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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Ett eventuellt förbud mot att bära ansiktstäckande plagg är ett hett ämne runt om 

i Europa. Det har genomförts omröstningar i länder såsom Italien, Spanien, 

Tyskland och England som påvisat ett stöd för en kriminalisering
1
 och hittills har 

två länder: Frankrike och Belgien infört ett förbud mot att dölja ansiktet på 

offentliga platser.
2
 Samtidigt som även Nederländerna introducerar ett partiellt 

förbud
3
 motstår emellertid de flesta länderna i Europa att följa denna trend. Ett 

exempel på detta är den högsta domstolen i Spanien som ansåg en regional 

kriminalisering strida mot landets konstitution.
4
 Ämnet är därför mycket 

kontroversiellt i det moderna Europa och det är svårt att finna en enhetlig 

utveckling inom området.  

 

Historiskt sett har Europas relation till religion varit förhållandevis konfliktfri i 

och med dess relativt homogena kultur. Efter andra världskriget var t.ex. Europas 

religiösa institutioner både direkt och indirekt involverade i kontinentens 

politiska, ekonomiska och kulturella återkonstruktion. I många västeuropeiska 

länder dominerade kristdemokratin i den nationella politiken och tillsammans 

formade de respektive partierna ett transnationellt nätverk under det sena 40-

talet, vilket var ett oumbärligt grundelement för det senare EU-projektet. Utifrån 

en geopolitisk kontext hade Kalla Kriget även skapat skarpa klyftor mellan väst 

och öst där en högst relevant komponent var marginaliserandet av Sovjets 

religiösa  institutioner och förföljandet av vissa religiösa grupper och aktivister. I 

detta sammanhang formades den tidiga enigheten mellan kontinentens 

                                              

1 Willaime, s 53ff. 
2 Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, 11 oktober 2010, Belgiska lagen: loi visant à 

interdire le port de tout vêtement cachant ou de manière principale le visage, 1 juin.  
3 http://www.theguardian.com/world/2015/may/22/netherlands-islamic-veil-niqab-ban-proposal-dutch-cabinet 
4 Ordenanza municipal de civismo y convivencia, 06/02/2013. 
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kristdemokrater och synen på en "kristen civilisation" såsom likställd "en fri 

värld" vid skapandet av den Europeiska Unionen (EU).
5
  

 

Denna ofta negligerade facett av den Europeiska unionens historia är således 

viktig att ha i åtanke vid beaktandet av Europeiska domstolens för de mänskliga 

rättigheterna (Europadomstolens) sparsamma hanterande av religionsfriheten. 

Den särskilda artikeln i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

(EKMR), rörande tankefrihet, samvetsfrihet samt religionsfrihet, togs till 

exempel upp till prövning i Europadomstolen först år 1993. Med tiden har 

multikulturalismen ökat i och med accepterandet av nya medlemstater med 

blandade kulturarv samt den ökade migrationen från länder utanför Europa. Detta 

har således medfört fler konflikter mellan de olika livsåskådningarna i de 

europeiska samhällena samt stärkt behovet av ett skydd för religionsfriheten. 

Europadomstolen är dock inte särskilt angelägen att harmonisera betydelsen av 

religionen i ett demokratiskt samhälle, därmed präglas dess praxis på området av 

en strävan att upprätthålla sin subsidiära roll gentemot medlemstaterna. 

 

Denna uppsats har ett särskilt fokus på Frankrikes förbud av ansiktstäckande 

plagg, såsom burkor, vilket är ett exempel på en grund för de konflikter som 

uppkommer vid Europas ökade religiösa mångfald. Av de cirka 15 miljoner 

muslimerna i Europa, bor 5 miljoner i Frankrike, vilket gör islam till den näst 

största religionen i landet.
6
 Genom att undersöka Frankrikes lagstiftning mot 

ansiktstäckande plagg på offentliga platser och dess senare prövning i 

Europadomstolen kan man påvisa ett betydelsefullt exempel på hur religiösa 

minoritetsgrupper behandlas i det moderna Europa.  

 

 

 

 

                                              

5 Leustean, Madeley, s 14. 
6  Laurence,Vaïsse, s 15. 



3 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda utfallet i målet SAS v France samt undersöka 

varför Frankrike slutligen fick rätt. För att uppfylla syftet kommer uppsatsen 

avhandla Europadomstolens historia och subsidiära ställning inklusive ett avsnitt 

om doktrinen margin of appreciation. Undersökningen kommer att kopplas an till 

en redogörelse av doktrinens användande vid försöken att bevara eller skapa ett 

socialt paradigm i de europeiska samhällena. Detta kommer att ske via en analys 

av andra domar från Europadomstolen som behandlat artikel 9.  

 

Den övergripande frågeställningen i uppsatsen är varför Europadomstolen  

tolkade fallet SAS v France på det sättet den gjorde. Andra kompletterande 

frågeställningar som kommer att undersökas är: Hur effektivt skyddas religiösa 

minoriteter av Europadomstolen när de tangerar politiskt kontroversiella frågor i 

en medlemsstat? samt: Hur behandlar domstolen frågan om jämställdhet vid en 

diskussion angående muslimska kvinnors rätt att bära religiösa symboler?  

 

 

1.3 Metod och material  

I uppsatsen har jag använt mig av fler än en metod. Då det övergripande syftet 

för mitt arbete har varit att belysa det gällande rättsläget rörande 

Europadomstolens hanterande av religiös klädsel i fallet SAS v France, har en 

granskning av mer klassiska rättskällor såsom konventionsartiklar, praxis och 

doktrin varit relevant. Jag har därför nyttjat en rättsdogmatisk metod rörande 

denna del av uppsatsen. Samtidigt har jag öppnat upp för en 

genusrättsvetenskaplig diskussion i uppsatsens senare del där jag redogör för 

Europadomstolens hanterande av fall som berör muslimska kvinnors bärande av 

religiösa symboler. Stang Dahl menar att den genusrättsvetenskapliga metoden 

innebär en särskild observans av kvinnors rätt till värdighet, integritet, 
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självbestämmande och självrealiserande.
7
 Jag har således försökt att hålla hårt i 

dessa principer genomgående under mitt arbete av denna uppsats, emellertid 

särskilt vid skrivandet kapitel 8. 

 

Det material jag har använt mig av inom europeisk rätt är konventionen, praxis, 

doktrin och uttalanden från den tidigare ordföranden i Europadomstolen samt 

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Europadomstolens praxis 

har jag funnit via en sökning av artikel 9 EKMR på HUDOC samt genom 

hänvisningar i olika artiklar och doktrin. Angående de franska rättskällorna, har 

jag använt mig av lagtext, officiella förarbeten samt uttalanden. Samtliga har jag 

funnit på de olika franska organens officiella hemsidor. Jag har även använt mig 

av en dom från Spaniens högsta domstol samt en artikel från "The Guardian" om 

Nederländernas partiella förbud för att påvisa den europeiska utvecklingen på 

området. 

 

Utöver detta har jag använt mig av litteratur från juridiska, teologiska, 

kulturvetenskapliga samt samhällsvetenskapliga institutioner och publikationer 

för att förse läsaren med åtskilliga infallsvinklar i ämnet. Ett val av källa må 

sticka ut som okonventionell, nämligen artikeln från Helfer från 1993. Jag fann 

dock artikelns studie relevant och aktuell för mitt arbete trots att det var 23 år 

sedan den publicerades. I avhandlingen redogör jag för ett flertal författares 

arbeten och har således försökt att hålla mig neutral till deras respektive åsikter i 

den fördjupande delen av uppsatsen. Däremot har jag tagit tillfället i akt att ställa 

mig kritisk till vissa författares infallsvinklar i syftet att introducera intressanta 

diskussioner i uppsatsen. 

 

 

 

 

                                              

7
 Stang Dahl, s.55. 
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1.4 Disposition 

Inledningsvis beskrivs det franska förbudet mot ansiktstäckande plagg på 

offentliga platser med syftet att introducera läsaren för den kontext som SAS v 

France uppstod i. I detta kapitel beskriver jag den franska relation till laïcité, 

Frankrikes tidigare lagstiftning inom området samt dess historia av migration 

som präglat nationens politiska debattklimat. Därefter har jag valt att 

genomgående förklara Europadomstolens utveckling och roll för att påvisa 

ursprunget samt betydelsen av domstolen subsidiaritet samt dess inneboende 

problematik. I det tredje kapitlet beskrivs EKMR, dess rättighetskatalog samt hur 

den ska tolkas på ett ytligt plan, vilket följs av en fördjupande diskussion om 

margin of appreciation så att läsaren i ett senare skede ska kunna förstå 

doktrinens historia och tillämpning. Därefter beskrivs artikel 9 genomgående, 

dels hur den ska tolkas dels när den kan anses tillämplig. Senare tillkommer en 

diskussion som för artikel 9 och margin of appreciation samman, först med fokus 

på fallet SAS v France men även med andra fall för att påvisa ett mönster i 

doktrinens tillämpning. Slutligen tillkommer ett kapitel om Europadomstolens 

hanterande av principen om jämställdhet i fall rörande muslimska kvinnors 

rättigheter att bära religiösa symboler vilket följs av en avslutande diskussion 

som ämnar att sammanfatta mina slutsatser. 

 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner 

Arbetet kommer att avgränsas till en prövning av artikel 9 vilket exkluderar en 

djupare analys av artikel 2 protokoll 1 EKMR. Jag kommer dock att kort nämna 

artikeln på grund av dess betydelse för ett antal rättsfall i uppsatsen som 

behandlat den gällande artikeln. Till följd av uppsatsens begränsade utrymme, 

avstår jag från att behandla samtlig relevant praxis rörande artikel 9 och kommer 

snarare att fokusera på den praxis som på bästa sätt illustrerar den problematik 

jag ämnar påvisa. Arbetet kommer att behandla den franska lagstiftningen på 
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området, dock utelämnas en vidare diskussion om Belgiens lagstiftning samt det 

partiella förbudet från Nederländerna.  

