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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I situationer av krig eller andra nödlägen riskerar mänskliga rättigheter i större 

utsträckning än annars att begränsas eller åsidosättas. Stater har sedan urminnes tider 

haft vissa specifika tillvägagångssätt för att hantera krissituationer. Ett genomgående 

tema för dessa modeller av krishantering är att de syftar till att skapa större möjlighet 

för staten att kontrollera och styra över sina invånare. Detta sker t.ex. genom utökade 

befogenheter till statliga organ och begränsningar av individens fri- och rättigheter.
1
 En 

begränsning av individuella rättigheter ger staten möjlighet att vidta ingripande 

åtgärder, vilka under normala förhållanden inte är tillåtna, för att hantera nödläget. I 

nödlägen blir det därför frestande att begränsa individens rättigheter eftersom en 

begränsning av rättigheter ger staten större utrymme och fler verktyg till att hantera 

nödläget. Detta kan förvisso stämma, men samtidigt är det kanske i just dessa krisartade 

situationer som det är absolut viktigast att individens rättigheter värnas. Det är därför 

enormt viktigt att rättigheter inte åsidosätts i större utsträckning än vad som är strikt 

nödvändigt för att hantera nödläget.  

 Mänskliga rättigheter har idag skydd på både nationell nivå i form av inhemsk 

lagstiftning och på internationell nivå genom konventioner. I denna uppsats fokuserar 

jag på de internationella konventioner som har störst betydelse för skyddet av mänskliga 

rättigheter i Europa. Få mänskliga rättigheter är absoluta utan de flesta kan begränsas, 

förutsatt att detta görs med hänvisning till vissa, särskilt angivna, legitima syften. I tider 

av krig eller andra nödlägen kan det dock vara nödvändigt, för att en stat ska kunna 

hantera nödläget, att inskränka en rättighet mer än vad som tillåts under normala 

omständigheter. När en stat befinner sig i ett sådant nödläge finns därför i många 

konventioner en möjlighet att göra tillfälliga avvikelser från de rättigheter som staten 

vanligtvis är förpliktad att upprätthålla, en s.k. derogation. När en stat derogerar från en 

rättighet innebär det att staten avviker från de minimikrav som ställs under normala 

förhållanden. En möjlighet för stater att avvika från förpliktelser är av naturliga skäl tätt 

förknippad med en risk för missbruk. Som jag angav ovan innebär individuella 

rättigheter en begränsning av vilka åtgärder en stat kan vidta för att hantera olika 

situationer. Det kan därför finnas en frestelse i att avvika från förpliktelser även i fall 

där det kanske inte är nödvändigt för att hantera krissituationen.  På grund av denna risk 

                                                 
1
 Loof, Crisis Situations s. 35. 
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för missbruk finns relativt stora begränsningar i när och hur derogationer från 

rättigheterna i konventionerna får ske. Exempelvis får en derogation endast företas när 

en stat befinner sig i ett allmänt nödläge som hotar nationens existens, staten som 

derogerar får dessutom endast vidta åtgärder i den utsträckning som är strikt nödvändigt 

med hänsyn till situationens krav.
2
 Dessa begränsningar säkerställer att derogationer 

endast används i undantagsfall, när det är verkligt nödvändigt, för att staten ska ha 

möjlighet att hantera nödläget. För att dessa begränsningar ska få verklig effekt krävs 

dock att det finns tillsynsorgan som kontrollerar och granskar staters avvikelser från 

konventionerna. Utan en tillsyn som eftersträvar regelefterlevnad blir begränsningarna 

verkningslösa. Tillsynen av staters avvikelser från rättigheter varierar beroende på 

vilken konvention som är aktuell.  

 De för denna uppsats centrala konventionerna är den Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(EKMR) och FN:s 

Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter(IKMPR), vilka är 

de främsta konventionerna på området i Europa. Den överstatliga tillsynen av dessa 

konventioner sköts av Europadomstolen(Domstolen) respektive FN:s kommitté för 

mänskliga rättigheter(Kommittén). I uppsatsen analyserar jag hur dessa organs tillsyn 

bedrivs och hur tillsynen är utformad. Förhindrar den missbruk av 

derogationsmöjligheten i tillräckligt stor utsträckning eller har stater fått fritt spelrum i 

att själva avgöra hur och när mänskliga rättigheter ska gälla? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska hur konventionsorganens tillsyn över staters 

derogationer är uppbyggd och om den tillsyn som bedrivs utgör ett tillräckligt skydd 

mot missbruk av derogationsmöjligheten. Detta gör jag dels genom en grundlig 

redogörelse av de rekvisit som reglerar derogation, dels genom en analys av 

konventionsorganens möjligheter att utöva tillsyn, samt en granskning av hur deras 

tillsyn har bedrivits i praktiken. Jag undersöker även vilka konsekvenser en bristande 

tillsyn kan få och vilka åtgärder tillsynsorganen bör vidta för att komma tillrätta med 

eventuella brister. 

 

                                                 
2
 Se art. 4 IKMPR och art. 15 EKMR. 
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1.3 Metod och material 

Vid författandet av denna uppsats använder jag mig av en rättsdogmatisk metod. Detta 

innebär att jag tar min utgångspunkt i rättskällor i form av konventionstext, praxis och 

doktrin då jag utreder det ovan angivna syftet. Syftet med uppsatsen är att utreda hur 

konventionsorganens tillsyn av derogationer bedrivs. Analysen sker därför främst ur ett 

de lege lata-perspektiv. I min redogörelse för derogationsbestämmelsen utgår jag från 

konventionstexten i EKMR och IKMPR. Jag använder mig också i stor utsträckning av 

praxis från Europadomstolen och FN:s Generalkommentar 29 då dessa styr tolkningen 

av derogationsbestämmelsen. Praxis från Europadomstolen och Kommittén är även vad 

jag utgår från, när jag analyserar hur tillsynen av derogationer bedrivs i praktiken. 

 Utöver konventionstext och praxis används relevant doktrin på området. Vägledning 

tas främst från Hartman när jag beskriver derogationsbestämmelsens uppkomst och 

analyserar praxis. Vid redogörelsen av Kommitténs tillsyn använder jag mig bl.a. av 

McGoldrick och Boerefijn. Travaux Préparatoires används endast i begränsad 

utsträckning, främst för att belysa de överväganden som gjordes vid tillkomsten av 

derogationsbestämmelsen. I övrigt behandlas de inte.  

 Avslutningsvis för jag ett de lege ferenda-resonemang, när jag analyserar vilka 

åtgärder konventionsorganen kan vidta för att komma tillrätta med brister och 

ytterligare stärka skyddet för individens rättigheter.  

  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsämnet avgränsas så till vida att jag endast utreder hur tillsynen av staters 

derogationer bedrivs under EKMR och IKMPR. Detta beror framförallt på att dessa 

konventioner, ur ett europeiskt perspektiv, har störst betydelse på området för skydd av 

mänskliga rättigheter. Dessutom delar de skyddsområde och är till sin utformning 

mycket lika, även vad gäller derogationsbestämmelsen. En gemensam behandling av 

dessa konventioner är därför nödvändig om den överstatliga tillsynen av derogationer i 

Europa ska utredas på ett allsidigt sätt. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis redogör jag för utvecklingen av mänskliga rättigheter och uppkomsten av 

de internationella konventioner som idag reglerar dessa. Genom att belysa de skäl som 

låg bakom utvecklingen av rättighetsskyddet blir det lättare att skapa sig en förståelse 

angående mänskliga rättigheters rättsliga ställning idag. Därefter beskriver jag EKMR 
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och IKMPR närmare, samt belyser de överväganden och skäl som låg bakom 

utformandet av derogationsartikeln i de båda konventionerna. Efter detta redogör jag 

utförligt för hur derogationsbestämmelsen är utformad och går igenom relevant praxis 

samt övriga tolkningshjälpmedel. En noggrann genomgång av de rekvisit som styr 

derogation är nödvändig för att konventionsorganens tillsyn ska gå att analysera. Jag 

beskriver därefter hur konventionernas respektive tillsynsorgan är uppbyggt och hur 

deras tillsyn av derogationer sköts. I anslutning till detta tar jag upp relevant praxis i 

syfte att belysa hur tillsynen bedrivits i praktiken och för att visa på de skillnader som 

existerar mellan tillsynsorganen. Därefter följer ett avsnitt i vilket jag analyserar 

tillsynen över derogationer och vilka konsekvenser eventuella brister i tillsynen kan få. 

Avslutningsvis tar jag upp vilka åtgärder som tillsynsorganen kan vidta för att komma 

tillrätta med brister i tillsynen över staters derogationer i syfte att ytterligare förstärka 

skyddet för individens rättigheter.  
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2 Mänskliga rättigheter - historia och utveckling 

2.1 Inledning 

Uppsatsen är inriktad på derogation och hur de internationella konventionsorganens 

tillsyn av staters derogationer fungerar. Jag anser dock att det finns ett värde i att belysa 

tillkomsten av derogationsbestämmelsen och dess koppling till skyddet av mänskliga 

rättigheter. I detta avsnitt redogör jag därför dels för historien bakom de mänskliga 

rättigheterna, dels hur regleringen av dessa ser ut idag. Mänskliga rättigheter är ett 

mångfacetterat begrepp som används i många olika sammanhang med olika syften och 

betydelse. Jag kommer att redogöra för dess rättsliga innebörd. I anslutning till min 

genomgång av mänskliga rättigheter och dess utveckling belyser jag två av de 

internationella konventionerna som reglerar skyddet av dessa. De för denna uppsats 

centrala konventionerna är EKMR och IKMPR.  

 

2.2 Mänskliga rättigheters uppkomst och utveckling 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna(UDHR) antogs 1948. I dess 

inledande artikel stadgas, ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, 

de är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda 

av broderskap”.
3
 Skapandet av FN som organisation och sedermera antagandet av den 

allmänna förklaringen var en respons på de fruktansvärda händelser som tog plats under 

andra världskriget och ett av syftena var att stärka individens fri-och rättigheter. Idén 

om mänskliga rättigheter går dock längre bak i tiden än så. Tanken att varje människa 

genom sin natur är bärare av vissa rättigheter som måste respekteras har rötter i 

naturrätten som uppstod redan under antiken.
4
 Utvecklingen av denna idé tog dock 

verklig fart under upplysningstiden på 1700-talet då rättsfilosofer härledde konkreta 

rättigheter ur den ovan angivna tanken och konstruerade en ideologi om mänskliga 

rättigheter. Ideologin byggde på grundpremissen att det existerade vissa rättigheter som 

tillhörde varje individ och att det var makthavarnas uppgift att säkerställa dessa 

rättigheter.
5
 Den förändrade synen på individens ställning i förhållande till staten var en 

stor anledning till de uppror som ledde till både den amerikanska och den franska 

revolutionen.
6
 Av denna anledning återspeglas också ideologin om mänskliga 

                                                 
3
 Art. 1 UDHR. 

4
 Fisher s. 13. 

5
 A.st. 

6
 A.st. 
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rättigheter i både den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 och den 

franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från 1789. Den 

senare tillkom just för att garantera individer vissa grundläggande fri- och rättigheter. 

Kodifieringen av rättigheter var ett viktigt steg i utvecklingen av skyddet för individen. 

 Skyddet och upprätthållandet av individens rättigheter sågs efter denna period som 

något varje stat själv hade i uppgift att ansvara för. Det fanns således inga mellanstatliga 

överenskommelser rörande skyddet av mänskliga rättigheter. Detta kom dock att 

förändras kraftigt under 1900-talet då utvecklingen av mänskliga rättigheter återigen tog 

fart. I efterdyningarna av andra världskriget och de fruktansvärda övergrepp som 

nazisterna i Tyskland utsatte människor för, väcktes en kraftig opinion för att stärka 

skyddet för mänskliga rättigheter.
7
 Det var tydligt att skyddet av individens rättigheter 

inte var tillräckligt starkt. Den systematiska och lagreglerade förföljelsen av judar, 

romer, funktionshindrade och andra grupper, var ett bevis på detta. Ett viktigt inslag i 

det gemensamma internationella arbetet under efterkrigstiden blev därför att stärka 

skyddet för mänskliga rättigheter.
8
 De kränkningar av individuella rättigheter som 

skedde under andra världskriget visade på en uppenbar brist i det dåvarande rättsliga 

skyddet av mänskliga rättigheter. En brist som bestod i att varje stat själv ansvarade för 

att skydda och värna om individens rättigheter. Ett rent statligt skydd hade visat sig vara 

en otillräcklig garant mot övergrepp. Med avsikt att ytterligare stärka skyddet för 

mänskliga rättigheter blev internationella samarbeten det naturliga svaret. Samma år 

som andra världskriget tog slut skapades därför FN med syftet att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet.
9
 För att kunna upprätthålla internationell fred och 

säkerhet ansågs det nödvändigt att säkerställa skyddet av individuella fri- och 

rättigheter. I FN-stadgans art. 1 anges därför att ett av ändamålen med FN är att, 

”åstadkomma internationell samverkan vid ... befordrande och främjande av aktningen 

för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med 

avseende på ras, kön, språk eller religion.” De anslutna medlemsstaterna förband sig 

till att samarbeta för att främja de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter hade 

nu för första gången blivit ett rättsområde som skulle skyddas och främjas på 

internationell nivå. Ett antal röster menade att det förutom ett generellt krav på 

samarbete inom organisationen även borde införas specifika rättigheter i FN-stadgan. 

Detta förslag fick dock inte medhåll från alla medlemsstater, utan istället beslutades det 

                                                 
7
 Danelius s. 15. 

8
 A.st. 

9
 FN-Stadgan art. 1. 
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att en FN-kommission skulle tillsätts för att utarbeta ett separat skydd för mänskliga 

rättigheter, en Bill of Human Rights.
10

 Kommissionen delade upp arbetet med the Bill 

of Human Rights i etapper. Ett första steg var att skapa ett icke-bindande instrument 

som sedan skulle följas upp av en rättsligt bindande konvention med 

verkställighetsbestämmelser vilka skulle göra rättigheterna utkrävbara. Arbetet inleddes 

därför med författandet av det icke-bindande instrumentet, FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. 

 

2.3 Mänskliga rättigheter – internationella regleringar 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna(UDHR) antogs år 1948. Den 

innehåller 30 artiklar som listar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som 

tillkommer alla människor. Bland dessa rättigheter och friheter stadgas bl.a. ett 

diskrimineringsförbud, en rätt till likhet inför lagen, en rätt till opartisk 

domstolsprövning, förbud mot godtyckliga frihetsberövanden, förbud mot tortyr och 

många fler. UDHR innehåller inte bara det som idag benämns som medborgerliga och 

politiska rättigheter utan även rättigheter som tillhör gruppen av ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter. UDHR är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna men har 

trots det haft ett stort inflytande sedan dess tillkomst genom att fungera som en moralisk 

måttstock för åtaganden som medlemsstaterna vidtagit gentemot främjandet av 

mänskliga rättigheter.
11

 UDHR har trots uppkomsten av nya bindande instrument än 

idag ett visst inflytande över skyddet av mänskliga rättigheter då vissa av dess 

bestämmelser utgör sedvanerätt, t.ex. förbudet mot tortyr och slaveri.
12

  

 Efter att UDHR skrivits under var det dags för nästa etapp i FN-kommissionens 

process med att utarbeta ett skydd för mänskliga rättigheter. Nu skulle ett rättsligt 

bindande instrument med verkställighetsbestämmelser skapas, för att ytterligare stärka 

skyddet för mänskliga rättigheter. Arbetet gick emellertid allt annat än smärtfritt då det 

fanns stora problem i att överföra de korta beskrivningar av rättigheter som fanns i 

UDHR till konkreta, detaljerade och utkrävbara rättigheter.
13

 Till slut, år 1966, 

utmynnade dock kommissionens arbete i två olika konventioner, då det blivit för svårt 

att samla alla rättigheter i en sammanhängande konvention med samma generella 

utkrävbarhet. En som skyddade politiska och medborgerliga rättigheter(IKMPR) och en 

                                                 
10

 Danelius s. 16. 
11

 A.a. s. 18. 
12

 Greenhill, Ulfsparre s. 21. 
13

 Danelius s. 18. 
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som skyddade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter(IKESKR). Vid sidan av 

FN:s arbete med en Bill of Human Rights hade det i Europa utvecklats ett eget regionalt 

instrument för skydd av mänskliga rättigheter under Europarådet.  

