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l Inledning

1.1 Allmänt konventioner rörande mänskligaom

rättigheter

Efter andra världskriget påbörjades inom FN arbeteett:s ramar
syftande till skyddetstärka för de mänskliga rättigheterna. Dettaatt
skulle ske utarbetandet förklaring de mänskligagenom av en om
rättigheterna, utformandet konvention dessa rättigheter ochav en om
utformandet verkstållighetsbestämmelser i anslutning till deav
materiella reglerna rättigheterna. 1948 den universellaantogsom
förklaringen de mänskliga rättigheterna FN:s generalförsam-om av
ling. Därefter dröjde det fram till 1966 innan två konventioner deom
mänskliga rättigheterna öppnades för undertecknande, dels den
internationella konventionen ekonomiska, sociala och kulturellaom

SÖrättigheter 1971:41 och dels den internationella konventionen
SÖmedborgerliga och politiska rättigheter 1971:42. Kon-om

ventionerna saknar effektiva verkställighetsbestämmelser. Enligt kon-
ventionen medborgerliga och politiska rättigheter övervakarom en
särskild kommitté konventionen granskning ellerrapportergenom av

behandla klagomål Kommittén kan emellertidatt mot stat.genom en
inte fatta några bindande beslut endast påpekandenutan avge

Övervakningenkonventionsstat. konventionengentemot en av om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter sker endast ettgenom

Bland övriga konventioner till skydd för de mänskligarapportsystem.
rättigheterna kan 1965nämnas: års konvention avskaffandetom av

formeralla rasdiskriminering, 1984 års konvention ochmot tortyrav
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-annan grym,

ning 1989 års barnkonvention. heller dessaInte konventionersamt
innehåller nägra verkställighetsbestämmelser. Avsaknaden sådanaav
gör konventionsbestämmelsema inte får konkret innehållatt ett samt

den enskilde inte med stöd dem erhåller något effektivt skydd.att av
Som närmare kommer redogöras för avsnitt 1.3under dettaäratt en
avgörande skillnad mellan FN-konventionema och Europakon-
ventionen.
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1.2 Europakonventionen. Sveriges medlemskap
Europarådetav

Parallellt med FN arbete med stärka de mänskliga rättigheternaatt:s
påbörjades i Europa motsvarande arbete. Europarådet upprättadesett
1949. Det skedde på konferens i London, då tio länder Belgien,en
Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,

Storbritannien 5Norge, och Sverige den maj 1949 undertecknade en
stadga upprättandet Europarådet. I stadganom av angavs som en av
organisationens uppgifter vidmakthålla och vidareutveckla deatt
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Under sin
första session beslöt Europarådets rådgivande församling den 8
september 1949 rekommendera regeringama låta utarbetaatt att
förslag till konvention, skulle innefatta effektiva garantier fören som
individen i fråga åtnjutandet rad de i universellaFN:som av en av
förklaring från 1948 rättigheterna. Med anledning dennaupptagna av
rekommendation tillsattes expertkommitté, utarbetade etten som
förslag till konvention. Sedan detta förslag framlagts och bearbetats

bland ministerkommittén, öppnades konventionen förannatav
undertecknande den 4 november 1950.

1.2.1 kort översikt konventionens innehållEn över

Europakonventionen består förklaring och 66 artiklar. Iav en
förklaringen hänvisas till universella förklaringFN de mänsk-:s om
liga rättigheterna och det slås fast syftet med konventionen äratt att
uppnå fastare enhet mellan Europarådets medlemmar och att ett av
medlen fullfölja detta syfte vidmakthållandetär och utvecklandetatt

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.av
Konventionen uppdelad i fem avdelningar. Avdelning 2-är 1 art.

18 innehåller de materiella bestämmelserna rättigheter ochom
friheter. Konventionen innehåller bestämmelser rätten till liv art.om
2, förbud omänsklig och förnedrande behandling ochtortyrmot samt
bestraffning 3, förbud Slaveri,art. träldom och tvångsarbetemot

till frihet4, och personlig säkerhet 5, tillart. rätten art. rätten
domstolsprövning och garantier i domstolsförfarandet 6, förbudart.

döma till straff stöd i lag retroaktiva straffdomarochmot att utan mot
7, till privat-rätten skydd för och familjeliv, hem och korre-art.

8,spondens till tankefrihet, samvetsfrihet och religions-art. rätten
frihet 9, till yttrandefrihet lO, för-art. rätten art. rätten till
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samlings- och föreningsfrihet art. ll, rätten ingå äktenskap ochatt
bilda familj art. 12, rätten föra talan vid inhemsk myndighetatt om
kränkningar fri- och rättigheterna 13art. förbudsamtav mot
diskriminering 14.att.

15-18 innehållerAn. bestämmelser möjlighet för staterna attom
vid vissa situationer inskränkningargöra i rättigheterna.

Avdelning består enda artikel behandlar upprättandetav en som
europeisk kommission och europeisk domstol för deav en en

mänskliga rättigheterna.
Avdelning lll innehåller regler kommissionen. Här skall särskiltom

anmärkas 25. Enligt denna har kommissionen rättart. att mottaga
framställningar från enskilda icke-statliga organisationerpersoner,
eller enskilda, påstår sig ha blivit kränktagrupper av som av en
medlemsstat. förutsättningSom för kommissionen skall ägaatt uppta

sådan framställning har uppställts den vilken klaganatt stat, moten
riktas, förklarat sig erkänna kommissionens behörighet att motta
framställningar ifrågavarande slag.av

Avdelning IV innehåller regler domstolen. följerDet 44art.om av
endast de fördragsslutande och kommissionenatt ägerparterna

hänskjuta mål till domstolen. 46 följerAv domstolenett art. att
endast har kompetens pröva mål har avgivitatt mot stat som en
förklaring den erkänner domstolens jurisdiktion tvingandeattom som
i och för sig och särskild överenskommelse.utan

Avdelning innehållerV regler förhållandet mellan deltagar-om
och Europarådet, konventionens förhållande till nationellstaterna

lagstiftning, ratifikationsbestämmelser, bestämmelser uppsägningom
och ikraftträdande.

En närmare genomgång de olika artiklarnas innebörd återfinnsav
i avsnitt 4.2-4.14.

1.2.2 Sveriges anslutning till konventionen

Sverige undertecknade konventionen den 28 november 1950 och
ratificerade denna den 4 februari 1952 1951:165,prop. rskr.UU 11,
251. Samtidigt med ratifikationen förklarade sig Sverige erkänna
kommissionens kompetens klagomål från enskildaatt motta personer
m.fl. enligt 25. Erkännandet inte tidsbegränsat.art. var

Beträffande domstolens kompetens anförde departementschefen att
han, innan erfarenheten visat, det vid sidan kommissionen finnsatt av

praktiskt behov domstolen, fann Sverige inte kundeett attav avge
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någon förklaring underkasta sig domstolens kompetens a.attom
ratifikationen konventionen erkände14. samband medI avprop. s.

således inte Sverige den europeiska domstolens kompetens. Först den
1966 Sverige Europarådets generalsekreterare15 juni deponerade hos

förförklaring enligt 46 i konventionen innebörd Sverigeart. attaven
frågortid fem år räknat från den 13 maj 1966 erkände i allaatten av

jurisdiktioneller tillämpning konventionen domstolenstolkningom av
särskild överenskommel-skulle tvingande i och för sig och utanvara

1966:33, rskr. 152. svenska erkännandetUU Detprop. avse
för ytterligare femårs-domstolens behörighet har förnyatssenare

1975762120, 198081:96, 198586:94 ochperioder 1971:13,prop.
13 1996.199091:79 och löper således den majut

1953, då tioEuropakonventionen trädde i kraft den 3 september
ratifikationer jfr 66, 2.medlemsstater hade deponerat sina art. st.

Europakonventionen1.2.3 Tilläggsprotokoll till denav
195220 mars

för6 artiklar. innehåller skyddTilläggsprotokollet består 1Art. ettav
bestämmelse till under-äganderätten. 2 rättenArt. upptar en om

verksamhetvisning stadgar vid utövandet den statensamt att staten av
uppfostran och undervisning skall respekte-kan påtaga sig i fråga om

uppfostran ochföräldrarnas tillförsäkra sina barnrätt att enra
föräldrarnas religiösaundervisning står i överensstämmelse medsom

3 till fria val.och filosofiska övertygelse. rättenArt. garanterar
1952tilläggsprotokollet den 20 ochSverige undertecknade mars

1953:32,juni 1953 UUdeponerade sin ratifikation den 22 prop.
ratifikationen gjorde Sverige förbehåll1953:1, rskr. 124. Vid mot

föräldrar under hän-då Sverige inte kunde medge rätt attart.
befrielseför sina barn erhållatill sin filosofiska övertygelsevisning

Sverige medge föräldrarskolundervisning. heller kundefrån viss Inte
skyldigheten delta ierhålla befrielse frånför sina barnrätt attatt

såvida inte barnen hadekristendomsundervisning tros-en annan
anordnad till-för dessabekännelse svenska kyrkans ochän var

jfr avsnitt 9.4.2.fredsställande religionsundervisning Del A
1952 1966 erkännandeförklaringar Sverige ochDe avgav omsom

gällde rättig-domstolens ävenkommissionens och kompetensav
heterna i tilläggsprotokollet.

1954, tiokraft 18 maj dåTilläggsprotokollet trädde i den stater
ratificerat detta.
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1.2.4 Protokoll 2 6 maj 1963dennr av

protokollet framgår på ministerkommitténAv begäran fåratt av
domstolen rådgivande yttranden rörande rättsliga spörsmålavge
avseende tolkningen konventionen och protokollen till densamma.av

Sverige undertecknade protokollet den 6 maj 1963 och deponerade
sin ratifikation den 13 juni 1964 1964:87, 137.prop. UU rskr.

Protokoll 2 trädde i kraft den 21 september 1970 då samtliganr
tillträtt detta.stater

1.2.5 3 6 maj 1963Protokoll dennr av

Protokoll infördes3 i syfte underlätta arbetet i kommissionenattnr
och innebar bland ändrade avvisningregler mål.annat om av

Protokollet undertecknades Sverige den 6 maj 1963 och ratifika-av
tionsinstrumenten deponerades den 13 juni 1964 1964:87, UUprop.

rskr. 137.
Protokollet trädde i kraft den 21 september 1970 då samtliga stater

tillträtt detta.

1.2.6 16 1963Protokoll den4 septembernr av

fjärdeDet tilläggsprotokollet innehåller bestämmelser förbud motom
frihetsberövande enbart på grund oförmåga fullgöra avtaladattav
förpliktelse 1, till personlig rörelsefrihetart. rätten 2,art. rätten

vistas i sitt hemland 3 och förbud kollektiv utvisningart.att mot av
utlänningar 4.art.

Sverige undertecknade protokollet den 16 september 1963 och
deponerade sin ratifikation den 13 juni 1964 1964:87,prop. UU
rskr. 137. Vid 25ratifikationen förklarade Sverige den enligtatt art.
i konventionen redan avgivna förklaringen erkännandeom av
kommissionens kompetens även innefattade de i det fjärde protokollet
angivna fn- och rättigheterna.

förklaring 1966Den Sverige erkännande dom-som avgav om av
stolens kompetens omfattade rättigheterna i protokoll 4.även nr

Protokollet trädde i kraft den 2 maj 1968 då fem medlemsstater
hade ratificerat detta.
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1.2.7 Protokoll 20 januari 19665 dennr av

5Genom protokoll ändrades 22 och 40 i konventionen när detart.nr
gällde mandattiden för ledamöterna kommissionen och domstolen.av

Protokollet undertecknades Sverige den 20 januari 1966 ochav
ratifikationsinstrumenten deponerades den 27 september 1966.

Protokollet trädde i kraft den 20 december 1971, då samtliga
medlemsstater godkänt detta.

1.2.8 Protokoll 6 28 april 1983dennr av

Det sjätte tilläggsprotokollet innehåller regler dödsstraffetsom av-
skaffande i fredstid. Sverige undertecknade protokollet den 28 april
1983 och godkände detta år 1983 84:31,under hösten prop.samma

62.UU rskr.
Protokollet trädde i kraft den 1985, då feml godkäntstatermars

detta.

1.2.9 Protokoll 22 november 19847 dennr av

Protokollet utlänningar vissa garantier för proceduren i utvis-ger
ningsärenden och skapar ocksål överklaga brott-art. rätt atten
målsdomar 2 och till ersättning vid oriktiga brottmåls-art. rätten

3. förbjuds bestraffning fördomar Dessutom åtal ochart. nytt ny
redan varit föremål för lagakraftägande 4 ochbrott dom att.som
lika rättigheter för och kvinna under äktenskapet ochgaranteras man

vid upplösning 5.dess art.
Sverige undertecknade protokollet den 22 november 1984 och

deponerade sin ratifikation den 8 november 1985 198485: 123,prop.
305.31, rskr. Vid ratifikationen förklarade SverigeJuU att man

25enligt i konventionen erkände kommissionens kompetens attart.
klagomål från enskilda m.fl enligtta emot samt att art.personer man

46 jurisdiktion beträffande deterkände domstolens tvingande även
sjunde tilläggsprotokollet.

Protokollet i kraft den 1988, då sju deltagar-trädde l november
ratificerat detta.stater

8 19 19851.2.10 Protokoll dennr av mars

i proceduren införProtokollet innehåller regler ändringarom
kommissionen och domstolen. Syftet med ändringarna attvar
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förbättra och särskilt påskynda förfarandet vidatt kommissionen. Den
viktigaste ändringen är kommissionen möjlighetatt arbeta påattges
kamrat, och skall bestå minst sju ledamöter.som var en av

Sverige undertecknade protokollet den 19 1985 och deponera-mars
de ratifikationsinstrumentet den 10 januari 1986 prop. 198586:18,
UU rskr. 20.

Protokollet trädde i kraft den januari1 1990, då samtliga deltagar-
godkänt detta.stater

1.2.11 Protokoll 9 den 6 november 1990nr av

Genom protokollet enskild klagande rätt hänskjuta målges atten ett
till den europeiska domstolen. Domstolens prövning sådant målettav
är dock beroende prövningstillstånd lämnas.att Sverige och fleraav
andra medlemsstater har undertecknat detta protokoll den 6 november
1990. Sverige har emellertid ännu inte ratificerat eller godkänt pro-
tokollet. Detta sammanhänger med ändamålsenlighetenatt proto-av
kollet måste i ljuset de långtgående reformförslagses av mer
avseende konventionsorganen för närvarande bereds inomsom
Europarådet.

1.2.12 Protokoll 10 den 25 1992nr av mars

Genom protokollet ändras 32 i konventionenart. reglerarsom
omröstningen i ministerkommittén när den till ställning tilltar om en

Ändringenkränkning konventionen skett. innebär sådantav att ett
beslut skall majoritet de ledamöterantas berättigadeärav en av som

säte i kommittén.att ta För närvarande krävs två tredjedels majoritet.
Sverige undertecknade protokollet den 9 april 1992 och godkände

detta under hösten år prop. 199192:l65, UU 29, rskr. 303.samma
Protokollet har ännu inte trätt i kraft.

1.3 Internationell kontroll konventionensav
efterlevnad

Genom konventionen har upprättats två europeiska nämligenorgan,
kommissionen för de mänskliga rättigheterna och domstolen för de
mänskliga rättigheterna. Dessa Europarådets minister-samtorgan
kommitté har till uppgift övervaka konventionensatt efterlevnad.
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kon-antingenanhängiggörasmålkankommissionenInför av en
ellermålmellanstatligakonventionsstatventionsstat mot annanen

klago-enskildaorganisationellerenskild statmot enpersonav en
formellapåantingenmålkan avvisa rentKommissionenmål. ett

flestaallraogrundad. Deuppenbarttalandärför ärellergrunder att
dåfalldekommissionen. Iavvisasklagandeenskildamedmål av
tillmålbeslutarkommissionen etttasker attavvisning inte utan upp

dels görauppgiftendubbladenkommissionen attprövning harsaklig
tillställa sigoch delsmålet parternasfakta irörandeutredningen

inteförlikning. Kommerståndfå tilli syfteförfogande enatt en
vilkenkommissionenutarbetar rapport,ståndförlikning till avgesen

häreftermåletförutsättningar kanvissaUnderministerkommittén.till
intedomstolsprövningdomstolen. Omprövningföremål förbli av

skallslutligtministerkommittén tadetstånd ärtillkommer som
kon-kränktharkonventionsstatvederbörandetillställning om

erkäntdeförutsättningunderär attberördaDeventionen. staterna -
ochdomstolenseftersigskyldiga rättakompetensdomstolens att-

kon-kränkningari frågoravgörandenministerkommitténs avom
ventionen.

deblandsärställningsåledeskonventionen intareuropeiskaDen en
mänskligadeskyddaaspekterolikasyftar tillkonventioner att ursom

harkontrollsystempå detalltframförberor atträttigheterna. Det som
deteffektivt änbetydligtkonventionen är somskapats mergenom

föreskriver.ämnesområdeinom dettakonventionerandra
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2 Sverige och Europakonventionen

2.1 Allmänt fullgörande internationellaom av
avtal

Effekten internationell Överenskommelse år den anslutandeav en att
har lojalt fullgörastaten de åtagandenatt framgår överens-som av

kommelsen. Parterna folkrättsligtär förpliktade till derasatt attse
nationella myndigheter tillämpar överenskommelsens bestämmelser.
Underlåtenhet härutinnan folkrättsbrott.utgör Det ñnns ingen allmän
folkrättslig regel för hur de avtalsslutande skall gå tillstaterna väga
för uppfylla sina konventionsförpliktelser.att Ibland kan den
internationella överenskommelsen innehålla bestämmelser hurom
konventionen skall fullgöras. Vanligtvis saknas dock sådana be-
stämmelser, så även beträffande Europakonventionen. Parterna har
således full handlingsfrihet i fråga den teknik de vill använda förom

uppfylla åtagandena i konventionen.att

2.2 Olika metoder införliva konventionatt en
med nationell rätt

I många gäller allmänstater statsrättslig princip ingångnasom en att
konventioner automatiskt blir del den interna, nationella rätten.en av
Dessa konventioner skall således direkt tillämpas domstolar ochav
andra myndigheter på sätt nationellt stiftad lag. Detta ärsamma som
förhållandet i USA, Frankrike, Hollandt.ex. och Belgien. I andra
rättssystem de skandinaviska länderna,t.ex. Storbritannien,som
Tyskland och Italien existerar inte sådan automatik. Det krävs dåen

införlivande med denett nationella rättsordningen för konatt
ventionen skall kunna direkt tillämpas i landet. Att Sverigeen av
tillträdd konvention inte blir direkt tillämplig för de svenska dom-
stolarna och myndigheterna detta föreskrivitsutan i lagatt torde i dag
stå helt klart. Såväl Högsta domstolen, Regeringsrätten Arbets-som
domstolen har uttalat internationella överenskommelseratt inte utan
förmedling lagstiftning blir gällande svensk rätt 1972ADav nr
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nen.
användning förkommit tilltvå olika metoderSverige har attI

ochtransformationnationellmed rätt,konventionerinförliva
inkorporering.

bestämmel-i vad måntill början,undersökstransformationVid en
lagstiftning. Omi gällandemotsvarighetkonventionen hariserna

i konventionenmateriella reglernadehandenjämförelsen vid attger
föråtgärd vidtasingenbehövernationella rätten,finns i den attredan

konstaterande kon-denna. Dettakonventionen medinförliva att
förkallas i Norgebefintliga lagreglerstriderventionen inte mot

däremot dennormharmoni. OmförDanmarkretsharmoni och i
reglerinnehållermotsvarighet till ellerlagstiftningen saknarnationella

konventionende delarkonvention omarbetasstrider mot avensom
författningstexttill svensksvensk rättinförlivas medbehöversom

svensktianvändasbrukarspråkbruksystematik och detdenmed som
gällerdetofta närmetod har använtslagstiftningsarbete. attDenna

civilrättsområdena ettochstraff-,konventioner påinförliva process-
förekommerlufträtten. Vidaresjö- ochfinns inomexempelflertal en

konventionibestämmelsernametod, nämligendennavariant att enav
författningsvensk trans-in ioförändrat skicki så tasgott ensom

versionensvenskadenså fall är detöversättning. Iformation genom
i Sverige.konventionen tillämpassomav

bestämmelser-svensk lagföreskrivs idäremotVid inkorporering att
används,metodSverige. När dennagälla ikonvention skallina en

ochengelskafall påEuropakonventionensiautentiskablir den texten,
brukarsvenskaöversättning tillsvensk lag. Engällandefranska, som

införlivaautentiskaden Attvid sidanpublicerasdock texten.av
undervanligareblivit alltinkorporering harkonventioner genom

det inter-införlivandetvidanvändesmetodär. Denna avsenare
internationell jim-1985:193lagenjärnvägsfördragetnationella om

internationellakonventioneninförlivandetvidvägstrañk och omav
Även EES-avtaletsinternationella köp.1987:822lagenköp om

svenski rättprotokoll inkorporerasvissahuvuddel och engenom
1992:1317.SFSsärskild lag

bådadeföredra färmetod ärvilkenbedömningVid attsomaven
enskildai detvarandranackdelar vägasför- ochmetodernas mot

tids- ochdenhör ärinkorporeringsmetodens fördelarfallet. Till att
omarbetas tillskallbestämmelsernaarbetsbesparande jämfört med om
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svensk lagtext. Vidare det fördelär rättstillämpningen i deatten
konventionsbundna grundas på Emellertid kanstaterna text.samma
det innebära praktiska svårigheter tillämpa på främmande språkatt en
och med främmande lagstiftningsteknik avfattad Konventions-text.

dessutomär ofta resultatet kompromisser mellan olikatexter av
uppfattningar och de kan därför eller mindre oklartvara mer
formulerade. kan bidraDetta till öka rättsosäkerheten.att

2.3 Hur har Sverige uppfyllt
Europakonventionens bestämmelser

Som tidigare införlivas konventioner normalt med svensk rättsagts
lagstiftning. Ett skenbart undantag härifrån föreligger, närgenom

redan existerande lagregler tillräckligaär för Sverige skall kunnaatt
fullgöra sina förpliktelser konventionsstat. I sådana fall är detsom
inte nödvändigt vidta några lagstiftningsåtgärder för uppfyllaatt att
konventionens krav. dennaDet är situation föreligga, näransettssom
Sverige tillträtt Europakonventionen och tilläggsprotokollen. Om man
bortser från föräldrarätten, där Sverige gjort förbehåll i sambandett
med ratiñceringen, har Sverige sig kunna påta sig förpliktel-ansett

i konventionen genomföra någon lagstiftning ellerutan attsema ny
ändra befintlig. fri- och rättigheterDe i Europa-att garanterassom

konventionen och dess tilläggsprotokoll har således ansetts vara
tillräckligt skyddade i gällande svensk Uttalandenrätt. attom
konventionens regler överensstämmer med gällande svensk harrätt
också gjorts i samtliga propositioner vid ratificeringen kon-av
ventionen och tillåggsprotokollen.