 

Med begreppet burka inbegrips även andra ansiktstäckande plagg såsom niqab, 

haik och batula. Valet att använda mig av det specifika ordet burka är inte ämnat 

att förneka eller underskatta de olika plaggens betydelse. Istället har jag valt att 

bruka ordet burka i och med den europeiska, politiska debatten som använt ordet 

såsom ett samlingsbegrepp. 
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2 Det franska förbudet av burkan 

Denna uppsats fokuserar på det franska förbudet av ansiktstäckande plagg på 

offentliga platser från 2011. Lagen var emellertid inte den första i sitt slag att 

förbjuda religiösa symboler i Frankrike, som har en stark tradition av ett 

separerande mellan religion och stat, vilket benämns laïcité. Dock har denna 

hållning samexisterat med den lagstadgade religionsfriheten ända sedan de 

infördes i samma lag år 1905.
8
 Laïcité är därför, i sin grundmening, inte ett 

redskap för att utesluta religion ur samhället utan snarare ett medel för att stärka 

symbiosen mellan samhällets skilda religioner. Principens essens är relationen 

mellan stat och kyrka vilket begränsar dess omfattning till att endast behandla 

offentliga institutioner och dess anställda. Frankrikes relation till laïcité innebär 

dock många tvetydigheter. Exempelvis ger staten stöd till religiösa skolor som 

har bedrivits sedan 1958 och erkänner firandet av kristna, men inte muslimska 

eller judiska, högtider.
9
 Frankrikes sekulära hållning är således inte neutral utan 

är inbäddad med kompromisser med den katolska tron.  

 

Den första halvan av det förra århundradet präglades av en långtgående 

diskussion angående separationen mellan den franska staten och den katolska 

kyrkan. Men under de senaste decennierna har diskussionen om laïcité skiftat 

fokus och är snarare centrerad kring islams roll i det franska samhället. Detta kan 

förklaras med den demografiska omvandlingen som påbörjades efter andra 

världskriget då franska industrin var i starkt behov av arbetskraft. En snabb 

växande inflyttning av arbetare från Afrika söder om Sahara, Turkiet samt 

Maghreb-regionen (särskilt från Algeriet) följde och under perioden 1946-1954 

steg exempelvis den algeriska befolkningen boendes i Frankrike från 20,000 till 

över 210,000. Den senare självständighetsförklaringen av Algeriet samt den 

fransk-algeriska överenskommelsen under tidigt 60-tal gjorde det även enklare 

för algerier att flytta till Frankrike. En slutlig skjuts tillkom under 1970- och 80-

                                              

8 Loi concernant la séparation des Églises et de l’État. 
9 Bandhar, s 318 not 59. 
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talet då den franska migrationspolitiken omvandlades och började uppmuntra 

familjeåterförening vilket i sin tur öppnade upp för en omfattande inflyttning av 

kvinnor och barn från Maghreb-regionen.  

 

Migrationen har alltså resulterat i att antalet muslimer ökat kraftigt under de 

senaste hundra åren och den nuvarande siffran är omkring 5 miljoner vilket gör 

islam till den näst största religionen i Frankrike. Denna relativt stora del av 

befolkningen är mångfacetterad på grund av gruppens olika nationella 

tillhörigheter, etniciteter och tolkning av islam. Dock kan man urskilja en enighet 

i den ökade benägenheten att utsättas för sociala ojämlikheter i samhället såsom 

arbetslöshet och diskriminering.
10

   

 

I det moderna Frankrike är följaktligen islams närvaro i den allmänna sfären ett 

hett ämne i nationella debatter. Ett resultat av detta är lagstiftningen från år 2004 

som förbjuder religiösa symboler i skolor såsom ett affirmerande av la laïcité à 

la française.
11

 Detta förbud togs även upp till Europadomstolen i fallet Dogru v 

France från 2008 där två flickor hade blivit avstängda från sin högstadieskola på 

grund av deras ovilja att ta av sina slöjor.  Den franska Conseil d'État godkände 

skolans agerande eftersom flickornas uppträdande var emot den franska 

principen om laïcité. Europadomstolen fann inte heller förfarandet eller dess 

underliggande lagstiftning, såsom ett åsidosättande av artikel 9 eller artikel 2 

protokoll 1 EKMR.
12

  

 

Det nya förbudet från 2011 har dock fört restriktionen från offentliga institutioner 

till samtliga allmänna platser vilket därmed utesluter tillämpningen av laïcité och 

istället skapar en ny fransk relation till sekularismen. Lagen lyder:  

Article1   

Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. 

                                              

10 Laurence, Vaïsse s 7. 
11 Egen översätting: "den franska sekularismen". 
12 Dogru v France. 
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Article2  

I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux 

ouverts au public ou affectés à un service public. 

II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des 

dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs 

professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations 

artistiques ou traditionnelles.
13

 

 

Både förbudet från 2004 samt 2011 använder sig av  neutrala ordval såsom "...le 

port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse..."
14

 samt "...une tenue destinée à dissimuler son 

visage..."
15

 dock kan man utläsa från förarbetena och diskussionerna vid 

tillkomsten lagstiftningarna att den första lagen särskilt ämnar att inskränka på 

bärandet av hijab och det senare bärandet av burkan.
16

 Artikel 2 (II) i lagen från 

2011 innebär även ett särskilt förbehåll rörande traditionella högtider vilket ger 

ett utrymme för katoliker att täcka sina ansikten med syftet att följa sina seder. 

Ramadan är dock inte inkluderad i undantaget.
17

 

 

Förhistorian till förbudet började den 22:e juni 2009 då den dåvarande 

presidenten Nicolas Sarkozy uttalade inför det franska parlamentet, att "... la 

burka n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République".
18

 Detta ledde till 

att premiärministern instruerade Conseil d'État att undersöka en eventuell 

kriminalisering vilket skedde med ett måttligt resultat. Conseil d'État fann att det 

generella ogillandet av fenomenet inte var tillräckligt för att införa ett förbud på 

alla offentliga platser.
19

 Även en specialkommitté från l'Assemblée Nationale 

kom fram till slutsatsen att bärandet av burkan var emot fundamentala franska 

                                              

13 Egen översättning: "Artikel 1, Ingen får, på offentliga platser, bära ett plagg som ämnar att täcka ens ansikte. 

Artikel 2, (i) För applicerandet av den första artikeln ska offentliga platser anses inbegripa allmänna vägar, platser 

öppna för det allmänna eller som berör en offentlig tjänst. (ii) Det avsedda förbudet i artikel 1 är ej applicerbart om 

plagget är föreskrivet eller godkänt av lag, om plagget är berättigat av hälso- eller professionella skäl eller om det är 

inskrivet i ramverket av en sportslig aktivitet, en högtid eller ett artistisk eller traditionellt evenemang." 
14 Egen översättning: "Bärandet av symboler eller plagg som högst synbart manifesterar en religiös 

tillhörighet."Article 1, loi no 2004-228. 
15 Egen översättning: "Ett plagg som ämnar att täcka ens ansikte." Article 1, loi no 2010-1192. 
16 Hunter-Hein, s 616. 
17 SAS v France p 80. 
18Egen översättning: "Burkan är inte välkommen på den franska republikens territorium." Déclaration de M. le 

Président de la république devant le parlement réuni en congrès, Versailles lundi 22 juin 2009. 
19 Conseil d'État, Étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral, s 8. 
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värden men att förbudet var för långtgående.
20

 Kritik framfördes även från 

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) som inte 

tyckte att en kriminalisering kunde baseras på principen av laïcité samt att det 

förelåg en risk att franska muslimer skulle komma att stigmatiseras i och med ett 

förbud. CNCDH påpekade även att de kvinnor man ämnade skydda skulle kunna 

berövas tillträde till offentliga platser.
21

 Trots dessa juridiska oklarheter, röstades 

förslaget slutligen igenom den 14 september 2010. 

 

Trots att förbudet hade ett relativt starkt politiskt stöd i Frankrike väcktes 

protester och år 2012 valde en fransk medborgare att ta frågan till 

Europadomstolen. Fallet kom att bemärkas SAS v France och i motsats till 

ståndpunkterna av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
22

 samt 

FN:s flyktingorgan
23

 fick Frankrike rätt av domstolen och gavs ett brett 

tolkningsutrymme i frågan angående burkans varande i samhället. För att förstå 

Europadomstolen hanterande av fallet samt dess argumentation är det viktigt att 

börja med en introduktion av domstolens roll och historia, den relevanta 

rättighetsartikeln samt vilka principer domstolen vanligen använder sig av för att 

granska ett åsidosättande av en sådan rättighet. 

 

 

 

 

 

 

                                              

20  Assemblée Nationale (23/06/2009- 26/01/2010), Assemblée National (11/05/2010). 
21 Comission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, Avis sur le port du voile intégral(21/01/2010), s 10.  
22 Hammarberg, s 39ff. 
23 UNHCR general comment no.22 concerning article 18 on the international covenant on civil and political 

rights/no.28 concerning article 3 equality of rights between me and women, July 1993. 
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3 Europadomstolen 

3.1 Europadomstolens utveckling 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) är en 

internationell domstol som bedömer eventuella oenigheter samt oklarheter kring 

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, signerad år 1950. Domstolen 

har jurisdiktion över de 47 medlemmarna i Europarådet, 27 av dessa stater ingår i 

Europeiska Unionen vars medlemskap är beroende en ratifikation av EKMR.
24

  

 

Eftersom det saknades en permanent internationell domstol innan andra 

världskriget, förutom PCIJ, var bildandet av Europadomstolen år 1949 minst sagt 

banbrytande. Till skillnad från PCIJ är Europadomstolen även helt inriktad på de 

europeiska staterna vilket öppnade upp för ett mycket mer omfattande inflytande 

i regionen. Initialt betraktades dock konventionen främst som en symbol för den 

liberaldemokratiska identitet som dess 10 kontraktmedlemmar önskade att 

stadga. Konventionen, samt Europarådet som sin huvudorganisation, är därmed 

resultatet av omfattande fredsförhandlingar i Västeuropa men har även påståtts 

vara ett försök att förstärka den gemensamma identiteten gentemot det forna 

Sovjet.
25

 

 

 I Europadomstolens tidiga dagar var individernas möjlighet att ställa sin stat till 

svars endast en frivillig aspekt. Konventionens primära syfte var främst att 

uppmuntra en konfliktfri samverkan mellan de respektive staterna och skydda 

deras enskilda identiteter. Med tiden ökade antalet traktatmedlemmar och i och 

med en reformation av protokoll 11, 1998, vidgades även domstolens funktioner 

till följd av avskaffandet av den Europeiska kommissionen för mänskliga 

rättigheter.
26

 Europadomstolens uppgifter utökades till att inkludera registrering 

av anmälningar, granskandet av fakta och ansökningars giltighet samt förfarandet 

                                              

24 Anniversary Book: The Conscience of Europe, s 24. 
25 Greer, What's wrong with the european convention on humanrights?, s 681. 
26 Shaw, s253. 
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att försöka nå en förlikning mellan parterna.
27

 Ministerkommitténs mandat 

begränsades till att endast övervaka domstolens domar samt förhandla med de 

enskilda staterna. I och med reformen blev även individens rätt att ställa sin stat 

till svars inför Europadomstolen obligatorisk trots att samtliga länder redan infört 

denna möjlighet.
28

 

 

 

3.2 Europadomstolens roll  

Europadomstolen stiftar inte lagar utan avgör endast om en rättighet i 

konventionen har åsidosatts eller ej.
29

 Domstolen kan inte heller annullera en 

medlemsstats lagstiftning eller ge instruktioner av precis karaktär. Istället intar 

Europadomstolen en sekundär roll som kontrollant av medlemsstaternas lojalitet 

till konventionen vilket möjliggör ett relativt stort utrymme för nationella organ. 