 Europarådet bildades år 1949 och är en organisation som likt FN tillkom för att 

fördjupa det internationella samarbetet mellan stater efter andra världskriget och stärka 

individens fri-och rättigheter. I Europarådets stadga anges just att en av dess uppgifter 

ska vara, ”att vidmakthålla och vidareutveckla de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna”.
14

 Redan vid Europarådets första möte beslutades det därför 

att en konvention skulle utarbetas där rättigheter som fanns upptagna i UDHR skulle 

konkretiseras och göras utkrävbara.
15

 En expertkommitté tillsattes och i samarbete med 

medlemsstaterna utarbetades ett förslag till en konvention som ett år senare, år 1950, 

ratificerades.
16

 Av de rättigheter som finns upptagna i UDHR är det enbart de 

medborgerliga och politiska rättigheterna som återfinns i EKMR. Europarådet stötte på 

samma problem som FN-kommissionen i sitt arbete med Bill of Human Rights. Det 

fanns problem i att omvandla de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna till 

konkreta, utkrävbara rättigheter. Av denna anledning lämnades de utanför EKMR.
17

 Då 

EKMR tillkom 16 år innan FN-konventionerna utgjorde den en stor inspirationskälla 

vid utformandet av framförallt IKMPR.
18

 

 Vid slutet av 1960-talet fanns det således internationella konventioner, både på 

regional och global nivå, som skyddade individens fri- och rättigheter i Europa. Sedan 

konventionernas tillkomst har de förändrats och utvecklats. Rättigheter har tillkommit 

och det har även skapats en mängd nya internationella instrument i syfte att skydda och 

främja mänskliga rättigheter. De för denna uppsats centrala konventionerna är 

emellertid just IKMPR från 1966 och EKMR från 1950. Genom att skydda ett stort 

område av rättigheter och i och med att dessa rättigheter är utkrävbara, har 

konventionerna stor genomslagskraft på området för mänskliga rättigheter. Av denna 

anledning är det också mest intressant att studera hur statliga avvikelser från rättigheter i 

just dessa konventioner görs och kontrolleras, vilket är det övergripande syftet med 

denna uppsats. Jag kommer därför inte närmare beröra andra internationella instrument 

som rör mänskliga rättigheter. 

 

                                                 
14

 Art. 1 Europarådets stadga. 
15

 Danelius s. 40. 
16

 A.st. 
17

 A.a. s. 41. 
18

 Hartman s. 8. 
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3 Begränsningar och derogation från rättigheter 

3.1 Inledning 

De två konventioner som spelar allra störst roll för skyddet av mänskliga rättigheter i 

Europa är EKMR och IKMPR. Konventionerna ålägger medlemsstaterna en skyldighet 

att försäkra envar de rättigheter som finns upptagna i dem.
19

 Både EKMR och IKMPR 

är resultat av en arbetsprocess som gick ut på att konkretisera de medborgerliga och 

politiska rättigheter som finns upptagna i UDHR och göra dem utkrävbara. 

Konventionerna har därför snarlika skyddsområden. Vid arbetet med IKMPR utgjorde 

EKMR en stor inspirationskälla och majoriteten av bestämmelserna i konventionerna är 

utformade på samma sätt.
20

 I detta avsnitt går jag igenom uppkomsten av 

derogationsbestämmelsen i de två konventionerna. Jag tar upp de faktorer som spelade 

in vid utformandet av den och hur dess nuvarande utformning ser ut.  

 

3.2 Bakgrunden till begränsning och derogation 

Mänskliga rättigheter har idag, sett ur ett historiskt perspektiv, ett väldigt stort skydd. 

Individens rättigheter skyddas på nationell nivå men också på internationell nivå genom 

bl.a. de konventioner som jag beskrivit ovan. Hur omfattande är då rättighetsskyddet? 

 Majoriteten av de rättigheter som skyddas i dessa konventioner är inte absoluta, utan 

stater har möjlighet att begränsa dem i varierande utsträckning. Behovet att kunna 

begränsa rättigheter är naturligt. Om individens fri- och rättigheter inte gick att begränsa 

skulle det bli nästintill omöjligt för en stat att vidta nödvändiga åtgärder. Då dessa 

åtgärder ofta innebär begränsningar av individens frihet. Inskränkningar av individers 

rättigheter är således nödvändiga för att en stat ska kunna vidta åtgärder som är till gagn 

för allmänheten. Under historiens gång finns också åtskilliga exempel på hur stater har 

begränsat rättigheter för att hantera vissa typer av situationer. Vid utformandet av 

EKMR och IKMPR var en av de stora frågorna just i vilken utsträckning de olika 

rättigheterna skulle gälla och vilka skäl som kunde motivera en begränsning av dem. Då 

arbetet med EKMR och IKMPR i mångt och mycket bedrevs parallellt, där de stater 

som arbetade med EKMR också deltog i utformandet av IKMPR, debatterades i stort 

sett samma frågor i båda konventionsarbetena.  

                                                 
19

 Se art. 1 EKMR och art. 2 IKMPR. 
20

 Danelius s. 44. 
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Frågan om begränsningar väckte stor debatt och det uppstod en tydlig uppdelning 

mellan staterna. Den ena sidan förespråkade en lösning som bestod av specifika 

definitioner av begränsningar kopplade till varje enskild rättighetsartikel medan den 

andra istället förespråkade en generell klausul som skulle föreskriva när begränsningar 

var tillåtna.
21

 I anslutning till dessa diskussioner lyftes även frågan om det var 

tillräckligt med enbart en möjlighet att begränsa rättigheter eller om det - under vissa 

exceptionella omständigheter - skulle finnas en möjlighet för stater att avvika från sina 

skyldigheter att upprätthålla rättigheterna i konventionerna, en s.k. derogation. Hur 

utformandet av möjligheten att begränsa rättigheter skulle se ut och om det skulle finnas 

en derogationsklausul diskuterades flitigt. 

 I ett första utkast till EKMR fanns endast en generell begränsningsklausul, vars 

utformning byggde på art. 29 i UDHR och tillät begränsningar, “solely for the purpose 

of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 

meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a 

democratic society”.
22

 Det var dessa typer av hänsyn som ansågs kunna rättfärdiga 

begränsningar av rättigheter. Utkastet möttes dock inte helt oväntat av kritik från de 

stater som förespråkade specifika begränsningsbestämmelser i anslutning till varje 

enskild rättighet eftersom de generella kriterierna ansågs vara otydliga och väl öppna för 

tolkning.
23

 Förslaget överlämnades emellertid till Europarådets ministerkommitté. Väl 

där tillsattes en expertkommitté för att utreda om det fanns behov av en 

derogationsklausul vid sidan av den generella begränsningsklausulen. Expertkommittén 

gjorde en studie där utkastet till EKMR jämfördes med det utkast som FN tagit fram i 

sitt arbete med IKMPR (vilken innehöll en derogationsklausul i art. 4.) och kom fram 

till att den generella begränsningsklausulen innebar att en derogationsklausul var 

överflödig. Storbritanniens expert framhöll dock att ett nytt utkast borde utarbetas 

innehållande specifika begränsningsbestämmelser för varje enskild rättighet och en 

generell derogationsklausul likt den i FNs utkast.
24

 Storbritannien inkom sedermera med 

just ett sådant utkast. Det bör noteras att det var Storbritannien som var drivande även 

vid utformandet av FNs utkast till IKMPR och att det därför var naturligt att de arbetade 

för en liknande utformning av EKMR.
25

 Expertkommittén ändrade sig efter detta och 

                                                 
21

 Hartman s. 6. 
22

 Collected Edition of the Travuax Préparatoires of the European Convention on Human Rights, 1975, s.         

178, cit efter Hartman s. 5. 
23

 A.a. s. 138, cit efter Hartman s. 5. 
24

 A.a. s. 190, cit efter Hartman s. 5. 
25

 Fitzpatrick s. 53. 
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enades om att det fanns användning för en derogationsklausul. Den var dock fortfarande 

kluven över hur begränsningarna borde utformas och lämnade därför över två utkast till 

Ministerkommittén med motiveringen att det snarare rörde sig om politiska än legala 

hänsyn över vilket förslag som borde antas. När beslutet till slut togs fick de som 

förespråkade specifika begränsningsbestämmelser i anslutning till varje rättighet och en 

generell derogationsklausul igenom sin vilja, då utkastet med denna utformning antogs.  

 

3.3 Begränsningar och derogationsartiklarnas utformning 

3.3.1 Begränsningar  

Begränsningsmöjligheten blev specifik för varje rättighet. De hänsyn som kan berättiga 

en begränsning är dock i stort sett detsamma för de olika rättigheterna, om än med vissa 

variationer. Det handlar till stor del om de hänsyn som fanns med i den generella 

begränsningsklausulen från det första utkastet till EKMR, bl.a. nationell och allmän 

säkerhet. I t.ex. art. 8 EKMR som ger en rätt till skydd för familje- och privatliv stadgas 

i p. 2 att, ”offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutandet av denna rättighet annat 

än med stöd i lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter”.
26

 Kriterierna framstår enligt mig som en 

avvägning mellan skyddet för individens rättigheter och statens möjlighet att vidta olika 

typer av åtgärder som är till gagn för allmänheten samt som ser till att upprätthålla ett 

välfungerande samhälle. Ett försök att eftersträva en så bra balans som möjligt mellan 

ett utbrett rättighetsskydd för individen samtidigt som rättigheterna inte utgör ett hinder 

för statens möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder. Att det blev möjligt att begränsa 

rättigheterna i konventionerna var således inget konstigt. Intressant är även hur staterna 

lyckades enas om behovet av en derogationsartikel.  

 

3.3.2 Derogationsartiklarna 

Vad gäller derogation från rättigheter finns även här tydliga exempel på hur det har 

använts under historien då stater har befunnit sig i nödlägen. Ett sätt att hantera nödläget 

har varit att centralisera makt hos makthavaren och frånta individer deras rättigheter, då 

det har underlättat ett bemötande av krisen.
27

 Flera av de stater som deltog i det 

                                                 
26

 Art. 8 EKMR. 
27

 Loof, Crisis Situations s. 36. 
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internationella arbetet med IKMPR och EKMR hade/har just lagstiftning som möjliggör 

sådana åtgärder. D.v.s. olika typer av undantagslagstiftning vilka blir aktuella att 

använda under krig eller i andra nödsituationer och som tillåter avvikelser från skyddet 

av individens fri- och rättigheter. Bl.a. Storbritannien och USA har lagstiftning som 

möjliggör sådana typer av åtgärder.
28

 

 Det föll sig därför naturligt att en sådan möjlighet även skulle införas i de båda 

konventionerna. Det kunde tänkas att en vid möjlighet till begränsning av rättigheter 

skulle vara tillräckligt som stöd för att vidta de åtgärder som krävs under ett allmänt 

nödläge. Den då rådande uppfattningen var emellertid att de hänsyn som kunde 

berättiga inskränkningar av rättigheter inte var tillräckligt vägledande för en stat även i 

tider av krig eller nödlägen.
29

 Dessutom fanns ett intresse hos staterna att garantera att 

de behöll det handlingsutrymme som de hade genom sin inhemska lagstiftning. Staterna 

ville säkerställa att de skulle kunna ta till de åtgärder som kunde bli nödvändiga för att 

hantera kriser eller nödlägen, utan att de internationella åtaganden som gjorts gentemot 

mänskliga rättigheter skulle utgöra en handboja.
30

 Det fanns således en utbredd 

uppfattning bland staterna att derogation från mänskliga rättigheter kunde vara 

nödvändigt då en stat befann sig i en kris eller i ett nödläge.
31

 En derogationsartikel togs 

därför med i båda konventioner. Derogation regleras i art. 15 EKMR och art. 4 IKMPR. 

Artiklarna lyder som följande: 

 

Art. 15 EKMR: 

1. Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får en hög 

fördragsslutande part vidta åtgärder som innebär avvikelser från dess skyldigheter enligt 

denna konvention i den utsträckning som det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till 

situationens krav, under förutsättning att dessa åtgärder inte strider mot dess övriga 

förpliktelser enligt den internationella rätten. 

2. Inga inskränkningar får med stöd av denna bestämmelse göras i artikel 2, utom i fråga om 

dödsfall till följd av lagliga krigshandlingar, eller i artiklarna 3, 4 (punkt 1) och 7. 

3. En hög fördragsslutande part som begagnar sig av rätten att göra avvikelser från denna 

konvention skall hålla Europarådets generalsekreterare fullt underrättad om de åtgärder som 

vidtagits och om skälen för dessa. Den höga fördragsslutande parten skall också underrätta 

Europarådets generalsekreterare när dessa åtgärder har upphört att gälla och konventionens 

bestämmelser åter blivit fullt tillämpliga. 

                                                 
28

 Hartman s. 14.  
29

 Jfr Higgins s. 461. 
30

 Hartman s. 6. 
31

 A.a. s. 11. 
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Art. 4 IKMPR: 

1. Vid ett allmänt nödläge som hotar nationens fortbestånd och som officiellt har 

tillkännagivits, får konventionsstaterna vidta åtgärder som inskränker deras åtaganden enligt 

denna konvention i den utsträckning det är strikt nödvändigt med hänsyn till situationens 

krav, om dessa åtgärder inte strider mot landets övriga åtaganden enligt den internationella 

rätten och inte innebär diskriminering enbart på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion 

eller social härkomst.  

2. Inga inskränkningar får göras i artiklarna 6, 7, 8.1, 8.2, 11, 15, 16 och 18 med stöd av 

bestämmelsen i föregående punkt.  

3. En konventionsstat som begagnar sig av rätten till inskränkning från konventionen skall 

genom förmedling av Förenta nationernas generalsekreterare omedelbart underrätta de 

övriga konventionsstaterna om de bestämmelser från vilka inskränkningar har gjorts och om 

motiven för dem. Ett ytterligare meddelande skall lämnas i samma ordning den dag då staten 

upphäver dessa inskränkningar.  

 

Artiklarna är till sin utformning väldigt lika, om än med några mindre skillnader. Detta 

har att göra med att art. 15 EKMR baserades på art. 4 i IKMPR.
32

 Det bör poängteras att 

det utkast som Storbritannien lämnade fram till Ministerkommittén i stort byggde på det 

utkast som de lämnat in till FN 3 år tidigare. Vilket i sin tur var inspirerat av 

Storbritanniens inhemska undantagslagstiftning.
33

 Viss inspiration menar Hartman även 

har hämtats från, ”the customary law doctrine of necessity” som tillåter avsteg från 

internationella åtaganden när det är nödvändigt och det finns ett hot mot statens 

fortlevnad.
34

 Huruvida necessity-doktrinen har haft något verkligt genomslag är dock 

tveksamt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Higgins s. 460. 
33

 Hartman s. 11. 
34

 A.a. s. 12. 
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4 Derogation 

4.1 Inledning  

I derogationsklausulerna i EKMR och IKMPR stadgas bl.a. vilka omständigheter som 

möjliggör derogation, i vilken utsträckning rättighetsavvikande åtgärder får vidtas och 

vilka processuella krav som gäller. I detta avsnitt redogör jag grundligt för varje rekvisit 

och hur det har tillämpats i praktiken. För EKMR är Europadomstolens praxis den stora 

källan för vägledning medan det för IKMPR är FN:s Generalkommentar 29 som är det 

viktigaste dokumentet för tolkning av rekvisiten. Det finns även riktlinjer utarbetade av 

självständiga expertorganisationer som har bidragit till att utveckla området, vilka 

belyses i begränsad utsträckning. Kraven på derogation är i mångt och mycket 

gemensamma för konventionerna och bedöms på liknande sätt. Jag behandlar därför 

rekvisiten gemensamt och där skillnader existerar belyses det.  

 

4.2 Allmänt nödläge som hotar nationens existens 

4.2.1 Kravet enligt konventionstexten 

Ett grundläggande krav som måste vara uppfyllt för att avvikelser från de skyldigheter 

som åläggs staterna i EKMR och IKMPR ska tillåtas, är att staten befinner sig i krig 

eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens.
35

 I IKMPR anges inte krig 

uttryckligen i formuleringen utan endast allmänt nödläge. Av förarbetena till 

konventionen framgår att FN inte ville ta med krig i konventionstexten eftersom att ens 

öppna upp för framtida krig genom en sådan formulering ansågs gå mot det syfte för 

vilken FN skapades.
36

  

 Vad som utgör ett allmänt nödläge som hotar nationens existens är inte helt lätt att 

avgöra, då det finns en mängd olika omständigheter som kan vägas in i sådan 

bedömning. Det är därför svårt att ge ett entydigt svar på när rekvisitet är uppfyllt. 

Tydligt är dock att kravet syftar på exceptionellt allvarliga situationer vilka innebär 

verkliga störningar i samhället.
 
