att tingsrätten endast konstaterar att EKMR 

inte påverkar situationen, men utan att redovisa för hur domstolen kommit fram till den 

slutsatsen. Det är möjligt att tingsrätten har gjort en fullgod bedömning enligt EKMR, 

men däremot beslutat att utelämna denna bedömning i domskälen. 

 I ett inte allt för försumbart antal fall saknas det en prövning av EKMR även fast 

förutsättningarna för en bedömning existerar. Nu är det möjligt, och antagligen troligt, 

att en prövning av EKMR i ovanstående fall inte skulle få en annorlunda utgång om 

EKMR hade beaktats. Detta kan däremot inte leda till att det därmed inte är nödvändigt 

att göra en prövning av EKMR. 

4.3 Tingsrätten gör en begränsad bedömning 
I 5 fall

84
 gör tingsrätten en bedömning av EKMR, men prövningen är inte fullständig. 

Med det menar jag att tingsrätten svarar på invändningen huruvida individens rättigheter 

kränkts eller inte, men utan att tingsrätten går på djupet i frågan. Till viss del beror det 

på att de invändningar som ibland förs fram är relativt lätta för domstolen att besvara 

och att det inte alltid krävs en allt för djupgående analys av EKMR för att kunna utreda 

frågan. Ett exempel på detta är mål B 328-13 från Örebro tingsrätt. Omständigheterna i 

målet var att en person stod åtalad för att försökt anstifta annan till brott jämlikt BrB. 

Anstiftan skedde under tiden den åtalade personen avtjänade ett fängelsestraff. Frågan 

som rörde EKMR var om det utgjorde dubbelbestraffning att döma den tilltalade. 

Försvaret argumenterade för att om den tilltalade personen dömdes i tingsrätten skulle 

den villkorliga domen skjutas upp, vilket skulle likställas med ett straff. 

 

Tingsrätten kom fram till att målet inte skulle avvisas eftersom att det enligt 

förarbetena till reglerna som rör villkorlig frigivning framkommer att brott 

som den åtalade blivit lagförd för inte ska beaktas vid bedömningen om 

villkorlig frigivning. Tingsrätten konstaterade därför att, ”en lagföring för det 

nu aktuella brottet inte medföra att P.F:s villkorliga frigivning från det 
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tidigare fängelsestraffet skjuts upp. Någon dubbelbestraffning kommer alltså 

inte att bli aktuell”.
85

 

 

Tingsrättens bedömning är inte fel, den kan till och med anses vara överambitiös, 

eftersom att dubbelbestraffningen först skulle ske vid ett eventuellt uppskjutande av den 

villkorliga domen, vilket skulle inträffa senare i tiden. Vid tidpunkten för brottmålsåtalet 

har den tilltalade personen inte blivit straffad för något. Men eftersom att tingsrätten 

ändå väljer att göra en bedömning kan det ifrågasättas varför det inte finns någon 

hänvisning eller förklaring till Europakonventionens reglering av dubbelbestraffning. 

 Ett annat mål där tingsrätten gör en väldigt kort bedömning är mål B 8262-12 

från Malmö tingsrätt. Frågan som rörde EKMR i målet var om en tilltalad person kunde 

utvisas till Vitryssland, jämlikt Utlänningslagen (UtlL), med beaktande av artikel 3 i 

EKMR. 

 

Tingsrätten inledde med att klargöra att det inte förelåg något generellt 

hinder mot utvisning till Vitryssland. Vad sedan gällde den individuella 

prövningen konstaterade tingsrätten att: ”Y.S. har uppgett att han blivit hotad 

till livet i Vitryssland. Endast detta påstående, sammantaget med Y.S. 

agerande under asylutredningen tillsammans med vad som i övrigt 

framkommit i målet, utgör inte tillräckliga skäl för att det skulle föreligga 

hinder för utvisning till Vitryssland. Åklagarens yrkande om utvisning ska 

därför bifallas.”
86

 

 

Frågan är hur denna bedömning förhåller sig till gällande praxis från Europadomstolen. 

Det är även intressant att tingsrätten skriver att ”vad som övrigt framkommit i målet” 

påverkar bedömningen. När man läser domen uppkommer frågan vad tingsrätten syftar 

på. Det finns nämligen inget annat i domen, enligt mig, som påverkar bedömningen. 

 Vid en samlad bedömning av de 5 rättsfall som återges under denna rubrik kan 

det inte dras några generella slutsatser om att tingsrätterna gör felaktiga eller alltför 

dåliga prövningar av EKMR. Däremot kan det påpekas att i de flesta av de 5 fallen är 

bedömningarna väldigt korta. Till viss del beror det på att vissa invändningar är relativt 

svaga och att tingsrätten antagligen resonerade att det inte är värt att lägga allt för 

mycket tid på en fruktlös invändning. Men utifrån ett rättighetsperspektiv är detta 

beklagligt. De personer som för fram invändningar, där de anser att deras rättigheter har 

blivit kränkta, vill antagligen bli tagna på sådant allvar att de i alla fall får en någorlunda 

utförlig beskrivning varför deras invändning inte bifölls. 
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4.4 Tingsrätten gör en utförlig bedömning 
Utifrån det framtagna materialet är det 8 fall

87
 där tingsrätterna gör en utförlig 

bedömning av EKMR. Med utförlig menar jag att domstolen dels på ett pedagogiskt sätt 

redovisar den aktuella rättigheten och dels att domstolen gör en mer utförlig bedömning 

huruvida rättigheten blivit kränkt eller inte. Att en dom är utförligt skriven är inte 

samma sak som att jag även anser att tingsrättrena har dömt rätt i alla 8 fallen. Däremot 

går det i dessa fall att någorlunda tydligt följa domstolens resonemang och ha en åsikt 

om den. 

 Ett exempel är rättsfallet B 542-13 från Örebro tingsrätt. Omständigheterna i 

målet var att en moder stod åtalad för grov misshandel, jämlikt BrB, av sitt barn. 

Modern stod i och för sig inte åtalad för att själv ha utfört misshandel utan för 

underlåtenhet att handla då barnets fader utfört gärningarna. Modern blev fälld till 

ansvar och påföljden blev fängelse i 1 år och 6 månader. Barnet hade omhändertagits 

enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Då modern inte var 

svensk medborgare yrkade åklagaren på att modern skulle utvisas. 

 
Domstolen konstaterade till en början att förutsättningarna för utvisning i 

och för sig var uppfyllda enligt UtlL. Domstolen gick sedan vidare och 

påpekade att det alltid ska göras en bedömning av utlänningens anknytning 

till Sverige och vad som är förenligt med barnets bästa. Vidare konstaterade 

domstolen att även Europakonventionens artikel 8 blev aktuell i fallet. 

 Efter att domstolen vägt de olika intressena emot varandra, så som 

omständigheten att det ifrågavarande brottet riktar sig just mot barnet, men 

även den omständigheten att om modern blir utvisad kommer kontakten 

mellan modern och barnet att brytas, kom domstolen fram till att det inte var 

förenligt med barnets bästa att utvisa modern. Vad gäller EKMR 

konstaterade domstolen att det även ”skulle strida mot artikel 8 i 

Europakonventionen att utvisa F. Att utvisa F. samtidigt som E. är kvar i 

landet innebär givetvis en inskränkning av såväl E:s som F:s åtnjutande av 

deras rätt till familjeliv. En sådan inskränkning får ske endast med stöd i lag, 

vilket i och för sig finns i 8 kap. 8 § utlänningslagen. Inskränkningen måste 

emellertid också vara proportionerlig, dvs. syftet med åtgärden måste stå i 

proportion till den inskränkning som sker. Tingsrätten anser, med hänsyn till 

hur förhållandena ser ut i nuläget och med de följder en utvisning skulle få, 

att en utvisning av F. inte skulle vara proportionerlig.”
88

 

 

Proportionalitetsbedömningen som domstolen gör är utförlig där de olika intressena 

vägs mot varandra. Prövningen enligt EKMR tas även upp ex officio av domstolen. I det 

här fallet sammanföll bedömningen om barnets bästa med artikel 8 i EKMR så 

bedömningen enligt Europakonventionen ändrar i och för sig inte utgången mer än att 
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den även utgör en alternativ grund för att ogilla utvisningen. Även om jag anser att 

domstolen gör en bra bedömning kan det påpekas att domstolen är lite otydlig med 

exakt hur rättigheterna i artikel 8 skyddar barnet respektive modern. Domstolen slår 

ihop barnets och moderns rättigheter i ett, frågan är om det kanske är en viss skillnad 

mellan förälderns och barnets rätt när föräldern utsätter barnet för grov misshandel. 

 Ett annat exempel på ett mål där tingsrätten besvarar utförligt en invändning från 

en person som anser att personens rättigheter enligt Europakonventionen blivit kränkta 

är T 14587-11 från Göteborgs tingsrätt. 

 
 En person intagen på kriminalvårdsanstalt stämde svenska staten då 

personen ansåg att staten, genom Kriminalvården, kränkt hans mänskliga 

rättigheter enligt artikel 3 i EKMR då person nekats såväl utomhusvistelser, 

att röka på sitt rum, läkarvård inom skälig tid samt att personen fått sin 

villkorliga frigivning uppskjuten på felaktiga grunder. Klaganden ansåg att 

dessa omständigheter kunde likställas med tortyr eller andra omänskliga 

behandlingar, vilket är förbjudet enligt artikel 3 i EKMR. 