Exempelvis är endast Europadomstolen aktuell när samtliga nationella medel 

uttömts enligt artikel 35 EKMR. Ostrovsky menar att denna maktbalans är 

bunden till domstolens historia. Om konventionen endast skapades med 

intentionen att kodifiera redan etablerade rättigheter och stödja enigheten inom 

Europa, är det följaktligen logiskt att Europadomstolen inte skulle vilja utveckla 

rättighetskatalogen självmant.
30

 

 

Även en tidigare ordförande i Europadomstolen förklarade domstolens ställning 

gällande utvecklandet av mänskliga rättigheter med formuleringen: "a moderated 

doctrine of precedent". Konventionens rättigheter bör alltså reflektera 

förändringarna i samhället och utvecklas såsom ett levande instrument.
31

 Detta 

innebär att möjligheten att skydda en rättighet kan sträcka sig längre i moderna 

tider än vad de initiala lagstiftarna insåg vid konventionens skapande. Vid 

läsandet av den första artikeln i preambeln till Europarådets stadga kan man dock 

                                              

27 Artikel 34- 39 EKMR. 
28 Greer, What's wrong with the european convention on human rights?, s 682f. 
29 Artikel 45 EKMR. 
30 Ostrovsky, s50. 
31 Murdoch, s 7. 
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även urskilja en viss intention för en fortsatt utveckling av konventionens 

rättigheter:  

This aim shall be pursued through the organs of the Council by discussion of questions of common 

concern and by agreements and common action in economic, social, cultural, scientific, legal and 

administrative matters and in the maintenance and further realisation of human rights and fundamental 

freedoms. 

 

Europadomstolens respekt för medlemstaternas respektive identiteter är dock 

beaktansvärd och dess subsidiaritet är central vid hanterandet av kontroversiella 

frågor. Domstolen är väl medveten om att konventionens existens är avhängig ett 

medkännande av medlemstaterna. I extrema fall kan en stat som möts av ett 

negativt beslut, välja att dra sig ur konventionen helt och hållet. En stat kan även 

visa sitt missnöje på ett mindre dramatiskt sätt genom att inte följa domstolens 

utfall eller fördröja ett sådant förfarande. Detta förhållande kan ses till den 

begränsade möjligheten till repressalier som domstolen har att förfoga över när 

en medlemsstat agerar motsträvigt. Den enda kännbara aktionen är att andra 

medlemstater kan stänga av en annan medlemsstat från Europarådet.
32

 

 

4 EKMR  

4.1 Tolkningen av EKMR 

Europadomstolen är bunden att tolka EKMR enligt artikel 31 till 33 i 

Wienkonventionen (WK).
33

 Konventionens generella regler stadgar att ett traktat 

ska tolkas i enlighet med den innebörd som kan erhållas ur traktatets kontext, 

objekt och mål. Detta kan utvinnas ur en läsning av texten likväl dess preambel 

och bilagor. När det föreligger oklarheter bör man även beakta traktatets 

förarbeten. Slutligen kan även efterföljande överenskommelser och praxis vara 

av relevans. 

 

                                              

32 Helfer, s137. 
33Golder v UK.  
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 I preambeln till EKMR föreligger ett mål att säkerställa ett universellt och 

effektivt erkännande av rättigheterna stadgade i Förenta Nationernas allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR). Den europeiska artikeln för 

religionsfrihet är till följd därav nästa identisk till artikel 18 UDHR, förutom att 

den europeiska artikelns öppnar upp för vissa undantag vid dess tillämpning. 

Som tidigare nämndes så behandlar Strasbourgs organ EKMR såsom ett levande 

dokument vilket betyder att utförbarheten att skydda en rättighet kan vara mer 

långtgående i moderna tider än vad lagstiftarna insåg vid konventionens 

uppkomst.
34

 Dock är Europadomstolen fortfarande bunden till tolkningsmetoden 

som ställs upp i artikel 31 WK. 

 

 

4.2 Konventionens rättighetskatalog 

Som tidigare nämndes signerades konventionen år 1950 men dokumentet trädde 

inte i kraft förrän 1953. Utöver konventionen finns det ytterligare fjorton 

protokoll som täcker de flesta civila och politiska rättigheterna. Konventionens 

egentliga text är en mycket god startpunkt vid förståelsen av domstolens 

uppfattning om medlemstaternas etablerade värden. På en sida av konventionens 

spektrum finns artiklarna 2-4 (rätt till liv och förbud mot tortyr och slaveri) som 

är mer eller mindre absoluta rättigheter. Även artikel 5 och 6 (rätt till frihet och 

säkerhet, rätt till en rättvis domstol) har tydliga undantag vilket ger både 

Europadomstolen samt den nationella uttolkaren ett begränsat tolkningsutrymme. 

På den andra sidan av spektrumet föreligger de s.k. "personliga rättigheterna" 

inbegripna i artikel 8-11 som, med sina mer lösskrivna undantag, möjliggör ett 

omfattande diskussionsutrymme för medlemstaten och domstolen. Till skillnad 

från de tidigare nämnda artiklarna kan de personliga rättigheterna inskränkas om 

de står i konflikt med ett allmänintresse. En sådan restriktion måste dock gynna 

ett legitimt mål samt vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Den senare 

                                              

34 Tyrer v UK. 
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nödvändighetsprövningen kan inte stakas ut i klara parametrar utan innebär en 

sammanvägning av den aktuella rättigheten samt betydelsen av restriktionen i det 

specifika målet. Som ett hjälpmedel har dock en doktrin som kallas margin of 

appreciation utarbetats. 

 

5 Margin of appreciation 

5.1 Definition av margin of appreciation 

Margin of appreciation aktualiseras vid beräkningen av ett rimligt utrymme för 

en stats synpunkter vid bedömningen av vad som kan anses nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Sprunget ur franska "marge d'appreciation" har doktrinen 

växt fram ur domstolens praxis utan att ingå i konventionen eller i dess 

förarbeten.
35

 En komponent av margin of appreciation är den så kallade 

europeiska konsensus doktrinen vilket utgörs av en komparativ analys rörande 

andra medlemstaters inställning på området.  

 

Syftet med margin of appreciation är att skapa en balans mellan konventionens 

rättigheter samt medlemstaternas politiska klimat. Doktrinen i sin helhet befäster 

Europadomstolens subsidiära karaktär och öppnar upp för ett större demokratiskt 

stöd för dess beslut i och med att de enskilda staterna får en möjlighet att bevara 

sina unika värderingar. Margin of appreciation är även ett verktyg för 

Europadomstolen att undvika konflikter med de respektive medlemstaterna och 

upprätthålla en välavvägd maktbalans. Med syftet att vara sann till konventionens 

initiala avsikt att kodifiera etablerade rättigheter används margin of appreciation 

som ett medel för att urskilja om en rättighet har kommit att ingå såsom ett 

enhetligt "europeiskt kärnvärde" eller ej. Ostrovsky menar att margin of 

appreciation följaktligen är ett uttryck för Europadomstolens ovilja att åsidosätta 

sin subsidiaritet om den så inte absolut måste.
36

 

                                              

35 Greer, The margin of appreciation: interpretation and discrtion under the european convention on human rights, s 5.  
36 A a s 50. 
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Dock kan man ifrågasätta Ostrovskys argument och anse att det handlar om en 

oförmåga snarare än en ovilja från Europadomstolens sida. Det är inte helt klart 

att domstolen inte skulle vilja utöka omfattningen av konventionens rättigheter. 

Tvärtom tycks man kunna utläsa från Europarådets stadga föreliggandet av en 

intention att verka för en fortsatt utveckling av konventionens rättigheter. Dock 

så kan domstolens utsikter mycket väl begränsas i och med medlemstaternas 

ovilja att släppa taget om sitt egna tolkningsföreträde. 

 

 En kritik mot margin of appreciation är att det saknas klarhet angående hur och 

när den ska tillämpas. Definitionen av doktrinen har kritiserats för att vara vag 

och oförenlig med legalitetsprincipen av Brauch som ställer upp ett antal 

huvudprinciper för att uppnå en nödvändig legalitet såsom tydlighet, 

förutsägbarhet samt ett jämlikt och varaktigt applicerande av principen. Brauch 

avser att margin of appreciation bryter mot samtliga av dessa. Europadomstolen 

har även själv uttalat att dess innehåll förändras med tiden vilket gör den till en 

mycket svårtolkad doktrin.
37

  

 

Även bristen på transparens om när  europeisk konsensus kan tänkas ha uppnåtts 

är problematisk för domstolens trovärdighet. I en studie baserad på 

Europadomstolens avgöranden gjord av Helfer kan man utläsa att domstolen 

finner stöd för konsensus genom en observans av europeiska nationella 

lagstiftningar, internationella traktat, regionala förordningar, expertkonsensus 

och den rådande majoritetsåsikten hos befolkningen i de europeiska länderna.
38

 

Även om man kan urskilja dessa element med en viss regularitet i domstolens 

domslut, saknas en precision av hur mycket respektive aspekt kan anses väga in 

vid beslutsfattandet. Det finns till exempel ingen procentsats av hur många av 

medlemstaterna som ska ha behövt lagstifta på området eller en rangordning av 

vilken slags rättskälla som ska väga tyngt. 