Vanligare typer av oroligheter i form av upplopp eller 

demonstrationer uppfyller därför inte kravet. Däremot omfattar begreppet t.ex. 

naturkatastrofer och statskupper.
37

 Det avgörande är att det rör sig om ett verkligt 

nödläge. Formuleringen krig eller annat allmänt nödläge valdes just för att derogation 

                                                 
35

 EKMR art. 15 och IKMPR art. 4. 
36

 U.N Doc. A/2929 p. 39. 
37

 Hartman s. 16. 
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från rättigheter endast ska kunna användas då det verkligen behövs. På så sätt motverkas 

missbruk och godtycklig användning.
38

 

 Förutom att det ska föreligga ett allmänt nödläge ska även hela nationens existens 

vara hotad av detta nödläge. Detta indikerar dels att allvarliga oroligheter som är 

begränsade till endast en mindre del av en stat inte uppfyller kravet, dels att nödläget 

måste utgöra ett hot mot grundläggande funktioner i ett samhälle, som t.ex. de 

rättskapande eller rättskipande.
39

 Självklart kan även oroligheter som är geografiskt 

begränsade i en stat innebära att hela nationens existens är hotad, om det t.ex. innebär en 

risk för att kontroll över en viktig region förloras eller att oroligheterna allvarligt 

påverkar resten av staten.
40

  

 Rekvisitets formulering ”allmänt nödläge som hotar hela nationens existens” ger 

även uttryck för att hotet ska vara pågående eller nära förestående. Spekulativa hot eller 

hot som endast är potentiella uppfyller således inte kravet.
41

 Detta rekvisit är väldigt 

viktigt för att motverka missbruk av möjligheten till derogation eftersom att det finns en 

självklar lockelse för en stat att derogera från rättigheter även då det endast föreligger 

spekulationer om ett framtida hot. Hartman anser just att detta krav är det mest 

värdefulla att kontrollera för att upptäcka missbruk.
42

 Ett problem med denna kontroll är 

dock vem som har faktisk möjlighet att avgöra hur nära förestående ett hot är. Ofta är 

det endast staten som har tillgång till den information som risken baseras på. Det kan 

därför vara svårt för tillsynsorgan att ta ställning till om misstanken är befogad eller 

inte. Frågan har att göra med konventionsorganens tillsyn av staters derogationer och är 

därför intressant för denna uppsats, jag återkommer till den senare.  

 Rekvisitet har behandlats i praxis och i FNs generalkommentar 29. Jag går nedan 

igenom de viktigaste förtydliganden angående rekvisitet som gjorts.  

  

4.2.2 Praxis och generalkommentaren 

År 1961, i målet Lawless mot Irland, prövades kriteriet ”allmänt nödläge som hotar 

nationens existens” för första gången.
43

 Den irländska regeringen hade derogerat från 

art. 5 i EKMR med hänvisning till det terrorhot som IRA utgjorde i Irland. 

Europakommissionen konstaterade att ett allmänt nödläge är en situation av 
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 Loof, Crisis Situations s. 40. 
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 Loof, Mensenrechten en staatsveiligheid s. 735. 
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 Hartman s. 16. 
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exceptionell och nära förestående fara som påverkar allmänheten och utgör ett hot mot 

det organiserade samhället.
44

 Domstolen kom fram till att det förelåg ett allmänt 

nödläge och att derogationen var berättigad med hänsyn till det allvarliga hot som IRA 

utgjorde och att det skett en stadig ökning av våld och terroristaktivitet under året innan 

derogationen.
45

 Nästa mål som kom att utveckla kriteriet allmänt nödläge var det s.k. 

Grek-målet från 1969.
46

  

 I Grek-målet byggde Europakommissionen vidare på den tolkning som gjordes i 

Lawless mot Irland och specificerade kriteriet genom att ställa upp fyra krav som måste 

vara uppfyllda för att en kris ska kvalificeras som ett allmänt nödläge som hotar hela 

nationens existens.
47

 Först och främst måste krisen vara faktisk eller överhängande. Den 

ska även påverka hela nationen. Detta krav ska dock inte missförstås som att hela 

nationen geografiskt sett måste påverkas. Krisen kan vara begränsad till ett visst 

geografiskt område, men dess effekter ska ha allvarliga konsekvenser för hela nationen. 

Krisen ska även innebära ett hot mot det organiserade samhällets fortsatta tillvaro. 

Krisen och faran ska dessutom vara av exceptionell art, så till vida att vanliga åtgärder 

som kan vidtas under normala omständigheter inte är tillräckliga.
48

 

 I målen som följde Grek-målet och rörde allmänna nödlägen skedde inte någon större 

utveckling av rekvisitet. Under 90-talet, i t.ex. Brannigan och McBride mot 

Storbritannien och Aksoy mot Turkiet konstaterade Domstolen, utan att göra någon 

egentlig prövning utifrån kriterierna som Europakommissionen skapade i Grek-målet, 

att det förelåg ett allmänt nödläge till följd av det pågående våld som existerade i vissa 

delar av länderna.
49

 Vad som dock framgår av dessa fall är att kriteriet om att nödläget 

ska påverka hela nationen i praktiken inte tolkas särskilt strikt. Våldet som låg till grund 

för derogationerna var begränsat till vissa regioner och huruvida det påverkade övriga 

delar av staten är tveksamt. Kriterierna i Grek-målet har emellertid blivit aktuella igen 

då Domstolen i A m.fl. mot Storbritannien, ett mål från 2009, utgick från dessa då de 

bedömde om ett allmänt nödläge förelåg.
50

 Målet rörde den undantagslagstiftning som 

Storbritannien införde efter 9/11-attackerna. Storbritannien uppgav att staten befann sig 

i ett allmänt nödläge till följd av att det fanns extremistgrupperingar i Storbritannien 

med avsikt att utföra en terroristattack likt den i USA. Storbritannien hänvisade bl.a. till 
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att den funnit bevis för att attacker planerades, även om det saknades bevis för att en 

viss specifik attack förbereddes.
51

 Domstolen gjorde en bedömning utifrån Grek-

kriterierna och konstaterade att dessa var uppfyllda. Trots att det saknades bevis för att 

det planerades en konkret attack menade Domstolen att kravet på att krisen ska vara 

faktisk eller nära förestående även kan vara uppfyllt då det existerar verkliga hot om 

attacker vilka kan förverkligas utan någon förvarning. Kravet på att hotet ska vara nära 

förestående kan inte tolkas så restriktivt att en stat ska tvingas vänta på att en katastrof 

ska inträffa innan den kan agera.
52

 Rörande kravet på att krisen ska vara ett hot mot det 

organiserade samhällets fortsatta tillvaro menade Domstolen, med hänvisning till 

tidigare praxis, att detta inte nödvändigtvis innebär att statliga funktioner måste vara 

hotade utan att även andra omständigheter kan innebära att kriteriet är uppfyllt, t.ex. hot 

mot väldigt många människors liv.
53

  

 A m.fl. mot Storbritannien, liksom flera av de ovan genomgångna målen, kommer att 

diskuteras ytterligare i uppsatsen längre fram. När jag analyserar Domstolens agerande 

och det utrymme som lämnas till stater att själva avgöra om kriterierna i art. 4 är 

uppfyllda. Detta sker i samband med att jag går igenom Domstolens roll som 

tillsynsorgan. 

 Utöver EKMR-praxis har även FNs generalkommentar 29 varit ett bidrag till att 

tydliggöra vad ett allmänt nödläge som hotar hela nationens existens innebär. Innan 

generalkommentaren antogs hade relativt lite hänt från FNs sida vad gäller utvecklingen 

av derogationsbestämmelsen i IKMPR.
54

 Kommittén för mänskliga rättigheter hade 

visserligen skrivit årliga rapporter där sammanfattningar av dialoger med derogerande 

stater togs med, men hur de olika rekvisiten skulle tolkas hade inte fått något större 

förtydligande. Den 24e juli 2001 antogs emellertid generalkommentar 29 som rör art. 4 

IKMPR. Generalkommentarer har i syfte att vara vägledande vid tolkning och 

tillämpning av artiklar i FNs konventioner. Generalkommentarer är inte bindande i sig 

men dess innehåll väger tungt.
55

  

 Generalkommentar 29 stämmer i stora drag överens med den tolkning av art. 15 

EKMR som Domstolen har utarbetat. Bl.a. anges att det måste röra sig om ett allmänt 

nödläge som hotar nationens fortlevnad. Dessutom måste staten officiellt proklamera att 
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den befinner sig i ett sådant nödläge.
56

 Inte varje störning eller katastrof kvalificerar för 

ett allmänt nödläge som hotar nationens existens.
57

 I de fall en medlemsstat överväger 

att derogera från en rättighet i andra nödlägen än väpnade konflikter bör den noga 

betänka vad som rättfärdigar detta och varför en derogation är nödvändig under sådana 

omständigheter.
58

 Kommittén anger vidare att den tidigare har uttryckt sin oro över att 

stater har derogerat eller har en inhemsk lagstiftning som tillåter derogationer i andra 

fall än vad som täcks av art. 4.  

 Utöver Domstolens praxis och generalkommentaren finns också dokument framtagna 

av privata expertorganisationer, bl.a. Siracusa-principerna
59

 och Paris Minimum 

Standard
60

 vilka har utformats för att förtydliga kriterierna i IKMPR. Dokumenten är 

inte bindande men har trots detta haft en viss påverkan på utvecklingen av de kriterier 

som anges i art. 4. Definitionen av ett allmänt nödläge i dessa stämmer överens med den 

tolkning som Kommittén gjort genom generalkommentar 29 och jag beskriver därför 

inte dessa dokument närmare här. 

 

4.3 Strikt nödvändiga åtgärder 

Ett annat grundläggande rekvisit i derogationsklausulerna är att ett vidtagande av 

åtgärder, för att hantera det allmänna nödläget, endast får göras i den utsträckning som 

är strikt nödvändig med hänsyn till situationens krav.
61

 Åtgärder som går utöver vad 

som är strikt nödvändigt saknar stöd i derogationsbestämmelsen och är inte tillåtna.
62

 

Rekvisitet ger uttryck för proportionalitetsprincipen, så till vida att åtgärder måste stå i 

proportion till det hot eller den fara som situationen innebär.
63

 Detta innebär att staten 

under det allmänna nödläget löpande måste ta ställning till om situationen fortfarande är 

av så allvarlig karaktär att vidtagna åtgärder fortfarande är strikt nödvändiga. Om så inte 

är fallet är åtgärderna inte längre tillåtna. Det samma gäller självfallet åt andra hållet. 

Om det allmänna nödläget blir allvarligare har staten rätt att använda sig av mer 

ingripande åtgärder.
64

 Det faktum att en åtgärd är berättigad med hänsyn till situationens 

krav undanröjer inte kravet på att staten måste visa att de vidtagna åtgärderna också är 

strikt nödvändiga. Proportionalitetsprincipen innebär enligt Kommittén att i praktiken 
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kan inga rättigheter, oavsett om de har derogerats från på ett korrekt sätt, åsidosättas 

fullständigt eller bli helt verkningslösa, eftersom det aldrig kan vara strikt nödvändigt.
65

   

 De vidtagna åtgärderna måste också visa sig vara effektiva. Åtgärder som inte bidrar 

till att hantera nödläget kan knappast anses vara strikt nödvändiga.
66

 Hur en 

effektivitetsbedömning ska gå till är dock ingen lätt fråga att besvara och det har inte 

direkt förtydligats i praxis. Det finns stora praktiska svårigheter i att avgöra om en 

åtgärd faktiskt är effektiv eller inte. Stater kan argumentera att även om nödläget inte 

har förbättrats till följd av de vidtagna åtgärderna skulle situationen vara betydligt värre 

om åtgärder inte vidtagits.
67

 I de fall det går att påvisa att de vidtagna åtgärderna inte 

varit effektiva står det dock klart att de inte uppfyllt kravet på strikt nödvändighet.  

 Att vidtagna åtgärder ska vara strikt nödvändiga med hänsyn till situationens krav 

innebär också att de åtgärder som vidtas ska vara kopplade till att bekämpa hotet eller 

för att hantera nödläget. En stat är självklart förbjuden att under ett nödläge passa på att 

vidta åtgärder som förvisso kan vara angelägna ur samhällssynpunkt men som inte är 

direkt kopplade till det allmänna nödläget eller är strikt nödvändiga för att hantera 

nödläget. Rekvisitet är väldigt viktigt ur ett missbruksbekämpande hänseende. Annars 

finns en risk att stater utnyttjar det allmänna nödläget för att vidta 

rättighetsinskränkande åtgärder, som bara är tillåtna då staten har derogerat från en 

rättighet.  

 Vad gäller kopplingen till icke-derogerbara rättigheter anges i generalkommentaren 

att det faktum att enbart vissa rättigheter finns upptagna som icke-derogerbara inte 

innebär att andra rättigheter kan derogeras från när det passar, även om det föreligger ett 

allmänt nödläge som hotar nationen. Utan kravet på att åtgärderna ska vara strikt 

nödvändiga innebär en skyldighet för både medlemsstaten och Kommittén att noga 

analysera relationen mellan vidtagna åtgärder och den rättighet som inskränks samt om 

åtgärderna är strikt nödvändiga.
68

 

 

4.4 Åtgärder får inte strida mot andra internationella åtaganden 

I anslutning till kravet på att vidtagna åtgärder måste vara strikt nödvändiga stadgas 

även att de åtgärder som vidtas inte får strida mot statens andra internationella 

åtaganden. Bestämmelsen innebär att en stat inte kan använda derogationsmöjligheten i 
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EKMR eller IKMPR för att vidta åtgärder, oavsett om de är strikt nödvändiga, om 

åtgärderna skulle strida mot t.ex. humanitär rätt eller FN-stadgan.
69

 Då vissa skillnader 

existerar mellan EKMR och IKMPR gällande bl.a. kravet på allmän proklamering av en 

derogation och vilka rättigheter som är icke-derogerbara, innebär det att en stat vilken är 

ansluten till båda konventionerna (vilket alla europeiska stater förutom Vitryssland är) 

inte får vidta åtgärder under ett allmänt nödläge som strider mot den andra 

konventionens bestämmelser.
70

 Om en stat t.ex. försummar sin skyldighet att officiellt 

proklamera en derogation kan detta ses som en överträdelse av art. 15 EKMR trots att 

skyldigheten att proklamera härrör från art. 4 IKMPR.
71

 Detta innebär att Domstolen 

och Kommittén, då de bedömer en stats vidtagna åtgärder, tvingas ta ställning till hur 

bestämmelser i respektive(men även andra) traktat ska tolkas, eftersom det kan vara 

avgörande för åtgärdens tillåtlighet. Så var också fallet i Brannigan och McBride mot 

Storbritannien. Den klagande parten menade att Storbritannien inte hade uppfyllt kravet 

på officiell proklamering i art. 4 IKMPR och därför agerat i strid med sina övriga 

internationella åtaganden.
72

 Domstolen angav att den hade i uppgift att pröva den 

sökandes yrkande men nöjde sig med att konstatera att de uppgifter som Storbritanniens 

utrikesminister lämnat var tillräckligt tydliga och precisa för att uppfylla kraven i art. 4 

IKMPR.
73

 Kommittén har också angett att det i och för sig inte är dess avsedda funktion 

att pröva en stats uppträdande under andra internationella konventioner, men att då 

Kommittén utövar sin kompetens under IKMPR har den förmågan att beakta en stats 

övriga internationella åtaganden för att kunna avgöra vilka åtgärder en stat kan vidta 

under konventionen.
74

 En stat ska därför, när den lämnar information om en derogation, 

även lämna information om sina övriga internationella åtaganden vilka är relevanta för 

skyddet av de rättigheter som är ifråga.
75

 

 Hur ingående en bedömning av staters övriga internationella åtaganden ska vara, bör 

enligt min mening variera från fall till fall. Det kan uppstå stora praktiska svårigheter 

för Domstolen och Kommittén vad gäller bl.a. bevisinhämtning och efterforskning när 

de ska utreda internationella åtaganden som ligger utanför området av mänskliga 

rättigheter.
76
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4.5 De icke-derogerbara rättigheterna  

Oavsett hur allvarligt ett allmänt nödläge är, eller hur strikt nödvändigt det är att vidta 

vissa åtgärder, finns det rättigheter som EKMR och IKMPR aldrig tillåter derogationer 

ifrån. Dessa rättigheter benämns som icke-derogerbara och finns upptagna i art. 15 

EKMR och art. 4 IKMPR. Gemensamt för konventionerna är att derogation inte är 

tillåtet avseende rätten till liv
77

, förbudet mot tortyr
78

, förbudet mot slaveri
79

 och 

förbudet mot straff utan lag
80

. Utöver dessa förbjuder IKMPR derogation från art. 11 

som stadgar förbud mot frihetsberövanden för oförmåga att uppfylla avtalsförpliktelser, 

art. 16 som stadgar rätten till att erkännas som en person inför lagen och art. 18 som 

stadgar rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, medan EKMR utöver de 

gemensamma förbuden även förbjuder derogation från artiklarna i sjätte 

tilläggsprotokollet som reglerar dödsstraff samt art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet som 

stadgar principen om ne bis in idem.  