  Tingsrätten kom fram till att staten inte kränkt den intagnes rättigheter 

enligt artikel 3 och inget skadestånd utgick därför. Skadestånd utgick inte 

heller enligt den svenska skadeståndslagen. 

 

Det som utmärker fallet är att tingsrätten systematisk går igenom varje invändning och anger 

skäl och argument för varför den intagnes rättigheter inte kränkts. Till och med vad gäller 

rökförbudet i bostadsrummen, som de flesta antagligen inte anser utgör en omänsklig 

behandling, ger tingsrätten argument för att det inte utgör en kränkning av artikel 3. Argument 

som tingsrätten anger är att rökförbudet är för omsorg för de intagna, med hänvisning till 

brandrisken då de är inlåsta, men även omsorg för de medintagna och arbetstagarna inom 

Kriminalvården. 

4.5 Skillnad mellan rättsfallen som redovisades under de tre första 

kategorierna 
Skillnaden mellan de tre första kategorierna ligger som sagt i hur bedömningen har 

gjorts. I de två första kategorierna har det antigen inte gjorts någon bedömning eller är 

det en väldigt kort bedömning som oftast endast består av ett stycke text eller liknande. 

I den tredje kategorin har det däremot rört sig om en betydligt längre bedömning där det 

går att utläsa hur tingsrätten har resonerat. 

En annan sak som kan uppmärksammas är att i de två första kategorierna 

hänvisar inte tingsrätterna till någon källa som rör EKMR. I den tredje kategorin, den 

där tingsrätterna gör en utförlig bedömning, används däremot i 5 av de 8 rättsfallen 

källor med koppling direkt till EKMR. I 3 av dess fall
89

 hänvisas till Europadomstolens 
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praxis och i 3 fall
90

 hänvisas till Danelius
91

. Att de tingsrätter som hänvisar till 

rättskällor med anknytning till EKMR även har bättre bedömningar är en naturlig följd. 

En annan skillnad är även att i den tredje kategorin upplevs domstolarna mer bekväma i 

sin roll att applicera EKMR. 

 Jag vill ändå framhålla att jag inte med detta menar att rättsfallen i de två första 

kategorierna är alla feldömda, inte alls. Hade det gjorts en mer utförlig bedömning är 

det inte alls säkert att utfallet hade blivit annorlunda. Vad jag är intresserad av att 

undersöka är hur domstolarna förhåller sig till EKMR. Att ta en invändning om EKMR 

på allvar är att faktiskt göra en utförlig bedömning, oavsett utgången. 

4.6 Dubbelbestraffning och det svenska skatteförfarandet 
Under detta kapitel har 49 rättsfall sorterats in. Av dessa rättsfall har 39 fall direkt 

anknytning till frågan om det svenska systemet med skattetillägg och åtal. De resterande 

10 fallen rör inte det svenska skattesystemet direkt utan handlar om körkortsåterkallelse 

och åtal för trafikbrott. Rättsfallen som rör körkortsåterkallelse och trafikbrott redovisas 

här eftersom att det finns likheter mellan dessa rättsfall och de rättsfall som rör det 

svenska skatteförfarandet. 

 Av de 39 fall som berör det svenska skatteförfarandet var det 24 fall som 

avgjordes innan pleniavgörandet NJA 2013 s. 502 och således 14 fall som avgjordes 

efter. 

4.6.1 Mål avgjorda innan pleniavgörandet 

Av de 24 fall som dömdes av tingsrätterna innan pleniavgörandet är det endast i 4 fall
92

 

som tingsrätterna kommer fram till att det svenska systemet strider mot EKMR. Ett av 

dessa fall är från Göteborgs tingsrätt. 

 

Rådmannen var i och för sig skiljaktig men majoriteten av domarna, de tre 

nämndemännen, kom fram till att det rörde sig om samma omständigheter 

för beslutet om skattetillägg som för bokföringsbrott. Därmed hade staten 

redan straffat den åtalade med skattetillägget varför åtalet för bokföringsbrott 

skulle avvisas.
93

 

 

Motiveringen är tydlig på det sättet att domstolen anser att det rör sig om samma 

omständigheter, och därför kan den åtalade inte bli straffad igen. Samtidigt saknas det 
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koppling till såväl tidigare inhemsk praxis som praxis från Europadomstolen i 

domskälen. Eftersom att det är en dom skriven av nämndemän är det i och för förståeligt 

att detta saknas. 

Ett annat fall där en tingsrätt kommer fram till att det svenska skatteförfarandet 

strider mot EKMR innan pleniavgörandet är ett mål från Nyköpings tingsrätt. 

Domstolen är till skillnad från tidigare redovisade rättsfall enig i sin bedömning. 

 
Efter en kort genomgång av artikeln rörande dubbelbestraffning konstaterade 

tingsrätten att: ”Av Högsta domstolens avgöranden i rättsfallet NJA 2010 s. 

168 I och II framgår att beslutet om skattetillägg för K.M. och åtalet mot 

honom i åtalspunkten 3 avser samma gärning eller ”brott” i den mening som 

avses i artikel 4. På de skäl som framgår av Högsta domstolens minoritets 

skiljaktiga mening i sak i rättsfallets avd. II och de skäl som i samma 

avseenden har utvecklats i Hovrättens för Västra Sverige dom den 23 juni 

2010 i mål B 2432-09 finner tingsrätten att åtalet i åtalspunkten 3 mot K.M. 

strider mot artikel 4 och att bestämmelsen i 45 kap. 1 § tredje stycket 

rättegångsbalken ska ges den innebörden att rättegångshinder föreligger på 

grund av lis pendens.”
94

 

 

Argumentationen är juridisk men det är intressant hur tingsrätten väljer att hantera 

rättskällorna. Dubbelbestraffningsmålet NJA 2010 s. 168 hänvisas till, men det är 

minoritetens mening som lyfts fram istället för majoritetens. Om tanken med en 

prejudicerande instans, så som HD
95

, är att förmå en enhetlig rättsskipning så att lika 

fall döms lika är det problematiskt om tingsrätter istället hänvisar till en minoritets 

mening än majoritetens. Detsamma kan sägas om tingsrättens hänvisning till hovrättens 

dom. När HD har avgjort en fråga bör det avgörandet stå över ett hovrättsavgörande. 

Som det får förstås av tingsrättens formulering är det kanske inte rättsfallen i sig som är 

den juridiska argumentationen, utan som tingsrätten skriver är det ”de skäl som i samma 

avseenden har utvecklats” i de båda rättsfallen som är det avgörande. Frågan är om det 

inte hade varit bättre, och tydligare, att istället hänvisa direkt till Europadomstolen. 

 De 2 resterande rättsfallen
96

 där tingsrätterna kommer fram till att det svenska 

systemet inte är förenligt med EKMR avgörs i perioden efter det att EU-domstolen 

lämnat sitt avgörande i mål C-617/10 Åkerberg Fransson, men innan pleniavgörandet 

avgjorts. Eftersom att allting tydde på att det svenska systemet inte längre skulle anses 

förenligt med EKMR eller EU-stadgan var det inte särskilt underligt att de två 

tingsrätterna valde att avvisa åtalen. 

                                                 
94

  Nyköpings tingsrätt dom 2012-10-23 B 2442-09 stycke 79. 
95

  RB 3:1. 
96

  Stockholms tingsrätts dom 2013-03-27 B 14393-12 och Hudiksvalls tingsrätt dom 2013-05-22 B 

1256-10. 



42 

 

 Även om det i 4 mål konstateras att det rör sig om en dubbelbestraffning 

kommer ändå majoriteten av tingsrättsdomarna fram till att det inte rör sig om någon 

kränkning. Av dessa 20 rättsfall är det 5 rättsfall
97

 som använt i stort sätt en liknande 

formulering som får förstås som någon typ av standardformulering som blivit kopierad 

mellan domstolarna. Formuleringen, som i detta fall är tagen från Göteborgs tingsrätt, 

lyder: 

 

Högsta domstolen har i rättsfallen NJA 2010 s. 168 I och II kommit fram till 

att det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och 

brottspåföljd) och två förfaranden för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är 

förenligt med det i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll 

upptagna förbudet mot dubbel bestraffning och lagföring (ne bis in idem). 

Tingsrätten ansluter sig till Högsta domstolens ställningstagande i denna 

fråga och anser att Högsta domstolens avgöranden bör vara vägledande till 

dess lagstiftaren, Europadomstolen eller Högsta domstolen lämnar annat 

besked.
98

 

 

Det är intressant att notera vad som kan ändra tingsrätternas bedömning. Om 

lagstiftaren ändrar det svenska systemet är det självklart att även tingsrätternas 

bedömning blir annorlunda. Detsamma gäller om HD tar upp ett liknande fall och ändra 

sin praxis. Däremot är det värt att notera att tingsrätterna även har lagt in 

Europadomstolen som en möjlig instans som kan ändra rättsläget. Frågan är då vad som 

krävas av Europadomstolen för att en svensk tingsrätt ska ändra uppfattning. Krävs att 

det svenska systemet blir uttryckligen underkänt av Europadomstolen? Eller räcker med 

att Europadomstolen avgör ett mål mot ett annat land som kan användas för att dra 

slutsatsen att det svenska systemet också ska underkännas? Mot bakgrund av de mål 

som redan hade avgjorts i Strasbourg ligger det antagligen närmast till hands att 

tingsrätternas formulering får förstås som att det behövs ett avgörande från 

Europadomstolen som underkänner det svenska systemet för att tingsrätterna ska frångå 

HD:s ställningstagande. 