Den svenska uppfattningen svensk rätt överensstämmer medattom
Europakonventionens bestämmelser har med tiden kommit framståatt

inte alltid alldeles korrekt, då Sverige vid flertal gånger fälltsettsom
för brott konventionen. Detta hänger med denmot attsamman
europeiska kommissionen och domstolen tolkning vissagettgenom

konventionens artiklar innebörd knappast kunde förutsesav en som
vid konventionens ratiñcering.

2.4 Sveriges löpande anpassning till

Europakonventionens regler

effektEn Sveriges tillträde till konventionen Sverige måsteär attav
till inte lagstiftning kommer strida Europakon-att att motse ny
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ventionen. På så vis lägger konventionen band på den svenskeett
lagstiftaren. Utvecklingen vid Europadomstolen har lett till att man
i regeringskansliet i avsevärt ökad omfattning granskarnumera

Ävenlagrådsremisser och propositioner utifrån konventionsaspekten.
Lagrådet har ägnat ökad uppmärksamhet åt dessa frågor. kanHär
nämnas Lagrådet sig avseende Europakonventionensatt yttrat

ailin-förhållande till lagförslag på exempelvis följande områden:
ningslagen, lagen vinstdelningsskatt, lagen ändring i lagenom om om

till fiske,rätt plan- och bygglagen, lagen tillfällig förmögen-om
hetsskatt för livförsäkringsbolag m.fl., rättegångsbalken dels om
häktningsreglema och dels skyldighet hålla förhandling, lagenattom

vård missbrukare i vissa fall, smittskyddslagen, lagenom av om
valutareglering, räddningstjänstlagen, lagen allmänt lönestoppom

rättsprövningslagen.samt

2.5 Mål Sverige vid Europadomstolenmot

Nedan följer kortfattad redogörelse för vissa avgöranden moten
Sverige vid Europadomstolen. En närmare genomgång kommissio-av

och domstolens praxis med redogörelse för avgöranden motnens
Sverige återfinns under avsnitt 4. De svenska målen vid Europa-
domstolen återfinns också i kronologisk ordning i bilaga 2.nr

Domstolen har sedan dess tillkomst avgjort 250 mål. flestaDeca
under tiden 1976 framåt.och 27 domar mål Sverige. Avmotavser
dessa sju helt friande.är Två fastställande förlikning. I deavser av
återstående 18 fallen har således konventionsbrott konstaterats.
Klagomålen Sverige kan indelas följandei kategorier:mot grovt

Domstolsprövning förvaltningsbeslutav
Påstådda kränkningar äganderättenav
Omhändertagande barnav
Vissa rättssäkerhetsgarantier vid domstolsprövning
Utlänningsärenden

Den första kategorin mål rör problem sammanhänger medett som
svensk förvaltningstradition. äldre tiderI utövade kungen den högsta
domsmakten hansätt högsta förvaltningsmyndig-samma som var
het. Successivt anförtroddes kungens domsmakt till domstolarna. En

del förvaltningsrättsligade ärendena har emellertid kommitstor attav
ligga kvar hos kungen eller Kungl. Majzt sista instanssom numera-
regeringen. Beslut i sådana ärenden kan beröra den enskildes rått.
Det med påavseende sådana beslut konventionsenlighetenvar som av
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det svenska kom ifrågasättas. 6Art. i konventionensystemet att ger
tillrätt domstolsprövning tvister civila rättigheter ochav om

skyldigheter. Då Sverige ratificerade konventionen utgick ifrånman
därmed avsågs frågor hörde tillatt den traditionella civilrätten,som

förmögenhetsrätten och familjerätten, vilka föll under de allmänna
domstolarnas kompetens. 6Att skulle komma tillämpas ocksåart. att
på det förvaltningsrättsliga området inte förutsett regeringen.var av
Europadomstolen har emellertid intagit just denna ståndpunkt.
Slutsatsen har blivit Europadomstolen 6 tillämpligatt ochart.anser

domstolsprövning således krävsatt vid prövning alla tvister därav
beslutet direktär avgörande för den enskildes privata rättigheter och
skyldigheter. Detta gäller tvistefrågan hör under denoavsett om
offentliga rätten eller under privaträtten. Därmed har tillrätt
domstolsprövning kommit krävas i ärenden indragningatt om av
olika tillstånd bedriva visstyper näring, trafiktillstånd,attav en
utskänkningstillstånd, förvärvstillstånd, frågor byggnadslovom
liksom planärenden Inom dessa områden saknades enligt svenskm.m.
rätt möjlighet för den enskilde få uppkomna tvister prövadeatt av
domstol och konventionsbrott har därför föreligga.ansetts

Äganderättsskyddet i det första tilläggsprotokollet har upphovgett
till flera klagomål, ofta i kombination med klagomål avsaknadom av
domstolskontroll. Det är emellertid endast i Sporrong-Lönnroth-målet

kränkning har föreligga. Domstolen har intagit mycketansettssom en
försiktig hållning till frågan i vad mån den enskildes intresse börom
få vika för allmännyttigt intresse då det gäller intrångett i ägande-
rätten.

Målen omhändertagande barn har regel gått på fåom ut attav som
svenska myndigheters och domstolars beslut omhändertagandeom av
barn och därmed sammanhängande frågor underkända såsom
konventionsvidriga. Det är skyddet för privat- och familjelivet i 8an.

åberopats föräldrar fått sina barn Omhändertagna.som av som
Domstolen har inte i något fall underkänt omhändertagande-beslutett

sådant, däremot försättet dess genomförande i två fall målensom -
Olsson I och Margareta och Roger Andersson.

Domstolen konstaterade i målet Olsson I placeringenatt treav
syskon i olika fosterhem på långt avstånd från hemmet innebar en
kränkning föräldrarnas rätt till skydd för familjelivet. måletIav
Margareta och Roger Andersson fann domstolen kränkningatt en
skett 8 socialnämnden ålagt modern mycketart. attav ettgenom
långt gående förbud umgås med sin Omhändertagnaatt Ison.
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kränkning målenytterligare två mål har Sverige fällts för 8art.av -
efterEriksson och Olsson Målen rörde flyttningsförbud barnII. av

omhändertagandebeslut umgängesrättsinskränlcningarupphävt samt
Domstolen ansåg i målet Eriksson flyttningsförbudetmed barnen. att

kombination restriktiva umgängesrättsbegränsningar intei med var
grunda-acceptabelt begränsningarna inte heller lagligensamt att var

målet Olsson fann domstolen 8 kränkts dåde. I umgänges-att art.
så avsåg före juli 1990 saknaderättsbegränsningarna vitt tiden den l

lagstöd.
rättssäkerhetsgarantierna i domstolsför-Klagomålen avseende

förhandling ifarandet främst områden, till muntligrör rättentre
opartisk domstol debrottmål i till prövningöverrätt, rätten samtav

haft isvenska häktningsreglema. fyra mål har domstolen prövaI att
vilken utsträckning 6 i konventionen kan tillrättart. anses enge
muntlig förhandling i hovrätt också då sådan förhandling hållits i
tingsrätten målen Ekbatani, Helmers, Andersson och Fejde. målenI
Ekbatani och Helmers ansågs detta fallet.vara

den svenskamålet Langborger prövade EuropadomstolenI om
Bostadsdomstolen utgjorde opartisk domstol vid prövning av enen

då tvisten frågatvist mellan hyresgäst och hyresvärd rörde enen en
ingåendedär de i Bostadsdomstolen intresseledamöterna kunde anses

ha intresse stred hyresgästens. Domstolenmotett gemensamt som
vidansåg Bostadsdomstolen inte utgjort opartisk domstolatt en

prövning tvisten.av
målen McGoff det fråga hur längeI Skoogström och envar om

får hållas innan frihetsberövandet skallfrihetsberövad prövasperson
för långdomstol. svenska regelsystemet ansågs medgeDet enav

tidsutdråkt innan den misstänkte fick sin sak prövad domstol.av

2.6 följdreformer tillExempel på av

praxisEuropadomstolens

2.6. Rättsprövningslagenl

fällts föri de mål där Sverige kränkning Europakon-Domarna av
ventionen har lett till flera effekter på den svenska lagstiftningen.
Beträffande 6 i konventionen till domstolsprövning harrättart. om
de fällande i Europadomstolen föranlett helt lagdomarna en ny -

1988:205 vissa förvaltningsbeslut.lagen rättsprövningom av
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I promemorian Ds Ju 1986:3 Europarådskonventionen och rätten
till domstolsprövning i Sverige, låg till förgrund lagförslaget,som
konstaterades lagstiftningen inte fullt uppfylldeatt konventionensut
krav på rätt till domstolsprövning. Därför föreslogs Regerings-att
rätten skulle utvidgad befogenhet pröva ñrvaltningsbeslut därattges
regeringen sista instans. Detta skulle utvidgningvar ses som en av
det befintliga resningsinstitutet, vilket är extraordinärt rättsmedelett
och inte uppfylla konventionens krav på tillrätt domstolspröv-anses
ning. Enligt promemorian det tillräckligt den domstolspröv-attvar
ning skulle kunna ske laglighetsprövning.som var en

Lagen rättsprövning vissa förvaltningsbeslut trädde i kraftom av
den juni1 1988 tillämpas till utgången år 1991att prop. 1987av
88:69. Lagen paragrafer och anvisarupptar kassatorisk laglig-sex en
hetsprövning skall ske Regeringsrätten, vilken kan upphävasom av

meddelat beslut. Tillämpningsområdetett har gjorts förhållandevis
vidsträckt. I propositionen talas beslut med anknytning tillom
äganderätten med exempel beslut fattade enligt expropriations-som
lagen, förköpslagen, vissa förvärvslagar m.fl. Vidare talas beslutom
med anknytning till rätten driva näring. Lagen stadgaratt även
uttryckliga undantag från tillämpningsområdet, beslut fattadet.ex. av
vissa domstolsliknande nämnder, arrendenämnder, hyresnämndersom
och övervakningsnämnder, beslut i utlänningsårenden.samt

I förarbetena till lagen detsägs i första hand är laglighetsbe-att en
dömning skall göras Regeringsrätten bör kunnaatt över-som men
pröva också den faktabedömning ligger till grund för tillämp-som
ningen föreskrifter. Däremot skall prövningen inteav avse en
tillämpning Europakonventionens regler, då dessa inte utgör delav en

vår inhemska rättsordning. Man bör också försiktig medav attvara
utsträcka prövningen till omfatta de bedömningar myndig-att som
heterna gjort inom för sina befogenheter välja mellan fleraattramen
tänkbara beslut. Det skall inte heller bli någon domstolsprövning av
politiska lämplighetsfrågor. I fråga muntlig förhandling sägs attom
9 förvaltningsprocesslagen§ skall tillämplig vilket innebär attvara
Regeringsrätten får hålla muntlig förhandling när det kan antas vara
till fördel för utredningen eller det främjarnär snabbt avgörande.ett
I propositionen uttalas förvaltningsprocesslagen ståatt ianses
överensstämmelse med konventionen, då denna inte uppställer ett
absolut krav på muntlig förhandling inför domstol.

Beträffande de domstolsliknande nämnderna uttalas departe-av
mentschefen frågan dessa skallatt domstolar iom anses vara
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Europadomstolen. börkonventionens mening inte har prövats Manav
domstolar i kon-därför utgå ifrån sådana nämnder kan räknasatt som

prövningsmöjligheten borde därför inteventionens mening. Den nya
oenhetliga gällde i fråga dessaomfatta beslut. Då reglerderas om

vissa ändringar i dettasammansättningar föreslogsnämnders
hänseende.

förlängts gälla tillmindre justeringarhar efter vissaLagen att
51.199091:176, 199192:KU 12, rskr.utgången 1994 prop.av

anförde före-förlängning tillämpningstidenskäl förSom aven
Europadomstolen intestatsrådet bl.a. eftersom ännudragande att

meddelats Regeringsrättennågot klagomål beslutprövat över avsom
det för tidigt definitivträttsprövningslagenmed stöd att tavarav

form borderättsprövningslagen i dess nuvarandeställning till om
domstolenfråga inte heller prövatsEnperrnanentas. av varsom

rättsprövningslagen jämställsenligt medhuruvida de nämnder som
tillämpningen 6. Till dettagodtas sådana viddomstolar art.avsom

syftarolika författningar bl.a.arbetet medkom översynatt av somen
konventionens krav på tillgång tilltill svensk skall tillgodoserättatt

därför viktdomstolsprövning inte avslutat. Detännu attvar avvar
ytterligare tids tillämpning lagenerfarenheteravvakta de avsom en

kunde ge.
tillämpning.förslaget förlänga lagensLagrådet yttrade sig över att

följande 17:Lagrådet bl.a. a.yttrandet anmärkteI prop. s.

torde allmänt ha tolkats så, denArtikel 6 i Europakonventionen att
inför domstol. falltill muntlig förhandling Derättpart enger en

gällt efterosäkerhet har främst rättenhar föranlett att ettsom
muntlig för-första instans påfordramuntligt förfarande i en ny

ocksåöverinstansförfarandet. Europadomstolen harhandling i
i fallmuntlig förhandling kunna undvaras då parternaansett en -

sin till sådanimplicit avstår från rättuttryckligen eller en-
skriftlig handläggning.och nöjer sig med Förförhandling att

konventionen därför till muntligundvika konflikter med bör rätten
rättsprövningsförfarandet inskrivas i lagen såförhandling i snart

i förhållande tillmöjligt. Intill dess så skett kan problemensom
förhandlingmuntligkonventionen lösas begäranatt parts omgenom

faller tillämp-tillmötesgås sådana mål inomregelmässigt i som
6 i konventionen.ningsområdet för art.

någon särlösning i frågaförordades dock inteI propositionen om
rättsprövningsför-muntlig förhandling såvitt gällermöjligheterna till

betänkandet 1992: 138 Någrafarandet. det nyligen framlagda SOUI
föreslagits bl.a. till muntligfrågor Regeringsrätten, har rättenattom
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förhandling utvidgas i rättsprövningsmålen. Om denna fråga vidarese
avsnittet svensk rätt under avsnitt 4.2.6 6.om art.om

Ändringar2.6.2 i expropriationslagen

Målet Sporrong-Lönnroth föranledde expropriationslagen ändradesatt
ÄndringarnaSFS 1988:206. medförde regeringen skulle kunnaatt

ompröva beslut expropriationstillstånd,ett förhållandenom om
ändrats sedan det ursprungliga beslutet meddelades. Vidare stadgades

expropriationstillståndatt skulle förfalla,ett saken inte fullföljtsom
inom år från det tillståndetett beviljades.att

Ändringar2.6.3 i rättegångsbalken

På grund Europadomstolens praxis rätten ofördröjligen fåav attom
frihetsberövande prövatett domstol 5art. punkt 3 infördes vissaav

Ändringarnaändringar i rättegångsbalken SFS 1987:1211. innebar
bl.a. häktningsförhandling aldrig fåratt hållas fyraän dagarsenare
efter det den misstänkte elleratt anhållningsbeslut verkställdes.greps
Tidsfristen gäller även i överrätt rätten beslutat häktningom om av
någon inte är närvarande och denne sedan grips varvid för-som

Ändringarnahandling skall hållas. fick till följd domstolarna måsteatt
hålla häktningsförhandlingar även under helger.

Ändringar2.6.4 i reglerna Bostadsdomstolensom
sammansättning

I målet Langborger Sverige fann Europadomstolenmot Sverigeatt
kränkt konventionens bestämmelser rätt till opartiskom envars en
rättegång. Kränkningen hade skett i samband med Langborger förtatt

tvist till Bostadsdomstolen för få prövat s.k. förhanden att om en
lingsklausul fanns intagen i hans hyreskontrakt skulle bortsom tas ur
avtalet. När målet avgjordes i Bostadsdomstolen deltog s.k. in-
tresseledamöter. Eftersom dessa i det aktuella målet kunde ha ett

intresse stred Langborgersgemensamt fann domstolenmotsom att en
kränkning 6 skett. Avgörandet leddeart. till lagändring komav att en
till stånd, vilken innebar Bostadsdomstolens och Hyresnämndernasatt
sammansättning ändrades för vissa mål där den enskildetyper av

intresse kan stå ipartens konflikt med såväl hyresgäströrelsensanses
fastighetsägamas intressen SFS 1991:636.som
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Ändringar vårdi lagen2.6.5 av ungaom

Eriksson-målet,avgörande iEuropadomstolensPå grund somav
1990:52 medlageninfördes ibarn,omhändertagandegällde av

beslutreglervårdbestämmelser attattsärskilda omav ungaom
flyttningsförbud skall kunnasamband mediumgängesrättbegränsa

domstol.överprövas av

Ändringar jordförvärvslageni2.6.6

instansordningenändrades1991:669lagstiftning 1991 SFSGenom
fåärenden skallsådanabeslut ipå såjordförvårvsärenden sätti att

regeringen. Iför tilli ställetkammarrätttillöverklagas prop.
i måletEuropadomstolenmedändringen199091:l55 motiveras att
saknasdetförhållandetkonstateratHåkanssonSturesson attatt

domstol strediprövadeförvärvsärenden motfåmöjlighet att
konventionen.
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3 Konventionens nuvarande

ställning i svensk rätt

3.1 Möjligheterna i dag tillämpaatt

Europakonventionen i svensk rätt

Vad har då Sveriges anslutning till Europakonventionen inneburit i
praktiken Gentemot de övriga konventionsstatema har Sverige
förpliktat sig tillse de i konventionen angivna rättigheternaatt att

alla befinner sig under svensk jurisdiktion. Svenskagaranteras som
domstolar har vid flera tillfällen ställts inför frågan vilkenom
betydelse borde tillmätas konventionen i den interna rättstillämp-som
ningen. I bl.a. följande rättsfall har uttalat sig konventionensman om

RÅbetydelse i enskilda mål; 1974 61,ref. 1981 1205,NJA NJAs.
1988 572, 1989 131,NJA NJA 1991 188, 1991 512NJAs. s. s. s.