 De begränsningar som derogationsförbudet innebär för vilka åtgärder en stat kan 

vidta är dock inte riktigt så stora som de till en början framstår.
81

 Avseende rätten till liv 

anges uttryckligen i art. 15 EKMR att derogationsförbudet inte gäller dödsfall till följd 

av lagliga krigshandlingar. Dessutom anges i art. 2 olika undantag där ett berövande av 

liv inte anses strida mot rätten till liv. Bl.a. om ett liv berövas till följd av det våld som 

var absolut nödvändigt för att verkställa en laglig arrestering. Rättigheten är således inte 

absolut. Derogationsförbudet innebär dock att en stat inte kan begränsa rättigheten 

ytterligare oavsett hur allvarligt ett allmänt nödläge är. I generalkommentaren tas också 

detta upp. Där anges att kvalificeringen av en rättighet som icke-derogerbar inte 

nödvändigtvis betyder att begränsningar eller restriktioner av rättigheten aldrig är 

tillåtna.
82

 Av de icke-derogerbara rättigheterna som nämns i art. 4 IKMPR innehåller 

bl.a. art. 18 en specifik begränsningsbestämmelse. Möjligheten att begränsa en rättighet 

och huruvida den är derogerbar eller inte, är således två skilda ting.
83

 

Derogationsförbudet innebär dock att en stat, oberoende av om den befinner sig i ett 

allmänt nödläge, endast kan använda det utrymme som begränsningsbestämmelsen(om 

det finns någon) ger för att vidta rättighetsinskränkande åtgärder. Vad gäller rätten till 

                                                 
77

 Art. 2 EKMR och art. 6 IKMPR. 
78

 Art. 3 EKMR och art. 7 IKMPR. 
79

 Art. 4.1 EKMR och art. 8.1-2 IKMPR. 
80

 Art. 7 EKMR och art. 15 IKMPR. 
81

 Harris, O'Boyle, Warbrick s. 503. 
82

 GK 29 p. 7. 
83

 A.st.  



26 

 

en effektiv rättsprövning
84

, som inte är en icke-derogerbar rättighet, har Kommittén 

angett att den konstituerar en inneboende skyldighet i konventionen som helhet. Detta 

innebär att även fast en stat som under ett allmänt nödläge vidtar strikt nödvändiga 

åtgärder, t.ex. kan förändra hur det rättskipande systemet är uppbyggt, måste staten 

alltid garantera att den grundläggande rätten till en effektiv rättsprövning bibehålls.
85

 

 

4.6 Processuella krav 

4.6.1 Informationsskyldighet 

En skyldighet att informera om derogationen finns i både EKMR och IKMPR.
86

 I 

EKMR stadgas att, ”en fördragsslutande part som derogerar ska hålla Europarådets 

generalsekreterare fullt underrättad om de åtgärder som vidtagits och om skälen för 

dessa”. I IKMPR stadgas att, ”en konventionsstat som derogerar ska genom förmedling 

av FN:s generalsekreterare omedelbart underrätta de övriga konventionsstaterna om de 

bestämmelser från vilka inskränkningar har gjorts och om motiven för dem”. 

Konventionstexterna är lika till sin utformning men varierar på tre punkter, dock är det 

endast en variation som har någon betydelse i praktiken.  

 Först och främst ska informationen enligt IKMPR lämnas till de andra 

konventionsstaterna, generalsekreteraren agerar endast som en mellanhand, medan det i 

EKMR inte anges något om övriga fördragsslutande parter. Ministerkommittén har dock 

gett Europarådets generalsekreterare direktiv om att informera övriga fördragsslutande 

parter om de derogationer som görs under konventionen.
87

 Den andra skillnaden är att 

det i IKMPR stadgas att informationen ska lämnas omedelbart medan det i EKMR inte 

anges någon uttrycklig tidsfrist. Domstolen konstaterade dock i Lawless mot Irland att 

informationen ska lämnas utan försening.
88

 Dessa två skillnader blir därför i praktiken 

ytterst små på grund av den konventionstolkning som EKMR:s organ har gjort. 

 Den tredje skillnaden, rörande vilken information som ska lämnas, är dock större. 

IKMPR ställer här ett mer specifikt krav än EKMR då art. 4.3 kräver information om 

vilka bestämmelser som staten har derogerat från och motiven bakom detta. En stat ska 

enligt EKMR istället lämna information om vilka åtgärder som vidtagits och skälen för 

detta. I Grek-målet fann Europakommissionen att Grekland brustit i sin 

informationsskyldighet eftersom staten misslyckats med att tillhandahålla de lagrum 
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som var relevanta, bl.a. en fullständig version av konstitutionen.
89

 Europakommissionen 

konstaterade även att det inte fanns någon skyldighet, under art. 15, att lämna uttrycklig 

information om vilka artiklar i konventionen som staten derogerade från, eftersom detta 

ansågs framgå ur informationen om relevant lagstiftning.
90

 I Sakik m.fl. mot Turkiet 

ansåg Domstolen att en prövning av om Turkiets derogation berättigade vissa 

rättighetsinskränkande åtgärder var överflödig, eftersom åtgärderna vidtagits i ett 

område som inte uttryckligen omnämnts i den information som lämnats till följd av 

derogationen.
91

 Området omfattades således inte av derogationen. Detta visar på den 

betydelse som derogationsinformationen kan få för omfattningen av derogationen. 

 I IKMPR ställs som sagt ett annat krav, ett krav på att staten specifikt informerar om 

vilka bestämmelser som den derogerar från. Kommittén har angett att 

informationsskyldigheten är oundgänglig för både deras tillsyn över staters ageranden 

men också för övriga medlemsstaters möjlighet att ta ställning till om konventionens 

bestämmelser följs.
92

 Informationsskyldigheten är således ett av de absolut viktigaste 

skydden mot missbruk av möjligheten att derogera från rättigheter. Den spelar en 

fundamental roll för den tillsyn som det övervakande organet kan utöva. Det är ju 

framförallt utifrån den information som lämnas som respektive tillsynsorgan kan ta 

ställning till om derogationen följer de krav som finns stadgade i konventionerna. I 

Siracusa-principerna anges dessutom att en stat som misslyckas med att omedelbart 

informera om en derogation inte bara bryter mot sina skyldigheter under konventionen 

utan också kan förlora de försvarsmöjligheter som normalt finns tillgängliga för en stat 

under IKMPR.
93

  

 Vilket informationskrav är då mest effektivt för att motverka missbruk? Ett krav på 

att staten uttryckligen ska ange vilka bestämmelser som den derogerar från framstår 

enligt mig som ett skarpare krav som är enklare att bedöma och därför torde fungera 

bättre ur ett missbruksbekämpande perspektiv. Jag instämmer med Hartman som menar 

att det kan antas att en stat är försiktigare med att ange specifika bestämmelser som den 

derogerar från, jämfört med att lämna över information om relevanta lagregleringar.
94

 

Samtidigt kan konsekvensen av IKMPR:s krav bli att den information som lämnas är 

relativt intetsägande. Detta exemplifierades i ett derogationsmeddelande från 
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Storbritannien, som endast innehöll en generell beskrivning av de omständigheter som 

orsakade det allmänna nödläget tillsammans med en lista över de artiklar som 

derogerades från.
95

 Därför kanske EKMR:s informationskrav är bättre, eftersom det 

tvingar stater att ge en mer transparent beskrivning av de vidtagna åtgärderna och 

anledningen till dessa. Detta ger en mer omfattande bild av statens agerande under 

derogationsbestämmelsen. 

 Sammanfattningsvis anser jag att båda informationskraven, teoretiskt sett, är bra. De 

innebär att en stat måste kunna presentera information om antingen de bestämmelser 

som inskränks eller de åtgärder som vidtas samt motiven bakom detta. I teorin ska 

självklart informationen vara tillräckligt omfattande för att tillsynsorganet ska kunna 

bilda sig en självständig uppfattning över derogationen lagenlighet. I praktiken har dock 

ofta de skäl som uppges i den inledande derogationsinformationen varit knapphändiga.
96

 

Vilket i och för sig är förståeligt, de skäl som ligger bakom en derogation är ofta 

komplexa och därför svåra att sammanfatta. Det kan därför inte ställas alltför höga krav 

på en stats inledande informationslämnande då den derogerar menar Hartman.
97

 I 

generalkommentaren anger Kommittén just att många av de meddelanden om 

derogation som Kommittén tidigare mottagit har varit av summarisk natur. Det betonas 

därför att ett derogationsmeddelande ska innehålla fullständig information om vidtagna 

åtgärder och en tydlig förklaring av skälen till dessa samt kompletta uppgifter om 

relevant lagstiftning.
98

 

 En annan svaghet i båda systemen som Hartman belyser är att det saknas en 

skyldighet för staten att presentera exakt information om hur åtgärderna vidtas i 

praktiken, t.ex. hur många som frihetsberövas med stöd av derogationen.
99

 Men återigen 

framhålls att det är komplexa frågor med hänsyn till hur känslig den typen av 

information kan vara ur ett säkerhetsperspektiv.  

 Utöver informationskravet finns även en skyldighet att officiellt proklamera det 

allmänna nödläget.  

 

4.6.2 Officiell proklamering 

I art. 4.3 IKMPR stadgas ett krav på att ett allmänt nödläge ska proklameras officiellt. 

Detta krav är grundläggande för att vidtagna åtgärder som innebär avvikelser från 
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rättigheter ska vara rättsenliga. För att en stat ska kunna använda art. 4 som laglig grund 

för vidtagna åtgärder krävs enligt generalkommentaren en officiell proklamering.
100

 Den 

officiella proklameringen är enligt generalkommentaren grundläggande för 

bibehållandet av ”legalitetsprincipen och the rule of law” under tider av kris.
101

 I 

EKMR finns inte samma uttryckliga krav på officiell proklamering. Däremot 

konstaterade Europakommissionen i målet Cypern mot Turkiet att det måste ske någon 

form av offentligt tillkännagörande att staten befinner sig i ett allmänt nödläge för att 

den ska kunna stödja sig på derogationsklausulen.
102

 

 

4.7 Diskrimineringsförbud 

Den kanske största skillnaden mellan derogationsartiklarna i EMKR och IKMPR är det 

uttryckliga diskrimineringsförbud som stadgas i art. 4 IKMPR. Diskrimineringsförbudet 

innebär att en stat är förbjuden att vidta åtgärder, oavsett om de är nödvändiga, om det 

medför en diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion eller social 

härkomst.
103

 Listan över diskrimineringsgrunder är uttömmande. Även art. 2 IKMPR 

stadgar ett skydd mot diskriminering. Men eftersom vissa av de diskrimineringsgrunder 

som stadgas där inte omnämns i art. 4 kan det vara tillåtet att vidta åtgärder under en 

derogation som innebär en diskriminering av dessa.
104

 Detta förutsätter dock att 

diskrimineringen sker på grund av en åtgärd som används endast i den utsträckning som 

är strikt nödvändigt med hänsyn till situationens krav. Proportionalitetskravet på 

vidtagna åtgärder är högt ställt, vilket innebär att det i praktiken sällan är berättigat att 

vidta diskriminerande åtgärder, eftersom det inte kan anses vara strikt nödvändigt. 

 Art. 15 EKMR saknar ett uttryckligt diskrimineringsförbud. Istället används det 

skydd som stadgas i art. 14 som förbjuder diskriminering då åtnjutandet av de fri- och 

rättigheter som anges i konventionen säkerställs. Detta förbud gäller således endast när 

någon annan fri- och rättighet kränks. Diskrimineringsförbudet har dock varit aktuellt i 

flera fall som har rört derogation från rättigheter. I Irland mot Storbritannien bedömde 

Domstolen den irländska statens argument om att Storbritannien endast frihetsberövade 

IRA-medlemmar istället för individer från både IRA och Lojalisterna.
105

 Domstolen 

kom fram till att det fanns konkreta och objektiva skillnader mellan de båda gruppernas 
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våldsanvändning, där IRA använde sig av mer våld. Att fler IRA-medlemmar 

frihetsberövades var därför naturligt och berodde inte på någon diskriminering.
106

 I  

A m.fl. mot Storbritannien kom Domstolen fram till att den diskriminering mellan 

medborgare och icke-medborgare som uppstod till följd av vissa derogationsåtgärder 

inte kunde anses proportionerlig och att den därför var förbjuden.
107

 

 Att något diskrimineringsförbud inte är stadgat i art. 15,  eller finns upptagen som en 

icke-derogerbar rättighet, innebär inte att diskriminerande åtgärder är tillåtna. Det finns 

ett skydd i art. 14 och även om det inte blir aktuellt måste de vidtagna åtgärderna 

uppfylla kravet på strikt nödvändighet i art. 15. Dessutom får inte åtgärder som strider 

mot övriga internationella åtaganden vidtas. Åtgärder som innebär en diskriminering i 

strid med IKMPR saknar därför lagligt stöd även i EKMR. I och med att alla EKMRs 

medlemsstater även är medlemmar i IKMPR har det dubbla skydd som konventionerna 

innebär, stor betydelse. 

 

4.8 Sammanfattning 

I de föregående avsnitten har jag redogjort för derogationsklausulerna i EKMR och 

IKMPR. Jag har redovisat de rekvisit som måste vara uppfyllda för att en derogation ska 

vara tillåten och de begränsningar av vilka åtgärder som får vidtas under en derogation 

som existerar. Jag har gett exempel på hur rekvisiten har tolkats i respektive konvention 

och hur bestämmelserna har tillämpats i praktiken. I nästa avsnitt går jag igenom 

tillsynsorganen och den funktion som de fyller när stater derogerar från fri-och 

rättigheter. Hur gör tillsynsorganen för att säkerställa att rättighetsskyddet upprätthålls? 

Även fast det är tydligt hur rekvisit ska tolkas innebär det inte nödvändigtvis att 

tolkningen får någon genomslagskraft i praktiken. Detta är ju avhängigt att det finns ett 

tillsynsorgan som har förmåga att se till att bestämmelserna får genomslagskraft. 

Annars blir rättighetsskyddet i slutändan helt beroende av medlemsstaternas egna 

ageranden. 
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5 Tillsynsorganens granskning 

5.1 Inledning 

Tillsynen av staters ageranden under konventionen är av stor vikt för att skyddet av 

mänskliga rättigheter upprätthålls. I och med att derogationsklausulen möjliggör 

avvikelser från staters skyldigheter gentemot konventionerna medföljer en självklar risk 

för missbruk av denna möjlighet. En risk för att derogationsmöjligheten används även 

när det inte är tillåtet utifrån de rekvisit som anges i respektive konvention. 

Tillsynsorganens kontroll av att konventionsbestämmelserna respekteras är därför 

oundgänglig för skyddet av mänskliga rättigheter, även i kristider. Jag inleder med att 

redogöra för uppbyggnaden av organen och hur deras kontroll av konventionerna och 

staters derogationer är tänkt att fungera. Jag går sedan in på hur kontrollen har bedrivits 

i praktiken och studerar hur ingående respektive tillsynsorgan har varit i granskningen 

av staters derogationer.  

 

5.2 Kommittén för mänskliga rättigheter som tillsynsorgan 

Kommittén för mänskliga rättigheter är det FN-organ som överser staters åtaganden 

enligt IKMPR. Kommittén skapades år 1976 under art. 28 IKMPR och består av 18 

självständiga experter som röstas fram av medlemsstaterna.
108

 Tillsynen av staters 

ageranden under konventionen går till på huvudsakligen tre sätt.
109

 Dels periodvisa 

rapporter vilka regleras i art. 40, dels mellanstatliga klagomål som stadgas i art 41-43, 

samt individuella klagomål vilka regleras i det första fakultativa protokollet till IKMPR. 