                                              

37 Brauch, s 125f. 
38 Helfer, s 139. 
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Greer resonerar att man bör undvika att överhuvudtaget bemärka margin of 

appreciation som en doktrin i och med dess brist på handfasta principer. Istället 

är det frågan om nationell diskretion.
39

 Vidare så hävdar Greer att man endast 

kan förstå denna diskretions betydelse vid beaktandet av konventionens generellt 

utformade innehåll. Konventionens artiklar kräver en självständig tolkning och 

de enskilda fallens olika omständigheter ger utrymme för en nationell 

diskretion.
40

 Demokrati, legalitet, subsidiaritet och proportionalitet är även 

principer som legitimerar nationella demokratiska institutioner som avgränsare 

av personliga rättigheter för det allmännas bästa. Detta särskilt eftersom målen 

som behandlar konflikter med kollektiva intressen oftast är kontroversiella och 

har en politisk snarare än en juridisk karaktär. De nationella institutionerna har 

även en bättre möjlighet att få tag på relevant information och har oftast en 

vidare förståelse av konflikten. Detta utesluter dock inte Europadomstolens 

skyldighet att verka såsom övervakare för att konventionen följs.
41

  

 

 

5.2 Brukande av margin of appreciation 

Vid användandet av margin of appreciation utges olika nivåer av generositet 

beroende på artiklarnas innehåll. Artikel 15, på grund av sin seriositet gällande 

krigsfara eller annan katastrof, ger det största nationella svängrummet.
42

 Margin 

of appreciation används dock sällan i mål rörande artikel 5-6 på grund av att 

deras uttömmande karaktär kvarlämnar ett begränsat tolkningsutrymme. Vidare 

så har doktrinen aldrig använts som en tolkningsmetod rörande artikel 2 till 4.
43

 

De personliga rättigheterna i artikel 8-11, vars restriktioner är mer flytande i sin 

utformning, möjliggör emellertid det mest extensiva användande av margin of 

appreciation. 

                                              

39 Greer, The margin of appreciation: interpretation and discrtion under the european convention on human rights, s 

32. 
40 A a s 14. 
41 A a s 33. 
42 Brauch, s 120. 
43 Callewaert, s 6. 
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Den första gången doktrinen kunde utläsas såsom en tolkningsmetod av 

Europadomstolen var i det så kallade "Cypern-målet" från 1958 rörande artikel 

15. I målet menade Grekland att Storbritannien ageranden på ön inskränkte 

rättigheterna för medborgarna i Cypern, medan Storbritannien i sin tur 

argumenterade för att deras åtgärder enligt artikel 15 rättfärdigades av den 

dåvarande civila oron. Europadomstolen erkände Storbritanniens argument och 

hävdade att de även borde ha tillgång till en viss "marge d'appreciation" för att 

uppnå en erforderlig balans.
44

 

 

Doktrinen användes senare för att befästa en rimlig diskretion för moraliska 

frågor i fallet Handyside v the United Kingdom. Den analys som gjordes i 

Handyside har blivit ett slags prejudikat rörande applicerandet av margin of 

appreciation menar Brauch.
45

 I fallet hade en barnbok konfiskerats på grund av 

sitt sexuella samt drogliberala innehåll och Europadomstolen ansåg inte att 

Storbritanniens agerande hade stridit mot yttrandefriheten stadgad i artikel 10 

EKMR. Vidare så menade domstolen att dess ställning var subsidiär i relation till 

de nationella organen. Storbritannien ansågs ha en bättre förståelse för den 

specifika kontexten, särskilt rörande moral eftersom dess innebörd skiftar inom 

olika kulturella och historiska sammanhang. Europadomstolen stadgade 

dessutom att vad som bör anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle inte 

utgörs av något oumbärligt utan snarare av vad som kan definieras såsom ett 

särskilt socialt behov.
46

  

 

Det är dock viktigt att notera att doktrinen inte alltid innebär ett omdömeslöst 

följande av en majoritetsåsikt. Ett exempel på detta är fallet Dudgeon v the 

United Kingdom, där kriminaliseringen av homosexualitet på Nordirland ansågs 

strida mot artikel 8, rätten till privatliv, trots att majoriteten av befolkningen i 

regionen fann en sådan kriminalisering legitim. Europadomstolen argumenterade 

                                              

44 Greece v the United Kingdom. 
45 Brauch, s 118. 
46 Handyside v the United Kingdom, p 22. 
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för att restriktionen inte kunde anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Till 

skillnad från Handyside snävades statens margin of appreciation in i och med 

involverandet av en sådan intim aspekt av privatlivet (den enskildes sexualitet).
47

 

Bättre uttryckt ansågs inte det allmännas intresse tillräckligt involverat för att 

rättfärdiga en inskränkning gentemot individen. Europadomstolen brukade även 

den europeiska konsensusdoktrinen och kunde således stödja sitt domslut med 

den generella europeiska utvecklingen för homosexuellas rättigheter.
48

 

 

 

6 Religionsfrihet  

6.1 Religionsfrihet 

Religionsfrihet är en rättighet som återfinns i de flesta konstitutionella ordningar 

samt i internationella och regionala instrument för mänskliga rättigheter. Ett 

exempel på detta är artikel 18 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna: 

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to 

change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or 

private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. 

 

Rätten till religion är främst en individuell rättighet men praktiseras även av 

individer i samverkan med andra. Vidare så skiftar samhällets relation till 

religion i olika tidsepoker: vissa trossamfund kan vara etablerade av staten som 

till exempel i England, medan andra stater och länder kan ha en stark sekulär 

tradition såsom i Frankrike.
49

 En viss religion kan även ha en enande roll för en 

stats identitet, vilket är fallet i Moldavien.
50

 Föreliggandet av en särskild relation 

mellan en stat och ett trossamfund utgör i sig självt inte ett stridande mot 

religionsfriheten, tvärtom så är en sådan förbindelses kontroversiella natur 

                                              

47 Dudgeon v the United Kingdom, p 52.  
48 p 60. 
49   Laurence, Vaïsse, s 135. 
50 se Metropolitian Church of Bessarabia v Moldova. 
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snarare en modern uppfattning. Vid etablerandet av Europadomstolen och 

rättighetskatalogen förelåg en stark katolsk identitet hos de flesta inblandade 

stater vilket även verkade som ett extra band emellan dem. Det är rättare sagt vår 

samtid som utmärker sig på grund av vår mångfald och olika uppfattningar 

rörande en godtagbar relation mellan religiösa samfund och staten.
51

  

 

Det primära värdet för religionsfriheten är att individers rättigheter inte 

inskränks. Därför har den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter en 

särskild betydelse för minoriteter och deras rätt att praktisera sina 

trosuppfattningar. Det finns t.ex. en ramkonvention på europeisk nivå för skydd 

av nationella minoriteter som specifikt medkänner att: 

 ... ett pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle inte endast bör respektera den etniska, kulturella, 

språkliga och religiösa identiteten hos varje person som tillhör en nationell minoritet utan även skapa 

lämpliga förutsättningar för att göra det möjligt för dem att uttrycka, bevara och utveckla denna 

identitet.
52

  

Konventionen binder Europas medlemstater att verka för minoriteters rättigheter 

samt bevarandet av deras respektive kulturarv. Europarådet har även etablerat en 

europeisk kommission mot rasism och intolerans (ECRI) för att motverka rasism, 

xenofobi och antisemitism. 

 

Den särskilda artikeln i EKMR rörande tankefrihet, samvetsfrihet samt 

religionsfrihet är artikel 9 som stadgar:  

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att 

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

religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.  

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

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

säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter. 

I artikel 9 kan man urskilja fem delpunkter som måste föreligga för att konstatera 

ett åsidosättande av religionsfriheten. Den primära frågan är om de gällande 

                                              

51 Madley, Leustean, s 7.  
52Framework Convention for the Protection of National Minorities, ETS No. 157, Ej ratificerats av Andorra, Belgien, 

Frankrike, Grekland, Island, Luxemburg, Monaco och Turkiet.  
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omständigheterna faller inom artikelns räckvidd. Därefter måste man fastslå om 

det rör sig om en reell restriktion. Den tredje frågeställningen som måste 

besvaras är om restriktionen är föreskriven i lag vilket följs av en 

legitimitetsprövning av restriktionens mål. Slutligen måste restriktionen även 

anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

 

Utöver artikel 9 föreligger en annan artikel som stadgar individers rätt till 

utbildning oavsett religiös tro, se artikel 2, protokoll nummer 1:  

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig 

i frågan om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn 

sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska 

övertygelse. 

 

Det har dock förekommit mycket få mål där Europadomstolen kunde konstatera 

ett åsidosättande av religionsfriheten artikel 9.
53

 Det första målet, Kokkinakis v 

Greece, berörde ett Jehovas vittne som anklagats för proselytism efter att ha 

samtalat med en fru till en ortodox präst. Målet togs inte upp förrän 1993 men är 

av särskild vikt i och med Europadomstolens uttalande beträffande religionens 

roll i ett demokratiskt samhälle: 

As enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a 

"democratic society" within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the 

most vital elements that go to make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a 

precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a 

democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it.
54

  

 Först och främst påvisar citatet betydelsen av religionsfrihet på ett personligt 

plan men det understryker även frihetens centrala vikt i ett demokratiskt, 

pluralistiskt samhälle. Istället för att balansera det allmännas intressen gentemot 

en individs så uppmuntrar domstolen ett försök att förhöja de båda till den grad 

det är möjligt.  

 

                                              

53 Murdoch s 6. 
54 Kokkinakis v Greece, p 31. 
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Pluralism innebär att man måste kunna leva med olika trosuppfattningar som 

man själv inte håller med om. Ur Kokkinakis kan man dock utläsa att en 

restriktion kan vara nödvändig för att garantera en tillräcklig nivå av respekt och 

utrymme för andras trosuppfattningar.
55

 Denna princip utvecklades med tiden till 

en positiv skyldighet för staten att säkra medborgarnas religionsfrihet genom 

anammandet av en neutral och opartisk hållning.
56

 Staten ska garantera att en 

tillräcklig nivå av respekt föreligger mellan de olika grupperna i samhället samt 

verka för en rättvis förlikning mellan deras respektive intressen.
57

 Kritiker menar 

att utvecklingen av artikeln har omvandlats till ett instrument som kan 

undertrycka religioner.
58

 Detta på grund av att principen om neutralitet och 

pluralism kan användas som ett medel att ge plats för samtliga religioner men 

även för att begränsa utstickande tendenser. Faktum att staten bör organisera 

religiös praktik i en större samhällsmässig modell är inte heller givet eftersom 

samhällets intressen kan väga tyngre än enskilda praktikers. Detta kan 

exempelvis ske när majoriteten finner en minoritetsgrupps religiösa traditioner 

upprörande såsom i Frankrike där kvinnor förbjuds att bära burkor på offentliga 

platser eller som i Turkiet där kvinnor förbjöds att bära slöjor på 

universitetsområden.
59

 Statens tendens att lyssna till majoritetens opinion med 

syfte att stödja det överhängande samhällsintresset kan i sin tur stjälpa meningen 

med religionsfriheten som just ett extra skydd för de med en trosuppfattning skild 

från majoritetens. 