 I 14 fall
99

 hänvisar tingsrätterna alla på något sätt till dubbelbestraffningsmålet 

NJA 2010 s. 168 för slutsatsen att det svenska systemet är förenligt med EKMR. 
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 Det faktum att olika tingsrätter bedömer samma fråga på olika sätt är 

problematiskt. Utifrån tingsrätternas perspektiv har frågan om det svenska 

skattesystemets förenlighet med förbudet mot dubbelbestraffning inte varit lätt. 

Problemet har legat i att det har varit två viktiga intressen som stått mot varandra. 

 Å ena sidan fanns det starka skäl som talade för att det svenska systemet faktiskt 

stred mot EKMR:s förbud mot dubbelbestraffning i ljuset av domar från 

Europadomstolen.
100

 Om en tingsrätt därför skulle göra en helt egen bedömning av 

frågan om det svenska systemet stod i strid med förbudet mot dubbelbestraffning skulle 

det inte vara orimligt att tingsrätten skulle komma fram till att så var fallet. Det 

skyddsvärda intresset här var att skydda individens rättigheter och därmed uppnå 

materiell rättvisa. 

 Å andra sidan hade den högsta dömande instansen i Sverige redan hanterat 

frågan och kommit fram till att det svenska systemet var förenligt med EKMR. HD hade 

därmed satt ner foten och avgjort frågan. Det skyddsvärda intresset här var att om 

tingsrätterna följde HD:s avgörande hålls det rättsliga systemet som sådant ihop vilket 

tillförsäkrar att lika fall döms lika vilket resulterar i rättssäkerhet och formell rättvisa. 

Mitt emellan dessa intressen hamnade tingsrätterna. 

 Att de flesta tingsrätter väljer att följa HD är inte underligt. Däremot anser jag att 

det är beklagligt ur ett rättighetsperspektiv att de tingsrätter som väljer att följa HD:s 

linje inte tar upp den andra sidan av problemet, nämligen individens rätt att inte bli 

straffad två gånger för samma gärning och att Europadomstolens praxis kan användas 

för att ifrågasätta HD:s domslut. Förutsatt att tingsrätterna tänkte i dessa banor hade det 

varit ett bättre, och mer öppet sätt att redogöra för problematiken. 

 
Det finns dock 1 intressant mål

101
 från Stockholms tingsrätt där domstolen 

istället för att endast hänvisa till NJA 2010 s. 168 faktiskt istället inleder 

med att redogöra för praxis från Europadomstolen i form av Zolotukhin mot 

Ryssland och Ruotsalainen mot Finland. Den hänvisning som görs till NJA 

2010 s. 168 var att HD där faktiskt bekräftade Europadomstolens slutsatser 

om idem-momentet. Mot denna bakgrund prövade sedan tingsrätten de 

specifika omständigheterna i fallet. Eftersom att det rörde sig om 

skattetillägg för felaktiga uppgifter lämnade i självdeklarationen och åtal för 

bokföringsbrott för ett aktiebolag kom tingsrätten fram till att det rörde sig 

om olika gärningar, och det därför inte föreligger rättegångshinder. Det som 

utmärker fallet är tingsrättens självständiga bedömning. Om 

omständigheterna hade varit annorlunda hade tingsrätten mycket väl kunnat 

komma till slutsatsen att det förelåg rättegångshinder på grund av EKMR. 
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Frågan om dubbelbestraffning indikerar att om det uppstår en konflikt mellan en 

rättighet i EKMR som har tolkats av Europadomstolen och frågan sedan har avgjorts av 

HD kommer en tingsrätt med stor sannolikhet att följa HD:s avgörande. Det skulle 

kunna ses som att tingsrätterna därför anser att formell rättvisa, en enhetlig 

rättstillämpning, är viktigare än materiell rättvisa, rättigheternas genomslag. Samtidigt 

ska inte en enhetlig rättstillämpning underskattas då det i längden är en garanti för att 

rättssäkerhet kan säkerställas. Vad är rättigheter egentligen värda om de blir beroende av 

i vilken tingsrätt individen hamnar? Hur ska individer kunna anpassa sina liv och sina 

beslut om det råder osäkerhet kring vad som skyddas och inte? 

4.6.2 Mål avgjorda efter pleniavgörandet 

Efter juniavgörandet 2013 är det 14 fall som berör det svenska skattesystemet. I 4 av 

fallen
102

 rör det sig om gamla frågor som inte har hunnit korrigerats i och med 

pleniavgörandet. I dessa fall yrkar åklagaren på att åtalet ska avvisas, vilket också görs i 

fallen. 

 1 fall
103

 rör frågan om tidsaspekten när i tiden rättegångshinder föreligger då det 

existerar två parallella processer i såväl förvaltningsrätten som tingsrätten. 

 9 mål
104

, alltså majoriteten, rör däremot frågan hur förbudet mot 

dubbelbestraffning ska ses i förhållande till påfört skattetillägg och en senare 

brottmålsprocess för bokföringsbrott. Den centrala frågan är om den senare processen 

angående bokföringsbrott rör samma brott/gärning. I pleniavgörandet uttalade HD att 

det ”normalt” inte föreligger hinder mot en senare brottmålsprocess för bokföringsbrott 

när skattetillägg hade påförts. Att HD använder ordet normalt tyder på att det är en 

huvudregel som kan ha undantag. Ett av dessa undantag ansåg Hovrätten för Västra 

Sverige förelåg i mål B 4949-12 den 20 september 2013. 

 I dessa 9 mål är frågan därför om tingsrätterna ska tillämpa huvudregeln som 

presenteras i pleniavgörandet eller att göra ett undantag som Hovrätten för Västra 

Sverige hade gjort. Mål B 2467-13 från Attunda tingsrätt är ett exempel som kan 

användas för att belysa problematiken. Bakgrunden i målet var att den åtalade personen 

hade påförts skattetillägg för att han inte hade bokfört inkomster i bolaget som skulle ha 
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tagits upp som lön. När målet kom till tingsrätten stod mannen åtalad för 

bokföringsbrott avseende samma belopp som han hade blivit påförd skattetillägg för. 

 
Tingsrätten kom i domen fram till att: ”H.P. har i deklarationer för de 

aktuella inkomståren inte redovisat några inkomster mer än blygsamma 

ränteinkomster. Det var då han lämnade de oriktiga uppgifterna. 

Bokföringsskyldigheten, i detta fall underlåtenhet att bokföra affärshändelser, 

åsidosattes vid andra tidpunkter. Det finns således såväl tillkommande 

faktiska moment som skilda tidpunkter för agerande/underlåtenhet. Det är 

därmed inte fråga om identitet mellan de fakta som läggs till grund för de 

båda förfarandena.”
105

 

 

Såsom tingsrättens domskäl får förstås är det avgörande att skattetillägget är baserat på 

de uppgifter som lämnats i deklarationen, medan bokföringsbrottet har skett redan innan 

deklarationen lämnades. Tidsaspekten vekar därför vara det som tingsrätten bygger sina 

dom på. Frågan är däremot om inte detta är på gränsen till en allt för formalistisk syn på 

problematiken. Rättigheterna i EKMR ska inte endast vara illusoriska utan praktiskt 

genomförbara.
106

 Om bokföringsbrottet aldrig hade genomförts hade heller aldrig den 

åtalade personen påförts skattetillägg. Är det verkligen möjligt att se dessa brott som 

separat endast på grund av att deklarationsuppgifterna lämnades vid ett senare tillfälle 

än bokföringsbrottet? 

 Av de 9 mål som rör bokföringsbrott finns det ett antal intressanta saker att 

påpeka. Det första är att i inget av fallen kom tingsrätterna fram till att det rör sig om 

dubbelbestraffning. Tingsrätterna går i samtliga fall på HD:s huvudregel. Detta kan i 

och för sig inte säga mycket. Det som däremot kan ses är att i 5 av fallen gör 

tingsrätterna en bra genomgång av rättsläget vad gäller svenska rätt och redovisar för 

såväl HD:s domar som för domar från hovrätterna. I dessa 5 fall görs även en egen 

bedömning om HD:s huvudregel ska användas. I 4 fall görs däremot ingen riktigt 

bedömning utan invändningen avvisas med en kort hänvisning till HD:s huvudregel. 

 Även om 5 av fallen går in mer på djupet i frågan kretsar uteslutande fortfarande 

den juridiska diskussionen kring svenska avgöranden. Zolotukhin nämnts endast kort i 2 

mål
107

. Tingsrätterna använder sig däremot aldrig självständigt av Europadomstolens 

praxis för att finna svaret på frågan om sambandet mellan skattetillägg och 

bokföringsbrott. 
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4.6.3 Annat än skattetillägg - trafikbrott 

Pleniavgörandet påverkade inte endast frågan om skattetillägg. Det kommer även upp 

10 fall
108

 som rör huruvida det föreligger rättegångshinder att döma en person för 

trafikbrott då Transportstyrelsen redan återkallat körkortet grundat på samma 

omständigheter. Frågan hade varit aktuell i Sverige tidigare och prövats av både 

dåvarande Regeringsrätten (RR, nu Högsta förvaltningsdomstolen) och 

Europadomstolen. I RÅ 2000 ref 65 kom RR fram till att det svenska systemet med 

körkortsåterkallelse och åtal för trafikbrott var förenligt med Europakonventionens 

förbud mot dubbelbestraffning. Europadomstolen hade även prövat det svenska 

systemet i Nilsson mot Sverige och kom där fram till att det förelåg ett sådant samband 

mellan trafikbrottet och återkallelsen av körkortet att det inte rörde sig om två separat 

brott utan endast ett. Målet prövades egentligen aldrig i sak då Europadomstolen kom 

fram till att målet skulle avvisas eftersom det var ”manifastly ill founded” enligt artikel 

35 §§ 3 och 4. 