SÖIoch II, HD:s beslut 1992-06-24, 309-311, HD:s beslut 1992-08-
SÖ14, 422 beslut 1992-09-14,HD:s 463.SBsamt

Av dessa avgöranden framgår konventionen i dag inte direktäratt
tillämplig i svensk rätt. innebärDetta dock inte den saknaratt
betydelse för den svenska rättstillämpningen. En viktig princip är att
svensk lag såvitt möjligt bör tolkas så den överensstämmer medatt
Sveriges åtaganden enligt konventionen. Domstolar och myndigheter
kan alltså beakta de regler konventionen innehåller liksom beaktasom
den praxis utvecklats konventionsorganen. rättsfallSenaresom av
från Högsta domstolen tyder på ökad lyhördhet för Europadom-en
stolens domar. Ger den svenska rättsregeln för olika tolk-utrymme
ningar står det alltså domstolen eller den tillämpande myndigheten
fritt använda sig konventionen tolkningsdatum blandatt ettav som
flera. Man har då möjlighet göra konventionskonform tolkningatt en
för undvika konventionsbrott. Men skulle domstolen eller myndig-att

finnaheten det uppstår direkt konflikt mellan svenskatt en en
rättsregel och innehållet i konventionen kan domstolen eller myndig-
heten inte underlåta tillämpa den svenska lagen.att
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3.2 Hur har frågan införlivandeom av

Europakonventionen tidigare behandlats

Vid tillträdandet till konventionen ansågs interndet svensk rättatt
överensstämde med konventionens Någon anledning tillkrav. inför-
livande denna fanns därmed inte. Under förarbetena till 1974 årsav
regeringsform fråganblev konventionen åter aktuell. sittIom
remissvar Grundlagberedningensöver förslag till regeringsform
påpekade Svea hovrätt kunde överväga starkareatt att ettman ge
skydd för grundrättighetema införa stadgande iatt ettgenom
grundlagen Europakonventionen och FN konventionerattom :s om
mänskliga rättigheter tillämpasskulle nationellt. Departementschefen

1973:90yttrande i 195 följande:prop. s.

ytterligare och införliva rättighetskonventionemaAtt medta ett steg
svensk emellertid på praktiskarätt stöter och tekniska svårigheter.
Särskilt bör pekas på den brist på enhetlig juridisk terminologi som
ofta utmärker konventionstextema. Härtill kommer den teknikatt

har vid konstruktionen konventionerna ianvänts hög gradsom av
skiljer sig från lagstiftningsteknik.svensk Konventionerna lämpar
sig därför inte för direkt tillämpning i enskilda tvister infören
svenska domstolar och myndigheter. måste räknaMan med att ett
införlivande konventionerna med svensk grundlag i åtskilliga fallav
skulle kunna medföra ovisshet vad gäller i detalj på olikaom som
rättsområden.

1973 års Fri- och rättighetsutredning ansåg på skälsamma som ovan
Europakonventionen inte lämpade sig för direkt tillämpning iatt

svensk rätt.
Konstitutionsutskottet har vid flertal tillfällen behandlat fråganett

inkorporering Europakonventionen. Från den tiden kansenasteom av
utskottet i betänkandena 198990:KU 12 199091nämnas och :KUatt

7 hänvisade till tidigare uttalanden svensk lagstiftnings för-attom
enlighet med ingångna konventioner fortlöpande borde bevakas inom
regeringskansliet och det inte fanns anledning frångå denatt att
bedömning riksdagen gjort i samband med behandlingen de förslagav
till grundlagsändring byggde 1973 års Fri- och rättighetsut-som
rednings arbete. Riksdagen hade ställt sig bakom utredningens åsikt

inkorporering inte borde ske. betänkandet l99l92:KUI 12att en
framhåller utskottet frågan inkorporering Europakonven-att om av
tionen kan få ökad aktualitet EG-domstolen räknar skyddetattgenom
för grundläggande mänskliga rättigheter till de allmänna rättsprinciper
vilka den lägger till för sina Utskottetgrund avgöranden. hänvisade
i övrigt till tillsättandet Fri- och rättighetskommittén.av
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4 Svensk jämfördrätt med

Europakonventionen

4.1 Inledning

tidigareSom redogjorts för har svensk rätt löpande till kon-anpassats
ventionens krav. När ställs inför frågan införlivande kon-nu om av
ventionen har vi dock det nödvändigt göraansett genomgångatt en

svensk förrätt undersöka hur dennaatt överensstämmer medav
konventionens krav. Detta hänger med konventionensattsamman
innehåll hela tiden föremålär för utveckling praxis.genom

Den genomgång nedan företagits gör inte anspråk på attsom vara
fullständig.

4.2 Den europeiska konventionen
den 4 1950november

4.2.1 Artikel 1

Konventionen inleds med enligt vilken de fördragsslutandeart.
förpliktar sigparterna befinner sigatt undergarantera envar, som

deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter, i konventionen.som anges
Dessa fri- och rättigheter därefter i avdelning l konventio-anges av

omfattande artiklarna 2-18.nen,

4.2.2 Artikel 2

Som den första de mänskliga rättigheterna har i 2 upptagitsart.av
rätten till liv, vilken rätt skall skyddad lag. Det är alltsåvara genom
inte tillräckligt konventionsstaterna avhåller sig frånatt att, genom
exempelvis militär eller polis, döda enskilda detutanpersoner,
åligger positiva åtgärder tillstaterna att medborgarnasattgenom se
liv skyddas. I Sverige täcks konventionens krav brottsbalkensgenom
bestämmelser straff för mord och dråpom m.m.
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Dödsstraff inteinte absolut. äremellertidför livetSkyddet är
Beträffande frågadennakonventionen.europeiskaoförenligt med den
avskaffandet döds-6tillåggsprotokollundervidare avnr omse

straffet.
berövandesituationer dåantalartikelnpunkt 2I ett avangesav

fallsigstrid med artikeln. Det rörskett iskall halivet inte omanses
förnödvändigtvarit absolut aföljd vålddå dödandet är somaven

för verkställavåldsgåming, bolaglignågonförsvara attmotatt
berövadlagligenhindra någon äreller förlaglig arrestering att som

tillvidtagen åtgärdvid lagligenochfrihet undkomma, csin att
upplopp ellerstävjande uppror.av

skall skyddastill livetpå rätt2 punkt 1iKravet attart. envars
sigskall avhållarimligen något äninnebärlag statenattmergenom

beskrivs i punktsituationerdedödande. Vissafrån uppsåtligt somav
omfattas artikeln.ouppsåtligt dödandefall2 tyder på ävenatt avav

iuppfattat stadgandetkommissioneneuropeiskaSå också den etthar
dödandefall ouppsåtligtgälldeStorbritannien,mål ettmot avavsom

användandedär fråganNordirland ochpojke i statens avvar omen
riskermedförde sådanamed upploppi sambandviss typ av vapenen

tillskrivasdöd kundepojkens staten.att
artikeln rättfoster skyddasoföddaFrågan är om envarsgenomom

fråga finnsställning i dennaklartavgörandetill liv. Något tarsom
österrikiska abortlagensrespektive denden norskainte. Frågan om

inför kommissionenväcktskonventionen harmedförenlighet men
denoffer förinte sågsdärför klagandenai sak,inte prövats att som

behöriga klagadärför inte ansågsochkränkningenpåstådda att
fall lämnat öppetiKommissionen har ävendäröver. art.ett annat om

framhållithar2 till livskyddar fostrets rättkonventionen atti men
skydd förinskränkning tillunderförståddfinnasså fall måstedet i en
rimligtförhållandenunder allahälsa.liv och Detkvinnans attsynes

tämligenså, dekonventionsbestämmelsematolka staterna storatt ger
emellertidabortlagstiftning. harDetutformningen sinfrihet vid av

fram tillfull abortfrihet ändainnefattargällande laggjorts att somen
konventionen. svenskaDenförenlig medskullefödseln knappast vara

fram tillfri aborti princip medger1974:595,abortlagen som
sannolik-medhavandeskapsveckan, är störstatolftedenutgången av

konventionsstridig.het inte
kriterier1987:269stadgar lagenslutpunktdet gäller livetsNär om

människa död närärmänniskans dödför bestämmande att enav
oåterkalleligt har fallit bort.funktioner totalt ochsamtligahjärnans
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Åtskilliga andra länder tillämpar också detta hjärndödskriterium
varför det inte finns anledning detta skulle skapa någraatt tro att
problem i förhållande till konventionen.

Svensk rätt tillåter i princip inte aktiv dödshjälp NJA 1979 802s.
varför det inte heller i detta avseende torde uppstå några komplikatio-

konventionen inkorporeras nationell rått.ner om som
Sammanfattningsvis kan sägas Sverige vid ratificeringenatt kon-av

ventionen 1951 165prop. konstaterade 2 överensstämde medatt art.:
svensk rätt och så alltjämt torde fallet.att vara

4.2.3 Artikel 3

Artikeln stadgar förbud eller omänsklig eller förnedrandemot tortyr
behandling eller bestraffning.

Såvitt gäller svensk kanrätt nämnas det i 2 kap. 5 § RF stadgasatt
varje medborgare är skyddadatt kroppsstraff, ochmot tortyr mot

medicinsk påverkan i syfte framtvinga eller hindraatt yttranden.
Stadgandet är absolut och kan således inte begränsas genom annan
lag. Enligt 2 kap. 6 § är varje medborgare också detgentemot
allmänna skyddad påtvingat kroppsligtmot ingrepp.annat Detta
stadgande kan dock begränsas lag enligt 12 Speciellgenom
lagstiftning finns vissa medicinska ingrepp. Framförallt bör härom
nämnas lagen 1944:133 kastrering, transplantationslagenom
1975:190 och steriliseringslagen 1975:580. Dessa lagar bygger på
principen de ingrepp det frågaäratt endast får företas påom

har samtyckt till ingreppen.personer som
Beträffande behandlingen fångar och andra ärav personer som

berövade friheten torde reglerna i lagen 1976:371 behandlingenom
häktade och anhållna m.fl. och lagen 1974:203 kriminalvårdav om

i anstalt stå i samklang med stadgandet i konventionen. Kommissio-
har dock vad gäller straffmetoders förenlighet med 3 uttalatnen art.
långvarig isolering fångaratt eller häktade inte är önskvärd.av

Vidare har kommissionen framhållit fullständig fysisk och socialatt
isolering kan förstöra personligheten och den därför inte kanatt
försvaras under hänvisning till säkerhetskrav eller andra skäl. Något
mål där isolering kränkning haransettsav en person vara en
emellertid inte förekommit. Några andra speciella straffmetoder, som
skulle kunna kränkning förekommer inte iart.anses vara en av
Sverige.
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Även omfattasföremål för vård ochär art.omsorg avpersoner som
område ochlagstiftningen på detta är hälso-ÖvergripandeDen

grundläggande föreskriftersjukvårdslagen 1982:763 innehållersom
sjukvård. Vården skallvilka krav gäller för all hälso- ochom som

patientens behov trygghet ikvalitet och tillgodosegod avvara av
skall vidare lättillgänglig ochvården och behandlingen. Den vara
självbestämmande och integritet.för patientens Ibygga på respekt

och sjukvårdslagen erinrasförsta paragrafen hälso- attomav
för psykiatrisk vård, dvs. bådeföreskrifterna i också gäller alldenna

skalltvångsmässig Beträffande tvångsvårdfrivillig och vård.
tvångsvårdenligt lagarna psykiatriskbestämmelserna sådanom om

1991:1129rättspsykiatrisk vård1991:1128 och ses somom
vilkai vilka avseenden och underundantagsregler angersom

sjukvårdslagens vårdprin-förutsättningar tillämpningen hälso- ochav
får inte leda tillfår inskränkas. Reglerna tvångsvårdciper att manom
med patienten påvård från kraven på samrådvid sådan bortser samt

Ävenoch integritet.för patientens självbestämmanderespekt
särskildautvecklingsstörda stadgas i lagenbeträffande psykiskt om

1985:568 denutvecklingsstörda m.fl.psykiskt attomsorger om
grundad på respektdessa skallskall personer varaomsorg som ges

självbestämmanderätt och integritet. Således kanför den enskildes
omsorgslagstift-svenska vård- ochsammanfattningsvis sägas denatt

3 i konventionen.ningen står i överensstämmelse med art.
lagartillämpningen nämndafråga dock hurEn ärannan av ovan

omänsklig ellerkonventionens förbudmedöverensstämmer mot
bestraffning. detta sammanhang börförnedrande behandling eller I

ratificerade europeiskSverige den 21 juni 1988därför nämnas att en
omänsklig eller fömedran-konvention till förhindrande ochtortyrav

kraftKonventionen trädde i den 1behandling eller bestraffning.de
granskningskommit-konventionen bildadefebruari 1989. enligtDen

förhållandenaundersökatén i Sverige 1991 förföretog besök att
kommitténskriminalvården mentalvården.inom bl.a. och Av rapport

påframkommit vid besöket tyderingetframgår bland attannat som
anhållande,friheten i Sverigeberövadeäratt genompersoner som

fängelsestraff för ellerutsättshäktning eller avtjänande tortyrav
Emellertid påanmärktesbehandling jämställas medkan tortyr.som

KumlaanstaltenKronobergshäktet,vissa förhållanden bland annat
småför trånga celler, förAnmärkningarna rördeoch Hinseberg.

för fritids-dåliga möjligheterKronobergshäktet,rastgårdar
småventilation, dåliga toalettmöjligheter,aktiviteter, dålig matranso-
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dålig tillgång till önskad läkarvård,ner, dåliga lokaler för fångarna
besökatt ta avsaknademot psykolog på Hinsebergav m.m.

Kommittén gjorde också besök på Beckomberga mentalsjukhus och
Carlslunds flyktingförläggning. Kommittén fann någon omänskligatt
eller förnedrande behandling förekom på dessaav personer
anläggningar. Sammanfattningsvis konstaterade kommittén att

är berövade sin frihet ipersoner Sverige löpersom liten risk bliatt
illa behandlade.

De förhållanden anmärktes på granskningskommissionensom av
enligt kan möjligtvis även i förhållandeovan till 3 i Europa-art.
konventionen omänsklig eller förnedrandeanses behandling.som

Slutligen bör nämnas frågan tillämpningatt 3 harom art.av
uppkommit i fall rörande avvisning eller utvisning utländskaav
medborgare eller utlämning brottslingar för lagföring ellerav
avtjänande straff i land. Den europeiskaannatav kommissionen har

avvisningansett respektiveatt utvisning eller utlämning till visst land
under särskilda omständigheter kan föranleda frågan inteom
avvisningen, utvisningen eller utlämningen utgjorde omänsklig
behandling enligt 3. Framförallt kundeart. denna fråga uppkomma
vid avvisning, utvisning eller utlämnande till länder där grund-
läggande fri- och rättigheter utsätts för allvarliga kränkningar. Här
skall nämnas två fall där frågan prövats Europadomstolen. Detav
första målet är Soering Storbritannien dom 1989-07-07,mot Ser. A
N0. 161 vilket gällde utlämning tysk från Storbritannienav en ung
till USA, där han skulle lagföras för mord och riskerade dödsstraff,
vilket medförde han skulle fåatt avbida verkställighet straffet iav
dödscell under till åtta år. Europadomstolen framhöllsex att
konventionen inte innefattade något krav på den utlämnandeatt staten
måste kontrollera den behandlingatt väntar den utlämnade i allasom
hänseenden överensstämmer med konventionen. Emellertid fråganvar
speciell när det gällde risken för ellertortyr omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning. l detta hänseende menade
domstolen konventionsstatatt kunde ådra sigen enligtansvar
konventionen utlämnaatt tillgenom deten stat,person annan om
fanns grundad anledning att ianta frågaatt i denpersonen mottagan-
de skulle löpastaten reell risk underkastasatt elleren omänsk-tortyr
lig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I det aktuella fallet
konstaterade domstolen dödsstraff tillåtetatt enligt konventionen.var
Detta hindrade inte särskildaatt omständigheter, såsom sättet för
utdömande och verkställande straffet, den dömdes personligaav
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till brottetförhållandeproportionalitet i samtbrist påförhållanden, en
medförakundeavrättningförefängelsevistelsenunderförhållandena

avvägning omstän-Vid3.kränkningförelågdet art. avenatt aven
begickhanålder närdömdesdenfallet,aktuellai detdigheterna som

dödscell underiavbidanpsykiskahans18 år, samtstatusbrottet,
skulletill USAutlämningdomstolenfannflera år att personenaven

denöverstigandebehandlingförriskreellförhonomutsätta en
i 3.innefattaströskel art.som

avvisningÄven huruvidaprövatsSverige har avgentemot en
målet3. Ikränkning art.Chile varittill att avenanse sompersoner

åberopade201No.1991-03-20, Ser. AdomandraochVarasCrus
Sverige.ifåförskälpolitiskafamiljchilensk att stannai enmannen

beslötChile ochtillavvisasskullefamiljenfastställdeRegeringen att
beträffandeskeddeocksåvilketverkställas,skulleavvisningenatt

Sverige.sig igömdefamiljeniochkvinnanmedan sonenmannen
kränkninginteavvisningen art.fannEuropadomstolen avatt envar

skulleförförelågriskreellnågon attvisatsdå det inte3 mannenatt
Chile.iinhumantbehandlaskomma att

vid-svensktförland reglerastillUtlämning annatpersonerav
Enligt dennaför brott.utlämning1957:668lagenkommande omav

denmåhellerbrott.politisktbeviljas förutlämningfår
visstilltillhörighethärstamning,singrundpåutlämnas, avsom

påeljestelleruppfattningpolitiskaellerreligiösasamhällsgrupp,
främmandei denrisk statenlöperförhållandenpolitiska attgrund av

ellerfrihetellerlivhanssigriktarförföljelse,för motutsättas som
trygghetåtnjuterintedär motellerbeskaffenhet,svåreljest är somav

fårUtlämningrisk.sådanhan löpervilkenitillbli sänd stat,att
dengrundpåsärskilt fallidenbeviljas,hellerinteslutligen avom
för-personligaellerhälsotillståndungdom,avsedda personens

beskaffenhetgärningensjämvälbeaktandemedövrigt,ihållanden av
medoförenliguppenbartärintresse,främmandedenoch statens

krav.humanitetens
överensstämmelseistodbrottgrundpåutlämningFrågan avom

utlämningenmedsambandidebatteradeskonventionen3med art. av
dåvarandetillSverigefrånflygplanskaparetvå1990 ungaav
domstolen2-41990-91. HögstatidskriftJuridiskSovjetunionen nr

två demfann iochfall attutlämning ifrågandå treprövade avom
skall nämnassammanhangetutlämning. Ihinderförelågintedet mot

tillFinlandfrånflygplanskaparesovjetiskutlämnadesåratt ensamma
medkommissioneneuropeiskatill denklagadeSovjetunionen. Denne
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åberopande bland utlämningen stred 3. I beslutannat att mot art.av
fann kommissionen klagomålet uppenbart ogrundat dåatt var
ingenting talade för den finska regeringen vid tiden för utläm-att
ningen hade anledning befara klaganden skulle förutsättasatt att

ibehandling Sovjetunionen i strid med 3. heller framkomart.
något visade klaganden i Sovjetunionen blivit föratt utsattsom
behandling eller bestraffning sådant allvar den kunde bedömasattav

omänsklig eller förnedrande i den mening i 3.art.som som avses
Avvisning och utvisning utlänningar regleras utlänningslagenav av

1989:529. Enligt denna gäller avvisning eller utvisning inte fåratt
verkställas till land finnsdet grundad anledningett att tro attom
utlänningen idär skulle fara straffas med döden eller medattvara
kroppsstraff eller förutsättas och inte heller till land däratt tortyr ett

intehan är skyddad sändas vidare till land där han skullemot att ett
i fara.sådan En utlänning får regel inte heller avvisas ellervara som

utvisas till land där riskerarhan för förföljelse.utsättasett att
Således kan konstateras den svenska lagstiftningen på dettaävenatt

ståområde torde i överensstämmelse med Europakonventionens krav.

4.2.4 Artikel 4

Artikeln förbjuder i slaveripunkt l och träldom i punkt 2samt
tvångsarbete och påtvingat arbete. Konventionen definierar inteannat
vad skall förstås med tvångsarbete påtvingatoch arbete.annatsom

under punkt 3 fyra kategorierDäremot arbetsplikt inteanges av som
skall omfattas förbudet tvångsarbete Bestämmelsensmotav m.m.
formulering tyder på det inte fråga från förbudetär undantagatt om

tvångsarbete det precisering vad skallärmot utan att en av som
förstås med tvångsarbete. 3 talas arbete regel-I punkt a om som
mässigt utkrävs i 5.den är berövad friheten enlighet med art.av som
Typfallet den avtjänat frihetsstraff och åläggsär ett attsom som
arbeta under straffverkställigheten. Enligt stadgandet det förut-är en
sättning för arbetsplikten förenlig artikelnskall med attatt vara

arbetspliktfrihetsberövandet konventionsenligt. innebärär Detta att
räknasendast får förekomma vid de frihetsberövandentyper somav

Å5 konventionen intei punkt andra sidan kräver attart.upp
såledesfrihetsberövandet kanbeslutats domstol. Arbetspliktav

frihetsberövande.åläggas inom för administrativtäven ettramen
för3 militärtjänst vapenfri i ställetPunkt b och tjänstattanger som

militärtjänst tvångs-utkrävs inte skallsamvetsvägrareav anses vara
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arbete eller påtvingat arbete. sådantSom arbete skall heller inte anses
tjänstgöring iutkrävs allvarliga nödlägen eller i samband medsom
allvarligare olyckor, punkt 3 hellerInte arbete eller tjänstgöringc.

ingår i de normala medborgerliga skyldigheternasom anses vara
tvångsarbete eller påtvingat arbete, punkt 3 d.