 

 

 

 

 

                                              

55 p 33 
56 Evans, s 45 
57 Sahin v Turkey, p 106, se Murdoch s 7: "The case-law clarifies that state authorities may not only be required to 

desist from taking action which would interfere with thought, conscience and religion, but also in certain 

circumstances to take positive measures to nurture and to protect this freedom." 
58 Petkoff, Evans, s.208. 
59

 Sahin v Turkey. 
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6.2 Definition av religion 

För att klargöra om ett fall faller in under artikel 9 bör man först dela artikeln i 

två skilda kategorier: dels den interna, dels den externa. Rätten att inneha en 

trosuppfattning är en absolut rättighet men om en individ väljer att manifestera 

denna trosuppfattning externt kan det uppstå begränsningar.
 
Detta kan även 

utläsas från artikel 9.2 som radar upp religionsfrihetens restriktionsmöjligheter 

vid religionens utövning:  

Friheten att utöva [min kursivering] sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar 

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

säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter.  

 

Artikel 9 ställer ett krav på att individens motivation till sitt handlande ska vara 

baserad på tro och är således lex specialis i förhållande till yttrandefriheten i 

artikel 10. För att ytterligare snäva in artikelns omfattning krävs det att 

trosuppfattningen ska ha nått en särskild nivå av "cogency, seriousness, cohesion 

and importance".
60

 Europadomstolen har dock valt att hålla dörren öppen för 

vilka religioner eller trosuppfattningar som skulle kunna ingå i artikel 9:s 

skyddssfär. Det saknas även en europeisk konsensus på området vilket lockar 

Europadomstolen, såsom subsidiär till sin natur, att luta sig emot den nationella 

domstolens bedömning av vad som kan anses falla in under begreppet.
 61

  I detta 

skede är artikel 9 emellertid relativt generös och ställer ett minimikrav på en 

något väletablerad samling av idéer vilket nästan endast exkluderar rent 

personliga åsikter.
62

 Detta innebär att mindre religioner såsom Jehovas vittnen 

och Scientologikyrkan har kommit att inkluderats i artikeln. Även 

livsåskådningar såsom pacifism har accepterats.
63

   

 

 

                                              

60 Campbell and Cosans v the United Kingdom, p 36. 
61 Kimlya and others v Russia, p 79. 
62 Pretty v the United Kingdom, p 82. 
63 Arrowsmith v the United Kingdom. 
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6.3 Definition av religiös praktisering  

Artikelns omfattning begränsas emellertid vid granskningen av det externa 

momentet. Manifestationen ska vara efterfrågad av trosuppfattningen för att 

uppnå en tillräcklig nivå av seriositet. Ett exempel på detta är praktiserandet av 

en religion under någorlunda bekanta former såsom vid bärandet av välkända 

religiösa symboler.
64

 Det ska alltså föreligga en tillräcklig koppling vilket 

exkluderar ageranden som endast anses motiverade eller influerade av tro.
65

 

Dock behöver inte individen bevisa att religionen kräver aktionen i fråga vilket 

öppnar upp för ett skydd för minoritetsgrupper inom större religioner.
66

 

 

Hur man uppnår en sådan nivå av seriositet kan dock inte klargöras i förhand 

utan är snarare något som baseras på omständigheterna i det individuella fallet. 

Detta beror på att religion, till skillnad från vetenskap, är subjektiv och irrationell 

till sin natur vilket gör den omöjligt att fastställa eller mäta. Domstolen har därför 

en svår uppgift att försöka klargöra ett tillräckligt adekvat samband mellan 

religion och en extern manifestation. I mer komplicerade fall kan det även vara 

svårt att se en enhetlig hållning från Europadomstolen. Ett exempel är Valsamis v 

Greece där två barn till Jehovas vittnen blev avstängda från sin skola på grund av 

deras frånvaro från en nationalparad. Paraden hade militära inslag vilket 

föräldrarna menade stred mot deras pacifistiska tro, dock var detta inte ett 

tillräckligt argument enligt Europadomstolen för att konstatera ett stridande 

gentemot artikel 9 eller artikel 2 protokoll 2. Domstolen menade att det inte fanns 

något moment i paraden som skulle kunna ha förolämpat föräldrarnas pacifistiska 

tro till en tillräcklig grad. I fallet Bayatyan v Armenia ansåg dock 

Europadomstolen att en tillfredsställande koppling hade uppnåtts när ett Jehovas 

vittne kämpade mot den obligatoriska militärservicen i Armenien på grund av sin 

pacifistiska hållning och menades således ha rätt att avstå från den.  

 

                                              

64 se SAS v France (burka) p 56, Eweida v the United Kingdom p 83 (kors). 
65 Arrowsmith v the United Kingdom p 71. 
66 se SAS v France p 56. 
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Det är även svårt att helt frigöra en religiös manifestation som bärandet av en 

religiös symbol utan att även beakta andra faktorer såsom individens kulturella 

tillhörighet, politiska idéer eller individuella smak. Men i och med artikel 9:s 

subjektiva karaktär skiftar kärnfrågan från faktumet om den religiösa symbolen i 

sig själv är ett manifesterande av religion till bärarens personliga uppfattning av 

symbolens mening. Förutom det subjektiva planet sträcker sig tolkningen av en 

religiös manifestation även till tredjeman och deras reaktioner. Ett exempel på 

detta är Larissis v Greece där överordnade i militären ansågs utnyttja sin position 

ett försöka att överföra sin religion till de underordnade i flygvapnet. Det finns 

därmed en möjlighet att en individs manifesterande av sin religion kan rubba 

balansen av respekt mellan troende och icketroende vilket därmed legitimerar ett 

inskränkande av religionsfriheten.  

 

 

6.4 Restriktion av staten 

För att en stat ska kunna tillskrivas ett åsidosättande av en individs rättighet 

måste man kunna klargöra att begränsningen var frammanad av staten, antingen 

genom dess aktiva gärningar eller underlåtande att genomföra tillräckliga 

skyddsåtgärder. En fundamental princip gällande staternas positiva skyldigheter 

är att religionsfrihet ska existera såsom ett skydd för pluralism och tolerans. En 

stat kan emellertid inte ställas till svar för en restriktion om den kan anses ha 

utgått från individens självständiga val.
67

 Individen måste alltså försöka begränsa 

ett eventuellt intrång på dennes religion till en proportionell grad. Ett exempel på 

detta är arbetstagare som hindras utföra sina religiösa ritualer på grund av 

arbetsgivarens krav på arbetstimmar. Detta ansågs inte som en restriktion som 

kunde tillskrivas staten eftersom individen hade möjlighet att byta sina 

arbetstider eller sitt jobb helt och hållet.
68

  

 

                                              

67 Murdoch, s 27. 
68 X v the United Kingdom p 36. 
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Även fall där en individ kan anses vara ett potentiellt offer för en restriktion 

inkluderas i begreppet enligt Europadomstolens allmänna principer. Vägledning 

kan tas från tolkningen av artikel 8, i det tidigare nämnda fallet Dudgeon v the 

United Kingdom, där en homosexuell man ställde sin stat till svars för 

kriminaliseringen av samkönade relationer såsom ett potentiellt offer för dess 

verkan.
69

 

 

 

6.5 Föreskriven i lag och föreliggandet av ett legitimt mål  

Möjligheterna att begränsa religionsfriheten återfinns i artikel 9:s andra del. Det 

första kravet är att restriktionen ska vara lagstadgad samt att det ska föreligga 

tillräcklig och förutsebar information om begränsningen som kan återfinnas på 

ett lättillgängligt sätt.  

 

En begränsning ska även vara baserad på ett legitimt mål vilket återfinns i 9.2 

dvs. allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter. I detta skede undersöker 

Europadomstolen restriktionens motivation utan att pröva dess proportionalitet. 

Det innebär en relativt låg bevisbörda för staten eftersom det endast krävs ett 

fastställande av att staten baserat sin begränsning på ett av dessa värden. I fallet 

SAS öppnade även domstolen upp för en mer generös tolkning genom 

inkluderandet av Frankrikes argumentation "le vivre ensemble" såsom likställt 

till "skydd för andra personers fri- och rättigheter". Denna utvidgning av legitima 

mål har kritiserats såsom vagt och långsökt men ådagalägger ytterligare den låga 

bevisbördan som föreligger för staten.
70

  

 

 

                                              

69 se Dudgeon v the United Kingdom.  
70 SAS v France, Uttalande av Jäderblom och Nussberger p 5. 
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6.6 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

Om restriktionen anses vara baserad på ett legitimt mål prövas den utifrån sin 

nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. En sådan granskning kan inte stakas ut 

i klara parametrar utan innebär en sammanvägning av den aktuella rättigheten 

samt restriktionens betydelse i det specifika målet för att på så sätt utfästa ett 

legitimt mål samt dess proportionalitet. I denna prövning söker Europadomstolen 

efter en europeisk "pankonsensus" i syftet att uppnå en tillräcklig nivå av 

legitimitet och demokratisk uppbackning för sina beslut. Men om en sådan 

konsensus inte föreligger brukar domstolen ofta doktrinen margin of 

appreciation.
71

 Den aktuella staten måste bevisa att restriktionen korresponderar 

till ett särskilt socialt behov och att den är proportionerlig i relation till det 

legitima målet den ämnar uppnå samt kan anses rättfärdigad enligt relevanta skäl.  

 

Vid nödvändighetsbedömningen bör man i synnerhet ta hänsyn till uttrycken 

"nödvändigt" och "demokratiskt samhälle". Stöttepelarna av ett demokratiskt 

samhälle har identifierats som pluralism, tolerans och öppenhet.
72

 I fall gällande 

artikel 10 har Europadomstolen hävdat att "nödvändigt" inte är synonymt till 

oumbärligt utan snarare indikerar närvaron av ett särskilt socialt behov. Desto 

starkare behovet är desto lägre bevisbörda föreligger det för staten att rättfärdiga 

restriktionen ifråga. Vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle är inte 

heller statiskt vilket öppnar upp för ett beaktande av trender och 

samhällsförändringar.  