 Av skälen för att avvisa frågan får det ändå förstås som att Europadomstolen vid 

tidpunkten för avgörandet godkände det svenska systemet. Det hade även tillkommit ett 

avgörande den 30 september 2013 från Hovrätten för Västra Sverige där hovrätten 

konstaterade att det var förenligt med Europakonventionens förbud mot 

dubbelbestraffning att pröva åtal om trafikbrott när körkortet redan hade återkallats för 

samma gärning som avsågs i åtalet. 

 Kunde pleniavgörandet på något sätt påverka rättsläget? De åtalade personerna i 

de 10 fallen ansåg i alla fall det. Tingsrätterna kommer däremot fram till, i 8 fall av 10, 

att så inte är fallet. Vad gäller de mål där tingsrätterna inte ansåg att det svenska 

systemet strider mot EKMR kan mål B 1008-13 från Sundsvalls tingsrätt användas. 

 
Där argumenterade tingsrätten enligt följande: ”Av Högsta domstolens 

avgörande den 11 juni 2013 i mål B 4946-12 fastslogs att beslut om 

skattetillägg utgör ett hinder för åtal för skattebrott i den mån det avser 

samma händelse. Frågan om körkortsåterkallelse medför hinder att döma för 

trafikbrott berördes inte men detta har prövats i andra sammanhang. Genom 

Regeringsrättens avgörande i RÅ 2000 ref 65 konstaterades att det svenska 

systemet inte stod i strid med Europakonventionens förbud mot dubbel 

bestraffning. Därefter har tillkommit praxis från Europadomstolen som 

genom ett avgörande 2005 ansett det svenska systemet förenligt med 

förbudet mot dubbelbestraffning (jfr. Högsta domstolen i NJA 2010 s. 168). 

Tingsrätten anser inte att vad Högsta domstolen anför i sitt beslut den 11 juni 

                                                 
108

  Halmstads tingsrätt dom 2013-10-23 B 1906-13, Lunds tingsrätt dom 2013-12-27 B 4042-13, 

Nyköpings tingsrätt dom 2013-09-24 B 1666-13, Solna tingsrätt dom 2013-12-20 B 6150-13, 

Stockholms tingsrätt dom 2013-12-19 B 14448-13, Sundsvalls tingsrätt dom 2013-07-09 B 841-13, 

Sundsvall tingsrätt dom 2013-07-09 B 1008-13, Vänersborgs tingsrätt dom 2013-12-20 B 4280, 

Helsingborgs tingsrätt beslut B 5908-13 och Helsingborgs tingsrätt beslut B 5964-13. 



47 

 

2013 innebär att det är fråga är om dubbelbestraffning att nu döma D.P. för 

brott. Yrkandet om avvisning ska därför lämnas utan bifall.”
109

 

 

Ett antal saker kan observeras ur tingsrättens argumentation. Det första är förhållandet 

mellan Europadomstolen och svensk rätt och hur tingsrätten argumenterar kring detta. 

Tingsrätten hänvisar till RÅ 2000 ref 65 som redan hade prövat frågan. Sedan hänvisas 

även till ett avgörande från Europadomstolen som kom 2005 som får anses bekräfta det 

RÅ kom fram till år 2000. Målet från Europadomstolen hänvisas aldrig direkt till utan 

istället ska man jämföra med dubbelbestraffningsmålet NJA 2010 s. 168 där man som 

läsare får anta att rättsfallet presenteras. Avgörandet från Europadomstolen som 

tingsrätten syftar på måste vara det ovannämnda målet Nilsson mot Sverige. Varför 

tingsrätten inte hänvisar direkt till Nilsson mot Sverige är underligt. Om 

Europadomstolen har specifikt prövat det svenska systemet och inte underkänt det borde 

det vara det starkaste argumentet för att det inte är fråga om dubbelbestraffning. 

Tingsrätten väljer ändå att inte lyfta fram Nilsson mot Sverige avgörandet utan nöjer sig 

med att hänvisa till det indirekt genom NJA 2010 s. 168. 

 Det andra som är av intresse är att tingsrätten inte går steget längre och intar en 

lite mer kritisk inställning till rättskällorna. Det är riktigt att pleniavgörandet inte 

behandlade frågan om körkortsåterkallelse och trafikbrott, så som tingsrätten skriver. 

Frågan är väl om det inte kan ses som att pleniavgörandet ändrade en svensk hållning på 

ett rätt så radikalt sätt. Tingsrätten verkar vara av uppfattningen att avgörandet endast 

har räckvidd för frågor om skattetillägg och skattebrott. Men HD ger även mer generella 

beskrivningar i pleniavgörandet av hur brott/gärning ska förstås och detta skulle 

möjligen kunna påverka bedömningen av RÅ 2000 ref 65. Det samma gäller det 

avgörande från Europadomstolen som tingsrätten syftar på. Även Europadomstolen har 

ändrat sin praxis vad gäller dubbelbestraffning, speciellt efter Zolotukhin mot Ryssland 

och Ruotsalainen mot Finland. Det är möjligt att dessa senare avgöranden även har 

bäring på Nilsson mot Sverige. Men tingsrätten undersöker inte om det finns senare 

praxis som ändrar utgången i Nilsson mot Sverige. 

 Tingsrätten verkar inte heller uppmärksamma skillnaden mellan det aktuella 

fallet och Nilsson mot Sverige. I Nilsson mot Sverige hade personen först blivit dömd 

för trafikbrott, och återkallelsen av körkortet grundades sedan på domen. 

Europadomstolen såg därför återkallandet av körkortet som en del av straffet. I det 

aktuella målet som tingsrätten stod inför hade körkortet redan blivit återkallat. Det 

kunde därför ifrågasättas om principerna i Nilsson mot Sverige skulle gälla. 
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Myndigheten som återkallade körkortet i det aktuella fallet hade därför inte gjort 

återkallelsen baserad på en dom eftersom personen inte hade blivit dömd ännu. I en 

sådan situation kan det som sagt ifrågasättas om återkallelsen av körkortet kan ses som 

om en ”del av straffet”. Att tingsrätten inte uppmärksammade skillnaden mellan det 

aktuella fallet och Nilsson mot Sverige kan tyda på att tingsrätten inte lagt ner allt för 

mycket tid på frågan. 

 Återigen verkar det som att tingsrätterna intar en väldigt försiktig inställning till 

rättigheterna i EKMR. Nationella avgöranden verkar även väga tyngre än avgöranden 

från Europadomstolen. Vilket ger sken av, även om det inte stämmer, att tingsrätterna 

inte är bekväm eller behärskar att självständigt tolka och använda praxis från 

Europadomstolen. 

 De två fall där tingsrätterna kommer fram till att det svenska systemet ska 

underkännas är skrivna av samma domare och de är därför kopior av varandra med den 

skillnaden att den åtalades namn har ändrats.
110

 Det är därför endast nödvändigt att 

återge det ena beslutet. Beslutet är från Helsingborgs tingsrätt och det som utmärker 

beslutet, inte bara i förhållande till tidigare trafikbrott, är att det är otroligt utförligt 

skrivet och väl argumenterat. 

 
Tingsrätten inledde med att redogöra för rättsläget vad gäller framför allt 

svenska avgöranden och turerna kring det svenska systemet med 

skattetillägg och efterföljande brottmål. Dessa avgöranden jämfördes sedan 

med RÅ 2000 ref 65 och Nilsson mot Sverige och tingsrätten ställde sig 

frågan: ”Om det nu inte längre är möjligt att besluta om olika sanktioner i 

olika förfaranden när det gäller gärningar som har med skatt att göra, är detta 

då fortfarande möjligt när det gäller gärningar som har med trafik att 

göra?”
111

 Detta blev utgångspunkten för tingsrättens bedömning. 

 Den första frågan för domstolen var om körkortsåterkallelsen kunde 

anses som ett straff. Efter en genomgång av ett flertal rättsfall från 

Europadomstolen kom tingsrätten fram till att körkortsåterkallelse skulle 

anses som ett straff i EKMR:s mening. 

 Nästa fråga blev då om det fortfarande var förenligt med EKMR att 

besluta om olika sanktioner i olika förfaranden. Med stöd av praxis från 

Europadomstolen kom tingsrätten fram till att: ”Utgångspunkten är att ett 

slutligt beslut om en sanktion hindrar andra sanktioner för samma gärning. 

Undantag kan enligt Europadomstolens praxis göras för vissa 

kompletterande sanktioner som direkt grundar sig på bedömningen i en 

lagakraftvunnen brottmålsdom.”
112

 Om körkortsåterkallelsen var en direkt 

effekt av en dom angående trafikbrott hade det därför funnits en möjlighet att 

det inte skulle strida mot EKMR. Men i det aktuella fallet rörde det sig om 

parallella förfaranden där transportstyrelsen gjorde en självständig 

bedömning av frågan. Enligt tingsrättens mening kunde detta jämställas med 

de principutlåtanden som gjordes i pleniavgörandet och tingsrätten 
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konstaterade därför att: ”Den svenska ordningen, där omhändertaganden och 

återkallelser av körkort beslutas av förvaltningsmyndighet och 

förvaltningsdomstol parallellt med att åtal väcks i allmän domstol, är inte 

förenlig med den lis pendensprincip som Högsta domstolen slog fast i NJA 

2013 s. 502.”
113

 

 Den sista frågan domstolen ställde sig var om den borde vara 

återhållsam i sin bedömning av den svenska ordningens förenlighet med 

EKMR. Tingsrätten kom fram till att det fanns lika svaga skäl för att vara 

återhållsam vad gäller frågan om skatteförfarandet som det nu fanns vad 

gällde trafikrelaterade sanktionssystem. 