Hittills är det de periodvisa rapporterna och den individuella klagomålsprocessen som 

har haft betydelse för Kommitténs övervakning av staters implementering av fri-och 

rättigheterna samt deras ageranden under kristider.
110

 Mellanstatliga klagomål, som vid 

konventionens tillkomst sågs som det viktigaste verktyget för tillsyn, har ännu inte 

använts.
111

 Medlemsstaterna har inte visat någon villighet att aktivt granska varandras 

åtgärder för att implementera konventionen.
112

   

 Art. 40, som reglerar de periodvisa rapporterna, innebär en plikt för stater att lämna 

rapporter över vilka åtgärder som vidtagits för att implementera fri-och rättigheterna i 

IKMPR. Vidare ska de även lämna utförlig information om eventuella 
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undantagslagstiftningar som blir tillämpliga under allmänna nödlägen och påverkar 

rättighetsskyddet.
113

 Rapporten ligger sedan till grund för Kommitténs granskning av 

statens implementeringsarbete, som den genomför med hjälp av en dialog med 

representanter från den berörda staten.
114

 Utöver den statliga rapporten kan Kommittén 

även beakta information från olika källor i sin granskning, bl.a. från andra 

konventionsorgan och icke-statliga organisationer.
115

 Syftet med Kommitténs 

granskning är att hjälpa medlemsstaterna i deras arbete med mänskliga rättigheter och 

inte att endast peka ut brister.
116

 Dialogen med medlemsstaterna ska vara konstruktiv 

och syfta till att fördjupa de internationella relationerna mellan stater och utveckla 

skyddet av mänskliga rättigheter.
117

 Granskningen avslutas med att Kommittén lämnar 

sina slutsatser och rekommendationer, vilka innefattar en bedömning av statens arbete 

med att implementera konventionen.
118

  

 Förutom en inledande rapport, som ska lämnas inom ett år efter en stats ratificering 

av konventionen, finns inget bestämt tidsintervall i art. 40 för hur ofta de periodvisa 

rapporterna ska överlämnas. Det är istället upp till Kommittén att begära in rapporter 

vid behov.
119

 Ett stort problem med de periodvisa rapporterna är att de ofta blir 

försenade eller är ofullständiga.
120

 Om en stat misslyckas med att lämna in en rapport 

trots att den mottagit påminnelser kan Kommittén, enligt sina processregler, göra en 

självständig granskning av de åtgärder som staten vidtagit för att ge fri-och rättigheterna 

i IKMPR effekt.
121

 En sådan granskning torde av naturliga skäl bli relativt begränsad på 

grund av bristen på information från staten. 

 Till skillnad från de mellanstatliga klagomålen har den individuella 

klagomålsprocessen som regleras i det första fakultativa protokollet en stor betydelse 

för Kommitténs möjlighet att bevaka staters ageranden under konventionen. Av art. 1 

fakultativa protokollet framgår att stater som ratificerat protokollet erkänner 

Kommitténs förmåga att ta emot och pröva klagomål från individer som hävdar att deras 

fri-och rättigheter under konventionen har blivit kränkta. Hittills har 115 stater 

ratificerat det fakultativa protokollet.  
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För att Kommittén ska pröva ett individuellt klagomål måste det vara i skriftlig form 

och gälla en kränkning av en rättighet som skyddas av konventionen. Den klagande 

måste även ha uttömt alla nationella rättsmedel.
122

 Den klagande får inte heller vara 

anonym
123

 och klagomålet får inte samtidigt prövas av något annat internationellt 

organ.
124

 Detta innebär att en talan som har väckts inför Europadomstolen gällande en 

rättighetskränkning innebär ett hinder för Kommittén att pröva samma klagomål. När ett 

klagomål inkommer tar Kommittén därför först ställning till om formkraven är 

uppfyllda. Om så är fallet gör Kommittén en prövning av sakfrågan. Skulle formkraven 

inte vara uppfyllda avskrivs klagomålet. Prövningen baseras på all den skriftliga 

information som har tillhandahållits av den klagande individen och den berörda 

staten.
125

 Prövningen avslutas med att Kommittén förmedlar sin bedömning av 

klagomålet till individen och staten.
126

 I det fall att Kommittén bedömer att staten har 

kränkt någon av individens rättigheter, lämnar den rekommendationer till staten om 

vilka åtgärder som kan vidtas för att kompensera individen.
127

 En av medlemmarna i 

Kommittén har i uppgift att följa upp dessa rekommendationer och granska huruvida 

staten har agerat i enlighet med dem.
128

 

 De ovan redogjorda processerna är de som är viktigast för Kommitténs tillsyn av 

staters implementering av konventionen. Hur ser då tillsynen ut av just derogationer och 

staters ageranden under kristider ut? 

 

5.3 Kommitténs tillsyn vid allmänna nödlägen och derogationer 

5.3.1 Tillsynens utveckling och funktion 

Kommitténs behörighet att bedöma lagenligheten av derogationer och de åtgärder som 

vidtas under dem har utvecklats rejält sedan Kommitténs tillkomst. Under början av 

1980-talet fanns en utbredd uppfattning bland medlemsstaterna att det inte fanns något 

stöd i  art. 4 eller art. 40 för Kommittén att bedöma en derogations lagenlighet eller om 

en stats vidtagna åtgärder var strikt nödvändiga med hänsyn till situationens krav. 

Istället ansågs Kommitténs uppgift, när en stat derogerade, endast vara att kontrollera 

om de andra medlemsstaterna hade blivit informerade och vilka rättigheter som staten 
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hade derogerat från, samt om någon av de icke-derogerbara rättigheterna påverkades.
129

 

I slutet av 80-talet och under 90-talet kom denna syn dock att förändras. Kommittén 

ansågs nu åtminstone kunna begära in ytterligare information från en stat som utlyste ett 

allmänt nödläge genom s.k. specialrapporter.
130

 En sådan specialrapport kan begäras om 

en stat är kraftigt försenad med sin initiala rapport och det existerar ett allmänt nödläge, 

samt att det finns en fungerande regering som kan producera en sådan rapport. Det ska 

dessutom framstå som troligt att specialrapporten och dess efterföljande process 

kommer ha en positiv verkan på situationen i landet.
131

 Begäran om en specialrapport 

ska hanteras skyndsamt och Kommittén uppger vanligtvis att de vill ha den tillhanda 

inom tre månader.
132

 Innan Kommittén hade möjlighet att begära specialrapporter gällde 

det för medlemsstater att lämna en periodisk rapport vart femte år. Detta utgjorde en 

kraftig brist i tillsynssystemet, eftersom det kunde innebära att statliga rapporter med 

information om allmänna nödlägen och derogationer inte nådde Kommittén förrän flera 

år efter att de vidtagits.
133

 Så var t.ex. fallet med det allmänna nödläge som utlystes i 

Polen mellan 1981-83, vilket Kommittén inte kunde ta ställning till, eftersom den 

saknade möjligheter att föra en dialog utan en statlig rapport.
134

 

 Utvecklingen av Kommitténs kompetens fortsatte och år 1992, i samband med en 

periodisk rapport från Peru som rörde ett allmänt nödläge, beslutade Kommittén att den 

bör kunna ta ställning till hur ett lands situation ser ut och sedermera informera staten 

om sina slutsatser och rekommendationer.
135

 Numera, bl.a. efter tillkomsten av 

generalkommentar 29, får det anses stå klart att Kommittén kan och bör ta ställning till 

om de åtgärder som vidtas under en derogation uppfyller kraven i art. 4 då den granskar 

en statlig rapport.
136

  

 Grunden för Kommitténs tillsyn av staters derogationer är följaktligen den initiala 

rapporten som en stat ska lämna då den utlyser ett allmänt nödläge och derogerar från 

någon rättighet i konventionen. I generalkommentaren till art. 4 anges att den initiala 

rapporten är av stor vikt för att Kommittén ska kunna utöva tillsyn över statens 

agerande och ta ställning till om derogationen är i enlighet med konventionen.
137

 Tyvärr 

så existerar samma stora problem med de initiala rapporterna om derogation som med 
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de periodiska rapporterna under normala förhållanden. De är ofta försenade och/eller 

ofullständiga. Ibland lämnas ingen rapport alls, vilket försvårar Kommitténs granskning 

av om stater agerar i överenstämmelse med konventionen. Kommittén kan i sådana 

situationer begära in specialrapporter, vilka ska hanteras skyndsamt, för att skapa sig en 

uppfattning av den rådande situationen i landet. Men inte heller detta hörsammas alltid. 

Problemet är allvarligt då tid är en bristvara under allmänna nödlägen. Om Kommittén 

ska ha en verklig chans att kunna föra en dialog med en stat och rekommendera vilka 

åtgärder som bör vidtas eller avhållas från måste information tillhandahållas så fort som 

möjligt, så att Kommittén kan hålla sig uppdaterad på situationen i landet. Dessutom 

finns ett problem med att Kommittén inte alltid begär in en specialrapport trots att 

rekvisiten är uppfyllda.
138

 Detta har dock framförallt att göra med en brist på kapacitet 

hos Kommittén att hantera rapporterna. Jag återkommer till dessa problem i ett senare 

avsnitt. 

 Tillsynen sker sålunda framförallt genom granskning av de rapporter som kan 

begäras in genom art. 40. Dessa granskningar utmynnar sedan i slutsatser och 

rekommendationer som staten tar del av. Utöver rapporter har också den individuella 

klagomålsprocessen betydelse för tillsynen i kristider. En prövning av en stats 

derogation och de åtgärder som vidtagits under derogationen, kan bli aktuell om en 

individ uppger sig ha fått sina rättigheter kränkta i samband med detta. Kommitténs 

tillsyn av staters ageranden i kristider fungerar således på nästan samma sätt som under 

normala förhållanden. Den stora skillnaden ligger i möjligheten att kunna begära in 

specialrapporter när den initiala rapporten om derogation är försenad. Hur ingående är 

då Kommitténs granskning av staters ageranden? Nedan följer exempel på hur 

Kommittén har bedömt staters ageranden i förhållande till art. 4 i praktiken. 

 

5.3.2 Kommitténs bedömningar i praxis 

Det första tillfället som Kommittén får för att ge råd och rekommendationer är då en stat 

som blir medlem lämnar sin första periodiska rapport. Denna rapport ska bl.a. innehålla 

uppgifter om undantagslagstiftningar som blir aktuella under nödlägen eller annars 

påverkar tillämpningen av art. 4. Kommittén har vid flera tillfällen uttalat sig om 

nationella lagstiftningar i anslutning till dessa rapporter. Bl.a. gällande Gabon 

rekommenderade Kommittén att staten omedelbart skulle inkorporera bestämmelserna i 
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art. 4 i sin egen konstitution.
139

 År 2001 uttryckte Kommittén sin oro över att Kroatiens 

konstitution tillät derogation från rättigheter i större utsträckning än vad som var tillåtet 

enligt art. 4. Kroatien fick därför i uppgift att se över sin konstitution och säkerställa att 

den överensstämde med konventionen så att derogationer aldrig tilläts om inte 

konventionens krav var uppfyllda.
140

 

 Vad gäller granskningen av rapporter gällande derogation har Kommittén även här 

uppvisat förmåga att självständigt ta ställning till om staten har agerat i enlighet med 

konventionen.
141

 Till skillnad från ED, ger inte Kommittén medlemsstaten något 

tolkningsutrymme i förhållande till vidtagna åtgärder och art. 4.
142

  I sina slutsatser och 

rekommendationer gällande en rapport från Israel noterade Kommittén att staten 

derogerat i enlighet med art. 4, men hänvisade sedan till generalkommentar 29 och 

framhöll att vidtagna åtgärder måste vara strikt nödvändiga samt vara av temporär 

karaktär.
143

 Kommittén uppdrog sedan till Israel att upphöra med vissa vidtagna 

åtgärder, bl.a. frihetsberövanden av barn samt upprätthålla principen om habeas corpus 

och säkerställa rätten till en rättvis rättegång.
144

  

 Det har även varit aktuellt för Kommittén att granska en stats ageranden under art. 4, 

när den har prövat klagomål enligt det första fakultativa protokollet. Den största andelen 

av klagomål har härrört från Uruguay och varit kopplade till det allmänna nödläge som 

rådde där under 1970-80 talet. Ett stort antal kränkningar av konventionsrättigheter 

inträffade under denna period.
145

 Rättighetskränkningarna hade i regel skett på grund av 

de säkerhetsåtgärder som vidtagits under det allmänna nödläget, vilka Uruguay med 

generella hänvisningar till situationen i landet, menade var berättigade.
146

 Trots att 

Uruguay inte åberopat art. 4 som stöd, prövade Kommittén i anslutning till ett klagomål 

om de vidtagna åtgärderna kunde berättigas med hänsyn till kriterierna i 

derogationsartikeln.
147

 Kommittén konstaterade emellertid att nationella åtgärder som 

innebär en derogation från rättigheter endast är tillåtna under vissa specifikt definierade 

omständigheter och att Uruguay inte lagt fram några belägg för att sådana 

omständigheter var för handen.
148

 McGoldrick menar att Kommitténs behandling av 
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målet tydligt pekar på att de är benägna att ex officio pröva om art. 4 kriterierna är 

uppfyllda även då en stat inte har hänvisat till artikeln. En stat bär dock alltid 

bevisbördan för att villkoren för derogation är uppfyllda.
149

 I Silva mot Uruguay, ett 

annat klagomål från samma tidsperiod, hade Uruguay derogerat från art. 25 i IKMPR 

och informerat generalsekreteraren om detta.
150

 Utöver detta lämnade emellertid 

Uruguay ingen ytterligare information. Kommittén uppgav då, att den på grund av 

bristen på information, inte kunde godta att kriterierna i art. 4 var uppfyllda. Vidare 

konstaterade Kommittén att stater förvisso har en suverän rätt att utlysa allmänna 

nödlägen och vidta rättighetsinskränkande åtgärder, men att staten inte kan nonchalera 

sina internationella konventionsåtaganden med en generell hänvisning till att det 

föreligger en nödsituation.
151

 För att Kommittén ska kunna fullgöra sin uppgift som 

tillsynsorgan krävs att fullständig information lämnas. Saknas tillräcklig information 

kan inte Kommittén godta att kriterierna i art. 4 är uppfyllda.
152

 Likt i Ramirez mot 

Uruguay poängterar Kommittén här att staten bär bevisbördan för de omständigheter 

som ligger till grund för det allmänna nödläget, samt att vidtagna åtgärder är tillåtna. 

 Sammanfattningsvis anser jag att Kommittén sköter sin uppgift som tillsynsorgan på 

ett bra sätt. När det finns möjlighet att ta ställning till en stats agerande under art. 4 

genom granskning av en rapport eller en prövning av ett enskilt klagomål är Kommittén 

noga med att betona att kraven i art. 4 måste vara uppfyllda. Både vad gäller det 

allmänna nödläget och de åtgärder som vidtas. I de fall Kommittén finner att 

derogationer eller vidtagna åtgärder inte är konventionsenliga är den tydlig med detta 

och rekommenderar vad staten ska göra för att komma tillrätta med brister. Själva 

prövningen av om kraven i art. 4 åtföljs är således bra, enligt min mening. Trots detta 

finns emellertid vissa brister i Kommitténs funktion som tillsynsorgan, men dessa 

återkommer jag till i avsnitt 6. Nedan följer en redogörelse av Europadomstolens roll 

som tillsynsorgan. 

 

5.4 Europadomstolen som tillsynsorgan 

Som jag redogjort för i avsnitt 2 skapades Europarådet 1949. Året efter upprättades 

EKMR. Förutom att vara en katalog över skyddade fri-och rättigheter stadgades i 

konventionen även en mellanstatlig och enskild klagomålsprocess. Stater och enskilda 
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hade möjlighet att inkomma med klagomål till Europakommissionen vilket var det 

organ som gjorde en första prövning av klagomålen. Klagomålen kunde sedermera 

hänvisas av Europakommissionen till Europadomstolen som hade kompetens att 

avkunna bindande domar.
153

 Denna instansordning gällde fram till år 1998 då protokoll 

nr 11 antogs. Protokollet innebar att Europakommissionen upphörde och klagomålen 

riktas nu istället direkt till Domstolen.
154 

 Tillsynen över staters ageranden under konventionen sker främst genom de 

klagomålsprocesser som finns tillgängliga. Utöver dessa finns emellertid även möjlighet 

för generalsekreteraren att begära in upplysningar från medlemsstaterna om hur dess 

inhemska lagstiftning säkerställer en effektiv tillämpning av bestämmelserna i 

konventionen.
155

 Processen delar likheter med art. 40 IKMPR som anger att Kommittén 

kan begära rapporter i liknande syfte, men används i betydligt mindre utsträckning.
156

   

 I art. 33 regleras de mellanstatliga klagomålen. Här anges att en medlemsstat får 

hänskjuta ett påstående om brott mot bestämmelserna i konventionen begånget av en 

annan medlemsstat till Domstolen. Art. 34 som reglerar de enskilda klagomålen, ger en 

klagomöjlighet till enskilda som påstår sig ha fått sina rättigheter enligt konventionen 

kränkta. Utöver enskilda individer kan även icke-statliga organisationer och grupper av 

individer inkomma med klagomål till Domstolen då de upplever sig ha fått sina 

rättigheter kränkta. För att Domstolen ska ta upp ett mål till prövning krävs först och 

främst att alla nationella rättsmedel är uttömda.
157

 För de enskilda klagomålen krävs 

dessutom att de omständigheter som ligger till grund för målet inte redan prövas av 

något annat internationellt organ samt att den sökande inte är anonym.
158

 

 Om villkoren i art. 35 är uppfyllda tas målet upp till prövning. Domstolens prövning 

sker tillsammans med parternas ombud och vid behov kan utredningar genomföras. 