 

 

 

 

 

 

                                              

71 Evans, s.20. 
72 Kokkinakis v Greece p 31. 
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7 Margin of appreciation och religionsfrihet 
 

7.1 SAS v France 

Fallet SAS v France behandlar som bekant kriminaliseringen av bärandet av 

klädesplagg som döljer ansiktet på offentlig plats. Den franska medborgaren SAS 

bar både burka och niqab på grund av hennes religiösa trosuppfattning, framför 

allt under religiösa högtider för att särskilt manifestera sin tro i det offentliga. 

Hennes intention, enligt henne själv, var emellertid aldrig att kränka andra i det 

offentliga rummet utan snarare att finna en inre ro.
73

 Franska staten menade att 

kriminaliseringen ämnade försäkra allmän säkerhet i och med att ett döljande av 

ansiktet skulle kunna försvåra identitetskontroller samt innebära en risk för 

bedrägeri. Ytterligare ett argument var att garantera en miniminivå av respekt i 

ett öppet och demokratiskt samhälle. Denna grund delades upp i tre kärnvärden: 

först och främst beaktandet av minimikriterier för liv i samhället där ansiktet har 

en central roll för mänsklig interaktion. Om en medborgare skulle välja att dölja 

ansiktet innebär detta ett starkt förnekande av principen av "le vivre ensemble". 

Den andra kärnpunkten var jämställdhet mellan män och kvinnor vilket burkan 

ansågs underminera. Slutligen menade Frankrike att burkan innebar ett 

utsuddande av bärarens identitet och att en kriminalisering medförde ett skydd av 

mänsklig värdighet.
74

  

 

Europadomstolen argumenterade först och främst för att SAS var potentiellt offer 

för Frankrikes kriminalisering likt Dudgeon v the United Kingdom.
75

 

Restriktionen var även föreskriven i lag. Vidare så godkände Europadomstolen 

allmän säkerhet som ett legitimt mål, men när det kom till de tre kärnfrågorna var 

Europadomstolen emellertid skeptisk mot argumentet jämställdhet eftersom det 

saknades bevis på förtryck och att detta inte var kompatibelt med faktum att en 

kvinna själv hade yrkat att få denna rättighet tillfredställd. Inte heller argumentet 

                                              

73 SAS v France, p 12. 
74  p 82. 
75p 110-111. 
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angående respekt för mänsklig värdighet ansågs rättfärdiga förbudet i och med 

bristen på bevis av någon reell kräkning. Dock ansågs argumentet respekt för 

samhällets minimivärderingar eller "le vivre ensemble" kunna tolkas in i 

"skyddet för andras rättigheter och friheter", särskilt på grund av ansiktets 

betydande roll för mänsklig interaktion och följaktligen för bevarandet av 

pluralismen i ett demokratiskt samhälle.
76

  

 

Vid nödvändighetsprövningen befäste Europadomstolen vikten av 

religionsfriheten enligt prejudikatet i Kokkinakis. Domstolen tryckte även på 

statens roll såsom neutral organisatör samt att pluralism måste säkerställas 

genom ett balanserande av flera olika intressen för att garantera ett öppet och 

demokratiskt samhälle. I och med domstolens sekundära roll samt statens bättre 

förståelse av den kontroversiella konflikten ifråga ansågs det rimligt att staten 

gavs en vid margin of appreciation.
77

 Domstolen kunde inte heller utläsa en 

europeisk konsensus trots att nästan samtliga europeiska länder valt att inte 

förbjuda bärandet av ansiktstäckande plagg på offentliga platser. Även värt att 

notera är att både Europarådet och dess kommissionär för mänskliga rättigheter 

ställt sig kritiska mot ett sådant förbud.
78 

Sammanfattningsvis fann 

Europadomstolen att kriminaliseringen inte var proportionerlig på basis av 

allmän säkerhet, dock ansågs nödvändighetsgrunden "skydd för andras rättigheter 

och friheter" ha uppnåtts i och med ansiktets betydande roll för mänsklig 

kommunikation samt Frankrikes vida margin of appreciation.  

 

De två domare som ställde sig skiljaktiga mot domslutet i SAS v France menade 

först och främst att det inte förelåg någon positiv skyldighet att medverka i social 

interaktion. Man har således rätt att vara en "outsider" om man så vill.
79

  Vidare 

så kan ansiktet ha en viktig roll vid mänskligt samspel men man bör inte dra 

                                              

76 p 119-122. 
77 p 128-129. 
78 Resolution 1743 (2010) and Recommendation 1927 (2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe and Viewpoint of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, SAS v France p 35 samt p 

156. 
79 SAS v France, Uttalande av Jäderblom och Nussberger, p 8. 
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slutsatsen att kommunikation är helt och hållet avhängig dess exponering.
80

 

Följaktligen menade domarna att domstolens agerande inte handlade om att 

skydda pluralismen och toleransen i samhället utan att det snarare var ett tecken 

av en selektiv pluralism och en restriktiv tolerans eftersom endast 

grundmomentet till spänningen, dvs. de burkaklädda kvinnorna, togs bort i det 

franska samhället utan en ansträngning att få de olika grupperna att tolerera 

varandra.
81

 

 

Med avstamp från de två skiljaktiga domarnas åsikter ämnar jag, i de följande 

delkapitlen, påvisa hur magin of appreciation använts i andra fall. Detta med 

intentionen att undersöka domstolens och doktrinens tendenser samt analysera 

skälen till varför Frankrike fick rätt i SAS v France.  

 

 

7.2 Margin of appreciation vid bevarandet av ett socialt paradigm 

Som tidigare nämndes begränsas en stats margin of appreciation vid 

föreliggandet av en stark europeisk konsensus på ett område. Europadomstolen 

menade dock i fallet Otto-Preminger Institut v Austria att "...it is not possible to 

discern throughout Europe a uniform conception of the significance of religion in 

society: even within a single country such conceptions may vary."
82

 Detta 

innebär att det finns ett relativt stort nationellt tolkningsutrymme för den enskilda 

staten rörande artikel 9. Givetvis medför detta inte att nationella organ fritt kan 

inskränka i religionsfriheten. Europadomstolens primära roll är fortfarande att 

tillgodose rättigheternas tillvaratagande vilket följaktligen medför att vidden av 

margin of appreciation har en stoppunkt.
83

 Med detta sagt är dock fallet SAS v 

France ett gott exempel på hur Europadomstolen subsidiaritet kan leda till att ett 

fall inte täcks av artikel 9:s skyddssfär.  

                                              

80 p 9. 
81 p 14. 
82 Otto-Preminger Institut v Austria, p 56. 
83 Evans, s 21. 
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Evans och Petkoff argumenterar för att Europadomstolen är mer benägen att 

avvisa artikel 9:s tillämpbarhet när staten i fråga kan anses bevara ett socialt 

paradigm. Under en sådan omständighet är domstolen även mer villig att öppna 

upp för artikels användande när medlemstaten är involverad i skapandet av ett 

nytt paradigm.
84

  

 

Ett exempel på ett sådant förhållande kan utläsas ur fallet Sahin v Turkey, där 

Turkiet bereddes en generös margin of appreciation gällande förbudet för 

universitetselever att bära slöja på universitetsområden. Ett sådant förbud var 

lagstadgat och ämnade skydda allmän ordning samt andras rättigheter och 

friheter. Vid nödvändighetsprövningen framhöll Europadomstolen 

religionsfriheten som ett kännetecken på ett demokratiskt samhälle samt att 

staten, såsom neutral organisatör, bör ingripa i situationer där flera religioner 

samexisterar i syfte att tjäna ett större samhällsintresse.
85

 I detta fall ansågs 

Turkiets statskick stå i konflikt med religionen ifråga och slöjan betraktades som 

ett hot mot den sekulära staten i och med dess koppling till politisk islam.
86

 Även 

Turkiets historia av politisk religiös extremism samt en avsaknad av nationell 

konsensus tippade över vågskålen i förmån till förbudet och beredde Turkiet med 

en bred margin of appreciation.
87

  

 

En intressant aspekt i fallet Sahin v Turket är att det rörde sig om 

universitetslokaler vilket därmed öppnade upp för en diskussion som berörde 

Turkiets statskick vilket kan ses i relation till SAS v France som rörde allmänna 

platser och därmed uteslöt en diskussion om laïcité. Europadomstolen kunde till 

följd därav även diskutera sekularism och tolerans såsom principer inskrivna i 

Turkiets grundlag med intentionen att stödja jämställdhet i det turkiska samhället 

samt skydda individer från externa religiösa påtryckningar. En sådan diskussion 

kunde således inte föras i SAS v France i och med att den nationella principen 

                                              

84 Petkoff, Evans, s 211. 
85 Sahin v Turkey p 106-108 
86 p115. 
87 p 109 
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om laïcité inte ansågs relevant i och med inblandningen av miljöer utanför 

offentliga institutioner och deras anställda.   