 Slutsatsen tingsrätten kom fram till var: ” Om tiden är mogen för ett 

åsidosättande av ordningen med dubbla förfaranden när det gäller sanktioner 

för gärningar på skatteområdet, är den det också när det gäller sanktioner på 

trafikområdet.”
114

 

 

Detta rättsfall är, som skrevs ovan, intressant då det är så utförligt skrivet. Den 

bedömning tingsrätten gör är på hela nio sidor och samtliga sidor rör EKMR. I de flesta 

fall från tingsrätterna som har undersökts har det i bästa fall funnits ett stycke om 

EKMR och ibland upp till en sida eller två. Rättsfallet har även en självständig 

förhållning till Europadomstolens praxis och hänvisar direkt till ett flertal fall. Det finns 

även en avvägning i rättsfallet mellan praxis från Strasbourg och HD. 

 Det som antagligen utmärker rättsfallet mest är ändå att tingsrätten medvetet 

väljer att frångå såväl praxis från dåvarande RR och hovrätten och därmed underkänner 

en svensk ordning med stöd i EKMR. Men det görs inte lättvindigt, tingsrätten 

argumenterar övertygande om varför den gör som den gör och är öppen och tydlig i sina 

ställningstaganden. 

 
Eftersom att jag anser att Helsingborgsfallen är så pass annorlunda från de 

övriga målen valde jag att göra en snabb undersökning av domaren som 

skrev domen. Domaren heter Martin Sunnqvist och han är för närvarande 

hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han är även 

doktorand vid Lunds universitet där han har producerat ett antal artiklar i 

ämnet konstitutionell rätt
115

 och hans doktorsavhandling har rubriken 

Konstitutionellt kritiskt dömande, en rättshistorisk studie av domarrollens 

förändringar i Norden när det gäller åsidosättande av lag till förmån för 

normer på konstitutionell nivå. Jag fann även att han hade publicerat en 

artikel på InfoTorg den 16 oktober 2013 med rubriken Körkortsåterkallelse 

och dubbelbestraffning.
116

 

 Anledningen till att jag skriver om bakgrunden till domaren är att det 

är oundvikligt, hur gärna vi inte vill tro det, att domarens intressen, 

kunskaper och personliga uppfattningar kommer påverka hur domaren 

dömer. Förutom att ha läst Martin Sunnqvists artikel, Körkortsåterkallelse 

och dubbelbestraffning, där han argumenterar för att det svenska systemet 

strider mot EKMR, har jag inte satt mig in i resten av hans material. Men att 

döma av de artiklar han har publicerat och rubriken på hans avhandling kan 
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slutsaten dras att han är intresserad av konstitutionella frågor och innehar 

därför säkerligen stor kunskap i ämnet. Hans specialkunskaper inom ämnet 

är antagligen anledningen till att han så självsäkert hanterar och hänvisar till 

praxis från Europadomstolen och kan argumentera utifrån materialet. Vad 

detta visar är att det verkar som att det ytterst handlar om domarens 

kunskaper i ämnet som avgör huruvida det görs en utförlig bedömning av 

EKMR eller inte. Vilket inte borde vara någon nyhet. 

  

De två mål från Helsingborgs tingsrätt som redovisades ovan har däremot hittills inte 

påverkat hur efterkommande tingsrätter dömt i de mål jag undersökt. I två efterföljande 

mål har dessa domar hänvisats till. I de båda fallen ansåg tingsrätterna att RÅ 2000 ref. 

65 och hovrättens dom skulle följas istället. Men domarna från Helsingborgs tingsrätt 

har minst sagt skapat vissa problem. Nu existerar två separata ställningstaganden i 

tingsrätterna. Detta kommer antagligen att lösas av HD inom en snar framtid. Även om 

HD kommer fram till att det svenska systemet med körkortsåterkallelse och trafikbrott 

är förenligt med EKMR måste de besvara alla de argument som på ett effektivt sätt förs 

fram i domen från Helsingborgs tingsrätt. Frågan är om HD vågar upprätthålla det 

svenska systemet efter allt det juridiska kaos som skapades i och med att HD upprätthöll 

det svenska skatteförfarandesystemet så pass länge. Det är med spänning som vi 

avvaktar ett beslut från högre instanser. 

4.7 Artikel 6 - Rätten till en rättvis rättegång 
Efter frågor rörande dubbelbestraffning är artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång 

den näst mest frekventa artikeln. Av det framtagna materialet är det 39 fall som berör 

artikel 6. När det gäller artikel 6 har det i de flesta fallen rört sig om att artikeln har 

beaktats. Det har därför inte varit fråga om ett tydligt ja eller nej om en kränkning har 

skett. Nedan kommer tre kategorier att redovisas där de 39 fallen har sorterats in under. 

4.7.1 Rätten att förhöra vittnen 

I 13 fall
117

 tar tingsrätterna ställning till om artikel 6 påverkar den bevisning som 

domstolarna ska beakta. Fallen är alla väldigt snarlika och den vanligaste orsaken är att 

kontrollfrågor ej har kunnat ställas till vittnen som lämnat uppgifter innan 

huvudförhandlingen. Ett exempel på detta är mål B 5632-09 från Göteborgs tingsrätt. 

Bakgrunden var att en person stod åtalad för grovt rattfylleri. 
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Efter det att tingsrätten redogjort för omständigheterna i fallet konstaterade 

tingsrätten att: ”Genom den skriftliga bevisningen är utrett att T.J. haft den 

alkoholhalt i blodet som åklagaren påstått. Mot T.J. förnekande står 

emellertid endast vittnets i polisförhör lämnade uppgifter. Av 

Europakonventionen följer att den som står anklagad för brott ska vara 

berättigad till bl.a. att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot 

honom. Då vittnets uppgifter är av helt avgörande betydelse för skuldfrågan 

och då T.J. inte har fått tillfälle att fråga ut vittnet, vare sig i samband med 

polisförhör eller huvudförhandling, skulle det strida mot 

Europakonventionens artikel 6 att lägga uppgifter ur polisförhör med vittnet 

till grund för en fällande dom. Åtalet för grovt rattfylleri ska därför 

ogillas.”
118

 

 

I detta fall blir resultatet att åtalet helt ogillas. I de flesta andra fall som rör liknande 

situationer är det däremot oftast frågan om att tingsrätten endast ansett att bevisvärdet 

ska påverkas. 

 Tingsrätternas bedömning i dessa fall är överlag väldigt bra. Det som skulle 

kunna påpekas är att det är endast i ett fall som en tingsrätt hänvisar till praxis från 

Europadomstolen och Danelius.
119

 I de andra fallen då tingsrätterna hänvisar till 

Europadomstolen görs det endast i generella och svepande termer. Ett exempel på detta 

är: 

 Europadomstolen har i sin praxis förklarat att frånvaron av möjlighet för 

försvaret att ställa kontrollfrågor till uppgiftslämnaren kan innebära att rätten 

till en rättvis rättegång har kränkts. Europadomstolen har dock vid sitt 

ställningstagande om en konventionskränkning har skett ofta vägt in 

betydelsen för utgången i målet av de uppgifter som bevisningen avser att 

styrka.
120 

 

Självklart är det bättre att hänvisa till Europadomstolen generellt än ingenting alls, 

däremot kan det ifrågasättas varför tingsrätterna inte väljer att gå steget längre och 

faktiskt hänvisa direkt till praxis från Europadomstolen. En annan sak som utmärker 

dessa fall är att i nästan alla fall tas, som domarna får förstås, frågan om EKMR upp ex 

officio. 

4.7.2 Rättegång inom skälig tid 

Frågan om rättegången har skett inom skälig tid kom upp i 6 fall. Av dessa är det 4 

brottmål
121

 och 2 tvistemål
122

. 

 I brottmålen är det i samtliga fall frågan om den långa handläggningstiden ska 

medföra en påföljdsreducering. Bedömningarna görs relativt utförligt och det finns inget 
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 Göteborgs tingsrätt dom 2012-12-27 B 5632-10 stycke 4. 
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  Uppsala tingsrätt dom 2012-11-19 B 5847-11. 
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  Uppsala tingsrätt dom 2013-11-28 B 2181-13 stycke 1 under Tingsrättens bedömning. 
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  Falu tingsrätt dom 2013-12-16 B 2076-12, Solna tingsrätt dom 2012-05-02 B 3888-11, Solna tingsrätt 

dom 2012-06-14 B 560-11 och Stockholms tingsrätt dom 2013-12-12 B 20194-10. 
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  Södertörns tingsrätt dom 2013-05-10 T 6489-12 och Stockholms tingsrätt dom 2013-11-22 T 10447. 
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att anmärka förutom att det även här saknas hänvisning till källor för EKMR. Däremot 

hänvisas det till svenska avgöranden. 

 Vad gäller de två tvistemålen är de båda välskrivna med en utförlig bedömning 

av artikel 6 och rätten till skadestånd vid långsam handläggning. I båda fallen hänvisas 

till praxis från Europadomstolen och bedömningarna upplevs som självständiga. Vad 

gäller det ena målet, T 6489-12 från Södertörns tingsrätt är det även intressant ur 

perspektivet hur svenska domstolar ska tolka EKMR. 