Medlemsstater som är parter i målet är skyldiga att underlätta att en sådan utredning 

sker effektivt.
159

 Genom utredningen får Domstolen en god möjlighet att inhämta 

relevanta fakta och bevis i målet. Domstolens prövning utmynnar sedan i en dom.
160

 

Varje medlemsstat har förbundit sig att rätta sig efter Domstolens slutgiltiga domar då 
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de är parter i målet.
161

 Ministerkommittén följer upp domarna och övervakar att de 

verkställs. Om en stat vägrar att rätta sig efter en dom kan Ministerkommittén hänskjuta 

frågan till Domstolen som prövar om staten har brustit i sin skyldighet enligt art 46.1. 

Finner den att staten brustit hänskjuts målet tillbaka till Ministerkommittén som 

bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Att de domar som Domstolen avkunnar är 

bindande för medlemsstaterna är en betydelsefull skillnad gentemot de slutsatser och 

rekommendationer, vilka förvisso väger tungt men inte är bindande, som Kommittén 

lämnar till stater. Domarnas bindande verkan har sannolikt varit en kraftigt bidragande 

faktor till att EKMR har fått en särställning som beskyddare av mänskliga rättigheter i 

Europa.  

 Klagomålsprocesserna är Domstolens mest betydelsefulla sätt för att granska staters 

ageranden under konventionen. Så även under kristider när en stat derogerar enligt  

art. 15. Som redan framgått av min praxisgenomgång i avsnitt 4 har det blivit aktuellt i 

ett flertal mål att granska en stats ageranden under art. 15. Hur har då Domstolens 

prövningar av klagomål gällande derogationer sett ut?  

 

5.5 Europadomstolens praxis och statens tolkningsutrymme 

5.5.1 Inledning 

Utmärkande för Domstolens granskning av staters derogationer och även ageranden 

under andra artiklar, i jämförelse med Kommitténs bedömning, är den margin of 

appreciation(tolkningsutrymme) som medlemsstaterna ges. Tolkningsutrymmet tillkom 

i syfte att balansera staters suveränitet med behovet av att upprätthålla individens fri-och 

rättigheter och innebär att stater får en viss frihet i hur de väljer att implementera 

rättigheterna i konventionen.
162

 Skyddet av mänskliga rättigheter bygger i slutändan på 

ett samspel mellan tillsynsorganen och den suveräna staten. Tillsynsorganet har förvisso 

sista ordet vad gäller tolkningen av rättigheterna i konventionen, men det är staten som 

har den primära uppgiften att tillämpa rättigheterna i praktiken.
163

 Ett sätt för 

tillsynsorganet att minska den spänning som kan uppstå på grund av dessa överlappande 

förmågor och på så sätt stärka samspelet med staten, har varit att medge staten ett visst 

tolkningsutrymme.
164

 Tolkningsutrymmet innebär att Domstolen när den bedömer en 

stats agerande i en klagomålsprocess, ger staten ett visst utrymme att själv avgöra hur 
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den bör hantera frågor vilka är kopplade till rättigheterna i konventionen. Domstolen 

kan på detta sätt ansluta sig till statens tolkning av konventionen. Vid derogationer har 

det fått konsekvensen att Domstolen, som jag uppfattar det, intagit en relativt passiv 

granskningsroll med hänvisning till att staten är i bättre position att avgöra om ett 

allmänt nödläge föreligger och vilka åtgärder som krävs för att hantera det. Praxis-

genomgången som följer är inriktad på just den betydelse som tolkningsutrymmet har 

fått vid bedömningen av staters derogationer och hur rättsläget har utvecklats. Detta är 

intressant eftersom det har stora konsekvenser för skyddet av rättigheter under kristider. 

Jag har i avsnitt 4 återgett för hur rekvisiten har tolkats i praxis och nu redogörs för hur 

Domstolen har agerat som tillsynsorgan.   

 

5.5.2 Praxis 

5.5.2.1 Lawless mot Irland 

Första gången som Domstolen kom att pröva en stats agerande under art. 15 var i målet  

Lawless mot Irland som berörts tidigare i uppsatsen.
165

 Detta var även första gången 

som tolkningsutrymmet/begreppet margin of appreciation tillämpades i ett mål. 

Begreppet hade på europarättslig nivå myntats några år tidigare i en 

kommissionsrapport angående ett mål rörande Cypern.
166

 Cypern-rapporten förblev 

dock opublicerad i och med att tvisten löstes på diplomatisk väg. Begreppet tillämpades 

således första gången i Lawless mot Irland.
167

  

 I målet uppgav Europakommissionen att även om den hade förmåga att bedöma 

huruvida ett allmänt nödläge förelåg så måste regeringen, med hänvisning till dess 

ansvar att värna om och skydda befolkningen, ha ett visst tolkningsutrymme, att själv 

avgöra om ett allmänt nödläge föreligger.
168

 Hartman menar att majoriteten i 

Europakommissionen, på grund av hänvisningen till statens tolkningsutrymme, undvek 

att göra en strikt bedömning av rekvisitet ”hot mot hela nationens fortlevnad” i 

förhållande till omständigheterna i målet.
169

 Majoriteten medgav att samhället fungerade 

som vanligt och att en stor del av befolkningen inte berördes av hotet, men menade ändå 

att enbart den fara som en terroristgrupp likt IRA utgör innebär ett hot mot nationens 

fortlevnad. Dessutom uppgav Europakommissionen att den ansträngning som terrorn 

innebar på Irlands diplomatiska relation med Storbritannien kunde utgöra ett hot mot 
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statens fortlevnad.
170

 Jag håller med Hartman, det framstår som att majoriteten i 

Europakommissionen var ovillig att göra en verkligt kritisk bedömning av Irlands 

upplevda hot. Europakommissionen avslog dock Irlands påstående om att bedömningen 

av det allmänna nödläget var en strikt nationell fråga endast begränsad av statens goda 

uppsåt. Hartman tolkar detta som att även om en stat som derogerar har ett visst 

tolkningsutrymme måste den kunna påvisa konkreta faktorer som styrker dess påstående 

om ett allmänt nödläge.
171

 De skiljaktiga förespråkade en striktare linje och ansåg att 

Europakommissionen borde gjort en självständig bedömning av de konkreta fakta som 

fanns tillgängliga i målet.
172

 Vad gällde de vidtagna åtgärderna, bl.a. frihetsberövanden 

utan tillgång till rättslig prövning, ansåg Europakommissionen, med en svag 

majoritet
173

, att Irland hållit sig inom sitt tolkningsutrymme och att åtgärderna därför 

var tillåtna.
174

 Staten ansågs vara i en bättre position än Europakommissionen att avgöra 

vilka åtgärder som var nödvändiga utifrån situationens omständigheter.
175

 Hänvisningen 

till tolkningsutrymmet innebar, som vid bedömningen av det allmänna nödläget, att 

Europakommissionen undvek att göra en verkligt kritisk utvärdering av de vidtagna 

åtgärderna i förhållande till rekvisiten i art. 15. Europakommissionen tog ingen 

självständig ställning till om åtgärden var strikt nödvändig i bemärkelsen att den var 

oumbärlig, utan granskade tänkbara alternativa åtgärder vilka de kom fram till inte 

skulle vara tillräckliga. Därför ansågs de vidtagna åtgärderna vara strikt nödvändiga. 

 Europakommissionen överlämnade sedermera sin rapport till Domstolen. Domstolen 

angav att den hade en skyldighet att bedöma om kriterierna i art. 15 var uppfyllda och 

konstaterade snabbt att Irlands bedömning av om ett allmänt nödläge förelåg fick godtas 

som väl underbyggd.
176

 Angående de åtgärder som vidtagits med stöd av att det förelåg 

ett allmänt nödläge konstaterade Domstolen likt kommissionen att de fick anses vara 

strikt nödvändiga.
177

 Ingen direkt hänvisning till tolkningsutrymmet gjordes, men det 

verkar ändå ha spelat in i Domstolens bedömning av Irlands argument.
178

 Lawless mot 

Irland påvisade således betydelsen av statens tolkningsutrymme för första gången. 

Nästa mål som är av intresse för denna genomgång är Grek-målet.
179
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5.5.2.2 Grek-målet 

En stor skillnad i detta mål jämfört med Lawless mot Irland var Europakommissionens 

bedömning av det tolkningsutrymme som staten ansågs åtnjuta. Istället för att utgå från 

att staten var bäst lämpad att avgöra om ett nödläge förelåg gjorde 

Europakommissionen i Grek-målet en strikt bedömning av de omständigheter som 

staten menade låg till grund för det allmänna nödläget. Europakommissionen 

poängterade även den bevisbörda som en derogerande stat har för att visa att den 

faktiskt befinner sig i ett allmänt nödläge.
180

 Efter att ha granskat de påstådda hoten 

underkände Europakommissionen statens bedömning av att ett allmänt nödläge förelåg 

och menade att det inte existerade något faktiskt eller överhängande nödläge som hotade 

nationens existens.
181

 I kontrast till Lawless mot Irland menade de skiljaktiga i Grek-

målet att statens tolkningsutrymme hade fått alldeles för lite utrymme och att 

majoriteten hade övertagit den grekiska regeringens roll, genom att ta egen ställning till 

om de påstådda farorna förelåg.
182

 

 Det är slående hur kraftigt bedömningen av statens tolkningsutrymme skiftade från 

Lawless mot Irland till Grek-målet. Mycket hade troligtvis att göra med 

Europakommissionens låga förtroende för Greklands nya militärregering och dess syfte 

med derogationen. Det tolkningsutrymme som en stat åtnjuter verkar således påverkas 

kraftigt av om tillsynsorganet, Europakommissionen i detta fall, bedömer staten som 

trovärdig och att den agerar med gott uppsåt. Detta får i viss utsträckning anses rimligt, 

samtidigt innebär det en kraftig politisering av vilken bedömning tillsynsorganet gör. 

För stater som upplevs som demokratiska och trovärdiga blir bedömningen mer generös 

medan stater som anses handla med dolda agendor får sina argument rejält granskade. 

Där i ligger en problematik eftersom det som bör vara en rent juridisk bedömning får stå 

tillbaka för politik och hur internationella relationer ser ut. Grek-målet innebar likväl ett 

steg tillbaka från det vida tolkningsutrymme som staten gavs i Lawless mot Irland och 

vinden blåste istället mot en striktare granskning av statliga derogationer från EKMRs 

tillsynsorgan. Denna vind visade sig emellertid bara vara tillfällig i och med 

Domstolens bedömning i Irland mot Storbritannien. 
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5.5.2.3 Irland mot Storbritannien 

I Irland mot Storbritannien var det endast en bedömning av huruvida vidtagna åtgärder 

hade varit strikt nödvändiga som var aktuell eftersom Irland inte motsatt sig att det 

förelåg ett allmänt nödläge. De åtgärder som vidtagits var av varierande 

allvarlighetsgrad och hade företagits i olika skeden av nödläget. Europakommissionen 

bedömde åtgärderna var och en för sig men kom sedan fram till, i ett samlat omdöme, 

att åtgärderna som Storbritannien vidtagit varit strikt nödvändiga. Att 

Europakommissionen gjorde en samlad bedömning av åtgärderna istället för att bedöma 

dem var och en för sig, berodde på att den inte ville vara efterklok och dra alltför 

vittgående slutsatser i efterhand.
183

 Dessutom ville den inte motverka de förbättringar av 

rättighetsskyddet som skett successivt, allteftersom Storbritannien använt mindre 

ingripande åtgärder, genom att betrakta detta som bevis för att tidigare vidtagna åtgärder 

gått utöver vad som var strikt nödvändigt. Som Hartman påpekar var argumentation inte 

helt övertygande.
184

 

 Domstolens bedömning av de vidtagna åtgärderna inleds med ett konstaterande av att 

det först och främst är upp till medlemsstaten, på grund av dess ansvar för nationens 

fortlevnad, att bedöma huruvida ett allmänt nödläge föreligger och hur långt det är 

nödvändigt att gå för att ta kontroll över nödläget. Vidare anges att medlemsstaten har 

en direkt och kontinuerlig översyn av vad som är nödvändigt att företa i stunden och 

därför i princip är i en bättre position än Domstolen att avgöra om ett allmänt nödläge 

föreligger och vilka åtgärder som är nödvändiga. Art. 15 lämnar därför ett stort 

tolkningsutrymme till medlemsstaten.
185

 Trots att Domstolen sedan anger att 

medlemsstatens tolkningsutrymme inte är obegränsat, utan Domstolen har förmåga att 

granska om en stats agerande är i enlighet med art. 15, framstår det som att Domstolen 

ger en stat relativt fria tyglar i att själv avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.
186

 Detta 

blir i min mening än tydligare genom Domstolens bedömning av de vidtagna 

åtgärderna. Domstolen var likt kommissionen ovillig att se vissa vidtagna åtgärders 

ineffektivitet som bevis på att de inte varit strikt nödvändiga vid tillfället för 

vidtagandet.
187

 Trots att åtgärder som inte är effektiva de facto inte kan ha varit strikt 

nödvändiga. Istället menade Domstolen att dess bedömning måste baseras på de 

omständigheter som rådde vid det tillfälle som de vidtogs och om åtgärderna då kunde 
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ses som strikt nödvändiga. Domstolen kom fram till att Storbritannien hållt sig inom sitt 

tolkningsutrymme och att den därför agerat i enlighet med art. 15.
188

  

 Det är förståeligt att medlemsstaten gavs ett visst utrymme att själv bedöma vilka 

åtgärder som var nödvändiga för att hantera nödläget. Det var komplicerade situationer 

som Storbritannien försökte ta kontroll över och åtgärder som bedöms som strikt 

nödvändiga kan därför visa sig vara ineffektiva, trots att en utförlig och opartisk 

utvärdering gjorts. Jag instämmer med Domstolen i att det tjänar lite till att i 

bedömningar som sker i efterhand vara alltför kritisk mot de åtgärder som vidtagits. 

Dessutom har Domstolen rätt i att en bedömning måste ta utgångspunkt i det underlag 

som fanns tillgängligt för medlemsstaten vid tillfället för åtgärdernas vidtagande. 

Samtidigt anser jag att Domstolen var alldeles för försiktig i sin bedömning av de 

vidtagna åtgärderna och lade för stor vikt vid statens tolkningsutrymme. Art. 15 ställer 

ett krav på att åtgärder ska vara strikt nödvändiga och det är upp till den stat som vidtar 

åtgärder att lägga fram bevis för att vidtagna åtgärder uppfyller detta krav. Domare 

O’Donoghue som var skiljaktig i målet, påpekade just att Storbritannien inte behövt visa 

varför vissa av de vidtagna åtgärderna varit strikt nödvändiga. Han ansåg vidare att 

majoriteten gått för långt i sin hänvisning till statens tolkningsutrymme och använt den 

som en ursäkt för att inte göra en strikt bedömning av åtgärder som enligt honom inte 

var berättigade av det allmänna nödläget.
189

 Statens bevisbörda i detta mål står i skarp 

kontrast till de krav som Europakommissionen ställde på Grekland i Grek-målet. Där 

betonades den bevisbörda som en derogerande stat har för att kraven i art. 15 följs. 

Ännu ett tecken på att Domstolen varierar hur ingående de granskar staters ageranden 

beroende på om den uppfattar staten som demokratisk och att den agerar 

konventionsenligt. Som jag nämnt tidigare har jag viss förståelse för att Domstolen 

varierar sin granskning utifrån omständigheterna i målet och vilka stater som är 

inblandade. Samtidigt får inte konsekvensen bli att vissa stater åtnjuter större frihet 

genom ett vidare tolkningsutrymme, enbart för att Domstolen uppfattar staten som 

trovärdig och att den agerar med goda intentioner. Irland mot Storbritannien tyder dock 

på att sådana tendenser finns.  