 

På motsvarande sätt som i Sahin  v Turkey, begränsades en minoritetsreligion i 

och med den aktuella statens etablerade tankesystem i fallet Dahlab v 

Switzerland. Fallet rörde en lärarinna vid en förskola som förbjöds att bära sin 

slöja på sin arbetstid vilket Europadomstolen inte kunde konstatera som ett 

åsidosättande av artikel 9 efter beaktandet av det schweiziska skolväsendet 

påstådda neutrala ställning gällande sin hantering av religioner. Vidare 

konstaterades att slöjan var en stark extern symbol samt att det var svårt att 

påvisa att det inte skulle föreligga en eventuell påverkan på eleverna. Slutligen 

argumenterade Europadomstolen att slöjan som symbol var svår att kombinera 

med skolväsendets värden som jämställdhet, tolerans och respekt.
88

 

 

 De symboler som istället sammanfaller med statens sociala paradigm accepteras 

lättare vilket kan utläsas ur fall såsom Lautsi v Italy samt Eweid and others v the 

United Kingdom. I fallet Lautsi v Italy ansåg Europadomstolen att krucifix 

hängandes i klassrum var diskreta symboler. Till skillnad från Dahlab v 

Switzerland kunde inte heller en eventuell påverkan på eleverna bedömas som 

tillräckligt för att inskränka rätten till utbildning enligt artikel 2, protokoll 

nummer 1 EKMR. Italien gavs även en bred margin of appreciation i och med sin 

katolska tradition. Europadomstolen menade således att medlemstaterna skulle 

vara fria att reglera frågorna rörande religiösa symboler på det sättet de fann mest 

lämpligt, vilket i detta fall var till den italienska, katolska 

majoritetsbefolkningens fördel.
89

  

 

I fallet Eweida and others v the United Kingdom förbjöds en flygvärdinna att 

bära ett krucifix om halsen vilket betraktades som ett åsidosättande av artikel 9 

utifrån en mer traditionell proportionalitetsavvägning. Europadomstolen stadgade 

                                              

88 Dahlab v Switzerland. 
89 Lautsi v Italy, p 71-72. 
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även att religionsfriheten inkluderar bärandet av externa symboler som en 

fundamental rättighet: 

As previously noted, this is a fundamental right: because a healthy democratic society needs to 

tolerate and sustain pluralism and diversity; but also because of the value to an individual who has made 

religion a central tenet of his or her life to be able to communicate that belief to others.
90

   

 

Margin of appreciation kan därmed ses som en slags moral relativism. Benvinisti 

hävdar att brukandet av doktrinen endast borde anses legitim i frågor som berör 

just majoriteten såsom i Lautsi v Italy och Eweida and others v the United 

Kingdom. Detta på grund av de nationella organens bristande förmåga att ta hand 

om minoritetsbehov. Eftersom rättsystemet i de respektive medlemstaterna 

domineras av majoriteten är minoriteter ofta utlämnande till internationella 

juridiska medel för att söka upprättelse. Om man brukar margin of appreciation 

blir majoritetens åsikter åter gällande vilket i sin tur underminerar 

Europadomstolen och konventionens syfte såsom beskyddare av mänskliga 

rättigheter. Den europeiska konsensusdoktrinen innebär ytterligare en nackdel för 

minoriteter eftersom deras värderingar mycket sällan speglas i staters nationella 

lagstiftningar.  Eftersom Europadomstolen uteslutande kan ta anvisning från 

befintlig lagstiftning blir besluten även lätt bakåtblickande i och med att man 

endast kan ta ledning från 1900-talets landvinningar. Benvinsti menar att 

doktrinen krasst sett innebär ett monopoliserande av rättsystemet och att 

Europadomstolen istället bör fastställa en karta av universella rättigheter för att 

undvika att individers rättigheter fluktuerar med en stats politiska ställning.  

 

Europadomstolens vilja att erhålla demokratiskt stöd för sina beslut kan alltså 

komma i konflikt med individers rättigheter. Greer har påpekat detta dilemma 

och argumenterar för att det vore önskvärt att domstolen definierar begreppet 

demokrati. Tidigare har Europadomstolen meddelat att "Democracy appears to 

be the only political model contemplated by the Convention and, accordingly, the 

                                              

90 Eweida and others v the United Kingdom, p 94. 
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only one compatible with it."
91

 Europadomstolen har även hävdat att de 

essentiella egenskaperna i ett demokratiskt samhälle är "pluralism, tolerance and 

broadmindedness"
92

, samt att "democracy does not simply mean that the views of 

a majority must always prevail."
93

 Avvägningen mellan beskyddandet av 

minoriteters rättigheter och Europadomstolens intention att upprätthålla en så vid 

konsensus som möjligt har således inte preciserats och för tillfället är intrycket 

tvetydigt. 

 

Dock kan även en religiös manifestation utanför en stats sociala paradigm 

erkännas av Europadomstolen vilket påvisar existensen av ett slags minimiskydd. 

Ett exempel på detta är målet Arslan v Turkey där ett förbud mot bärandet av 

vissa huvudbonader och religiös klädsel på offentlig plats, som inte kunde 

hänföras till en religiös ceremoni, inte ansågs nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle. Detta ger bevis på den tidigare nämnda stoppunkten som följer av 

Europadomstolens roll som bevakare av medlemstaternas lojalitet mot 

konventionen. Undantaget som utvanns ur Arslan v Turkey begränsades 

emellertid i fallet SAS v Frankrike där kriminaliseringen mot burkor på offentlig 

plats inte ansågs strida mot artikel 9. Detta på grund av plaggets ansiktstäckande 

funktion.
94

 

 

Kärnfrågan är varför religionsfriheten blir utsatt när den inte passar in i en stats 

sociala paradigm. Möjligtvis kan denna fråga utvinnas vid ett beaktande av fallet 

Dudgeon v United Kingdom som behandlade kriminaliseringen av 

homosexualitet gentemot en prövning av artikel 8, rätt till privat liv. Frågan om 

sexualitet är en högst privat fråga och kan därför vara enklare att beskydda i och 

med avsaknaden av en vidare involvering i det allmännas sfär. Även 

religionsfriheten är i sin interna form, i princip, en absolut rättighet utan det är 

snarare när den träder ut i samhället som den kan inskränkas. 

                                              

91 United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, p 21-22. 
92 Kokkinakis v Greece, p 31. 
93 Young, James and Webster v the United Kingdom, p 63. 
94 SAS v France, p 151. 
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Minoritetsreligioner som innefattar religiösa symboler är därmed ofta dubbelt 

straffade eftersom de manifesterar sin religionsfrihet externt men avstår från att 

tillföra ett samhällsintresse. Det är själva praktiserande av religionen som är 

slutmålet för individen vilket utesluter en sådan samhällstjänande roll som skulle 

motivera Europadomstolen att undanta sin subsidiaritet gentemot medlemstaten. 

 

Även vid ett jämförande av andra externa manifestationer av religionsfriheten 

såsom i fallen Eweida and others v the United Kingdom och Lautsi v Italy tycks 

just föreliggandet av en icke-kristen klagande som vill ta vara på sin 

religionsfrihet påvisa den snedvridna tolkningen som förs av Europadomstolen 

rörande artikel 9. Detta förhållande bevisar Benvinsti's tes om att just 

minoritetsgrupper missbehandlas vid brukandet av margin of appreciation när de 

inte är förenliga mot samhällets sociala paradigm.  

 

 

7.3 Margin of appreciation vid etablerandet av ett socialt paradigm 

Fall som är av särskilt intresse för att påvisa brukandet av margin of appreciation 

vid etablerandet av ett nytt socialt paradigm är fallen från staterna som brukade 

ingå i det forna Sovjet. I dessa fall har Europadomstolen särskilt betonat 

medlemsstatens roll som neutral och opartisk organisatör vid möjliggörandet av 

minoritetsreligioners upprättande. I fallet The Moscow Branch of the Salvation 

Army v Russia, där en lokal gren av Frälsningsarmen begränsades i sin 

religionsfrihet på grund av underkännandet av dess registreringsansökan, 

framförde domstolen att "The State’s duty of neutrality and impartiality, as 

defined in the Court’s case-law, is incompatible with any power on the State’s 

part to assess the legitimacy of religious beliefs".
95

  

 

Även i målet Metropolitan Church of Bassarbia and others v Moldova menade 

Europadomstolen att ".... in its relations with the various religions, 

                                              

95 The Mosocw branch of the salvation army v Russia, p 59. 
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denominations and beliefs, the State has a duty to remain neutral and 

impartial."
96

 Detta förfaringssätt insinuerar en vilja att stärka staters 

demokratiska framsteg med pluralism som verktyg. I fallet Metropolitan Church 

of Bessarabia and others v Moldova hade kyrkan inte kunnat registrera sig som 

ett religiöst samfund enligt artikel 11 (rätt till association) samt artikel 9. Faktum 

att Moldavien underkände kyrkans ansökan på grund av allmän ordning och 

säkerhet var en irrelevant aspekt enligt Europadomstolen. I en historisk kontext 

hade den ortodoxa kyrkan ett stort inflytande på den nationella 

sammanhållningen i Moldavien som präglats av sin etniska och lingvistiska 

mångfald. Staten blev självständig år 1991 efter perioder av rumänskt och ryskt 

styre, därmed ansåg Moldavien det mycket viktigt att underminera den 

Rumänien-vänliga kyrkan Metropolitan Church of Bessarabia såsom en garanti 

för social trygghet eftersom dess existens medförde spänningar mellan de 

rumänska och ryska ättlingarna i samhället.
97

 Europadomstolen menade dock att 

den bristande utsikten att registrera samfundet gjorde det omöjligt att använda sig 

av religionsfriheten stadgad i artikel 9 och att Moldaviens förfarande således 

stridit mot artikeln.
98

  

 

Rätten till religiös etablering tycks få generöst gensvar från Europadomstolen. 

Men utöver detta så verkar även etablerandet av ett nytt socialt paradigm, i detta 

fall en demokrati, öppna upp för medborgarnas religionsfrihet. De tidigare 

nämnda fallen har även en koppling till associationsrätten i artikel 11 vilken har 

en särskild betydelse i skapandet av långvariga demokratiska organisationer. 

Detta medför ett sekulärt värde som kan anses bidra till beskyddandet av 

religionsfriheten. Statens aktuella intressen får alltså ge vika för pluralism och 

tolerans, vilket är en mycket annorlunda slutsats än den som kunde utvinnas ur 

t.ex. SAS v France och Sahin v Turkey.   

 

 

                                              

96 Metropolitan church of Bessarabia and others v Moldova p 116. 
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8 Diskussionen om jämställdhet 

 

Frankrikes och Europadomstolens tolkningsmetoder som baseras på pluralism 

och sekularism är verktyg för att uppnå ett mer tolerant samhälle. Dessa principer 

kan dock även ha en accentuerande effekt på gruppers avvikelser vilket utgör ett 

hinder för minoritetsgrupper att definiera sig själva och sina egna traditioner.
99

 

Detta är särskilt tydligt när det kommer till frågan om jämställdhet, när ett 

erkännande av muslimska sedvänjor ibland antas skapa en bredare maktbas för 

män och uppmuntra nationella myndigheter att tolerera traditioner som 

underminerar kvinnors rättigheter.
100

 Frågan om jämställdhet är komplex. 