 
Under rubriken Förhållandet mellan Europakonventionen och nationell lag 

skrev tingsrätten inledningsvis att ”de grundläggande fri- och rättigheterna i 

konventionen ska ges en autonom innebörd och alltså inte tolkas och 

tillämpas på olika sätt inom de olika konventionsstaterna. Frågan om 

huruvida en kränkning av Europakonventionen har förekommit ska 

tingsrätten således bedöma med vägledning av Europadomstolens praxis.”
123

 

 

Detta uttalande av tingsrätten är intressant ur två olika aspekter. Det ena är att det är i 

den enda domen jag hittat där en tingsrätt gör ett generellt uttalande om förhållandet 

mellan EKMR och nationell lag. Att domstolen sedan lägger sådant fokus på praxis från 

Europadomstolen är även anmärkningsvärt. Efter att ha gått igenom samtliga fall från 

tingsrätterna är det svårt att se att detta uttalande följs av underinstanserna. 

 Uttalandet är även intressant ur den aspekten att den står i kontrast till det HD 

uttalade i målet om kompensatoriska rättsmedel, NJA 2012 s. 1038. Där lyfte HD fram 

att den svenska inkorporeringslagen kunde ge rättigheterna i EKMR längre räckvidd än 

vad som hittills framkommit i Europadomstolens praxis. HD nämnde även att praxis 

från Europadomstolen skulle få allt mindre betydelse i och med att svenska domstolar 

tolkade rättigheterna allt mer. Detta synsätt kan inte förenas med det som tingsrätten 

presenterar ovan. Tingsrättsdomen publicerades efter HD avgörandet så tingsrätten bör 

ha varit medveten om det som framkommit i NJA 2012 s. 1038. 

 Jag är inte av uppfattningen att tingsrättens uttalande är felaktigt, tvärtom. 

Genom hela arbetet har jag varit kritisk till att tingsrätterna inte beaktar praxis från 

Europadomstolen, eller hänvisar till det, tillräckligt. Tingsrättens skrivning är därför 

välkomnande. Det jag invänder mot är att jag anser att det saknas ett stycke, det om att 

Europadomstolens praxis endast utgör ett minimum skydd och att det är möjligt för 

svenska domstolar att gå längre i sin tolkning av EKMR än vad som hittills framkommit 

av Europadomstolen. 
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  Södertörns tingsrätt dom 2013-05-10 T 6489-12 stycke 2 under tingsrättens bedömning. 
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4.7.3 Övriga mål 

Av de resterande målen fördelar de sig enligt följande: 

- 7 mål
124

 rör rätten att försvara sig när det finns otydligheter kring vilket brott 

 personen står åtalad för. 

- 4 mål
125

 rör frågan huruvida det strider mot artikel 6 att avvisa ett käromål som 

 är ogrundat. 

- 3 mål
126

 behandlar den tilltalades rätt att inte behöva uttala sig under rättegången. 

- 2 mål
127

 handlar om att den tilltalade ska anses som oskyldig tills motsatsen 

 bevisats. 

- 1 mål
128

 rör frågan om tjänstefel då polis handlar i strid med EKMR. 

Inget av dessa mål redovisas då det inte framkommer någon ny aspekt eller intressant 

fråga som inte redan har redovisats under de två tidigare rubrikerna. 

4.7.4 Sammanfattning av artikel 6 

Om det är någonting som utmärker hur tingsrätterna behandlar artikel 6 jämfört med 

andra artiklar är det just att domstolarna tar upp artikeln ex officio i ett flertal fall. I 

nästan alla andra mål som undersökts har EKMR åberopas av en part. Men när det 

kommer till artikel 6 är tingsrätterna bekväma nog att ta upp artikeln självmant. Överlag 

är domstolarna tydliga och övertygande i sin argumentation kring artikel 6. 

 Kanske ligger svaret på detta i att artikel 6 till stor del är en processuell regel 

som säkerhetsställer att rättegången går rätt till. Att använda och applicera artikel 6 

förutsätter inte att domstolen alltid gör en omfattande proportionalitetsbedömning. 

Därför kan artikel 6 till viss del vara enklare att applicera. Tingsrätten ska fråga sig, som 

den gjorde helt korrekt i 13 fall, om den tilltalade haft möjlighet att ställa kontrollfrågor 

till vittnen. Denna bedömning är inte allt för komplicerad. Eftersom att tingsrätternas 

arbete består av att ständigt genomföra processer är det möjligen också enklare för en 

tingsrätt att ta till sig processuella regler än att försöka förstå och använda begrepp 

som ”rätt till familjeliv” eller invecklade argument om vad som exakt ska utgöra 

dubbelbestraffning till exempel. 
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  Borås tingsrätt dom 2013-10-31 B 560-13, Kalmar tingsrätt dom 2013-12-12 B 3868-11, Norrköpings 

tingsrätt dom 2013-12-12 B 3276-13, Södertörns tingsrätts dom 2013-02-15 B 12303-12, Stockholms 

tingsrätt dom 2013-10-28 B 2470-13, Örebro tingsrätt dom 2013-08-21 B 4693-12 och Örebro 
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  Östersunds tingsrätt dom 2012-12-06 T 2193-12, Stockholms tingsrätt dom 2012-10-02 T 9679-12, 
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  Kristianstads tingsrätt deldom 2012-12-18 B 532-12, Nacka tingsrätt dom 2013-10-10 B 4909-13 och 

Solna tingsrätt dom 2013-06-28 B 1610. 
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  Stockholms tingsrätt dom 2012-02-24 T 19974-10 och Uddevalla tingsrätt dom 2013-01-31 B 2866-
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  Malmö tingsrätt dom 2013-06-27 B 10076-12. 
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 Till skillnad mot övriga rättsfall som rört EKMR är det inte allt för ovanligt med 

tvistemål vad gäller artikel 6. Av de 26 tvistemål som påträffades i undersökningen är 

det 11 av dessa mål som har sin grund i artikel 6. När det kommer till tvistemål mellan 

staten och enskild gör tingsrätterna överlag en mycket bättre bedömning av EKMR än 

för brottmål. Det bör tyckas att det ska vara det motsatta, det vill säga att när det 

kommer till brottmål, som är mer ingripande för individen än om staten ska vara 

skadeståndsskyldig, borde tingsrätterna göra bättre utredningar av rättigheterna. 

Anledningen till detta är inte självklar. Ett svar kan säkert ligga i att när staten står inför 

en skadeståndsprocess och justitiekanslern för talan för staten används det juridisk 

argumentation kring EKMR redan under parternas utveckling av talan. Tingsrätterna 

måste självklart förhålla sig till detta och utreda de invändningar och motargument som 

förts fram av parterna. I brottmålsdomar saknas detta. När EKMR åberopas av en part i 

ett brottmål är det sällsynt att det även ges argument kring, eller praxis från 

Europadomstolen, för att stödja invändningen om att en kränkning har skett. 

 En annan skillnad av hur tingsrätterna förhåller sig till artikel 6 jämfört med 

andra artiklar är att tingsrätterna mer frekvent hänvisar generellt till Europadomstolen 

och vad som fastslagits där för artikel 6 utan att återge vilket rättsfall det rör sig om. I 

några rättsfall hänvisas det även direkt till Europadomstolens praxis men detta är 

undantaget mer än regeln. Även om tingsrätterna är bekväma och flitiga med att ta upp 

artikel 6 kan det ifrågasättas varför domstolarna ändå är så försiktiga med att hänvisa till 

källan, det vill säga rättsfall från Europadomstolen. Till viss del beror det säkert på att 

tingsrätterna känner viss ovilja till att börja blanda in praxis från Strasbourg i domskälen. 

I längden skulle det däremot gynna legitimiteten för rättighetsfrågor om tingsrätterna 

började hänvisa direkt till Europadomstolens praxis. 
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Kapitel 5 

Sammanfattning och avslutande kommentarer 

 

5.1 I vilken utsträckning tillämpas EKMR av tingsrätterna? 
En första observation är fördelningen och frekvensen mellan de olika artiklarna som 

behandlas av domstolarna. Som nämns i kapitel 4 rör majoriteten av rättsfallen 

dubbelbestraffning och artikel 6. Om fallen som behandlar det svenska skatte- och 

trafikförfarandets förenlighet med förbudet mot dubbelbestraffning och de mål där 

artikel 6 tillämpas skulle bortses från, då det i dessa fall ofta rör sig om liknande frågor, 

skulle endast 27 mål återstå. Av dessa 27 mål är det 11 mål där tingsrätterna antingen 

inte behöver besvara invändningen om EKMR eller väljer att inte göra det.
129

 Tar vi 

även bort dessa 11 fall, eftersom EKMR aldrig aktualiseras i domskälen, återstår endast 

16 fall. 

Tillämpningen av EKMR har därför ur det material som jag fått fram i stort sätt 

endast varit koncentererat till två frågor, dubbelbestraffning och artikel 6. Att förbudet 

mot dubbelbestraffning, artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet, tillämpas relativt ofta 

beror naturligtvis på att frågan om det svenska skatteförfarandets förenlighet med 

EKMR är en aktuell och uppmärksammad fråga under den tidsperiod som 

undersökningen är avgränsad till. Det faktum att artikel 6 oftast togs upp ex officio av 

tingsrätterna är antagligen en förklaring till varför artikel 6 relativt ofta behandlas. 