 I efterföljande mål har Domstolen vidhållit den breda margin of appreciation som 

tillerkändes Storbritannien i Irland mot Storbritannien. I Brannigan och McBride mot 

Storbritannien poängterade Domstolen att det främst är medlemsstaten som ska avgöra 
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om ett allmänt nödläge föreligger och vilka åtgärder som är strikt nödvändiga.
190

 

Domstolens roll ligger därför främst i att utöva en kompletterande tillsyn och 

kontrollera att medlemsstaten inte går utöver sitt tolkningsutrymme.
191

 I Aksoy mot 

Turkiet betonades återigen det tolkningsutrymme som en derogerande medlemsstat 

har.
192

 I detta mål kom dock Domstolen fram till att Turkiet gått utöver vad som kunde 

vara anses strikt nödvändigt då de bl.a. hållit en misstänkt frihetsberövad i 14 dagar utan 

någon möjlighet till rättslig prövning.
193

 Dessutom fann Domstolen att Turkiet agerat i 

strid med art. 3 då de använt sig av förhörsmetoder vilka utgjorde tortyr.
194

 I ett av de 

senaste målen rörande derogation, A m.fl. mot Storbritannien, underströks ännu en gång 

den betydelse som margin of appreciation/tolkningsutrymmet har för Domstolens 

bedömning.  

 

5.5.2.4 A m.fl. mot Storbritannien 

De olika omständigheterna i A m.fl. mot Storbritannien har jag gått igenom i avsnitt 

4.2.2 och av utrymmesskäl görs ingen ytterligare bakgrundsbeskrivning här. Domstolen 

hade i detta mål att ta ställning till både om det förelåg ett allmänt nödläge som hotade 

nationens fortlevnad och om de vidtagna åtgärderna varit strikt nödvändiga.
195

 En 

inledande hänvisning till medlemsstatens tolkningsutrymme gjordes.
196

 Därefter gjordes 

en, enligt min mening, relativt mild bedömning av omständigheterna i målet, i 

förhållande till de kriterier, som ska vara uppfyllda. Domstolen som uppgav att stor vikt 

måste läggas vid nationella domstolars bedömningar, då de har bättre förmåga att göra 

bevisvärderingar, anslöt sig till den nationella domstolens bedömning av att det hade 

förelegat ett allmänt nödläge som hotade nationens existens vid tillfället för 

derogation.
197

 Detta trots att det då ännu inte hade skett någon terrorattack och att flera 

andra europeiska länder hade en liknande hotbild, men inte valt att derogera från 

konventionen.
198

  

 Domstolen lade således stor vikt vid den nationella domstolen bedömning, eftersom 

den ansågs vara i en bättre sits att göra en korrekt bedömning. Detta innebär dock i 

förlängningen att en stat i viss utsträckning blir sin egen granskare under art. 15. Detta 
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är i och för sig inte något nytt, i och med att det är upp till en stat att i första hand 

kontrollera och ansvara för att konventionen efterlevs. Det blir emellertid märkligt när 

Domstolen, som ytterst är det organ som har ansvar för att bedöma staters ageranden 

under konventionen, fäster så pass stor vikt vid en nationell domstols bedömning. 

Framförallt då bedömningen av det allmänna nödläget innebar en vidgning av vilka 

omständigheter som kunde innebära att rekvisitet var uppfyllt. Att terroristhot kan 

innebära att ett allmänt nödläge föreligger, framgår tydligt av tidigare praxis.
199

 I detta 

fall hade dock ingen terroristattack mot Storbritannien ännu skett. Det fanns inte heller 

bevis för att en viss specifik attack skulle ske.
200

 Det hot som existerade utgjorde inte 

heller en risk för att grundläggande funktioner i samhället skulle sättas ur spel. Trots 

detta bedömde den nationella domstolen att hotet om attacker innebar att rekvisiten i art. 

15 var uppfyllt. En bedömning som Europadomstolen sedan anslöt sig till. En annan 

skillnad i Domstolens bedömning jämfört med tidigare mål var att den i detta fall la viss 

vikt vid omständigheter som tog plats efter att det allmänna nödläget utlystes. Vid 

tidpunkten för derogationen hade ingen attack ännu skett mot Storbritanniens. Den fara 

som bedömdes föreligga visade sig dock vara verklig då flera bombattacker skedde i juli 

2005. Domstolen tog upp detta och menade att utgångspunkten i bedömningen av en 

stats agerande förvisso måste vara de omständigheter som förelåg vid tillfället när 

åtgärder vidtogs. Samtidigt är den inte förbjuden att ta hänsyn till att det upplevda hotet 

hade förverkligats när den bedömer statens derogation.
201

 Detta skiljer sig från den 

inställning som Domstolen uppvisade gällande efterhandsbedömningar i målet Irland 

mot Storbritannien.
202

 Vad gäller de vidtagna åtgärderna angav Domstolen att 

medlemsstaten även här har ett tolkningsutrymme men att det slutligen faller på 

Domstolen att avgöra om åtgärder varit strikt nödvändiga.
203

 Då de vidtagna åtgärderna 

gjorde skillnad på medborgare och icke-medborgare kom Domstolen fram till att de var 

oproportionerliga, de saknade därför stöd i art. 15 och innebar en överträdelse av  

art. 5.
204

 

 Sammanfattningsvis kan följande sägas. Europadomstolen har förmåga att pröva 

staters ageranden under konventionen och utfärda bindande domar, vilka 

medlemsstaterna har förbundit sig att följa. I sin bedömning av derogationer är det 
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tydligt att Domstolen ger stater ett brett tolkningsutrymme i att själva avgöra om ett 

allmänt nödläge föreligger och vilka åtgärder som är strikt nödvändiga att vidta. Det 

tolkningsutrymme som en stat ges verkar även ha vidgats. Från att stater bör ha ett visst 

tolkningsutrymme som i Lawless mot Irland, har Domstolen i senare mål understrukit 

att stater har ett vitt tolkningsutrymme och att Domstolen närmast intar en 

kompletterande roll.
205

 Viss skillnad tycks dock föreligga mellan bedömningen av det 

allmänna nödläget och de vidtagna åtgärderna. Medlemsstaten har i bägge fallen ett 

brett tolkningsutrymme, men Domstolen tycks vara mer benägen att granska de 

vidtagna åtgärderna än att ifrågasätta om det föreligger ett allmänt nödläge eller inte.  
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6 Analys av konventionsorganens tillsyn 

6.1 Inledning 

I detta avsnitt analyserar jag den tillsyn som konventionsorganen bedriver. Jag inleder 

med att analysera Kommittén för att sedan analysera Domstolens tillsynsroll. Vilka 

brister existerar i hur tillsynen går till, vad beror dessa på och hur mycket påverkar det 

rättighetsskyddet? Slutligen gör jag en sammanvävd bedömning av vilka konsekvenser 

bristerna i tillsynen får för rättighetsskyddet under kristider, samt vilka åtgärder som 

kan vidtas för att komma tillrätta med dessa brister. 

 

6.2 Analys av Kommittén för mänskliga rättigheters tillsyn 

Som jag redogjorde för i avsnitt 5.3 gör Kommittén en egen prövning av staters 

derogationer när det är aktuellt vid granskning av en statlig rapport eller ett individuellt 

klagomål. Kommittén tar genom sin granskning ställning till om en stats ageranden 

överensstämmer med konventionen. Efter granskningen överlämnar den sina slutsatser 

och rekommendationer till staten. Kommittén har genomgående under sina 

granskningar visat förmåga att på ett självständigt och tydligt sätt påtala vilka åtgärder 

som den anser att stater bör vidta, eller avhålla sig från, för att komma till rätta med 

eventuella brister. Genom sina rekommendationer bidrar Kommittén till att skyddet för 

mänskliga rättigheter utvecklas och upprätthålls även i kristider. Kommittén har även 

möjlighet att begära in specialrapporter när en stat befinner sig i ett allmänt nödläge och 

är försenad med sin initiala rapport. Det finns således möjligheter för Kommittén att 

utöva tillsyn över staters ageranden vid nödlägen och motverka missbruk av 

derogationsmöjligheten. Samtidigt anser jag att det finns klara brister i hur tillsynen är 

utformad, vilket i förlängningen kan leda till att skyddet för individuella rättigheter 

urholkas. 

 Först och främst finns en brist i Kommitténs förmåga att ta emot och granska statliga 

rapporter. Kommittén har endast kapacitet att granska och lämna sina 

rekommendationer angående max 15-20 rapporter om året.
206

 Detta får dels 

konsekvensen att Kommittén inte alltid begär in specialrapporter under allmänna 

nödlägen, trots att de formella kraven för detta är uppfyllt, dels att granskningar av 

rapporter gällande statliga derogationer görs först efter att lång tid har passerat.
207

 I 
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förlängningen innebär denna brist att Kommitténs möjlighet, att bedriva tillsyn och 

påverka staters ageranden under nödlägen, kraftigt försämras. En annan brist vad gäller 

Kommitténs granskning av rapporter är att den främst har att utgå från information som 

lämnas av en stat.
208

 Information kan inhämtas från andra källor, men utgångspunkten 

vid granskningen av en rapport är den information som staten har tillhandahållit. 

Eftersom Kommittén dessutom saknar förmåga att själv genomföra utredningar, eller 

inhämta fakta på andra sätt, blir den beroende av att en stat är samarbetsvillig och 

möjliggör en verklig granskning. Huruvida stater generellt sett lämnar uttömmande 

information om alla vidtagna åtgärder under derogationer är osäkert.
209

 Utöver att vara 

beroende av staters samarbetsvilja vid rapporter krävs även att en stat tar fasta på de 

slutsatser och rekommendationer som Kommittén lämnar efter sin granskning, för att 

dessa ska få genomslag, eftersom de inte är bindande för medlemsstaten.
210

 Detsamma 

gäller i den individuella klagomålsprocessen. Om Kommittén finner att en klagande 

individ fått sina rättigheter enligt konventionen kränkta, kan den endast upplysa staten 

om vilka åtgärder den bör vidta för att komma tillrätta med kränkningen.
211

 

Rekommendationerna följs förvisso upp av en ”special-rapporteur”, som granskar om 

staten följer dem, men andra påtryckningsmedel saknas.
212

  

 Eftersom Kommittén saknar förmåga att vidta utredningar ex officio, krävs en statlig 

rapport eller ett klagomål för att en granskning av statliga derogationer ska komma till 

stånd. På grund av den bristande kapaciteten att ta emot statliga rapporter och det 

faktum att mellanstatliga rapporter ännu inte använts, samt att individuella 

klagomålsprocesser förutsätter att alla nationella rättsmedel är uttömda, kan det som 

Loof uppger, ”antas att relativt få av alla de mål som rör åtgärder som vidtagits under 

derogationer och inneburit kränkningar av rättigheter når hela vägen fram till en 

granskning hos Kommittén”.
213

 Att nationella rättsmedel måste vara uttömda innebär att 

även om en granskning av ett individuellt klagomål kommer till stånd, sker den 

vanligtvis långt efter att påstådda kränkningar har skett. Så är emellertid fallet även då 

en individ klagar till Domstolen under EKMR och det är svårt att tänka sig en lösning, 

där detta problem inte existerar. Nationella domstolar, bör enligt min mening, vara de 

första instanser som en individ vänder sig till, även om det får konsekvensen att 
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konventionernas tillsynsorgan prövar klagomål långt efter att påstådda kränkningar har 

skett.  

 Bristen på förmåga att utfärda bindande beslut och utöva verkliga påtryckningar 

innebär att den tillsyn som bedrivs av Kommittén i slutändan är beroende av staters 

samarbetsvilja. Detta utgör en allvarlig brist i Kommitténs roll som tillsynsorgan för 

IKMPR. Detta har också blivit tydligt i och med att stater i vissa fall helt ignorerat de 

slutsatser och rekommendationer som Kommittén har lämnat.
214

 All överstatlig tillsyn 

är förvisso i grund och botten beroende av den suveräna statens acceptans. Det finns 

dock skillnader i vilka möjligheter de olika tillsynsorganen har att påverka staters 

ageranden. Där Kommitténs genomslagskraft i mångt och mycket är avhängig staters 

samarbetsvilja eller möjligheten att påverka den internationella opinionen, har 

Domstolen både förmåga och befogenhet att utfärda domar som är bindande för 

medlemsstater. Nedan följer en analys av Domstolens tillsyn. 

 

6.3 Analys av Europadomstolens tillsyn 

Domstolen har befogenheten att utfärda domar vilka konventionens medlemsstater har 

förbundit sig att följa. Detta faktum innebär att Domstolen teoretiskt sett har stor 

förmåga att påverka staters ageranden under konventionen och kan på så sätt bidra till 

att stater upprätthåller de rättigheter som skyddas av konventionen. Jämfört med 

Kommitténs slutsatser och rekommendationer får Domstolens tolkning av konventionen 

genom sina bindande domar ett större genomslag i medlemsstaterna. Detta innebär dock 

inte att Domstolens tillsynsfunktion är utan brister. Däremot menar jag att bristerna i 

viss mån skiljer sig åt mellan konventionernas tillsynsorgan. Där Kommittén baserar 

granskningen av staters ageranden utifrån sin egen tolkning av derogationsartikeln har 

Domstolen hänvisat till att stater har ett brett tolkningsutrymme och att det är de som i 

första hand själva har avgöra om ett allmänt nödläge föreligger och vilka åtgärder som 

är strikt nödvändiga att vidta. Hur brett tolkningsutrymme en stat ges av  

Domstolen har varierat. I Grek-målet var tolkningsutrymmet så gott som obefintligt, 

medan det i övriga mål gällande derogation generellt sett har varit vitt. Grek-målet 

framstår som ett undantag och den obefintliga tolkningsmarginalen i målet berodde 

troligen på Domstolens misstro av den grekiska militärregeringens avsikter. I övriga 

mål har Domstolen gett en derogerande stat ett vitt tolkningsutrymme, både i att avgöra 

om ett allmänt nödläge föreligger och vilka åtgärder som är strikt nödvändiga att vidta. 
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Anledningen till att stater ges detta tolkningsutrymme är för att det ska skapa en balans 

mellan staternas suveränitet och behovet av att skydda individens fri-och rättigheter, 

vilka regleras i konvention. Det är ett sätt att definiera relationen mellan den suveräna 

staten och Domstolen som det överstatliga tillsynsorganet.
215

 Men vilka konsekvenser 

får tolkningsutrymmet för Domstolens tillsyn och i förlängningen individens 

rättighetsskydd under kristider?  

 I min praxis-genomgång i avsnitt 5.5.2 belyste jag flera fall där tolkningsutrymmet 

spelade stor roll för den bedömning som Domstolen gjorde. Det kan framstå som riktigt 

och rätt att en hänvisning till staters tolkningsutrymme görs. Den enskilda staten är av 

naturliga skäl ofta i en bättre ställning att avgöra huruvida ett allmänt nödläge föreligger 

och vilka åtgärder som bör vidtas. De torde ha bättre möjlighet att skapa sig en bild av 

hur situationen ser ut just där och då, samt bedöma omständigheter eller olika typer av 

bevis. Det är dessutom staten som i slutändan ansvarar för sina invånares säkerhet och 

trygghet. En stat bör därför ges ett visst utrymme att själv avgöra vilka åtgärder om är 

lämpliga att vidta. Det kan t.o.m vara nödvändigt att stater tillåts ha ett visst 

tolkningsutrymme, för att de ska kunna hantera kriser på ett effektivt sätt.  

 Samtidigt är det just under tider av kris och nödlägen som individens grundläggande 

fri-och rättigheter i större utsträckning än annars riskerar att åsidosättas. För att 

garantera att fri-och rättigheter endast avviks från i undantagsfall och i enlighet med 

kriterierna i art. 15, är det av enormt stor vikt att det finns ett tillsynsorgan som granskar 

om derogerande stater följer konventionens krav. Framförallt eftersom det finns 

åtskilliga exempel från historien på hur stater har missbrukat sina möjligheter att avvika 

från rättigheter genom t.ex. undantagslagstiftningar.
216

 Det går därför inte att överlåta ett 

alltför stort tolkningsutrymme till en derogerande stat, om de internationella 

konventionerna för skydd av mänskliga rättigheter ska fylla någon verklig funktion. 

Domstolens funktion som tillsynsorgan är således helt nödvändig för att säkerställa att 

individens fri-och rättigheter även har skydd under tider av kris. Det finns enligt min 

mening tyvärr en tendens i att Domstolen, när den hanterar mål rörande art. 15, ger 

stater ett för stort tolkningsutrymme i att själva avgöra hur omfattande detta skydd ska 

vara. 