Frågan vad skall tvångsarbete eller påtvingatom som anses vara
Kommissio-arbete har prövats både kommissionen och domstolen.av

har i mål beträffande norsk tandläkares skyldighet förett attnen en
tid högst två år tjänstgöra tandläkare på tjänst trotsen av som en som

annonsering inte kunnat tillsâttas, framhållit tvångsarbete ochatt
påtvingat arbete karakteriseras arbetet utförsa arbetarenattav av

hans vilja och b kravet på arbetet skall utföras ärmot att att
orättfärdigt eller innefattar element förtryck eller arbetetett attav
innebär påfrestning skulle kunna undvikas. I det aktuella falleten som
med tandläkaren fann majoriteten kommissionen det inte rördeattav
sig tvångsarbete. Kommissionen har i fallantal konstateratett attom
skyldighet för advokater eller blivande advokater åta sig försvarar-att
uppdrag inte är tvångsarbete. fråganDenna har ävenatt anse som
avgjorts domstolen med utgång, målet derVan Musselsav samma

Belgien, dom 1983-11-23, Ser. 70.No.Amot

Svenska regler arbetspliktom

I Sverige förekommer arbetsplikt i utsträckning tordeen som
vad tillåtet enligt konventionen.är Den avtjänarmotsvara som som

fängelsestraff är enligt lagen 1974:203 kriminalvård i anstaltom
skyldig utföra det arbete anvisas honom. skall ocksåDetatt som
nämnas när någon villkorligt friges från fängelsestraff eller näratt ett
någon döms till skyddstillsyn, kan föreskrifter lämnas honom om
arbetsanställning enligt 26 15kap. § och 28 kap. 6 brottsbalken§
BrB. Enligt lagen 1989:928 försöksverksamhet med samhälls-om
tjänst får rätten, i stället för döma till fängelse, dömaatt en person
till skyddstillsyn jämte meddela föreskrift skyldighet försom avser
den dömde utföra oavlönat arbete s.k. samhällstjänst. gällerDettaatt
dock endast under förutsättning den tilltalade förklarat sig villigatt

följa sådan föreskrift, varför reglerna inte faller in underatt en
tvångsarbete eller påtvingat arbete. arbetsplikt finns i formAnnan av
värnplikt enligt vämpliktslagen 1941:967 och vapenfri enligttjänst
lagen 1966: 413 vapenfri tjänst. En allmän medborgerlig pliktom

utföra arbete föreligger enligt civilförsvarslagen l960:74 detdäratt
bland föreskrivs i Sverige boende svenska medborgare iannat att
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åldern 16-65 år skyldigaär fullgöra sådan civilförsvarstjänstgöringatt
hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger. Under fredstidsom

dock bara utbildning och övning. Vid krigsförhållanden kanavses
allmänna tjänstepliktslagen 1959:83 bli tillämplig, enligt vilken lag

kan förbjudas lämna viss anställning eller åläggasattpersoner att
utföra visst arbete. Vid olyckshändelser eller överhängande fara for
olyckshändelser enligtär, 44 § räddningstjänstlagen 1986: 102,1 var
och mellan 18-65 år skyldig medverka i räddningstjänsten, iatten
den mån hans kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.

4.2.5 Artikel 5

Rätten till personlig frihet och säkerhet i I punkt lgaranteras att.
artikeln uppräknas olika fall i vilka frihetsberövande får skeav sex

med stöd lag. Denna uppräkning skall uttömmandeav anses som en
uppräkning, vilket innebär varje frihetsberövande inte kanatt som
hänföras till något uppräknat fall står i strid med 5. Vadatt. som
åsyftas i artikeln frihetsberövandenär och inte andra inskränkningar
i rörelsefriheten. De behandlas i stället i 2 i tilläggsproto-art.senare
koll 4 till konventionen. Skillnaden mellan frihetsberövande ochettnr

inskränkning i rörelsefriheten dockär inte helt klar. Det kan ien
sammanhanget nämnas Högsta domstolen i fallet 1989NJA 131att s.
fann s.k. kommunarrest inteatt frihetsberövande iattvar anse som
konventionens mening. Frågan har även prövats den europeiskaav
kommissionen, vilka inte heller fann kommunarrestenatt ettvar
frihetsberövande i den mening i 5 No. 1334487.art.som avses

I artikeln punkt 1 a första fall tillåtet frihets-ettanges som av
berövande någon är lagligen berövad sin frihet efter fällandeatt dom

behörig domstol. Härmed förstås inte endast frihetsberövandetattav
skall stå i överensstämmelse med nationell lag också det inteutan att
får godtyckligt eller orimligt. Den fällande domen behöver intevara
ha vunnit laga kraft. Domen kan tidsbegränsad påföljd elleravse en

tidsobegränsad. Det förutsätts också frihetsberövandet äratten ett
resultat och grundar sig på domen.av

Enligt 5 punkt b1 medges frihetsberövande antingenart. med
anledning någon har underlåtit uppfylla föreläggandenatt attav av
domstol eller syftar till fullgörande i lag föreskrivensom av en
skyldighet. De domstolsförelägganden under punkt b1som avses
kan mycket skiftande åtgärder. Den europeiska kommissionenavse
har godkänt frihetsberövanden inte uppfyllt före-av personer som
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betala böter,psykiatrisk undersökning,lägganden undergå attattatt
militärtjänst.eller fullgöravistas på viss ort att

sigframhållit det skallhar röraKommissionen och domstolen att
allmänoch intespecifik och konkret skyldighet om enom en

förlaglydigt liv. Domstolen harskyldighet leva attvarnatettatt ge
tolkning.extensivpunkt 1 b en

häktning denhandlar anhållande och5 punkt 1 cArt. av somom
för frihetsberövandet i dettaförutsättningmisstänkt för brott. Enär

eller fara förskälig misstanke brottföreliggerfall detär att en om
efter begånget brott. Dessutombrottslighet eller för flyktfortsatt

frihetsberövanden finns avsiktfallkrävs det i samtliga attatt enav
punkt hartolkning l cvederbörande inför domstol. Dennaställa av

dom 1961-07-01i målet Lawless Ser.Europadomstolenklargjorts av
i sambandframhölls punkt 1 måste läsas3 där det också cNo.A att

friheten enligtberövats 1 cframgår denmed punkt att somvarav
berättigad tilldessutomställas inför domstol ochsnabbt skall vara

punkt 3 framgårsamband medrättegång inom skälig tid. dettaAv att
straffrättsligfrihetsberövandeendast frågadet i punkt 1 ärc avom

art.
skäligförelegatibland deteuropeiska har prövatDe omorganen

dehar framhållithäktats begått brott. Manmisstanke den attatt som
förutsättningarna förde bästanationella domstolarna i allmänhet har

europeiska har över-bedömning degöra denna attatt organen enmen
framstår klart deuppgift och kan ingripa detvakande attsomom

felbedömning.gjortnationella domstolarna en
grunderna förställts dehar fråganBeträffande punkt 1 c treom

b recidivfara ellerskälig misstanke brott, cfrihetsberövande a om
skäligeller det utöverflyktfara sidoställdaskall tolkas omsom

häktningsgrund.måste föreligga särskildmisstanke brott enom
harför de länderfår betydelseTolkningen punkt 1 c stor somav

brott.obligatorisk häktning vid misstankeeller mindre grovaommer
europeiska kommissioneni mål vid denFrågan har väckts motett

Österrike för mordskäligen misstänkthäktatsdär somen person
recidivfarasig ellerdet inte förelågmedan det stod klart att vare
genomfördesmålet pågick i kommissionenflyktfara. Medan en

Österrike, fick skehäktning intevilken innebarlagändring i att ens
särskildförelågför brott det inte dessutommycket engrova om

kommis-till stånd ivarför någon prövning inte komhäktningsgrund,
476.sionen Yearbook 14 s.
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Enligt punkt l d 5 kan underåriga berövas friheten förart. attav
undergå skyddsuppfostran eller för ställas inför rättslig myndighet.att
De europeiska har relativt sällan haft anledning att taorganen
ställning till klagomål rörande detta stadgande.

5Enligt punkt 1 tillåts frihetsberövandee till förhindrandeart. av
spridning smittosam sjukdom eller är sinnessjuk,av av en person som
alkoholist, drogmissbrukare eller lösdrivare. Inför de europeiska

har främst prövats tvångsintagning sinnessjuka. Samman-organen av
fattningsvis krävs bland frihetsberövande sinnessjukaannat att av
skall grundat på lag, det krävs stöd medicinsk sakkunskapattvara av

vederbörande lider sinnessjukdomatt den själsligasamt attav
störningen skall sådan den motiverar tvångsomhän-art att ettvara av
dertagande.

Enligt 5 punkt f fårl frihetsberövande ske inför avvisning,an.
utvisning eller utlämning.

vikt ocksåAv är den berövas friheten får kännedom deatt som om
skäl föranlett ingripandet. 5 punkt 2 följerAv denart. attsom som

möjligt skall underrättas skälen för åtgärdenarresterats snarast om
och varje anklagelse honom. Hänvisningen till ordetmotom

skulle kunna tyda på bestämmelsen endast sikte påarresterats att tar
den berövats friheten misstänkt för brott. I målet derVansom som
Leer dom 1990-02-21 Ser. No. 170A rörde intagning påsom
mentalsjukhus, framhöll Europadomstolen kravet på underrättelseatt

skälen för åtgärden gäller alla berövas friheten.om som
Den berövats friheten enligt 5 punkt 1 dvs.c,art.som som

misstänkt för brott, enligtskall punkt 3 artikel ofördröjligensamma
ställas inför domare eller ämbetsman enligt lag beklättsen annan som
med domsmakt. Han är också berättigad till rättegång inom skälig tid
eller till frigivning i avvaktan på rättegång. Den europeiska kommis-
sionen har vid antal tillfällen tagit ställning till innebördenett av
begreppet ofördröjligen och dess praxis innebär fyra dagar mellanatt
gripande och dennes inställelse inför domstol i allmän-av en person
het är maximigräns Yearbook 9 564. måletI Sverige moten s.
McGofi dom 1984-10-26 Ser. No. 83A konstaterade den europeiska
domstolen tid femton dagar från gripande till domstols-att en om
förhandling kränkning Det fall äran.var en av som numera av

intressestörst måletär Brogan fl. dom 1988-11-29 Ser. No.Am.
145 avsåg kortvariga frihetsberövanden inställelse införutansom
domstol. Domstolen framhöll det förhållandet anhållenatt att en

inte inställs inför domstol inte strider 5 han frigesmot art.person om
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så snabbt skyldigheten inställa honom inför domstol inteännuatt att
intrått. målet rörde terrorism fannI domstolen även denattsom
kortaste de perioder i fråga i målet, frihetsberövandeettav som var
i fyra dagar och timmar, oförenliga med 5 punktart.sex var

En häktad skall också berättigad till rättegång inomperson vara
skälig tid. Med skälig tid förstås tiden från frihetsberövandets början

fram tilloch domen i första instans. Någon enhetlig praxis på vad
godtagbartär skälig tid finns inte, med hänsyn till hurutansom som

länge förundersökning pågått, hur komplicerad denna varit och hur
lång tid rättegången i första instans tagit får bedömning frångörasen
fall till fall.

Enligt 5 punkt 4 skall den, berövats frihetenart. som genom
arrestering eljest,eller ha få laglighetenrätt frihetsberövandetatt av
snabbt prövad domstol. Frågan är här vad medav som menas
domstol. Som sådan har godtagits även uppfyllerannat organ som
kraven på oberoende judicielloch procedur. kan sålundaDet tänkas

nämnd eller kommission bildats för pröva fram-att atten en som
ställningar frigivningar uppfyller kraven enligt konventionen. Ettom

endast rådgivandeär och inte beslutande kan inteorgan som anses
godtagbart. Några krav har inte uppställts på proceduren måsteatt

muntlig och offentlig. Europadomstolen har dock uttalat attvara
förfarandet måste kontradiktoiiskt. får således inteDet såvara vara

domstol beaktar material är okänt för den berövatsatt en som som
friheten eller denne inte haft tillfälle bemöta. Enligt orda-attsom
lydelsen skall domstolsprövningen omfatta lagligheten frihetsbe-av
rövandet. Med laglighet skall förstås det inte räcker medatt en
formell legalitetsprövning det måste kunna göras prövningutan att en

de faktiska omständigheterna ligger bakom frihetsberövandet.av som
behöverDäremot prövningen inte omfatta lämplighetsöver-rena

väganden enligt målet Van Droogenbroeck dom 1982-06-24 Ser. A
50.No.

Enligt 5 5punkt skall den för frihetsberövande iart. utsattssom
strid med bestämmelserna i artikeln ha till skadestånd.rätt Europa-
domstolen har gjort klart brott samtliga punkterna 1-4 iatt mot
artikeln kan grunda till ersättning enligt 5.rätt punkt Det har dock
godtagits förvillkor ersättning ställer krav påatt stat etten som upp

brottet lett till skada.att en
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Svenska regler frihetsberövandeom

Enligt 2 kap. 8 § RF åtnjuter varje medborgare skydd frihetsbe-mot
rövande. Detta skydd kan begränsas lag.genom

Frihetsberövande efter fällande dom regleras i lagen 1974:203 om
kriminalvård i anstalt. Vidare kan, enligt 24 kap. 21 rättegångs-§
balken beträffandeRB den fördöms brott och häktad iärettsom
målet, förordnas han skall kvarbli i häkte till dess domen vinneratt
laga kraft. Ett ytterligare exempel frihetsberövandepå efter fällande
dom är omedelbar verkställighet fängelsestraff utdömts iav som
förening med skyddstillsyn enligt 28 kap. 3 § BrB. Under punkten
torde också falla in frihetsberövanden beslutas övervaknings-som av
nämnd i form förverkande villkorligt medgiven frihet 26enligtav av
kap. 19 § BrB och tillfälligt omhändertagande den villkorligtav som
frigivits eller den dömts till skyddstillsyn enligt 26 22kap. och§som
28 kap. ll §BrB.

Frihetsberövanden faller in under punkt b1 konventionensom av
kan exempelvis häktning vittne vägrar vittnes-attvara av som avge
mål enligt 36 kap. 21 § RB, polismyndighets omhändertagande av

vittne eller målsägande vilka vägrat inställa sig tillpart, att samman-
träde inför rätten enligt 9 kap. lO § balk, omhändertagandesamma
eller häktning konkursgäldenär vägrar lämna upplysningarattav som

konkursboet eller avlägga bouppteckningsed enligt 6 kap. 9 §om
konkurslagen 1987:672. frihetsberövandenDessa ståtorde i
överensstämmelse med konventionen.

De frihetsberövanden åsyftas under punkt har1 o sinsom
motsvarighet i reglerna i 24 kap. RB anhållande och häktning.om
Beträffande frågan obligatorisk häktning har i 198697: 12lom prop.
konstaterats den presumtionsregel för häktning föreskrivs vidatt som

brott integrövre kan likställas med regel obligatorisk häktning,en om
då regeln innebär skyldighet för irätten varje enskilt fall prövaatten

Ärförutsättningar för häktning föreligger. det uppenbart detattom
inte finns något särskilt häktningsskäl skall häktning inte ske.
Departementschefen framhöll bakgrund det anförda demot attav
svenska häktningsreglerna inte kunde stå i strid med deanses
internationella traktater Sverige anslutit till.sigsom

Såsom tillåtna frihetsberövanden enligt punkt 1 d kan nämnas
omhändertagande enligt lagen 1990:52 med särskildaav unga
bestämmelser vårdom av unga.

Som exempel på frihetsberövanden faller in under punkt 1 esom
kan tillfälligtnämnas omhändertagande tvångsisoleringsamt av
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förhindra befarad smittspridning farliga sjukdomarför att avpersoner
smittskyddslagen 1988:1472, tvångsvårdjämlikt av personer som

jämlikt 1991: 128 psykiatriskpsykiska störningar lagen llider omav
1991:1129 rättspsykiatrisk vård, omhän-tvångsvård och lagen om

missbrukare jämlikt lagen 1988:870och tvångsvårddeltagande av
i vissa fall omhändertagandevård missbrukare samt avavom

1976:511 omhändertagandeberusade enligt lagen om avpersoner
berusade personer m.m.

f kan omhänder-omfattas punkt 1Frihetsberövanden av varasom
till enligt lagenden skall utlämnastagande statannanav som

kvarhållande och förvars-1957:668 utlämning för brott samtom
fall enligt 6 utlänningslagenutlänning i vissa kap.tagande av

1989:529.
frihetsberövanden torde i överensstäm-uppräknadeSamtliga vara

frihetsberövandenmed 5 i konventionen. Enmelse art. typ somav
uppfyller konventionens krav detveksamma de ärkan vara om

befogenhetpolismyndigheten harkortvariga frihetsberövanden som
12-tillfälliga omhändertaganden enligtutföra. kanT.ex. nämnasatt

kvarhållande underårigapolislagen 1984:387 och14 §§ personerav
1964:167 särskilda bestämmelser6 16 lagen medenligt d och §§

1991lagöverträdare. Emellertid tillsattes hösten enom unga
den1991:05 med uppdrag göra översynutredning Ju att aven

Utredningen har tillpolisens befogenheter.rättsliga regleringen av
i polislagstiftningenföreslå de ändringaruppgift blandatt annat som

europeiskaöverensstämmelse med dendenna skall stå ikrävs för att
i lag omhän-Utredningen reglernakonventionen. även över omser

dertagande berusade personer.av
5 den berövasenligt punkt 2Konventionens krav attart. somom

uppfyllda iskälen därtill tordefriheten skall få kännedom varaom
således för-18 gäller närlagstiftning. Enligt 23 kap. § RBsvensk att,

förskäligen misstänksså långt någonundersökning fortskridit att
Då någonmisstanken.skall underrättasvederbörandebrott, om

besked det brott24 kap. 9 erhållaanhålles skall han enligt § om
18för anhållandet. 23 kap. ochgrunden Imisstanken samtavser

harden misstänkte rättfinns också bestämmelser21 RB§§ attattom
åtalförundersökningen. Närförekommit underdel vadta somav

få stämning,45 kap. 9 delskall den tilltalade enligt § RBväcks, av
bifogade handlingar.stämningsansökan och därvid

enligt uttalande i domen Van5 punktEmellertid omfattar art.
anledning brott.friheten änberövasder deLeer, även av annansom
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Således skall exempelvis även de tvångsomhändertas enligtsom
smittskyddslagen, psykiatrisklagen tvångsvård, utlänningslagen,om
lagen vård missbrukare eller lag vård underrättasom av om av unga

tillskälen omhändertagandet. de uppräknade lagarna finns ingaIom
speciella bestämmelser hur sådana underrättelser skall gå till.om
Dylika omhändertaganden omfattas emellertid bestämmelserna iav
förvaltningslagen 1986:223, i vilken föreskrivs i 16 § att en
sökande, klagande eller har rätt del detpart att taannan av som
tillförts förvaltningsärende, detta myndighetsutövningett om avser

någon enskild Vidare följer 21 skall under-§mot part. att partav
innehållet i det beslut varigenom myndighetenrättas avgörom

ärendet. beslutet skall innehålla de skäl har bestämt utgångenAtt som
framgår 20av

Vid kortvariga frihetsberövanden, exempelvis tillfälliga omhän-som
dertaganden enligt polislagen enligt lageller berusadeom personer,
föreskrivs i omhändertagitsrespektive lag den skall under-att som

tillrättas anledningen omhändertagandet så möjligtsnartom som
15 7§ §.resp.