Självklart ska det inte dras allt för långtgående slutsatser av undersökningen, 

men däremot lutar det åt att EKMR inte tillämpas allt för ofta av tingsrätterna. Det finns 

antagligen även ett stort mörkertal där tingsrätterna borde ha beaktat EKMR ex officio. 

Eftersom att tingsrätternas prövning av EKMR var så pass koncentrerad till endast två 

artiklar, artikel 6 och artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet, kan det ur det framtagna 

materialet ifrågasättas om EKMR utgör en relevant och levande del av tingsrätternas 

dömande verksamhet. 

5.2 Följer tingsrätterna lagstiftarens ambition om mänskliga 
rättigheters genomslag i rättstillämpningen? 
Lagstiftarens ambition om att rättigheter ska få fullt genomslag i rättstillämpningen kan 

till viss del ses i tingsrätternas tillämpning av artikel 6. Detta eftersom att artikel 6 togs i 

många fall upp ex officio i kombination med att tingsrätternas prövning enligt artikel 6 

oftast var utförlig. 
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  Se ovan under rubrik 4.2. 
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 Vad gäller förbudet mot dubbelbestraffning är det svårt att dra allt för 

långtgående slutsatser. Tingsrätterna hamnade i en problematiks situation med många 

motstående intressen att väga mot varandra. 

 Vad däremot gäller resterande artiklar anser jag att tingsrätterna, i de fall jag har 

undersökt, inte på ett generellt plan kan anses ge EKMR fullt genomslag i 

rättstillämpningen. Genomgången ovan i 4.6.3 om hur tingsrätterna bedömde frågan om 

det svenska systemet med körkortsåterkallelse och efterföljande åtal för samma gärning 

visar att frågan huruvida EKMR får fullt genomslag eller inte är ytterst beroende på 

vilken domstol, eller mer specifikt vilken domare, som dömer i målet. 

 Däremot bör det påpekas att lagstiftaren gav uttryck för att rättigheter skulle få 

fullt genomslag först i och med bortagandet av uppenbarhetsrekvesitet 2011. Att det 

förflutit relativt kort tid mellan bortagandet av uppenbarhetsrekvesitet och min 

undersökning bör därför beaktas. 

5.3 Kan Högsta domstolens metoder för att tillämpa EKMR ses i hur 

tingsrätterna tillämpar EKMR? 
Vad gäller de olika metoderna som HD genom åren har presenterat för att fastställa hur 

domstolar ska gå till väga för att avgöra om det har skett en kränkning av EKMR, som 

redovisades i kapitel 3, kan det konstateras att tingsrätterna inte uppvisar något generellt 

mönster åt något håll. 

 Det som skulle kunna förväntas var att tingsrätterna skulle bli mer självständiga i 

sina bedömningar efter NJA 2012 s. 1038, rättsfallet som rörde kompensatoriska 

rättsmedel. HD deklarerade där på ett tydligt sätt att den svenska inkorporeringslagen 

kan ha mer långtgående rättigheter än vad som följer endast av Europadomstolens 

praxis. Någon sådan tendens kan däremot inte märkas i det genomgångna materialet. 

Om något kan lyftas fram är det mål T 6489-12 från Södertörns tingsrätt där domstolen 

konstaterar, helt i motsatts till NJA 2012 s. 1038, att ”rättigheterna i konventionen ... 

inte [ska] tolkas och tillämpas på olika sätt inom de olika konventionsstaterna”. HD:s 

uppmaning till domstolarna att göra mer självständiga prövningar av rättigheterna kan 

därför inte anses ha fått genomslag än. Samtidigt är det antagligen allt för tidigt att 

kunna säga om rättsfallet om kompensatoriska rättsmedel kommer påverka hur 

tingsrätterna gör sina bedömningar. Juridiken är långsam och trög och det återstår att i 

framtiden se vilken effekt NJA 2012 s. 1038 kommer att ha på tingsrätterna. 

 Inte heller märks det att tingsrätterna på ett generellt plan skulle använda sig av 

klart stöd-doktrin, eller närmre bestämt visa återhållsamhet, eller att konventionen har 

en dubbel betydelse, dels som ett statsrättsligt instrument och dels som nationell lag. De 
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enda rättsfallen som kan anses applicera principen om återhållsamhet, så som den kom 

till uttryck i pleniavgörandet, är rättsfallen från Helsingborgs tingsrätt med målnummer 

B 5903-13 och B 5964-13 som rörde körkortsåterkallelse och efterföljande åtal. 

Samtidigt ska det lyftas fram att de två nämnda tingsrättsdomarna är de enda rättsfallen, 

om vi bortser från de fyra tingsrättsdomar som underkände det svenska 

skatteförfarandet innan pleniavgörandet, där en tingsrätt underkände en svensk ordning. 

Eftersom att domstolen ska vara återhållsam först när gäller att underkänna en svensk 

ordning är det därför inte underligt att doktrinen inte används oftare då det är sällsynt att 

en tingsrätt underkänner en inhemsk ordning. 

 Sannolikhetsbedömning påträffades inte i någon av tingsrätternas bedömningar.  

5.4 Hur behandlar tingsrätterna invändningar om EKMR? 
Tanken med uppsatsen är inte att ge några definitiva svar utan att beskriva hur 

tingsrätterna under en viss tid, i detta fall en period om två år, tillämpar EKMR. En 

annan sak som bör förtydligas är att materialet, i form av tingsrätternas bedömningar av 

EKMR, för undersökningen i många fall har varit knapphändig och i vissa fall 

intetsägande. Jag vill därför framhålla att de analyser jag presenterar bör ses mot denna 

bakgrund. Med detta sagt anser jag ändå att det finns två intressanta observationer som 

jag gjort under arbetets gång. Dessa rör hur tingsrätterna använder sig av rättskällor för 

att tolka EKMR och hur tingsrätterna genomför sina självständiga bedömningar. 

5.4.1 Tingsrätternas förhållande till Europakonventionens rättskällor 

En genomgående trend är att tingsrätterna överlag är obenägna att självständigt ta upp 

och hantera praxis från Europadomstolen eller andra källor med direkt anknytning till 

EKMR. Av de 116 fall som undersökts är det i 16 fall
130

 tingsrätterna hänvisar direkt till 

Europadomstolens praxis i domskälen och det är endast i 4 fall
131

 som Danelius
132

 

hänvisas till. 
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  Stockholms tingsrätt dom 2012-07-03 B 8588-12, Umeå tingsrätt dom 2012-10-04 B 976-12, Uppsala 

tingsrätt dom B 5847-11, Stockholm tingsrätt dom 2012-12-11 B 16505-11, Stockholm tingsrätt dom 
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  Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna. 
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 Däremot hänvisas till praxis från Europadomstolen inte allt för sällan genom 

generella uttalanden om vad Europadomstolen har kommit fram till. I ett stort antal fall 

hänvisas även indirekt till praxis från Europadomstolen genom att tingsrätterna hänvisar 

till ett NJA-fall som i sin tur redovisar ett fall från Europadomstolen. 

 Varför tingsrätterna är så försiktiga med att själva hänvisa till praxis från 

Europadomstolen kan det spekuleras i. Till viss del beror det säkert på osäkerhet och 

okunskap. För en tingsrättsdomare är det antagligen mer bekvämt att hänvisa till NJA-

fall, som är bekanta och mer lättlästa i vissa fall, än att hänvisa till fall från 

Europadomstolen. Det är fullt möjligt att tingsrätterna är väl insatta i Europadomstolens 

praxis och att den påverkar bedömningen, men signalen som tingsrätterna sänder genom 

att inte hänvisa direkt till Europadomstolen är att tingsrätterna inte kan hantera 

materialet. Eftersom att den viktigaste rättskällan i EKMR, förutom själva 

konventionstexten, är praxis från Europadomstolen är det nödvändigt för de nationella 

domstolarna att kunna hantera denna praxis för att följa med i utvecklingen av EKMR. 

5.4.2 Tingsrätternas självständiga prövning av Europakonventionen 

Vad sedan gäller hur tingsrätterna rent faktiskt gör för att pröva om det har skett en 

kränkning av rättigheterna i EKMR är det stor skillnad mellan tingsrätterna. Vad gäller 

frågan om dubbelbestraffning är det svårt att vara alltför kritisk till domstolarnas 

hantering av frågan. Tingsrätterna hamnade mellan HD, Europadomstolen och EU-

domstolen. Frågan löstes till slut av EU-domstolen som ledde till att HD ändrade 

ståndpunkt. 

 Vad gäller artikel 6 gör tingsrätterna ett tillfredsställande arbete med att hämta 

ledning från Europadomstolen och sedan pröva omständigheterna i det enskilda fallet. 

 När det sedan kommer till de resterande artiklarna och de mål som har redovisats 

är det på många håll en bristfällig prövning som redovisas. Det finns undantag, de fall 

som redovisades under rubriken 4.4, Tingsrätterna gör en utförlig bedömning. Överlag 

redovisar däremot tingsrätterna väldigt lite för hur de har gjort bedömningen. Här är det 

viktigt att påpeka att jag endast kan uttala mig om det som redovisas i domskälen. 

Möjligheten finns att domarna i den enskilda överläggningen har gjort en mer utförlig 

bedömning, men som inte återspeglas i domskälen. Om så är fallet är det fortfarande 

underligt varför tingsrätterna inte redovisar denna bedömning. 