Premissen i detta kapitel är således att det kan förekomma oenigheter mellan 

religiösa rättigheter och jämställdhet samt att det föreligger ett legitimt syfte för 

ett demokratiskt samhälle att försöka uppnå en balans mellan dessa. Det finns 

emellertid problematiska inslag rörande slöj- och burkaförbuden som 

ådagalägger en särskild inställning som beaktar bärandet av muslimska symboler 

såsom en konflikt mellan orientaliska och occidentala värderingar snarare än som 

ett bevis på mångkulturalism. Detta är inte heller ett modernt fenomen. 

Frankrike, såsom kolonialmakt, utnyttjade till exempel jämställdhetsfrågan redan 

år 1958 i Algeriet då lokala kvinnor tvingades att avlägsna sina slöjor i en i 

scensatt demonstration för att påvisa den dåvarande kolonins lojalitet till den 

franska regeringen.
101

  

 

I den tidigare franska diskussionen angående burkans varande fanns det en stark 

betoning på det förtryck som kvinnor ansågs leva under såsom troende 

muslimer.
102

 Debatten präglades starkt av den omkringliggande diskussionen om 

sekularism, vilket i sin tur, betraktades som en beskyddare av kvinnors 
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100 Shachar, s 4. 
101 Lazreg, s 135. 
102A.a ,s 47. 



38 

 

rättigheter.
103

 En sådan diskurs kan även utläsas utifrån la Commission Stasi från 

2003, vilket var en special kommission angående religionens roll i det franska 

samhället som anlitades av den dåvarande presidenten Jacques Chirac. Rapporten 

beskrev islam som ett problematiskt inslag i Frankrike men att religionen hade 

möjligheten att finna element från sin historia som skulle kunna göra den mer 

kompatibel med republikens värderingar.
104

  

 

Frankrikes debattklimat är således intressant eftersom dess mest märkbara 

diskussioner som ämnar att värna om kvinnors rättigheter har inneburit ett 

särskilt fokus på synliga (muslimska) symboler av potentiellt förtryck samtidigt 

som mer spridda yttringar av ojämlikhet i samhället såsom vardagsnära våld, 

ojämlikhet i lön osv. inte möts av samma protestrop.
105

 Diskuren om burkans 

existerande i det moderna Frankrike såsom helt och hållet sprunget ur ett 

vardagsnära förtryck visar även en begränsad vilja från de franska lagstiftarna att 

försöka förstå islam, sin egen historia av kolonisering samt den inneboende 

dynamiken mellan migration och integration.  

 

På europeisk nivå har frågan om jämställdhet varit frekvent diskuterad i målen 

om burka- och slöjförbuden. I fallet Sahin v Turkey ansågs Turkiets förbud av 

slöjor på universitetsområden till viss del rättfärdigat på grund av 

upprätthållandet av jämställdheten mellan män och kvinnor. Men utöver detta så 

var utfallet även präglat av den tidigare närvaron av politisk islam i Turkiet, trots 

frånvaron av en koppling mellan rörelsen och Sahin. I fallet Dahlab v 

Switzerland ansågs slöjan inte kompatibelt med principerna om jämställdhet i 

och med att domstolen menade att det förelåg ett slöjtvång enligt Koranen. 

Dahlab tillfrågades inte om hennes åsikt på frågan.
106

  

                                              

103 Rapport d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, l'Assemblée Nationale, 26 

janvier 2010,  s 87. 

104 Commission de réflexion sur l'application du principe de laîcité dans la République: rapport au Président de la 

République, La Commission de Stasi, décembre 2003, s 16. 
105 Laborde, s 361 
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I fallet SAS v France saknades det emellertid en diskussion om jämställdhet 

vilket konstaterar en ökad försiktighet hos Europadomstolen att dra en parallell 

mellan islam och brist på jämställdhet. I SAS v Frankrike underströk domstolen 

att de inte kunde diskutera argumentet om jämställdhet i och med att en kvinna 

själv yrkade på rätten att få bära plagget. Detta framlägger bevis för en positiv 

utveckling för domstolen som nu tycks lyssna och ta muslimska kvinnors egna 

uppfattningar i beaktning. Europadomstolens såg även den franska debatten kring 

lagstiftningen i SAS v France med viss skepsis och varnade för effekterna av 

Frankrikes lagstiftning: 

 It is admittedly not for the Court to rule on whether legislation is desirable in such matters. It would, 

however, emphasise that a State which enters into a legislative process of this kind takes the risk of 

contributing to the consolidation of the stereotypes which affect certain categories of the population and 

of encouraging the expression of intolerance, when it has a duty, on the contrary, to promote tolerance.
107

 

 

Europadomstolen gav emellertid Frankrike en bred margin of appreciation, likt i 

de tidigare nämnda slöjfallen. Inte nog med det så vidgade Europadomstolen 

även rekvisiten för föreliggandet av ett legitimt mål genom inkluderandet av "le 

vivre ensemble". Detta är högst bekymmersamt vid beaktandet av det mycket 

allvarliga innehållet av Europadomstolens varning. Vidare så kan man konstatera 

att trots domstolens avhållsamhet att dra en direkt koppling mellan islam och en 

brist på jämlikhet påvisar dess subsidiära hållning i frågan även en fortsatt ovilja, 

eller möjligtvis en fortsatt oförmåga, att artikulera betydelsen av religiös klädsel 

för muslimska kvinnor, såsom de gjorde för en kristen kvinna i fallet Eweida v 

the United Kingdom.  
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9 Avslutande diskussion 

 

I mitt arbete har jag undersökt fallet SAS v France samt annan praxis från 

Europadomstolens som behandlat hanteringen av religionsfriheten stadgad i 

artikel 9 EKMR. Inledningsvis observerar jag att Europadomstolen tycks ha 

antagit en mer nyanserad inställning till jämställdhet än tidigare. I fallet SAS v 

France kan man urskilja en mer saklig argumentation skild från den tidigare 

misstron gentemot kvinnors val att bära muslimska symboler. Om denna 

utveckling forsätter i framtida fall återstår att se, värt att notera är att 

Europadomstolen fortfarande inte uttalat sig om betydelsen av religiösa symboler 

för muslimska kvinnor, vilket ådagalägger dess avvaktande hållning inom 

området.  

 

Denna mer sakliga hållning slutar således vid argumentationen gällande 

jämställdhet eftersom Europadomstolen, trots sin egna varning angående de 

eventuella konsekvenserna av en ökad intolerans i det franska samhället, öppnade 

upp för ett inkluderande av "le vivre ensemble" för rekvisiten av föreliggandet av 

ett legitimt mål samt genom beredandet av en vid margin of appreciation för 

Frankrike.  

 

Genomgående i arbetet härleds utfallet i SAS v France till faktum att 

religionsfriheten i sin externa form är obekväm i det moderna Europa. 

Religionsfriheten bevisas lättare att inskränka än andra rättigheter vars 

fundamentala värde för det demokratiska samhället stöds av en enhetlig 

europeisk konsensus. Detta beror på att Europadomstolens intention att skydda 

individers rättigheter ofta står i konflikt med nationella beslutsfattares intressen. I 

och med domstolens brist på mer handfasta repressalier och dess roll som 

subsidiär, måste medlemstaterna förses med lockande rättfärdiganden för att en 

inblandning i känsliga nationella frågor ska kunna förverkligas. Det är således 

lättare att underkänna staternas ageranden om de strider mot rättigheter som kan 
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anses inbegripas av en stark europeisk konsensus samt som kan anses innefatta 

ett samhällstjänande värde, till exempel yttrandefriheten eller 

associationsfriheten. 

 

Avsaknaden av en konsensus gällande religionsfrihetens betydelse i samhället är 

ett av de primära skälen till margin of appreciations extensiva användande 

rörande artikel 9. Möjligtvis kan detta delvis härledas till den korta tidsperiod 

som Europadomstolen har hanterat fall som berör artikel 9 och följaktligen det 

begränsade antalet domslut på området. Men det finns även en politisk laddning 

kring religionsfriheten som förklarar de respektive staternas ovillighet att lossa 

sina grepp om den primära rollen vid tolkningen av religionens utrymme i det 

offentliga. Upprätthållandet av en, för individen, dold maktbalans mellan 

Europadomstolen och medlemstaterna är alltså återigen en central komponent i 

frågan.  

 

Brukandet av margin of appreciation såsom ett uttryck för Europadomstolens 

subsidiaritet leder ofta till att minoriteters rättigheter blir lidande vid 

avvägningen av kontroversiella frågor som står i konflikt med en medlemsstats 

rådande sociala paradigm. Detta är särskilt bekymmersamt i relation till 

religionsfrihetens intention såsom ett skydd för religiösa minoriteter.  

 

Margin of appreciation kan dock även anses hjälpsam vid antagandet av ett 

kortare tidsperspektiv eftersom bevarandet av en maktbalans avhåller domstolen 

från konflikter och stärker de respektive medlemstaternas företroende för dess 

domslut. Ett exempel på detta är SAS v France där Europadomstolen undvek en 

ansträngande situation med Frankrike genom att förse staten med en bred margin 

of appreciation och tänja på begreppet "skydd för andra personers fri- och 

rättigheter" genom ett inbegripande av "le vivre ensemble". Spänningsmomentet 

avlägsnades för stunden men man kan även argumentera för att domslutet, utifrån 

ett långsiktigt perspektiv, kan förväntas bidra till kulturella slitningar, addera till 

stigmatiseringen av muslimer, samt försämra utsikterna av en välmående 



42 

 

pluralism i Frankrike. Denna tanke bör ses gentemot preamblen till the United 

Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of 

Discrimination Based on Religion and Belief som stadgar:  

....the disregard and infringement of human rights and fundamental freedoms, in particular of the right 

to freedom of thought, conscience, religion or whatever belief, have brought, directly or indirectly, wars 

and great suffering to mankind.
108

 

 

Frågan blir således vilken utveckling som är önskvärd för Europadomstolens 

framtida hanterande av artikel 9. Man skulle kunna resonera om att det behövs en 

mer progressiv vilja från Europadomstolen att frångå tillämpandet av margin of 

appreciation och arbeta för en harmoniserad hållning rörande religionsfriheten.  

Detta skulle medföra ett angeläget skydd för religiösa minoriteter i ett mer och 

mer mångkulturellt Europa. För tillfället skickas komplicerade frågor om 

mänskliga rättigheter tillbaka till nationella institutioner utan ett resonemang om 

eventuella brister gällande tillvaratagandet av minoritetsgruppers behov. Margin 

of appreciation har således en god intention men innehåller en dödvinkel, 

eftersom nationella politiska trender även kan gå i en negativ riktning. 
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