Punkt 3 i 5 för den anhållits eller häktats oför-råttatt. attom som
inför i uppfylldadröjligen ställas domare torde dag enligten vara

då ändringar genomfördes i rättegångsbalkensvensk lag, laggenom
Ändringarna1987:1211. innebär bland häktningsför-annat att

handling aldrig får hållas fyra dagar efter det denän attsenare
misstänkte gripits eller anhållningsbeslut verkställts. Konventio-ett

krav på till rättegång inom skälig tid för denrätt ärnens som
anhållen eller häktad torde uppfyllas de svenska reglerna iav

enligt 24 18 åtal skallrättegångsbalken. Således gäller kap. § RB att
väckas inom viss tid beträffande den häktad huvud-är samt attsom

45förhandling jämlikt kap. 14 § huvudregel skall hållas inomsom en
från då åtal väcktes.vecka den dag

Punkt 4 till domstolsprövning frihetsberövanden. I 2rör rätt av
9 första tillförsäkras den enskilde tillkap. § stycket RF rätten

prövning vid frihetsberövande anledning brottdomstol medav av
eller misstanke brott. Under paragrafen har inte falla deansettsom
frihetsberövanden beslutas någon kriminalvårdenssom av av
nämnder, eftersom detta har i verkställandetledansetts ettvara av
dom i brottmål. två former frihetsberövandeDet är ärav som

i 26 19§ kanaktuella det här sammanhanget. Enligt kap. BrB
övervakningsnämnden, exempelvis då den dömde misskött sig,

frihet förverkad till tidförklara villkorligt medgiven högsten en av
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månad varje gång. Beslutet får överklagas till kriminalvårdsnämn-en
den. För det finnsandra det regler tillfälligt omhändertagandeom av
den villkorligt frigivits och den dömts till skyddstillsyn i 26som som
kap. 22 och 28 kap.§ ll § BrB. I de nämnda fallen detär övervak-
ningsnämnden beslutar omhändertagande och sådant kanettsom om
pågå vecka eller det finns synnerliga skål ytterligare vecka.en om en
Nämndens beslut beträffande den är villkorligt frigiven fårsom
överklagas till kriminalvårdsnämnden medan den dömts tillsom
skyddstillsyn får överklaga frihetsberövandesitt till hovrätten. Frågan
har då ställts 5 punkt 4 tillämpligär på dessa frihetsbe-att.om
rövanden eller dessa beslut endast faller inom för verkstäl-om ramen
lighet ådömt straff. Europadomstolen har i målet Weeks domav
1987-03-02 Ser. No. 114 uttalatA frigivits påatt en person som

intogs fängelsei igen berättigad till domstols-prov men senare var
prövning det frihetsberövandet. I Domstolsutredningensav nya
betänkande SOU 1991:106 har således konstaterat reglernaattman

tillrätt domstolsprövning i 5 punkt 4 också gäller förart.om
frihetsberövanden enligt 26 kap. 19 och 22 §§ BrB. har vidareMan
ställt sig tveksam till de båda kriminalvårdsnämndema harom en
sådan fristående ställning i förhållande till kriminalvårdens attorgan
de kan godtagas domstolar i konventionens mening. Domstolsut-som
redningen har därför föreslagit beslut frihetsberövanden enligtatt om
26 kap. 19 och 22 28§§ kap. ll skall§ BrB övertassamt av
tingsrätterna för uppfylla konventionens krav på tillrått dom-att
stolsprövning.

Vad gäller frihetsberövanden inte grundar sig på brott ellersom
misstanke brott stadgas i 2 kap. 9§ andra stycket RF attom
medborgare skall kunna få saken prövad domstol oskäligtutanav
dröjsmål. Med prövning domstol likställs sådanti fall prövningav av
nämnd, nämndens sammansättning bestämd i lagär och ordföran-om
den i nämnden skall eller varitha ordinarie domare. I dag tordevara
det inte finnas någon myndighet eller fattar beslutannat organ som

administrativa frihetsberövanden möjlighet överklaga tillutan attom
domstol. Således gäller tvångsomhåndertagande ochatt av unga
missbrukare underställasskall länsrätten med möjlighetgenast att
överklaga dess beslut till kammarrätt och regeringsrätt. Beslut om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård kan från den l
januari 1992 fattas läkare, med rätt för patienten överklagaattav men
till länsrätten. Likaledes gäller beslut läkare omhän-att av om
dertagande enligt smittskyddslagen kan överklagas tillav person
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länsrätten tvångsisolering enligt lag endast kansamt att samma
beslutas länsrätten.av

Beträffande förvarstagande utlänningar gäller enligt utlännings-av
lagen beslut förvar fattats polismyndighet elleratt statensom som av
invandrarverk får överklagas till kammarrätten. I utlänningsärenden

handläggs regeringen får det föredragande statsrådet fattasom av
beslut förvar. Sådant beslut kan Överprövas regeringsrätten.om av

Sammanfattningsvis beträffandekan punkt 4 i 5 sägas på deart. att
punkter där tveksamhet föreliggakan svensk lagstiftning uppfyllerom
konventionens krav pågår utredning ändring lagstiftningen.om av
Några hinder för inkorporera konventionen 5avseende tordeatt art.
därför inte föreligga.

5 5punkt torde iArt. överensstämmelse med svenska reglervara
till skadestånd vid oriktigarätt frihetsberövanden. Dessa reglerom

återfinns i lagen 1974:515 ersättning för frihetsinskränkning.om
Enligt lagen kan ersättning både utgå vid frihetsberövanden på grund

brott eller brottsmisstanke vidoch oriktiga administrativaav
frihetsberövanden.

4.2.6 Artikel 6

6 behandlar tillArt. rätten domstolsprövning och rättssäkerhet i både
brottmål och mål civila rättigheter och skyldigheter. denUtöverom
grundläggande tillrätten domstolsprövning civila rättigheter ochav
skyldigheter och anklagelser för brott, de viktigasteär kravenav
följande:

Domstolen skall oberoende och opartisk.vara
Domstolen skall ha inrättats enligt lag.
Förfarandet skall korrekt och rättvist den enskilde fairmotvara

hearing.
Förfarandet skall i allmänhet muntligt och offentligt,vara men

undantag kan göras.
Domstolsprövningen skall ske inom skälig tid.

skallDomen avkunnas offentligt.

fråga rättegångenI i brottmål uppställs vissa ytterligare minimi-om
garantier. Dessa innebär i huvudsak den åtalats för brott skallatt som
ha rätt

bli underrättada anklagelsen honom,att motom
fåb tillräcklig tid och möjlighet förbereda sitt försvar,att att
försvarac sig personligen eller ombud,att genom
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förförhöra vittnen åberopas honomd mot samt attatt egensom
förhördaräkning få vittnen inkallade och samt

kostnadsfritt biträde tolk.vid behov fåe att av

och skyldighetercivila rättigheterTvister om

föreliggeri civila mål förutsätter dettill domstolsprövningRätt att en
skyldigheter. civilacivila rättigheter och Begreppettvist om

detoklart till sin innebörd, ävenrättigheter och skyldigheter är om
begreppetfram omfattande praxis. Klart ärpå år vuxit attensenare

dettasjälvständig tolkning konventionsorganen ochmåste avges en
i respektivehar för innebördoberoende vad begreppet statsav

inhemska rätt.
civila rättigheter ochprövning någonsArtikeln förutsätter en av

råttsfrågor ochprövning ska omfatta bådeskyldigheter. Denna
tvist föreligga.något i domstol måstesakfrågor. För prövaatt enen

Europadomstolen.flertal gångerinnebär harVad detta prövats ett av
Tvisten kan gälla inte barareell och seriös.Tvisten skall således vara

omfång ochockså rättighetens sätteträttighetexistensen utanav en
förfaranden resultatalla ärden. tvistutöva Begreppetatt varsavser
rättighet kan föreligga ävenrättigheten. tvistavgörande för En enom

åtnjuter vittgåendeförvaltningsmyndighetenligt inhemskdå rätt etten
vuxit framgrundläggande principer haradministrativt skön. Dessa

förbetydelsehar varit störstpraxis. avgörandenDe avsomur
följande:Sverige i korthetär

52 BeslutLönnroth dom 1982-09-23, Ser. No.och Aa Sporrong
expropriations-förlängningsvenska regeringenhade fattats avav om

hävdadefastigheter. Klagandenaför klagandenastillstånd att
regeringenmedanförlängningen överensstämde med svensk rätt,inte

meningsskiljaktig-till dessabestred uppfattning. Med hänsyndenna
tvist.heter förelåg en

trafiktill-125 Klagandensdom 1987-10-27, No.b Pudas Ser. A
trafiktill-förelåg tillFrågan det rättstånd hade återkallats. envar om

domstolsprövning.för anspråkgrundstånd kunde utgöra ettsom
förelågregeringen. Domstolen fann detsvenskabestredsDetta attav

bedömning återkallelserskönsmässigatvist då myndigheternas aven
inte obegränsad.var

Klagomålet avsåg1987-10-27, 125Bodén dom Ser. No.Ac
regeringens besluttill domstol överklagaavsaknaden rätt att omav en

invände detRegeringenexpropriationstillstånd. ett rentatt var
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politiskt beslut och det därför inte förelåg tvistatt lämpadeen som
sig för domstolsprövning. Europadomstolen fann dock det förelågatt

tvist rättighet, då klaganden gjorde gällandeen om en att expro-
priationstillståndet godtyckligt.var

d Tre Traktorer Aktiebolag dom 1989-07-07, Ser. No. 159A Målet
gällde återkallelse tillstånd alkoholhaltiga drycker.attav servera
Enligt Europadomstolens mening gällde detta tvist rättigheten om en
då klaganden gjorde gällande återkallelsen byggde på godtycklig-att
het.

Allan Jacobssone dom 1989-10-25, Ser. 163No. MåletA gällde
dels långvarigt byggnadsförbud avslagett på byggnadslov.samt ett
Europadomstolen fann det förelåg tvist rättigheten fåatt atten om
bygga även myndigheterna hade frihet skönsmässigtstor attom
bedöma denna rättighet.

f Håkansson och Sturesson dom 1990-02-21, Ser. No. 171A A
Klagandena hade köpt jordbruksfastighet på auktion för-en men
vägrats förvärvstillstånd, varför fastigheten såldes på auktion.en ny
Klagandena ansåg sig berättigade erhålla förvärvstillstånd ochatt
Europadomstolen fann därmed förelågdet tvist rättighet.att en om en

Mats Jacobssong dom 1990-06-28, Ser. A No. 180 MåletA
gällde ändringar i byggnadsplan, varigenom klagandens rätt atten
bebygga sin fastighet inskränktes. Regeringen hävdade någon tvistatt
inte förelåg då myndigheterna hade omfattande skön på dettaett
område. Europadomstolen fann emellertid det förelåg tvist dåatt en
detta skön inte obegränsat och klagandena hade rimliga grundervar

bestrida ändringarna i byggnadsplanen.att

h Skärby fl dom 1990-06-28, Ser. No. 180A B Klagandenam.
hade vägrats dispens från byggnadsplan de ansökt för attsom om
kunna bygga hus på sin fastighet. Regeringen hadeett samma
uppfattning i föregående mål. Europadomstolen ansåg detsom att
förelåg tvist rättighet med hänsyn till de klagande anförtatten om en

de för diskriminering och godtycklighet.att utsatts

i Fredin dom 1991-02-18, Ser. No. 192A Klaganden hade fått ett
täkttillstånd för exploatering återkallat länsstyrelsen.av grus av
Regeringen hävdade iäven detta fallet det inte förelåg någon tvistatt
då myndigheterna hade omfattande skön på områden gälldeett som
naturvårdslagen. Europadomstolen ansåg dock det förelåg tvistatt en
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anledning bestrida täkttillståndetdå klaganden hade rimlig att att
återkallats.

återstårdet föreligger tvist rättighetOm det konstateras att enen om
förstarättighet civildet denna är Enavgöra natur.att gruppom av

civila rättigheter de gällertvister beröra åransetts somav som
förvärva egendom,sig det frågaäganderätten, år rätten attomvare
Sålunda har målenbehålla egendom eller använda egendom.attatt

Bodén, Allan Håkansson ochoch Lönnroth, Jacobsson,Sporrong
EuropadomstolenJacobsson, Skärby FredinSturesson, Mats samt av

civila rättigheter.tvisteransetts omsom
civila rättig-rättigheter bedömts ärEn som somannan grupp av

civilaekonomisk verksamhet. tvistheter bedriva viss Enatt om
beslutföreligga enskildrättigheter har även näransetts genom aven

fråntagits tillståndoffentlig myndighet tillfälligt eller för alltid ett som
näringsverksamhet.för möjligheten bedriva Dettaär betydelse attav

faller inmålen Pudas och Traktörer Aktiebolagbetyder Treävenatt
skall det inteberört civila rättigheter. Det nämnasunder mål attsom

praxis kan utläsas det skulle kunna utgöradomstolens att anses enav
viss näringsverk-erhålla tillstånd, bedrivacivil rättighet att t.ex. att

samhet.
fallcivila deYtterligare rättigheter äransettssom somen grupp av

skadeståndsig anspråk på och detta ävendå klagandena haansett om
tjänsteman.myndighet elleranspråket riktar sig mot staten, enen

1987-07-08,fallet dom Ser.exempel kan nämnas Baraona ASom
förportugisiskaklaganden begärde skadeståndNo. 122 där statenav

friheten. Europadomstolenlidit han berövatsden skada han attgenom
sådana anspråkansåg det inte avgörande mot statenatt varvara

ansågsärskilda offentligrättsliga regler rättenunderkastade utan att
på domstolsprövning.civil rättighet med kravtill Skadestånd var en

ensidigutgårsociala förmåner vilkadet frågaNär är som enom
bidragenskilde lämnatfrån det allmänna denprestation utan att

6 intei form allmänna skatter tordedärtill än art.annat varaav
Är utgår på försäk-fråga förmånertillämplig. det däremot somom

avgiftertill individuellagrund i förhållanderingsliknande som
fråga civilaenskilde torde däremot detbetalats den vara omav

rättigheter.
Även hänföra till civila rättigheter,familjerättsliga rättigheter är att

förSverige fälltsmed barn. hartill umgänge Härrättent.ex.
dom 1989-06-22, Ser. No.6 i målen Eriksson Akränkning att.av

1992-11-27, 250 vilka bl.a.dom Ser. No.156 och Olsson 11 A
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rörde begränsningar i umgängesrätten med bam placerade isom var
fosterhem.

Anklagelser för brott

Rätt till domstolsprövning föreligger även vid anklagelser för brott.
Med brott i detta sammanhang inte bara sådanaavses traditionella
brott normalt behandlas i olika länders strafflagarsom ocksåutan
straffbelagda överträdelser speciella föreskrifter, inklusiveav mera
ordningsförseelser olika slag. Visserligen beivras ordnings-av
förseelser ofta utanför domstolarna strafförelägganden ellergenom
andra summariska förfaranden detta strider inte 6 undermotmen art.
förutsättning den anklagade haratt möjlighet han så önskar,att, om
få anklagelsen prövad domstol.av

Det finns även påföljder inte betraktas straff harsom som men som
ungefär funktion straff. Det vidär tillämpningenettsamma som av
den europeiska konventionen inte avgörande påföljd betecknasom en

straff enligt nationell rätt och 6 kan därförsom bli tillämpligart.
även på förfaranden rörande åläggande olika straffliknandeav
påföljder. Frågan har exempelvis uppkommit vid kommissionen om

6 tillämplig på skattetilläggart. enligt svensk rätt. Någotvar slutligt
avgörande denna fråga kom inte till stånd då förlikning ingicksav
mellan klaganden och svenska mål 1146485.staten Som exempel
på svenska straffliknande administrativa påföljder kan tänkassom
omfattas 6 nämns här skattetillägg,art. restavgifterav och för-
seningsavgifter enligt olika skatteförfattningar och överlastavgifter
enligt vägtrafiklagstiftningen. Under 6 kan även falla disciplinäraart.
åtgärder, i fall de innefattarvart frihetsberövande.ett T.ex. kanom
för svensk del nämnas disciplinförseelser krigsmän m.fl.av samt
disciplinär bestraffning den är intagen i anstalt.av som

Europakonventionens krav vid tvister civila rättigheter och vidom
anklagelser för brott

Inledningsvis slås i 6 fast skallart. berättigadatt tillenvar vara en
opartisk och offentlig rättegång. Detta innebär det måste finnasatt
möjlighet få tillträde tillatt domstol. I de svenska målenen som
hittills redogjorts för under 6 har kränkningenart. konventionenav
just bestått i de påstådda rättigheternaatt inte kunnat prövas av
domstol endast förvaltningsmyndigheter.utan av

En grundläggande garanti enligt 6 punkt l utgör rättenart. till en
rättvis rättegång fair hearing. Detta är mycket allmäntett
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motförhöraochin hörafalla rättkanbegreppetUnder attbegrepp.
allsig övertillfällefåutredning,del att yttravittnen, attatt ta av

översättning,tolkning ochtilltillgång attfåmål,utredning i attett
Be-sakkunnigutlåtandenformbevisning iinförskaffafå m.m.av
ochstämningskall delgesenskildedenocksåomfattar attgreppet

rättegång.tillkallelse
det förstainnefattar för parternarättegång attoffentligBegreppet

fåmuntligendomstol förinfördirekt attframträdafåskall en
skallrättegångdennaandraför detsak ochsinframlägga att vara

förhandling ärmuntligpåKravetallmänheten.förtillgänglig en
harföljande fallIöverinstansema.gällersåvittabsolutemellertid inte

ihuvudförhandlinghållahovrätts vägranfrågan attprövats om
1988-05-26, Ser.dom6: Ekbatanimedförenligtvaritbrottmål art.

Jan-Ãke212 A,1991-10-29, No.Ser. AdomHelmers134,No.A
domFejdeoch212 BNo.1991-10-29, ASer.domAndersson

olika,varitmålen hariUtgången212 C.No.1991-10-29, Ser. A
betydelseavgörandevarithörandeklagandespå denberoende avom

faktiskadeklagande medgettdenskuldfrågan. Omprövningenför av
slag de intedetinvändningarhaft attomständigheterna, avmen

intei hovrättenförhandlingmuntligutgång, harmåletspåverkat
nödvändig.ansetts vara

rättegångfrånkonventionen utestängasenligtkanAllmänheten av
ordningen,den allmännatillhänsynsedligheten,tillhänsyn avav

minderårigatilldå hänsynensäkerheten,nationellatill denhänsyn
finnerdomstolenmånieller denså kräverprivatlivtilleller parternas

omständighetersärskildagrunddå påi fallnödvändigtdet strängt av
intresse.rättvisansskada förlända tillskulleoffentlighet

tidsperiodVilkentid.skäliginomhållasrättegångenskallVidare
avgjortsmålbedömningenvidbeaktas ettskalldådetär omsom

denbörjarrättighetercivilamålSåvitt gällertidskäliginom om
måletdåtidpunktvid denlöpaallmänhettidsperioden irelevanta

tidpunkttidigaredockIbland kandomstol.vidanhängiggörs varaen
rättegångenföregått15 RBenligt kap.förordnandedåavgörande som
gå igenommåsteavgjord försttvistvill hadå deneller part ensom
också denskallfallsådanaförvaltningsmyndighet. Ividförfarandeett

beräkningen.imedförfarandeinledandeför detta tasåtgårtid som
slutligtidpunkt dådentidsperioden ärrelevantadenförSlutpunkten

förfarandet vid högreinbegripasskall äventidenmeddelas. Idom
instans.
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brottmål inleds den relevanta tidsperioden erhållerI när en person
officiell underrättelse han misstänkt för brott.är Detta äratten om

då situation väsentligt påverkas. brottmålden tidpunkt hans I löper
tiden fram till dess föreligger slutlig dom, i förekommande falldet en
i högre instans.