 Vad gäller tillämpningen av Europakonventionen är tingsrätterna generellt sätt 

bra på framför allt två saker. Det första är att presentera den aktuella rättigheten genom 

att beskriva vad den skyddar och i många fall citeras till och med hela artikeln. 

Samtidigt är detta en självklarhet som inte kräver särskilt mycket arbete från domstolens 
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sida. Det visar ändå att tingsrätterna lägger ner tid på invändningen. Den andra saken 

tingsrätterna är bra på är att utreda den inledande frågan om det finns lagstöd för 

inskränkningen. Detta sammanfaller antagligen med att det inte brukar vara den svåra 

frågan. 

 När det däremot kommer till den mer allmänna proportionalitetsbedömningen 

blir de flesta tingsrätter otydliga med att redovisa hur denna bedömning har gått till. 

Som läsare är det oftast svårt att veta om det har gjorts någon 

proportionalitetsbedömning alls och vilka intressen som har vägts mot varandra. 

 Det kan spekuleras i varför tingsrätterna inte gör mer utförliga bedömningar av 

EKMR. Det finns såklart inget givet svar på frågan. Enligt min mening lutar det åt att en 

faktor antagligen är tingsrätternas arbetsbelastning. En annan orsak kan även vara att 

när tingsrätterna ska använda sig av EKMR skiljer sig den juridiska metoden åt på 

väsentliga sätt från vad domstolarna är vana vid; både vad gäller domstolens juridiska 

uppgift och hur domstolen kommer fram till det juridiska innehållet. 

 Vad gäller syftet varför tingsrätterna ska tillämpa EKMR skiljer sig detta åt från 

vad domstolarna normalt gör. I majoriteten av tingsrättens dömande verksamhet rör det 

sig om att lagstiftaren har reglerat ett visst område eller beteende för medborgarna och 

tingsrättens uppgift är att fastställa gällande rätt för att utröna vad som är juridiskt rätt. 

Tingsrätten kan i detta syfte närmast likställas med maktens förlända arm eller en statlig 

myndighet som endast ska genomföra statens vilja.
133

 

 När det kommer till EKMR är syftet med domstolarnas prövning en annan. Nu 

är det statens agerande, eller underlåtenhet, som granskas och frågan är nu om staten har 

kränkt individens rättigheter. Precis som staten utfärdar lagar för att ställa upp normer 

för medborgarna är EKMR en norm för hur staten får agera. Det är till viss del 

paradoxalt, om man vill uttrycka det så, eftersom att det är lagstiftaren själv som har 

valt att begränsa sin egen makt. När en domstol, i det här fallet tingsrätten, ska avgöra 

huruvida staten har hållit sig inom EKMR:s ramar ställs därför tingsrätten inför ett 

problem. Underinstanserna är inte vana vid att hantera dessa frågor. EKMR har i och för 

sig varit inkorporerad i Sverige sedan 1995, men sett i ett större perspektiv har den 

svenska grundlagen primärt varit adresserad till lagstiftaren. Den svenska grundlagen 
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  Jämför med Petréns uttalande som återges av Enzensberger i Grundlagen som ingen känner 

till, ”rättvisan [är] inte mycket mer än en gren av förvaltningen. Domarna kommer som regel från 

förvaltningen, och de uppfattar sig själva som en del av statsapparaten. De ser sin uppgift inte så 

mycket i att skydda medborgarna från staten som i att skydda staten mot medborgarna”. i Våra 

rättigheter V, s. 18. Det ska dock påpekas att uttalandet gjordes 1987. Mycket har säkerligen 

förändrats sedan dess, men i grova drag finns det nog fortfarande aktuella beröringspunkter i 

uttalandet. Jfr även Strömberg i Normprövning i nyare rättspraxis, FT 1988:9 s. 143. 
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har mer varit en beskrivning av det svenska statsskicket än som ett normerande 

dokument.
134

 Tingsrätterna har därför ingen tradition av att hantera konstitutionella 

frågor, vilket frågor rörande EKMR bör likställas med. När en domstol ska tillämpa 

EKMR krävs därför en annan typ av självständighet än vad som krävs när en domstol 

ska avgöra om en individ har begått en brottslig gärning. 

 Den andra anledningen kan vara att den traditionella juridiska metoden som 

underinstanserna använder sig av för att lösa brottmål eller tvistemål inte fungerar att 

använda för att tillämpa EKMR. Tingsrätternas metod av att lägga fokus och att finna 

svaren i förarbetena kan inte tillämpas på EKMR då förarbetena endast har marginell 

betydelse. Istället måste domstolarna använda sig av en mer dynamisk tolkningsmetod, 

så som den har utvecklats i Europadomstolen, för att tillämpa EKMR. Denna dynamiska 

tolkningsmetod med fokus på en stark proportionalitetsbedömning, som även i många 

fall är komplicerad, är därför främmande för tingsrätterna då den skiljer så pass mycket 

från den traditionella juridiska metoden.
135

 Eftersom att tingsrätterna inte tillämpar 

EKMR allt för ofta, vilket jag redovisade ovan för, får därför de flesta domarna ingen 

praktisk erfarenhet av att tillämpa Europakonventionen. 

 Om man sedan ser tingsrätternas bedömning av EKMR mot bakgrund av deras 

arbetsbelastning och hur denna arbetsbelastning påverkar bedömningen är det förståeligt 

varför domstolarna har svårt att göra självständiga bedömningar av EKMR. Detta 

betyder däremot inte att det ursäktar vissa av tingsrätternas undermåliga bedömningar. 

 Att tingsrätterna knappt i något fall underkände en svensk lag borde däremot inte 

ses som ett problem. Då Sverige saknar en författningsdomstol bör det vid tveksamma 

fall ytterst hamna på HD och HFD att avgöra om en svensk lag strider mot EKMR. 

5.5 Avslutande kommentarer 
Vad är då rimligt att begära av tingsrätterna i framtiden vad gäller EKMR? Till en 

början kan mycket förbättras genom att tingsrätterna visar att de kan behärska material 

från Europadomstolen genom att faktiskt hänvisa direkt till avgöranden från Strasbourg. 

Idag görs antingen ingen hänvisning eller så hänvisar tingsrätterna i generella termer om 

vad Europadomstolen har kommit fram till utan att hänvisa direkt till något rättsfall. 
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  Smith, Petersson, Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal, s. 22f. 
135

  Jfr Cameron i Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur ett konstitutionellt perspektiv, JT 

2010-11 s. 123 där Cameron kommenterar att p.g.a. av arbetsbelastning har de lägre domstolarna 

(tingsrätterna) ett ”visst inbyggt motstånd mot att utför de ibland komplicerade tankeövningar som 

Europadomstolens praxis kräver”. Cameron redovisar ingen källa för hans uttalande, men studien som 

redovisats i uppstatsen tycks stödja Camerons uppfattning. 
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 Vad sedan gäller själva bedömningen borde tingsrätterna blir mer tydliga med att 

redovisa för den proportionalitetsbedömning som bör ske i de flesta fall. Om tingsrätten 

inte beskriver något av den bedömning som har gjorts blir det svårt att följa domstolens 

resonemang och därmed ha en uppfattning om tingsrättens slutsats är rimlig eller inte. 

 Dessutom borde tingsrätternas praxis av att ta upp artikel 6 ex officio utökas till 

att även gälla fler artiklar. Som jag visade ovan är det endast 16 fall, om 

dubbelbestraffning och artikel 6 bortses från, där tingsrätterna använder EKMR. 

Rimligen borde EKMR ha aktualiserats i fler mål under en period av två år. Detta kräver 

självklart att domarna blir mer insatta i materialet från Europadomstolen. 

 Det är möjligt att jag är till viss del är allt för kritisk mot tingsrätterna vad gäller 

deras behandling av EKMR. Till skillnad mot till exempel hovrätterna eller HD har inte 

tingsrätten samma möjlighet att lägga ner allt för mycket tid på varje mål som ska 

avgöras. Tingsrätterna löser juridiska tvister i princip på löpande band under tidspress 

och det går därför kanske inte att begära av dessa underinstanser att i varje fall som rör 

EKMR göra en utförlig bedömning. Det ironiska är att om tingsrätterna skulle ge 

Europakonventionen fullt genomslag genom att göra grundliga utredningar och 

bedömningar i alla aktuella fall skulle situationen möjligtvis uppstå att tingsrätterna då 

istället skulle få kritik för att de inte genomför processerna tillräckligt snabbt. Att få sin 

sak prövad i domstol inom skälig tid är en rättighet i sig, en rättighet som möjligtvis 

skulle kränkas om tingsrätterna började göra ordentliga utredningar rörande EKMR.
136

 

 Men samtidigt kan det lyftas fram att när en part i en process åberopar EKMR 

och påstår att någonting står i strid med personens mänskliga rättigheter kan det 

argumenteras för att detta inte är vilken invändning som helst. I en sådan situation bör 

tingsrätten, enligt min mening, se det just som en invändning om mänskliga rättigheter, 

en invändning som därför har en annan tyngd än vanliga invändningar. Inte endast att 

det gäller en speciell typ av juridisk fråga så bör det även lyftas fram att lagstiftaren har 

ansett att rättigheter ska få fullt genomslag i rättstillämpningen, vilket även borde visa 

sig i tingsrätternas bedömning av dessa frågor. Det bör därför förväntas av en domstol, i 

detta fall tingsrätterna, att besvara en invändning om mänskliga rättigheter mer utförligt 

än vad som görs idag. 
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 Jfr Cameron, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007, s 860f. 
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Stockholms Tingsrätt Dom 2012-07-03 Brottmål B 8588-12  
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