 I A m.fl. mot Storbritannien accepterades det allmänna nödläget av Domstolen med 

motiveringen att staten hållit sig inom sitt tolkningsutrymme. Dessutom fäste 

Domstolen stor vikt vid hur den nationella domstolen bedömt statens agerande, 
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eftersom den ansågs vara i en bättre position att inhämta och värdera bevis.
217

 Vad som 

dock inte nämndes var att den nationella domstolen dels saknat tillgång till det 

sekretessbelagda bevismaterial som den brittiska regeringen grundat sin bedömning 

på,
218

 dels att den nationella domstolen i sin bedömning själva hänvisat till att 

regeringen hade ett tolkningsutrymme i förhållande till den eftersom den var i bättre 

position att avgöra om rekvisiten i art. 15 var uppfyllda.
219

 Tolkningsutrymmet 

hänvisades således till av både den nationella domstolen och Europadomstolen i sina 

prövningar, vilket i slutändan ledde till att Storbritanniens utlysta allmänna nödläge 

undgick verklig granskning.
220

 

 Att tolkningsutrymmet får konsekvensen att en stats ageranden undgår granskning är 

mycket problematiskt, eftersom det innebär ett hot mot upprätthållandet av individens 

rättigheter i kristider. I A m.fl mot Storbritannien kom dock både den nationella 

domstolen och Europadomstolen fram till att de vidtagna åtgärderna inte uppfyllde 

kravet på att vara strikt nödvändiga. Den relativt försiktiga granskningen av om ett 

allmänt nödläge förelåg, kompenserades således av en striktare bedömning av de 

vidtagna åtgärderna. Denna typ av tillvägagångsätt, att den ingående granskningen 

inriktas på de vidtagna åtgärderna istället för det allmänna nödläget, är något som 

Domstolen har tillämpat i fler mål än A m.fl. mot Storbritannien. I Aksoy mot Turkiet 

gjordes en generell hänvisning till våldet i vissa regioner och Domstolen angav att det 

därför förelåg ett allmänt nödläge. Därefter gjorde Domstolen en ingående granskning 

av de vidtagna åtgärderna och kom fram till att dessa inte uppfyllde kraven i art. 15.
221

 

Bristen i Domstolens tillsyn verkar således främst bli aktuell vid bedömningen av om 

det existerar ett allmänt nödläge eller inte. Medlemsstaterna ges i dessa fall ett brett 

tolkningsutrymme på grund av att Domstolen anser att dessa är i en bättre sits att avgöra 

om ett nödläge föreligger. Däremot verkar Domstolen ta sin övervakande uppgift på 

större allvar när det kommer till bedömningen av om vidtagna åtgärder är strikt 

nödvändiga och uppfyller resten av kriterierna i art. 15. Detta kan motverka bristen i 

bedömningen av det allmänna nödläget, eftersom Domstolen ändå granskar de vidtagna 

åtgärderna, vilket innebär att ett åsidosättande av rättigheter i strid med konventionen 

motverkas. Enbart ett allmänt nödläge i sig påverkar ju inte individens fri-och 

rättigheter, utan det är de åtgärder som vidtas till följd av det allmänna nödläget, som är 
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avgörande för individens skydd. Samtidigt kan det inte bortses från att bedömningarna 

är tätt sammankopplade. Det går knappast att helt isolera bedömningen av vidtagna 

åtgärder från bedömningen av det allmänna nödläget, då de står i nära relation till 

varandra. Ett vitt tolkningsutrymme vid bedömningen av om ett allmänt nödläge 

föreligger kommer självklart påverka i vilken utsträckning rättighetsinskränkande 

åtgärder vidtas. Vad som styr om en åtgärd är strikt nödvändig är ju omfattningen av det 

allmänna nödläget, vilket Domstolen har angett att staten själv är bäst på att bedöma. 

Dessutom ger Domstolen stater ett brett tolkningsutrymme även vid bedömningen av 

om åtgärder är strikt nödvändiga, vilket blev tydligt i Irland mot Storbritannien.
222

 I 

detta mål gjorde Domstolen, enligt min mening, inte en tillräckligt ingående granskning 

av de vidtagna åtgärderna. Tolkningsutrymmet får således konsekvensen att Domstolen 

närmast intar en kompletterande roll till medlemsstaten, snarare än en överstatlig 

tillsynsroll. Domstolen bedömer om staten hållit sig inom sitt tolkningsutrymme istället 

för att göra en strikt granskning utifrån kriterierna i art. 15. Så är fallet både vad gäller 

bedömningen av det allmänna nödläget och bedömningen av de vidtagna åtgärderna, 

även om det är tydligare och mer genomgående vad gäller det allmänna nödläget. Om 

Domstolen fortsätter trenden med att överlåta ett brett tolkningsutrymme till den 

derogerande staten finns risken att individens skydd under kristider urholkas, vilket är 

mycket problematiskt. Om det ska finnas en möjlighet att derogera från rättigheter 

måste de krav som ställs på derogationer efterlevas, annars blir derogationsartikeln 

endast en möjlighet för stater att vidta rättighetsinskränkande åtgärder, när de anser att 

det är behövligt. Domstolen bör därför inta en striktare hållning när den bedömer 

derogationer. Om en stat vidtar rättighetsinskränkande åtgärder bör detta granskas mer 

ingående än vad som gjorts hittills. Utgångspunkten måste vara att skyddet för 

individens fri-och rättigheter ska upprätthållas så långt som det bara går, även under 

kristider. Men om detta ska vara möjligt kan inte Domstolen fortsätta ge stater ett alltför 

brett tolkningsutrymme, eftersom detta innebär en risk för att staten sätter sitt behov 

framför individens.  

 Utöver den risk för missbruk som tolkningsutrymmet medför lider Domstolen, på 

samma sätt som Kommittén i sin tillsynsroll, även av att den i mångt och mycket är 

beroende av mellanstatliga/individuella klagomål för att bedriva tillsyn av staters 

derogationer. Europarådets generalsekreterare kan genom art. 52 EKMR begära in 
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upplysningar om staters inhemska lagstiftning och huruvida dessa är förenliga med 

konventionen. Men Domstolens tillsyn sker främst genom klagomålsprocesserna. 

 

6.4 Sammanvägd bedömning av rättighetsskyddet under kristider 

6.4.1 Det nuvarande skyddet av rättigheter  

Det grundläggande syftet med att skapa de internationella konventionerna var att stärka 

skyddet för individen. Enbart ett nationellt skydd för individens rättigheter hade visat 

sig vara otillräckligt, eftersom grova övertramp inträffat. Genom tillkomsten av 

internationella konventioner med överstatliga tillsynsorgan skapades ett sätt att tackla 

dessa typer av problem. Individens rättigheter och friheter var inte längre rent nationella 

frågor. I föregående avsnitt analyserade jag Kommitténs och Domstolens roll som 

tillsynsorgan över IKMPR respektive EKMR. Bägge tillsynsorganen fyller en viktig roll 

för skyddet av de rättigheter som stadgas i konventionen, även under kristider. Genom 

att granska derogationer bidrar de till att upprätthålla individens fri-och rättigheter, även 

när dessa löper som störst risk att åsidosättas. Funktionen mellan tillsynsorganen skiljer 

sig dock åt. Kommittén som saknar förmåga att avkunna bindande domar tvingas inta 

en rådgivande roll och påverkar staters ageranden främst genom sina slutsatser och 

rekommendationer. Dessa väger tungt och har bidragit till att utveckla 

implementeringen av IKMPR i medlemsstaterna. Det går emellertid inte att bortse från 

att Kommittén i sin tillsynsroll är beroende av staters samarbetsvilja. Både vad gäller 

dess möjlighet att granska statliga ageranden, men också vad gäller möjligheten att 

påverka hur en stat agerar under konventionen. Dess roll som tillsynsorgan blir därför 

relativt begränsad.  

 Domstolen är inte på samma sätt beroende av medlemsstatens medverkan för att den 

ska kunna utöva tillsyn. Den har större förmåga än Kommittén att inhämta fakta och kan 

dessutom avkunna domar, vilka medlemsstaterna har förbundit sig att följa. Däremot 

har Domstolen regelmässigt överlåtit ett brett tolkningsutrymme till medlemsstaten 

under derogationer. Detta anser jag utgör ett verkligt problem. Ett överlåtande av 

tolkningsutrymme till medlemsstaterna innebär att tillsynsorganets roll begränsas. Den 

faktiska kontroll som Domstolen bedriver blir mindre och rättighetsskyddet riskerar att i 

stor utsträckning bli utelämnat till medlemsstaterna att ansvara för. I viss mån är det 

nödvändigt att överlämna ett tolkningsutrymme till staten då den har det grundläggande 

ansvaret för att skydda sina invånare och hantera nödlägen. Men de internationella 

konventionerna och dess tillsynsorgan tillkom av en anledning. Det är enormt viktigt att 
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Domstolen tar vara på sin möjlighet att bedriva tillsyn och inte ger medlemsstaterna för 

stort tolkningsutrymme i tron att medlemsstaterna vet bäst och därför kommer agera på 

ett lämpligt sätt. Om det gick att förutsätta att stater agerade korrekt skulle behovet av 

ett tillsynsorgan knappast ha uppstått från första början. Den granskning som 

Domstolen har genomfört i mål gällande derogation hittills, har enligt min mening, varit 

för generös mot medlemsstaterna. Jag anser därför att det finns en brist i tillsynen över 

staters derogationer. En brist som ligger i att stater ges för stort utrymme att själva 

avgöra när rekvisiten i derogationsartiklarna är uppfyllda. Bristen i tillsynsorganen ser 

olika ut. Kommittén saknar möjligheter att bedriva verklig tillsyn, medan Domstolen 

har överlämnat ett för stort utrymme till staten att agera som den själv anser bäst. 

Bristerna får dock samma konsekvens, att möjligheten till derogation kan komma att 

missbrukas och användas även när de legala kraven inte är uppfyllda. I slutändan leder 

detta till att skyddet för individens fri-och rättigheter urholkas. Vilka åtgärder kan då 

tillsynsorganen vidta för att motverka denna brist? 

 

6.4.2 Tänkbara åtgärder för att stärka individens skydd 

Jag har ovan konstaterat att jag anser att Domstolen bör minska det tolkningsutrymme 

som stater ges vid prövningen av derogationer. Eftersom Domstolen har stor förmåga att 

påverka staters ageranden, bör den enligt mig inta en mer kritisk ställning i sin 

granskning. Detta skulle stärka skyddet för individens rättigheter. Under kriser och 

nödlägen löper individens rättigheter en stor risk att åsidosättas även i fall som inte 

täcks av derogationsartikeln. För att motverka risken för denna typ av maktmissbruk 

kan inte Domstolen endast inta en kompletterande tillsynsroll till medlemsstaten, utan 

den bör genomföra granskningar med utgångspunkt i sin egen tolkning av kriterierna i 

derogationsartikeln och endast medge ett mindre tolkningsutrymme till medlemsstaten.  

 För Kommittén, som inte ger stater något tolkningsutrymme vid derogationer, gäller 

det att fortsätta med en strikt granskning av staters ageranden under konventionen. 

Kommitténs tillsyn blir lidande av att den i stor utsträckning bygger på staters 

samarbetsvilja. I kombination med avsaknaden av verkliga påtryckningsmedel (i form 

av bindande domar) finns en kraftig brist i deras tillsyn. Ett sätt att kompensera för 

denna brist är just att inta en objektiv och självständig roll när den granskar staters 

ageranden under konventionen. Kommittén är mycket erfaren och kompetent. Den har 

dessutom uppvisat stor förmåga, genom sina slutsatser och rekommendationer, att vara 

ett stöd till stater som vill agera konventionsenligt under derogationer. Det är dock i de 
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fall som en stat inte vill samarbeta eller ta till sig av Kommitténs råd, som dess tillsyn 

haltar. I dessa fall anser jag, likt McGoldrick, att Kommitténs bästa chanser att påverka 

en stats agerande är att influera omvärldsuppfattningen och därigenom bidra till 

internationella påtryckningar.
223

 Detta gör den bäst genom att etablera sig som ett 

kunnigt, objektivt och strikt granskande organ som åtnjuter omvärldens respekt.  

 Utöver dessa förändringar kan det även finnas ett intresse i att göra det attraktivare 

med mellanstatliga klagomål för att förstärka tillsynen under derogationer. Detta skulle 

innebära att långt fler mål rörande derogationer hamnar hos tillsynsorganen och blir 

granskade. Hittills har mellanstatliga klagomål tyvärr använts i begränsad utsträckning 

vad gäller EKMR och inte alls under IKMPR. Detta är beklagligt då mellanstatliga 

klagomål har flera fördelar gentemot de individuella klagomålen. Dels förutsätter de 

inte att nationella rättsmedel är uttömda, dels inte att någon ska ha fått sina rättigheter 

kränkta. Processen kan därför inledas snabbare. Som Loof påpekar torde stater 

dessutom vara i betydligt bättre ställning än enskilda att inhämta relevant information 

och lämna in väl underbyggda klagomål.
224

 De mellanstatliga klagomålen är dock 

problematiska ur politisk hänsyn. Stater är sällan villiga att inlämna klagomål, om de 

inte själva är berörda av derogationen, eftersom det kan ha negativ inverkan på en stats 

internationella relationer. Loof föreslår därför att det bör övervägas om det ska öppnas 

upp en möjlighet för olika typer av internationella organ att inkomma med klagomål, 

t.ex. Europarådets Parlamentarikerförsamling.
225

 Jag anser att Loof har en poäng i sitt 

förslag. Om det blir mer attraktivt för stater att utöva tillsyn, utan att det påverkar 

internationella relationer, kan det antas bidra till ett starkare skydd för individen under 

derogationer.  
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7 Sammanfattande kommentarer 

I denna uppsats har jag behandlat derogationer från mänskliga rättigheter och den tillsyn 

som konventionsorganen utövar över dessa. Syftet var att utreda om den tillsyn som 

konventionsorganen bedriver, är tillräcklig för att motverka den risk för missbruk som 

derogationsmöjligheten medför. Jag inledde uppsatsen med en redogörelse för 

uppkomsten av de internationella konventionerna och derogationsbestämmelsen. 

Därefter utredde jag de rekvisit som styr derogation och fann att dessa är högt ställda, i 

syfte att motverka missbruk av derogationsmöjligheten. För att rekvisiten ska få någon 

betydelse, krävs det dock att det finns tillsynsorgan, som kontrollerar att de följs. Jag 

fann att tillsynen i vissa delar fungerar olika mellan konventionerna, där 

Europadomstolen har större förmåga att granska staters ageranden, men att båda 

tillsynsorganen bidrar till ett upprätthållande av individens skydd under derogationer. 

Jag kom emellertid fram till att denna tillsyn inte är tillräcklig och att båda 

tillsynsorganen har brister, vilket kan leda till att stater får ett för stort utrymme att 

själva bedöma om de agerar i enlighet med konventionen. Detta kan i slutändan leda till 

att det rättighetsskydd som konventionerna stadgar, urholkas.  

 Derogationer från rättigheter har långtgående konsekvenser för individens 

rättighetsskydd och de rekvisit som styr derogationer är avsedda att skydda individens 

rättigheter genom att motverka missbruk. Rekvisiten får emellertid endast 

genomslagskraft om tillsynsorganen som granskar staters derogationer upprätthåller 

dem i sin prövning. För att motverka missbruk är det av enormt stor vikt att den 

granskning som tillsynsorganen utför är effektiv och strikt. Jag anser därför att 

Europadomstolen bör minska det tolkningsutrymme som stater ges under derogationer. 

Vidare bör Kommittén, utifrån sina begränsade förutsättningar, i högre utsträckning 

försöka påverka världsopinionen, i de fall stater inte samarbetar. Dessa förändringar 

skulle bidra till en utförligare tillsyn av staters derogationer och i förlängningen 

innebära ett större skydd för individen. 

 Slutligen bör betonas att skyddet för individens fri-och rättigheter idag är mer 

omfattande än vad det någonsin varit tidigare. Alltfler länder ansluter sig till 

konventioner som skyddar mänskliga rättigheter och skyddet för individen fortsätter att 

stärkas. Det finns självklara svårigheter i att reglera tillsynen över staters ageranden 

under internationella konventioner. En av dessa svårigheter är att balansera statens 

suveränitet med de överstatliga tillsynsorganens möjlighet att utöva kontroll. Samtidigt 

bör syftet med konventionernas tillkomst poängteras. De tillkom just för att stärka 
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skyddet för individen genom att göra mänskliga rättigheter till något som inte bara 

skyddades på nationell nivå, utan även på internationell nivå. Medlemsstaterna har 

genom att ansluta sig till konventionerna lämnat ifrån sig en del av sin suveränitet, till 

förmån för ett internationellt skydd för individens rättigheter med överstatliga 

tillsynsorgan. Om tillsynsorganen ska kunna kontrollera och upprätthålla 

rättighetsskyddet även under derogationer, när rättigheter löper som störst risk att 

åsidosättas, bör inte för stor hänsyn tas till den statliga suveräniteten, utan 

tillsynsorganen ska agera utifrån de befogenheter som de getts av medlemsstaterna. 

Annars blir tillsynsorganens roll begränsad och det internationella skyddet för 

individens rättigheter riskerar på detta sätt att urholkas, vilket skulle gå helt mot de skäl 

som låg bakom de internationella konventionernas tillkomst. 
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