Bedömningen tidsperioden varit skälig eller oskälig ärav om
beroende på hur komplicerat målet varit, hur underuppträttparterna
förfarandet myndigheteroch hur domstolar och handlagt målet.
Allmänt gäller både i mål civila rättigheter och skyldigheter ochom

dröjsmåli brottmål endast sådana kan tillskrivasatt statenssom organ
kan föranleda konventionsbrott föreligger.att ett

civilaPrövningen tvister rättigheter och anklagelser förav avom
brott skall ske inför oavhängig och opartisk domstol inrättatssomen
enligt lag. Europadomstolen har domstolar bland godkäntannatsom

rad nämnder och kommissioner. Med oavhängig atten menas
domstolen skall oberoende i förhållande till regeringen ochvara
myndigheter till i målet. Frågan opartiskhet harsamt parterna om

i fall svenska bostadsdomstolen, Langborgerprövats rörande denett
dom 1989-06-22, 155. EuropadomstolenSer. No. ansågA att

intresseledamöterklagandens kränkts då de deltog irätt som
i förbindelse med de organisationerbostadsdomstolen stod nära som

nominerat dem och båda hade intresse viss utgång i målet.som av en
anledningMed Europadomstolens dom har de svenska reglernaav om

bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning ändrats vid
vissa mål avsnitt 2.6.4.setyper av

6 föreskrivs slutligenI punkt 1 dom skall avkunnasart. att
offentligt. mål Italien har Europadomstolen godkäntI ett mot

hållits tillgängligförfarandet med domen på domstolens kansli föratt
underrättelse därom lämnats parterna.samt attenvar

Garantiema i 6 punkt tillämpliga inte bara på förfarandet1 årart.
i första instans också på överinstansförfarandet. Artikeln tvingarutan
inte konventionsstatema inrätta appellationsdomstolar,att men om
sådana finns skall garantiema i 6 också gälla förfarandet där.art.
Artikeln inte tillämplig på prövningstillstånds-har dock ansetts vara
förfarandet i domstolen och Regeringsrätten och inte hellerHögsta
vid prövning resningsansökningar eller liknande extraordinäraav

258förfaranden Decisions and Reports 40 och 14 171.s. s.
betraktas oskyldig framI punkt 2 6 rättenart. garanteras attav som

till fällande dom. sig här garanti i det väsentligaDet rör om en som
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delär den allmänna garantin rörande rättvis rättegången av en som
behandlas i punkt

Slutligen i punkt 3 6 rad specifikaupptas rättigheterart.av en som
skall tillkomma försvaret i brottmål. Det sigrör speciellaom
garantier ingår i den allmänna garantin i punkt Blandsom annat
har rätten höra vittnen ofta inbegripits i tillatt rätten rättvism.m. en

Ser.rättegång. intresseAv är målen Kostovski dom 1989-11-20, A
No. 166 Windisch dom, 1990-09-27, Ser. No. 186 ochA Delta
dom 1990-12-19, Ser. A No. 191. I samtliga mål har Europadom-
stolen funnit kränkning 6 punkt l och punkt 3 d dåart.en av
uppgifter vittnen eller målsäganden varit den avgörande be-av
visningen den tilltalade och lagts till grund för fällande dommot trots

den lämnat uppgiften inte hörts iatt rättegången och densom
tilltalade eller hans försvarare inte heller i sammanhang fåttannat
tillfälle utfråga uppgiftslämnaren.att

Svenska rättsregler berör till domstolsprövning ochrättensom
rättssäkerhet

Den viktigaste garantin fåär möjlighet till domstolsprövning.att en
målI anklagelse för brott torde detta inte vålla något problem, dåom

sådana enligt rättegångsbalkens regler alltid kan prövas domstol.av
Även de straffliknande påföljder tidigare såsomnämnts skatte-som
tillägg, restavgifter förseningsavgifteroch enligt skattelagstiftningen
och överlastavgifter enligt vägtrafiklagstiftningen kan prövas av

Ävendomstol efter överklagande. disciplinära åtgärder krigsmänmot
m.fl. eller den är intagen i anstalt kan överklagas till domstol.av som
Större problem har det dock varit med domstolsprövning civilaav
rättigheter då regeringen vid ratificeringen konventionen inteav
utgick från 6 kunde tillämplig även på det förvaltnings-att art. vara
rättsliga området. Som exempel lagstiftning, ingripaansettssom
i medborgarens civila rättigheter, inte medger domstols-men som
prövning nämns här reglerna expropriationstillstånd enligtom
expropriationslagen 1972: 719, dispens från byggnadsförbud enligt
naturvårdslagen 1964:822, täkttillstånd enligt lag, planären-samma
den enligt plan- och bygglagen 1987: 10 och indragning utskänk-av
ningstillstånd enligt lagen 1977:293 handel med drycker. För attom
uppfylla konventionens krav på till domstolsprövningrätt trädde den

juni1 1988 lagen 1988:205 rättsprövning förvaltnings-vissaom av
beslut ikraft. Lagen gäller till utgången 1994. En närmareav
redogörelse för lagen återfinns under avsnitt 2.6.1. Lagens tillämp-
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ningsområde förhållandevis vidsträckt och lagen avseddär är att
uppfylla konventionens krav på till domstolsprövning frågorrätt av

civila rättigheter och skyldigheter. Frågan rättsprövningslagenom om
verkligen uppfyller konventionens enligt 6 har intekrav ännuart.

Europadomstolen. mål inför kommissionen har dockprövats I ettav
nämligen avvisaträttsprövningslagen varit aktuell. Kommissionen har

ansökan såsom ogrundad och skäl för avvisningenuppenbarten som
intebl.a. uttalat ingenting tyder på rättsprövning skulle haatt att

uppfyllt i 6 i konventionen mål 1510489. börkraven No. Detart.
inte utnyttjatdock framhållas sökanden i det aktuella ärendet hadeatt

möjligheten ansöka rättsprövning.att om
rimligentill domstolsprövning innebär domstolen måsteRätten att

ha behörighet målet i dess helhet. skall således intepröva Detatt vara
fråga laglighetsprövning, också bevisfrågor och faktautanom en ren

målet skall Kritik har framförtsi kunna prövas. rättspröv-mot att
Regeringsrätten beslutsningslagen endast rätt prövaatt ettger

1987laglighet. motivuttalanden till rättsprövningslagen prop.Av
23-25 Regeringsrättens prövning88:69 och 234 framgår dock atts.

faktabedömningomfatta lagtolkning också ochskall inte bara utan
lämplighetsfrågor omfattas däremot intebevisvärdering. Politiska av

prövningen.
inte i fråga beslutRättsprövningslagen gäller uttryckligen om

Fråganeller nämndliknande domstolar. dessafattade nämnder omav
direkti konventionens mening har inteskall domstolaranses som

märka i måletde europeiska är Lang-prövats Att attav organen.
bostads-föranledde ändringar i hyresnämndemas ochborger, som
nämnd-sammansättning, kritiserades inte meddomstolens systemet

endastintresseledamöter sådant,liknande domstolar med utan attsom
kundespeciella fallet tveksamt sägadet i det attom manvar

således ingetopartisk. närvarande finns detdomstolen För somvar
domstolsliknande nämnderpå prövning nämnder ellerpekar att av

domstolsprövning jfrkonventionens krav påinte skulle uppfylla
199091: 98.prop.

från tillämp-ytterligare undantag lagensrättsprövningslagenI görs
svenskträttsprövningslagen inte beslutning. Således gäller om

harutlänningars vistelse i riket. Dettamedborgarskap eller beslut om
dåsig civila rättigheter,motiverats med det inte beslutröratt om om

svenskfå vistas i Sverige eller bliutlänning inte har rätt attenen
medborgare.
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Undantag från rättsprövning görs också beträffande beslut rörsom
skatter och avgifter, värnplikt, och vissa beslut tillverkning ochom
utförsel krigsmaterial. Sistämnda slag beslut har haansettsav av
inslag utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar inte börav som
lämnas till domstol. Då besluten inte heller civila rättigheterrör och
skyldigheter torde konventionens krav på domstolsprövning vara
uppfyllda även med de nämnda undantagen.

Sammanfattningsvis torde kraven på tillrätt tillträde till domstolen
enligt 6 uppfyllda i och med rättsprövningslagenart. attvara
tillämpas på de förvaltningsmål inte går direkt överklaga tillattsom
domstol.

frågaNästa måste behandlas med anledning konventionenssom av
krav den prövningär sker i domstolarna uppfyller kraven påom som

rättvis och offentlig domstolsprövning.en
Kravet på rättegång skall opartisk offentligoch reglerasatt en vara

de processuella regler finns i rättegångsbalken och förvalt-av som
ningsprocesslagen 1971:291. Således skall reglerna jäv i 4 kap.om
RB domarens opartiskhet. Frågan vad kangarantera om som anses

jäv har aktualiserats dom i Europadomstolen motvara genom en
Danmark, målet Hauschildt dom 1989-04-29, Ser. 154.A No. Målet
rörde anhölls misstänkt för brott. Han häktadesen person som senare

dansk domstol med stöd bestämmelse i den danska retspleje-av av en
loven, enligt vilken misstänkt kan häktas föreliggerdeten person om

szerligen bestyrket mistanke han begått brott. målet fattadeIatt
domare femton olika beslut i häktningsfrågan innan huvudför-samme

handlingen inleddes. Under förhandlingens gång förlängde samme
domare vid 21 tillfällen häktningsbeslutet. Vid prövningen i Europa-
domstolen huruvida kränkning skett 6 stycke anfördelart.en av
domstolen bl.a. enbart den omständigheten domare har fattatatt att en
beslut i häktningsfrågan i målet innan huvudförhandlingen har tagit
sin början i sig inte kan berättiga farhågortill angående domarens
opartiskhet. I det aktuella målet hade emellertid domaren stött sig på

bestämmelse kräver föreliggerdet mycket hög gradatten som en av
klarhet i skuldfrågan. Det kunde därför ifrågasättas domstolenom
varit opartisk när domare sedan avgjorde målet. Europadom-samme

fannstolen således förelågdet kränkning 6.att art.en av
Med anledning Hauschildtmålet har Justitiedepartementet gjortav
genomgång olika situationer där likartade jävsproblem möjligenen av

kan dyka i lagstiftningsvensk 1992:23.Ds Genomgången visarupp
det huvudsakligen beslutär rättspsykiatrisk undersökningatt om som



Svensk jämföra med Europakonventionen 53rättSOU 1993:40

vålla problem för Sveriges vidkommande. Enligt de nuvarandekan
reglerna kan det uppstå problem i brottmål då vid huvudför-rätten
handling beslutat rättspsykiatrisk undersökning och efter sådanom
måste hålla huvudförhandling domare deltar vid bådasamtny samme
förhandlingarna. promemorian i regeringens 199293:25I samt prop.

föreslagit i de fall rättspsykiatriskt utlåtande harhar rätten,attman
huvudförhandlinginhämtats, skall få hålla fortsatt även när den

sammanlagda uppskovstiden överstiger femton dagar. På så sätt
jävsproblematiken dylika mål. Vidare föreslåsundviker i vissaman

jäv för vilket får till följdändringar vad gäller regler domare, attom
mål, före dendomare skall jävig handlägga hanatt ettanses omen

vilken målet slutligt har fråganhuvudförhandling vid avgörs prövat
gärningen.den tilltalade har begått den åtalade Bestämmelsenom

bli tillämplig i situationen någon anledning inteden rättenattavses av
fortsatt huvudförhandling sedan den rättspsykiatriskakan hålla

huvudförhandling.undersökningen slutförts hållerutan ny
vid återfinnssvenska bestämmelserna offentlighet domstolDe om

5 Enligt 5 kap. l andra stycket domstol rätti kap. RB. § attges
förordna förhandling inom stängda dörrar, det kan antas attomom

förförhandlingen förebringas uppgift, vilken hosvid kommer att
sekretesslagen. ytterligaredomstolen gäller sekretess enligt En

synnerlig viktförutsättning dock det bedömsär attatt vara av
för-uppgiften inte röjs. Vidare i stadgandet vissa typer avanges

exempelvisskall hållas inom stängda dörrar,handlingar normaltsom
uppgifter enskildes hälsa eller andraförhandlingar denrörsom om

framkommer vid personundersökningpersonliga förhållanden som
utredning, uppgifter myndighets eller enskildseller sådan omannan

förhandlingar i äktenskapsmål elleraffärs- eller driftsförhållanden,
mål for kan densexualbrott, det antas att somom ansvar om

flesta fallen dåuppgiften lider uppgiften röjs. Derör skada om
stängda dörrar torde falla in underförhandling kan hållas inom

från offentligheten hänsyn tillkonventionens regler undantag avom
sedligheten privatliv.och parternas

huvudregel den skall före-Beträffande bevisning gäller attsom
från dennabringas vid huvudförhandlingen. undantag regelEtt ges

skriftliga i vissa falli 35 14 bl.a. tillåterkap. § RB, utsagorattsom
omöjligt hålla förhör medfår åberopas bevisning det är attsom om

sådant strider inteden lämnat berättelsen. Stadgandet motsomsom
tillkonventionens krav på rättvis rättegång med hänsynen men

Kostovski, Windisch DeltaEuropadomstolens uttalande i målen och
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Övrigatorde stadgandet komma tillämpas restriktivt. regleratt om
bevisning i rättgångsbalken torde konventionens krav påmotsvara en
rättvis rättegång.

En fråga fått uppmärksamhet år kravet på muntlig för-storsom
handling. Detta gäller såväl i allmän domstol, framförallt avseende
besvärsmål, i förvaltningsdomstol.som

allmänI underrätt hålls alltid muntlig förhandling i brottmål och,
begär idet, tvistemål. Ett undantag finns i 42 kap. 5parterna §om

RB beträffande tvistemål kärandens framställning inte innefattarom
laga skäl för kâromålet eller det är uppenbart ogrundat. Iom annars
sådana fall får rätten meddela dom i målet stämninggenast utan att
utfärdas. hovrättI kan, i tvistemål eller brottmål begärtpartenom
muntlig förhandling, sådan underlåtas endast det är uppenbart attom
sådan förhandling är obehövlig 50 kap. 21 och 51§ kap. 21 § RB.
I besvärsmål gäller eller bör höras muntligen detatt part annan om
är nödvändigt för utredningen i målet 52 kap. 10 § RB. Ordalydel-

de nämnda paragraferna för hovrätt hållautrymme attsen av ger
muntlig förhandling eller förhör begär så. Någon ovillkor-partenom
lig rätt till muntlig förhandling har dock inte, så långt-parten men
gående krav uppställer inte heller de europeiska hellerorganen.
torde möjligheten för underrätt meddela dom förhandling iatt utan
tvistemål där talan är uppenbart ogrundad i praktiken medföra
problem i förhållande till konventionens krav.

förvaltningsmålen,I vilka även innefattar rättsprövningsmålen i
Regeringsrätten, förfarandetär enligt 9 första§ stycket förvaltnings-
processlagen 1971:291 skriftligt. handläggningenI får dock ingå
muntlig förhandling beträffande viss fråga, det kannär tillantas vara
fördel för utredningen eller främja snabbt avgörande målet 9 §ett av
andra stycket. kammarrättI och länsrätt skall sammanträde hållas,

enskild för talan i målet begär det och sammanträde ärom som
obehövligt och heller särskilda skäl talar det tredje stycket.emot
För Regeringsrätten gäller emellertid endast det andra stycket i fråga

sammanträde. För speciella mål gäller strängare reglertyperom av
hållande muntlig förhandling. Exempelvis gäller enligt 35 §om av

lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vård attom av unga
länsrätt och kammarrätt i vissa mål skall hålla muntlig förhandling

detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling skallom
alltid hållas någon begär det.partom

Förvaltningsprocesslagen således för muntlig för-utrymmeger
handling, det tveksamtär detta är tillräckligt för uppfyllaattmen om
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konventionens krav på till muntlig domstolsprövning.rått I Dom-
stolsutredningens 1991:106betänkande SOU har problemet
diskuterats och i förslag till ändringar innebärandeutmynnat att

för muntlig förhandling blir i förvaltningsmål.större Iutrymmet
585betänkandet Del borde bygga lagstiftningenA attangess. man

på Europadomstolens dittills fattade avgöranden och söka täcka in
med viss marginal. Utifråndem denna utgångspunkt föreslog

Domstolsutredningen till muntlighet skulle gällarätt målatt parts som
avsåg frihetsberövande, sanktionsavgift, äganderätt till egendom, rätt

fortsätta viss näringsverksamhet eller till vårdnad ellerrättatt om
måletumgänge med barn. I skulle visst förhållande avsågsavseatt

detta förhållandeligga skulle utgöra föremålet för förfarandet. Föratt
skulle ha till sammanträde skullerätt han enskild ochatt parten vara

just hans skulle berörd. Enligt utredningens förslagrätt behövervara
begäran muntlighet inte bifallas, målet inte skallpartsen om om

i sak, avgörandet inte går ellerprövas parten emotom om samman-
anledningträde är uppenbart obehövligt. Det sistnämndaav annan

undantaget skulle tillämpas ikunna när högre endast rättsfrågarätt en
eller dispensfråga skulle föreslogsprövas. De reglerna gällaen nya
endast i och Beträffande Regeringsrättenlänsrätt kammarrätt. anförde
Domstolsutredningen den dispensprövning där förekommeratt som
till sin sådan enskild inte har någon tillär rättnatur att en samman-
träde i sådana måltyper i för omfattas 5och sig ochart.ens som av
6 i Europakonventionen. Vidare fann det tveksamtattman var om
konventionen ställde på muntlighetöver huvud något krav itaget
tredje domstolsinstans.

särskild utredare i betänkandet 1992:138 NågraEn har SOU
frågor angående Regeringsrätten redovisat sinresultatet översynav

förfarandet i Regeringsrätten. Bl.a. har frågan till muntligrättav om
förhandling i Regeringsrätten förvaltnings-behandlats, både vad avser
mål och rättsprövningsmålen. 66 framgårbetänkandet detAv s. att
inte går utesluta Europadomstolen kan finna anledning tolkaatt att att
konventionen på det sättet muntlighet krävs i Regeringsrättenatt om
speciella förutsättningar är uppfyllda. I betänkandet föreslås därför att
de regler Domstolsutredningen i anledning Europakonventionenav

förpresenterade muntlighet i länsrätt och kammarrätt skall gälla även
i Regeringsrätten. Reglerna föreslås tillämpas både förkunna
dispensfall och rättsprövningsfall. Någon specialreglering för de
sistnämnda torde därför inte behövas.
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Sammanfattningsvis kan svensk lagstiftningsägas i frågaatt om
förfarandet vid domstolsprövningen i delar torde destora motsvara
krav ställs enligt 6 i konventionen och lagstiftningen, påart. attsom
de fåtal punkter där tveksamhet råder, möjligheter tillrymmer

Ändringartolkning i enlighet med konventionsorganens praxis. är
därtill föreslagna vad till muntlig förhandling i förvaltnings-rättavser
mål och rättsprövningsmål.

Även övrigade rättigheter i offentligtupptas att.som som av-
kunnande dom, rätt betraktas oskyldig tills fällande domattav som

minimigarantierde uppställs angående rättegången isamt som
brottmål torde uppfyllda rättegångsbalkens regler. Regelnvara genom

rätt betraktas oskyldig tills fällande dom meddelas tordeattom som
inte hindra det finns striktregler i straffrätten.att om ansvar

4.2.7 Artikel 7

7I ingen får fällas till för gärning eller under-art. attanges ansvar
låtenhet den begicks, inte utgjorde brott enligtnär lag.ettsom,
Artikeln vidarekräver det straff utdömts inte överstiger vadatt som

föreskrivet vid den tidpunkt då gärningen begicks. Ensom var
motsvarande dra fördel straffsänkningar genomförtsrätt att av som
efter brottets begående inte föreskriven konventionenär i och kan inte
heller intolkas i enligt kommissionen.denna uttalande punktIett av
2 finns förbudetartikeln speciellt undantag från retroaktivett motav
strafflagstiftning. förklaratKommissionen har denna undantagsbe-att
stämmelse har till syfte klargöra det allmänna förbudet iatt att
artikeln inte omfattar de lagar stiftats vid världskrigetsandra slutsom
för bestraffa krigsförbrytelser straftlagstiftningRetroaktivatt m.m.
skall tillåten krigsförbrytare, förrädarealltså vad gäller ochvara
kollaboratörer.

återfinnsPrincipen förbud retroaktiv strafflag i 2 kap. lO §motom
straff brottspåföljd får åläggasRF, vari stadgas eller inteatt annan

brottspåföljdför gärning inte belagd med den begicksnärsom var
och svårare påföljd inte heller får åläggas för gärningen denänatt

tillämpning för-föreskriven då. Bestämmelsen har även påsom var
verkande och särskild rättsverkan brott, såsom utvisningannan av

påenligt utlänningslagen eller återkallelse körkort grund brott.av av
197576:209 125 analogiskt tillämpligtFörbudet prop.anses s. vara

påföljderpå straffliknande administrativa såsom skattetillägg,
restavgifter och förseningsavgifter enligt olika skatteförfattningar och
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överlastavgifter enligt vägtrafiklagstiftningen. Vidare i lagenanges
1964:163 införande brottsbalken ingen får dömas förattom av
gärning, för vilken inte straffstadgat den begicksnär och attvar
straff skall bestämmas efter den lag gällde när gämingensom
företogs. Svensk lagstiftning torde således överensstämma med
konventionens krav i 7.att.

4.2.8 Artikel 8

artikelns punktI l föreskrivs har rätt till skydd för sittatt envar
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2I punkt

vilkaunder förutsättningar inskränkningar får ske i denna rätt.anges
måsteDe sålunda stå ia överensstämmelse med lag, b tjäna något

de allmänna eller enskilda ändamål uppräknas i punkt 2 ochav som
nödvändiga ic demokratiskt samhälle för tillgodose dettaett attvara

ändamål. Kravet på överensstämmelse innebärmed lag den lagatt
varpå inskränkning grundas måste utformad erforderligmeden vara
precision, så inskränkningama i rimligär utsträckning förutsebaraatt
och lagen måste lätt tillgänglig för allmänheten. krävs ocksåDetvara

den nationella lagen uppfyller rimliga krav på rättssäkerhet. Lagenatt
måste innefatta skydd godtycklighet. i förDet är och sig intemot
oförenligt konventionensmed krav på förutsebarhet domstolar ochatt
myndigheter viss diskretionär beslutanderätt i frågages en om
åläggande inskränkningar, vid omhändertagande barn,t.ex.av av

omfattningen deras beslutanderätt måste något så närmen av vara
tydlig för inte den enskilde skall för godtyckliga ingrepp.utsättasatt

fråga behandladesDenna bland i fallet Olsson domIannatsenare
1988-03-24, 130.Ser. No.A

påKravet inskränkningama i rättigheten nödvändigaskallatt vara
i demokratiskt samhälle har domtolen såtolkats ordetett attav
nödvändig i detta sammanhang inte liktydigt oundgängligt,är med

innebär den skall motiveras starkt samhällsbehov.utan att ettav
Inskränkningen i rättigheten måste vidare stå i rimligt förhållande till

syftedet skall tillgodoses inskränkningen. Varje harstatsom genom
själv viss frihet avgöra inskränkning nödvändig,äratten om en men

frihet inte obegränsad alltidär de europeiska harstatens utan organen
kompetens övervaka friheten inskränkts på rimligt sätt.att etten om

tillRätten skydd för privatliv mycket allmän omfattarär ochartav
skydd mängd åtgärder. och främst det skyddFörst ärmot moten
åtgärder innebär kränkning fysiska integriteten,densom en av
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exempelvis kroppsvisitationer. Allvarliga åtgärdersådana kan falla
under 3 de inte tillräckligt allvarliga förär kunnaart. attmen, om

omänsklig eller förnedrande behandling, kan ändå falladeanses som
under 8. I till skydd för privatlivet ingår allmänrätten rättart. atten
lämnas i fred gäller privata sfären.när det den Häri ingår skyddett

exempelvis övervakning olika slag och telefonavlyssning.mot av
Europadomstolen har behandlat flertal mål avseende just telefonav-ett
lyssning ingreppoch konstaterat sådant under vissa förutsättningaratt
kan tolereras. Sålunda kan telefonavlyssning eller brevkontroll få
förekomma där detta nödvändigt förär strängt skydda deatt
demokratiska instutitionema. då frågaDet är skydda denattom
nationella förhindrasäkerheten eller oordning eller brott. Dockatt
måste det finnas effektiv kontroll inte missbrukas.att systemeten av
Något mål Sverige inte angåendeha prövats denna fråga.mot synes
I fallet Leander dom 1987-03-26,Sverige Ser. No. 116 harAmot
det svenska personalkontrol[förfarandet varit föremål för prövning

8. Klaganden hade gått miste tjänst till följdgentemot art. om en av
personalkontroll, han hade inte underrättats vilka uppgiftermen om

fannlett till detta resultat. Domstolen såväl lagrandetattsom som
utlämnandet sådan information klagandens personliga för-av om
hållanden ingrepp i till skyddhans rätt för privatlivet och gickettvar
därefter in frågan ingreppet tillåtet enligt de grunderom var som

i punkt 2. Domstolen fann ingreppet lagligt och detatt attanges var
också kunde nödvändigt för skydda den nationellaattanses som
säkerheten. På detta område fick ha frihetstaten stor attanses
bedöma vilka ingrepp nödvändiga det viktigt attsom var men var
undersöka det fanns effektiva garantier missbruk. Europa-motom
domstolen pekade på klaganden anföra klagomålkunnat hosatt
rikspolisstyrelsen då gällde få informationoch kammarrätten, det att

utfallet personalkontrollen, i övrigt hos ochJO JK. Dettasamtom av
uppfyllde helt kravet på garantier missbruk.mot

Beträffande till familjeliv har nationella domstolars ochrätten
myndigheters beslut i frågor vårdnad barn och umgänge medom om

ofta föranlettbarn klagomål till de europeiska Kommissio-organen.
har uttalat till familjeliv inte upphör i samband medrättenattnen en

skilsmässa denna nödvändigtvis påverkar relationerna mellanattmen
föräldrar och bam. vidare det tillåtet ochMan har uttalat äratt t.o.m.
nödvändigt nationell lag innehåller särskilda regler rörandeatt
familjerelationema efter skilsmässa regler måsteoch dessaatten
avvika från vad familjens enhet obruten. Kommis-gäller när ärsom
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sionen har prövat flera klagomål över beslut vårdnad och funnitom
istöd dessa i 8 punkt 2. Ofta har kommissionen kunnatart. konstate-

vårdnadsbeslutet tillgodosett önskemåletatt skydda barnetsattra
hälsa och moral. Kommissionen har också fråganprövat rätt tillom
umgänge med barn kan vägras den två frånskildaett föräldrarav som
inte har erhållit vårdnaden barnet. Kommissionens ståndpunkt ärom

den förälder inte har vårdnaden skallatt ha rätt till umgänge medsom
barnet, det inte föreligger omständigheter berättigar tillom som
inskränkningar enligt artikelns andra stycke. I fall har fråganett
prövats Sverige. Det gällde klagademot över svenskatten man som
domstol vägrat honom umgänge med barn, vilketett om mamman
hade vårdnaden. Kommissionen konstaterade begreppet skyddan-att
de hälsa och moral i 8 punkt 2 också omfattade enskildsart.av en
hälsa och moral och det i det aktuella fallet nödvändigtatt attvar
skydda barnet allvarliga psykiska störningar, kundemot uppståsom

fick umgängesrätt med barnet. förelågDet därför sådanaom mannen
omständigheter motiverade inskränkning i rätten till familjelivsom en
Yearbook 4 198.s.

En rad klagomål från föräldrar över barn deras viljaatt mot
fråntagits dem och omhändertagits för samhällsvård, riktade huvud-
sakligen Sverige och Storbritannien, har givits in tillmot kommissio-

I klagomålen Sverige har det främst hävdats de grundermot attnen.
motiverat tvångsomhändertagandena varit alltför ochsom attsvaga

myndigheter och domstolar varit alltför benägna bortse frånatt
föräldrarnas intressen. Några sådana fall har förlikts inför kommissio-

medan har prövats domstolen, målet Olsson I dom 1988-ettnen av
03-24, Ser. No. 130. MåletA gällde omhändertagande syskontreav
och placeringen dem i skilda fosterhem. Domstolen fann attav
beslutet omhänderta barnen inte innefattadeatt kränkning art.en av

medan utplaceringen barnen med avstånd dem emellanstoraav
och mellan barnen och föräldrarna kränkning tillrättenvar en av
familjeliv. Mot Sverige har också fallprövats rörande umgängesför-
bud med barn och flyttningsförbud barn, målen Eriksson domav
1989-06-22, Ser. No. 156,A Margareta och Roger Andersson dom
1992-02-25, Ser. No. 226A Rieme dom 1992-04-22,A, Ser. A No.
226 B och Olsson domII 1992-11-27, Ser. A No. 250. måletI
Eriksson konstaterades utfärdat flyttningsförbud enligt socialtjänst-att
lagen varit motiverat, förbudet på grund sin långvarighetattmen av
och i förening med umgängesrättsbegränsningar inte acceptabelt.var
Umgängesrättsbegränsningarna inte heller lagligen grundade. Ivar
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domstolenmålet och Andersson konstateradeMargareta Roger att
så långtgåendebegränsningarna i de dennaumgängesrätten att avvar

8. Någon kränkning förelåg inte i måletanledning ansågs kränka art.
nödvändigt förutfärdade Hyttningsförbudet varitRierne, då det att

rättigheter. målet Olsson konstateradeskydda barnets hälsa och I
tillåtet enligtdet utfärdade flyttningsförbudetdomstolen art.att var

tiden efter den juliumgångesrättsbegränsningarna för 18 liksom
föräldrar och barn för1990. Begränsningarna i umgänget mellan

1990 saknade lagstöd varför kränkningtiden före den 1 juli art.aven
8 skett.

också få betydelse i fall då är8 torde kunnaArt. personer som
enligtkriminalvårdsanstalt eller Omhändertagna vård- ochintagna i

besökinskränkningar iomsorgslagstiftningen rätten att mottagages
sin familj. Beträffandepå upprätthålla kontakten medeller sättannat

kriminalvårdsanstalt harvant intagna i häkte respektivepersoner som
framhållit sådana frihetsberövandeneuropeiska kommissionenden att

inskränkningar.medföra vissa sådanamed nödvändighet måste
avvisning,8 kan skälSlutligen kan tilläggas ettatt art. motvara

åtgärden kan leda tillutlämningutvisning eller personer omav
för åtgärden brottsplittring familjen, grunden är ett grovtmen omav

avlägsna från landetallmänna intressetkan det att varaav en person
familjeenheten.hänsynen tillså starkt det väger än Avatt tyngre

möjligheter bosätta sigfamiljen kan habetydelse är även antas attom
tillsammans i något land.annat

ochtill skydd och familjeliv, hemSvenska regler för privat-
korrespondens

skyddet för den enskildesgrundläggande bestämmelsenDen om
2 tredje stycket denna sägspersonliga integritet finns i kap. § RF. Il

privatliv ochallmänna skall den enskildesbl.a. det värnaatt
karaktären rättsligt bindandefamiljeliv. Bestämmelsen har inte av en

samhälleliga verksamheten.föreskrift mål för den Avutan ettanger
framgår integritetsskyddet vidtill bestämmelsenförarbetena att

tillkomstdataregistrering i blickpunkten vid bestämmelsens SOUvar
1987:8 Integritetsskyddet i1975:75 168. betänkandet Ds JuIs.

grundlagsändring. Förslaget leddeföreslogsinformationssamhället en
andra stycketföreskrift i 2 kap. 3 RFtill det infördes §att en ny

medborgare i den utsträck-1988: 1439, vilken innebär varjeSFS att
personliga integri-i skyddas hansning lagnärmare mot attangessom

honom registreras med hjälpuppgifterkränks atttet avgenom om
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ADB. En särskild datalag infördes 1973 SFS 1973:289. Genom
denna lag underkastas all användning datateknik för uppgifterav om
identifierbara enskilda i princip tillståndstvång. Tillståndpersoner
meddelas Datainspektionen. I sammanhanget kan också nämnasav att

utredning nyligen tillsatts med uppgift utreda frågoren att om
skyddet för enskilda privatliv.personers

Enligt 2 kap. 6 § RF är varje medborgare det allmännagentemot
skyddad påtvingat kroppsligt ingreppmot kroppsvisitation,samt mot
husrannsakan och liknande intrång, undersökning brev ellermot av

förtrolig försändelse och hemlig avlyssning ellermotannan upp-
tagning telefonsamtal eller förtroligt meddelande. Rättig-annatav
heterna i paragrafen får begränsas lag. Flera de straffpro-genom av
cessuella tvångsmedlen innefattar ingrepp i rätten till respekt för
privatliv, hem eller korrespondens och förutsättningarna för dessa är
angivna i lag. Här kan nämnas reglerna i 27 kap. RB beslagom av
brev, telegram telefonavlyssning och reglernasamt i 28m.m. om
kap. RB husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Iom
allmänhet förutsätter användningen tvångsmedel detta slag attav av
det föreligger misstanke brott. Så dockär inte alltid fallet.en om
T.ex. kan nämnas bevissäkringslagen 1975: 1027 för skatte-att och
avgiftsprocessen kan användas även inte misstänktärmot person som
för skattebrott. Vidare kan med stöd 38 kap. RB åläggasen person av

handlingar kan tänkas ha betydelseatt utge bevis i rätte-som som
gång. Ett exempel lagenär 1976: 1090 alkoholutandnings-annat om

vari föreskrivs polisman får rutinmässigt företa sådantattprov, prov
och inte bara det föreliggernär misstanke brott. någonOm vägrarom

Ävenmedverka till alkoholutandningsprov fåratt blodproväven tas.
i mål faderskap får åläggas lämna blodprov enligtattom personer
lagen 1958:642 blodundersökning vid fastställandeom m.m. av
faderskap.

För den anhållen,är häktad eller avtjänar frihetsstraff gällersom
särskilda inskränkningar i rätten fritt brevväxla med andra,att att
ringa telefonsamtal eller besök. Detta regleras lagenatt motta av
1974:203 kriminalvård i anstalt lagen 1976:371samtom om

Ävenbehandlingen häktade och anhållna m.fl. beträffandeav
tvångsomhändertagnaär enligt lagen vårdpersoner som om av

missbrukare, lagen vård lagen psykiatrisk vård ochom av unga, om
lagen rättspsykiatrisk vård kan med stöd de nämnda lagarnaom av
inskränkningar göras bland i rätten besökannat att ta emot av
familjemedlemmar och andra. Inskränkningarna motiveras beträffande
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och beträffandevården kan spolieraspågåendevårdlagarna denattav
säkerhetsskäl.utredningsskäl ellerfångaranhållna, häktade eller av

med de undantagstå i överensstämmelseInskränkningama torde som
2.i 8 punktupptas art.

familjeliv, hem och korrespondensför privat- ochtill skyddRätten
brottsbalken. Framföralltföreskrifter iockså radskyddas genom en

6hemfridsbrott 4 kap. §,bestämmelsernahänvisas tillkan omom
olovligochtelehemlighet 4 8 §eller kap.brytande post- omav

4 9avlyssning kap. §.a
inskränker de rättigheterSammanfattningsvis torde de regler som

enligttillåtna8 sådana äri konventionensskyddas art. somvarasom
europeiska konstateratfall där depunkt 2. deartikelns I organen

det varpå visshuvudsakligen sig sätt8 det rörtbrott harmot art. om
sådan.lagstiftningenoch inte självalagstiftning använts som

94.2.9 Artikel

samvetsfrihet ochtankefrihet,tillartikeln skall ha rättEnligt envar
religionfrihet bytainnefattafrihet skallreligionsfrihet. Denna att

offentligt ellermed andrai gemenskapoch ellereller atttro ensam
undervisning,gudstjänst,sin religion ellerenskilt utöva tro genom

artikelnsreligiösa sedvänjor. Iiakttagandeandaktsövningar och av
sinfrihetinskränkningar i utövaandra stycke attatt envarsanges

i den mån detstöd i ochfår med lagreligion eller endast görastro
ordning, hälsa ellerellerallmän säkerhetnödvändigt för skyddaär att

fri- och rättigheter.andramoral eller personers
religions-vid sidansamvetsfrihet nämnstanke- ochGenom att av

ickereligiösaskyddar såvälkonventionenfrihet klartgörs att som
individen frittståskall såledeslivsåskådningar. Detreligiösa att

ateistiskockså hahelstreligionsig till vilkenansluta ensom men
blandicke-religiös harsådanuppfattning. Som annattro enen

övertygelse betraktats.pacifistisk
ifinns inte9 ännuavgöranden avseendeviktigareNågra art.

denna artikel berörtsmarginellt harpraxis. EndastEuropadomstolens
måletiartikeln uppkomtolkningenmål. fråga rörandei några En av
gällde187,1990-10-23, No.Ser.Darby dom ASverigemot som

svenska kyrkanmedleminteförskyldigheten avvarperson somen
till dennaSverige betala skattmantalsskriven ioch inte attsom var

grundpåemellertid måletavgjordeEuropadomstolenkyrka. annan
nödvändigt prövafann det intediskriminering och14art. attom
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frågan eventuell kränkning religionsfriheten.om en Det kanav
lagen 1951:691noteras att viss lindring i skattskyldigheten förom

den icke tillhör svenska kyrkansom ändrats på så sätt föratt
skattebefrielse endast krävs vederbörande intenumera att tillhör
svenska kyrkan medan kravet på mantalsskrivning i Sverige slopats.

Klagomål inför den europeiska kommissionen har ofta grundats på
klaganden velatatt tolka 9 mycket extensivt.art. Det är exempelvis

klart artikeln inte innefattaratt rätt på religiösaatt grunder erhålla
befrielse från militärtjänstgöring Collection of Decisions 43 161.s.
I den mån nationell lag samvetsvägrare tillrätt befrielse frånger
militärtjänstgöring på villkor de i stället fullgöratt vapenfri tjänst,
kan religionsfriheten inte heller åberopas till stöd för begäranen om
befrielse från sådan tjänst. Av 4 punkt 3 b framgårart. nämligen att
militärtjänst och vapenfri tjänst är förenlig med konventionen.
Kommissionen har framhållit 9 måsteatt tolkasart. så denatt
överensstämmer med 4. Det är även iart. andra avseenden oftast inte
möjligt på 9att grundaart. rätt till befrielse från normala med-en
borgerliga skyldigheter. I den mån fullgörandet sådana skyldig-av
heter skulle falla in under artikeln torde de omfattas undantagsbe-av
stämmelsema i stycke 2 artikeln. Artikeln exempelvis ingenav ger
rätt vägra betala skattatt till det allmänna under åberopande attav
skattemedlen till del används för ändamål strideren motsom
skattebetalarens övertygelse. Inte heller är skyldighet betalaatten
kyrkoskatt brott rätten tillett religionsfrihet,mot så länge ochvar en
har möjlighet träda ifrågavarandeatt ut religionssamfund ochur
härigenom befrias från skattskyldighet Decisions and Reports 37 s.
42 och 142.

Kommissionen har i fyra mål Nederländerna, vilkamot alla rört
medlemmar strängt kalvinistiska kommitav fram tillgrupper, att
skyldighet ha trafikförsäkring,att skyldighet erlägga pensions-att
avgift skyldighetsamt medlematt organisation för hälsokon-vara av
troll djur är sådana inskränkningarattav i 9anse som ärart. som
godtagbara enligt andra stycket artikeln.av

Rätten till religionsfrihet tillkommer inte endast ävenutanpersoner
religiösa samfund. Sålunda har Scientologkyrkan i Sverige ansetts
behörig klaga till kommissionen.att

I rätten till religionsfrihet ingår också rätt fritt utöva sinatten
religion. Som former för religionsutövning nämns gudstjänst,
undervisning, andaktsövningar och iakttagande religiösa sedvänjor.av
Samma rätt föreligger i fråga icke religiös trosuppfattning.om
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upprätthålla allmänförblandtillåtnaInskränkningar är annat att
moral.ochskydd för hälsatillsäkerhetochordning samt

religionsfrihetenskydd förtillSvenska regler

rättigheterfri- ochgrundläggandedetillReligionsfriheten hör som
definieras därReligionsfrihet§ RF.2 kap. 1skyddas somgenom

religion.sin Avmed andra utövatillsammansellerfrihet att ensam
skyddadmedborgaren ärenskildeden motföljer2 RF2 kap. § att

tillhöratvångellertillkännaåskådningreligiösa attsintvång att ge
positivaåskådning. Denförsammanslutningtrossamfund eller annan

lag.får inte begränsasreligionsfrihetennegativaoch genom
i religions-finnsreligionsfrihetenbestämmelserYtterligare om

fritt utövahaskall rättdenna1951:680. Enligt attfrihetslagen envar
ochsamhällets lugnstörinte därigenomsåvitt hansin religion,
förfrittståskallförargelse. Det attallmänåstadkommer envar

medsigsammanslutaochi sammankomstdeltagemenskapreligiös
sådanahinder änandrafinnasgudstjänst får inteoffentligFörandra.

skallSlutligensammankomster.för allmännagälleri allmänhetsom
trossamfund.tillhöraskyldigingen ettattvara

religions-i frågaSverigefinns ialltjämtproblemDe omsom
statskyrkosystemet.svenskamed detsammanhängerfriheten

trädaförvisserligen rätt utmedger attReligionsfrihetslagen urenvar
påintebyggersvenska kyrkanimedlemskapetsvenska kyrkan, men

iför barnfödselnautomatiskt vidinträderviljeförklaring utanen
princip,igällerDetsammatillhör kyrkan.föräldraräktenskap vars

äktenskapbarnkyrkan. Förtillhörföräldrarna utomendast avenom
kyrkan.tillhörmodemautomatiskt,i kyrkanmedlemskapinträder om

2 kap.stridahari kyrkanmedlemskapet motautomatiska ansettsDet
tillövergångsbestämmelsemaigjortsundantagvarför2 § RF, ett

bestämmelsernainnebörddeni grundlagen attändringarna omav
i2 RF2 kap. §hindergällerkyrkansvenskamedlemskap i utan av

lydelse.dess nya
stå dendet böruppfattningenvilar påReligionsfrihetslagen att

självtrosåskådning ochsinråda över attsjälvfrittenskilde att
samfund. Dennareligiösttillanslutenvillhanbedöma ettvaraom

inteenskilde frittstå dendet skallreligionsfrihetsprincip innebär att
omfattasdenreligion änsig tillbekännaendast avatt somannan

religiösvarjeutanförsigställaflertal ävenfolkets att gemen-utan
skap.
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tillpå så rättenkonventionen utformad sätt9 i ärEnär attart.
eller tordereligionreligionsfrihet innefattar frihet byta troatt

dåuppfylla konventionens krav, lagenreligionsfrihetslagenreglerna i
Även skattesynpunkt tordefråntill utträde svenska kyrkan.rättger ur

på religionsfrihet.uppfylla konventionens kravlagstiftningsvensk
ochsvenska kyrkannämligen för medlemmar iOlika regler gäller

beskattningsrätt ochförsamlingarnautanförstående. kyrkliga ägerDe
iförsamlingsskatt finns kom-skyldighet betalaföreskrifter attom

i svenskainte medlem1928:370. Den ärmunalskattelagen som
25 enligtskatt f.n. procenterlägger endast del dennakyrkan aven

skattskyldigheten för denviss lindring i1951:691lagen somom
icke-motiveras medkyrkan. Nedsättningenicke tillhör svenska att

tillhänför sigdel skatteni princip inte bör betala denmedlem somav
verksamhet.religiösakyrkans

har svenska kyrkanbeskattningsrättpå församlingarnasMed tanke
trossamfund ochjämförelse med andrapriviligierad ställning i manen

samfund skulle kunnamellan olikasig denna skillnadkan fråga om
utformning eller denartikelns9. sigstrida Varemot att. avanses

skulle kunnaframgår såfinns rörande artikelnpraxis att varasom
varitharmellan kyrkan ochFrågan förhållandetfallet. statenom

genomförts.rad reformer harför utredningar ochföremål många en
förhållandet mellanutredningpågårnärvarande ännuFör omen

framtiden, Kyrkoberedningen.och ikyrkan staten
innebörd kanför artikelnsredogörelsentidigare anförts underSom
militärtjänst-frånbefrielseinte med stöd denna krävaden enskilde av
till befrielsehar dock samvetsvägrare rättgöring. Enligt svensk lag

vapenfristället fullgörde itjänstgöring på villkorfrån sådan att
tjänst.

till religionsfriheten ärkan hänförassärskild frågaEn som
under-uppfostran ochsina barnsbestämma överföräldrars rätt att

viinte härrättighetvisning i religiösa frågor. Denna utantas upp
tilltilläggsprotokollet Europa-2 iåterkommer till denna under art.

konventionen.
iföreskrivsreligionsfrihetenitillåtna inskränkningarDe som

inskränkningarmed deartikelns stycke torde överensstämmaandra
fastslåsgudstjänstoffentligreligionsfrihetslagen. Förregleras isom
sådanagäller äninga andra hinderi 3 nämnda laguttryckligen § att

harallmänhetenstadgade föri allmänhet sammankomst,är somsom
sammankomster1956:618 allmännaEnligttillträde till. lagen om

vissatillstånd tillmyndighetsinhämtaföreligger skyldighet att
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offentliga möten eller göra anmälan därom. Polismyndighetenatt får
vägra tillstånd till sammankomst på allmän plats det är nödvändigtom
med hänsyn till trafik eller allmän ordning. Således får inga särskilda
hinder uppställas just för religiösa sammankomster. Också i fråga om
rätten bilda sammanslutningar för religiösaatt syften torde gälla
motsvarande förbud särbehandling på grund religion.mot av

4.2.10 Artikel 10

Genom 10 skyddas tillrättenart. yttrandefrihet, innefattar åsikts-som
frihet rätt och sprida informationsamt att och idéer.motta Yttrande-
friheten är emellertid inte obegränsad. De inskränkningar fårsom
göras i punkt 2 artikel. Där sägs begränsningaranges attav samma
får göras under förutsättning de är angivna i lag ochatt de äratt
nödvändiga i demokratiskt samhälle förett tillgodse vissa allmännaatt
eller enskilda intressen. Skyddet för yttrandefriheten gäller yttranden

skiftande innehåll och form. Det omfattar yttranden förmedlarav som
information eller idéer, alster konstnärligt skapande och ävenav rent
kommersiell reklam. Det kan fråga både muntliga ochvara om
skriftliga yttranden, sådana görs privat eller i begränsadom som en
krets människor, också sådana förmedlas böcker,men om som genom
tidningar, tidskrifter eller andra massmedier. Pressfriheten utgör en
del yttrandefriheten skyddas Europakonventionen.av som av

målI rörande yttrandefriheten har Europadomstolen först prövat om
det Överhuvudtaget varit fråga ingrepp i yttrandefriheten.ettom
Ingrepp i yttrandefriheten kan skilda slag. Domstolen harvara av
bl.a. behandlat ingrepp i yttrandefriheten haft formensom av
straffpåföljd med anledning yttrande, konfiskation skrifter ellerav av
konstföremål förelägganden domstol intesamt sprida vissatt typav

information eller idéer.av
I de fall då ingrepp i yttrandefriheten förekommit har domstolen

gått vidare och prövat de i punkt 2 angivna villkoren förom
inskränkningar i rättigheten varit uppfyllda, nämligen a in-om
skränkningen varit föreskriven i lag, b inskränkningen till-om
godosåg något de allmänna eller enskilda ändamål iav som anges
punkt och inskränkningenC varit nödvändig i demokratisktettom
samhälle med hänsyn till något dessa ändamål. likhetI med vadav

under 8 krävs, när detsagts gäller inskränkningart. ärsom om en
föreskriven i lag, den nationella lagen förutsebaräratt och lätt
tillgänglig för den enskilde. Med lag förstås skiftande slagnormer av
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och inte bara lag i formell mening. Vid avgörandet inskränk-om en
ning är nödvändig i demokratiskt samhälle gällerett praxissamma

under nämligen inskränkningen förutsätterart. att det finnssom att
angeläget samhälleligt behov sådan, inskränkningenett stårattav en

i rimlig proportion till det ändamål skall tillgodoses desamt attsom
olika konventionsstaterna har viss frihet ställning tillatt ta etten om
sådant behov föreligger, medan den slutliga bedömningen av
nödvändigheten inskränkning kan komma göras Europa-attav en av
domstolen.

Enligt Europakonventionen får vidare speciella inskränkningar i
yttrandefriheten göras detnär gäller radio, television och film. Det

nämligen i punkt l 10 denna inte utgör hinder förart. att ettanges av
kräver tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.att staten

Europadomstolen har i målet Groppera Radio SchweizAG dommot
1990-03-28, Ser. No. 173 tolkatA bestämmelsen så sätt att
ändamålet bestämmelsenmed varit klarlägga fåratt att staterna

licenssystem kontrollera det sätt på vilket radio och televisiongenom
organiseras på deras territorium. Däremot innebär inte bestämmelsen

licenssystemet är fritaget från kraven i punkt 2 iatt 10, eftersomart.
detta skulle leda till resultat skulle oförenliga med detsom vara
allmänna syftet bakom artikeln.

Ingenting hindrar för övrigt frivilligt avtal elleratt en person genom
särskilt åtagande begränsar sin yttrandefrihet i vissa hänseenden.
Detta sker ofta i samband med anställningsavtal då det är vikt attav
den anställde inte röjer information känslig fårhannaturav som
tillgång till på sin arbetsplats.

Europadomstolen har vad gäller inskränkningar i den del av
yttrandefriheten berör samhällsdebatten uttalat dessa måsteattsom
hållas inom snäva gränser. Ett viktigt avgörande på området är

ÖsterrikeLingens dom 1986-07-08, Ser. 103. MåletA No.mot
rörde redaktör för politisk tidskrift vilken kritiserat uttalandeetten en

landets förbundskansler. Redaktören dömdes för ärekränkning ochav
gjorde i Europadomstolen gällande detta innebar otillåtenatt en
inskränkning hans yttrandefrihet. Domstolen uttalade bland annatav

förgränserna acceptabel kritik är vidare när det gäller politikeratt en
dennai egenskap än när det frågaär privatperson. Manom en

uttalade vidare lO punkt 2 tillåter alla individers rykteatt art. att
skyddas; i fråga politiker måste kravet på sådant skydd vägasmen om

intresset diskussionöppen politiska frågor. kränk-mot Enav en av
ning förelåg således i målet.
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yttrandefriheten i samhällsfrågor betydelse förMedan är storav
yttrandefriheten ikan inte detsammasäga rentomenvar, man

frågakommersiella sammanhang. I reklam och uttalanden inomom
tillåta långtgåendeför marknadsföring kan in-meraramen man

i syfte skydda falska ellerskränkningar konsumenteratt mot
påståenden. mål Scientologkyrkan i Sverige,vilseledande I ett om

förMarknadsdomstolen förbjudits reklamgöraatt ettsom av
påstods kunna avläsa vissa psykiska tillstånd ochinstrument som

kommissionenförändringar hos framhöll den europeiskaen person,
inskränkning yttrandefrihetendet i målet frågaatt av menvar om en

på nödvändighet i 10denna godtagbar kravetatt samt att art.var
2 mindre strikt det fråga kommersiellpunkt borde tolkas när var om

22 244.reklam Yearbook s.
Europadomstolen tillerkäntPå vissa områden har staterna en

målsärskilt rörelsefrihet. Så har skett i gällt skyddandestor som av
inte finns någon enhetligmoralen. Domstolen har konstaterat detatt

varje för fårmoraluppfattning hos sigansett att statstaterna utan
i yttrandefriheten påkallade förvilka inskränkningar äravgöra som

skydda moralen, exempelvis vid spridning pornograñskaatt av
rörelsefrihetskrifter. mål just vad gällerEtt rört staternassom

skyddande moralen målet and Dublin Well Womanär Open Doorav
Irland dom 1992-10-29, 246. Två organisationer,Ser. Na.Amot

och Dublin Well Woman, vilka bl.a. sysslade medOpen Door
få utfördrådgivning för gravida kvinnor hur de skulle kunna aborten

utanför Irlands ålades den irländska högsta domstolengränser, av
förbud för utfördassistera kvinnor åka utomlands få abortattatt att
eller informera gravida kvinnor abortmöjligheter iatt stat.om annan

hänvisade till enligt grundlagenIrländska högsta domstolen att
ofödda barnet till liv. Organisationerna gjordegaranterades det rätt

gällande ålagda förbudet kränkning deras tilldet rättatt avvar en
yttrandefrihet Europakonventionen. Europadomstolen,enligt 10 iart.

inte gick in någon prövning huruvida fosters till livrättsom
i ansåg ålagda förbudet inskränkningdetgaranteras art. att var en

yttrandefriheten. inskränk-Domstolen prövade vidare dennaav om
ning angiven i lag nödvändig i demokratiskt samhälle medoch ettvar

till 10 andrahänsyn de ändamål uppräknades i stycket.art.som
Domstolen fann inskränkningen inte förenlig med 10 iatt art.var
konventionen, till brottsligt fåbl.a. med hänsyn det inteatt attvar en
abort utförd i land Irland. kränkning förelåg såledesän Enannat av
organisationemas till yttrandefrihet.rätt
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yttrandefriheten ingår också informationI rätten att motta utan
inblandning myndigheter. Det har diskuterats denna rättav om
medför skyldighet för myndigheter lämna viss information.att uten

måletI Leander Sverige, vilket kommenterats under harmot art.
domstolen fastslagit 10 inte den enskilde fåråttatt art. attger en
tillgång till handlingar eller uppgifter exempelvis myndighetsom en

lämna tillvägrar honom.att ut

Svenska regler till skydd för yttrandefriheten

yttrandefri-Regeringsformen innehåller flera bestämmelser berörsom
heten. 2 kap. varje medborgare dels yttrandefrihetI 1 § garanteras
varmed förstås frihet i tal, skrift eller bild eller på sättatt annat
meddela upplysningar åsikteruttrycka tankar, och känslor, delssamt
informationsfrihet innebär frihet inhämta ochatt mottagasom
upplysningar övrigti del andras yttranden.samt att taga av

När det gäller information svenskrätten råttatt motta ger mera
långtgående garantier Europakonventionen i fråga fåän rätten attom

handlingardel hos offentliga myndigheter. Enligt 2 kap. l §ta av
tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare delrätt att ta

allmänna handlingar. Denna får endast begränsas för vissarättav
särskilt ändamål. utformningen be-angivna Den närmare dessaav
gränsningar i del allmänna handlingar återfinns irätten att ta av

1980: 100.sekretesslagen
gäller sprida information regleras denna delsNär det rätten att av

tryckfrihetsförordningen dels yttrandefrihetsgrundlagen.och Iav
överensstämmelse grunderna för tryckfriheten har varje svenskmed
medborgare med iakttagande de bestämmelser ärrätt att, av som

förmeddelade i tryckfrihetsförordningen, till skydd enskilds rätt och
sina åsikter tankar, offent-allmän säkerhet, i tryckt skrift ochyttra

liggöra allmänna handlingar meddela uppgifter och under-samt
fårrättelser i vad helst. Någon förhandscensur inteämne som

förekomma. Ingripande tryckt skrift får ske efterendastmot
utgivningen i fall då skriften till sitt innehåll strideroch endast mot
allmän lag och tryckfrihetsförordningens förteckning övermot egen

brott tryckfrihetsbrott.de kan Bland dessa brott kanutgörasom
högförräderi, spioneri, uppvigling, hets folkgrupp, förtalnämnas mot

och förolämpning.
spridande information skriftoch idéer i andra medier trycktänav

i paragrafregleras yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt dess första är
svensk medborgare det allmänna tillförsäkrad irätt attgentemot
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ljudradio, televison och vissa liknande överföringar, filmer, video-
och andra upptagningar rörliga bilder ljudupptagningargram samtav

offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket ämne helst. heller får förhandsgranskningsom
ske något är framföras i radio, television eller iavsett attav som en
ljudupptagning. Detta gäller filmer.även Dock får lagengenom
1990:886 granskning och kontroll filmer och videogramom av
sådana granskas och godkännas de skall visas offentligt. Någonom
möjlighet förbjuda visning ñlmer finns inte iatt den nämndaav
lagen. Ingripande den missbrukat yttrandefriheten imot ettsom
radio- eller TV-program, film eller ljudupptagning får görasen en
först sedan yttrandet har skett. Som yttrandefrihetsbrott deanses
gärningar tryckfrihetsbrott i tryckfrihetsförordningensom anges som

olaga våldsskildring enligt 5 kap. l andrasamt § stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen.

När det gäller rätten sända radio- och TV-program påatt sättannat
än tråd har det inte möjligt fastslå någon principiellansetts attgenom
etableringsrätt. förhållandeDetta i sig strider inte Europakon-mot
ventionen tillåter tillståndstvång för sådan verksamhet. Rätten tillsom
etersändning radio- och TV-program regleras i radiolagen 1966:av
755. Regeringen kan enligt 5 § nämnda lag tillstånd till sådange
verksamhet. Vissa villkor för sändningsrätten skall in i avtaltas
mellan regeringen och programföretaget. Sådana villkor kan bland

frågan reklam och sponsradeannat Regeringen kanavse om program.
således avtal tillåta TV-reklam endast i viss kanal och i övrigtgenom
förbjuda reklam i radio och TV. Förhållandet torde inte strida mot
Europakonventionens krav på yttrandefrihet.

För yttrandefriheten i allmänhet gäller de inskränkningar följersom
särskilda bestämmelser till skydd för allmänna eller enskildaav

intressen. Som exempel kan nämnas yttranden kan straffbaraatt vara
enligt brottsbalken ärekränkning 5 kap., uppvigling 16 kap.som
5 §, hets folkgrupp 16 kap. 8 förledande§,mot ungdom 16av
kap. 12 §, 18 kap. 1 högförräderi§, 19 kap. 1 §, spioneriuppror
19 kap. 5 §, obehörig befattning med hemlig uppgift 19 kap. 7 §,
brott tystnadsplikt 20 kap. 3 §, brott krigsmänmot 21 kap. ochav
landsförräderi 22 kap..m.m.

Inskränkning yttrandefriheten kan ske Marknadsdom-attav genom
stolen med stöd marknadsföringslagen 1975:1418 har möjlighetav

förbjuda näringsidkare företaatt reklamåtgärd kanatt som vara
otillbörlig konsumenter eller andra näringsidkare.mot En närings-
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idkare vid marknadsföring uppsåtligen använder vilseledandesom
framställning kan dömas till straff. Inskränkningar gäller också
beträffande marknadsföring alkoholdrycker och tobak enligt lagenav
1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföring alko-om av
holdrycker och lagen 1978:764 med vissa bestämmelser om
marknadsföring tobaksvaror. Vid yrkesmässig kreditupplysningav
kan enligt kreditupplysningslagen 1973:1173 inskränkningar ske
beträffande vilka uppgifter får insamlas och vidarebefordras isom

Ävenkreditupplysningsverksamhet. i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen hinder dessa regler får iatt utananges av
lag meddelas föreskrifter förbud alkohol ochmotom annonser om
tobak kreditupplysning. Beträffande yttrandefrihetsgrundlagensamt
stadgas också denna inte hindrar det i lagatt meddelas förbud iatt
övrigt kommersiell reklam i radioprogrammot eller villkor firom
sådan reklam.

Beträffande häktade,är anhållna eller intagna ipersoner som
kriminalvårdsanstalt gäller inskränkningar i yttrandefriheten med
hänsyn till ordning och säkerhet i anstalt.

Sammanfattningsvis föreligger mängd situationer då inskränk-en
ningar i yttrandefriheten medgivnaär till följd bestämmelser i lag.av
Samtliga inskränkningar enligt svensk rätt torde förenliga medvara
Europakonventionens regler hur långt inskränkningama fårom
sträcka sig.

4.2.11 Artikel 11

I 11 behandlas både till fredligarättenart. sammankomster och rätten
till föreningsfrihet. Det särskilt rätten till föreningsfrihetattanges
inbegriper rätten bilda och ansluta sig till fackföreningar.att
Inskränkningar i dessa rättigheter är enligt punkt 2 artikeln tillåtnaav
endast i den mån de angivna iär lag och nödvändigaär i ett
demokratiskt samhälle med hänsyn till säkerhet, den allmännastatens
säkerheten, förebyggandet oordning eller brott eller skyddandetav av
hälsa eller moral eller fri- och rättigheter.annans

Såvitt gäller församlingsfriheten finns i Europadomstolens praxis
endast avgörande, vilken avsåg rättenett genomföra fredligatt en

Ärztejilrdemonstration abort, målet Plattform das Lebenmot dom
1988-06-21, Ser. N0.139.A domen framgårAv myndigheternaatt
i vissa situationer måste, för församlingsfriheten skall bli effektiv,att
handla positivt. I målet demonstrationen abort upphov tillmotgav en
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myndigheterna vidta rimligamotdemonstration. ålåg dåDet att
riskskulle kunna genomförasåtgärder för demonstrationen utanatt

mening. ålåg dethade Vidareför attacker från dem som annan
genomförasmotdemonstrationen inte ficktillmyndigheterna att attse
hindrades iförst demonstrerandepå sådant densätt att gruppen

sin enligt ll.utövandet rätt art.av
fackliga området, tvåsåvitt detFöreningsrätten, avseravser
dels frågaolika rättigheter. rättenprincipiellt Det är att utanom

bedriva facklig verksamhetinblandning från sidahinder eller statens
arbetsrättsliga förhållandet mellanfråga detoch dels detär om

påstådda kränk-Några mål rörandeoch arbetsgivare.arbetstagare
förhållanden. målettöreningsrätten har gällt svenska Iningar av

1976-02-06, 20 detLolonannaförbundet dom Ser. No.Svenska A var
kollektivavtal med förbundet. Islutafrågan vägran attstatensom

gällde1976-02-06, 21och Dahlström dom Ser. A No.målet Schmidt
löneförmåner tillretroaktivautbetalaklagomålet vägran attstatens

tillgripit stridsåtgärderorganisationerfackligamedlemmar somav
fallenfann inte i någotförhandlingsperioden. Domstolenunder attav

inteframhöll artikelnskett ochkränkning 11 garantera-attart.aven
med-fackföreningar eller derasspeciell behandlingde någon av
imedlemmarnai artikeln ärlemmar. Vad attgaranteras ensom

intressensina yrkesmässigaskall få främjafackförening genom
bli hörda förskall ha rättverksamhet. Medlemmarnafacklig attatt

får enligtvarjefrämja sina intressen,kunnadärigenom statmen
välja metoder härför.domstolen själv

positiva för-endast den11Enligt sin ordalydelse art.garanterar
dvs.medan den negativa rätten, rättenoch föreningsråtten,samlings-

utanför föreningar inte äroch ståsammankomsterinte delta i attatt
fastslagitkommissionen har emellertideuropeiskaomnämnd. Den

innefattar frihetföreningsfrihetprincip, ävenallmän attattsom en
fackför-ansluta sig tilloch intesammansluta sig med andrainte att

utanför fackför-ståYearbook 13 708. rätteneningar Av att ens.
måstemedlem ocksågång blivitdet för denening följer att som en

Sverigeklagomålfackföreningen. Ettträdafinnas rätt motutatt uren
fackförening på grundförvägrats lämnaavsåg att ensomen person

föreningens stadgar.till utträde ibestämmelser rättrestriktiva omav
ifanntill utträdefast 11 rättKommissionen slog att art. menger en

haderättsmedlen inte uttömtsinhemskafallet dedet konkreta att
negativrörande1100584. mål1985-10-15, mål Ibeslut ett par
inte11 ärkommissionen konstateratföreningsrätt har att art.
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tillämplig sammanslutningar.på offentligrättsliga målen gälldeEtt av
det svenska kårobligatoriet. Med hänsyn till universitetatt var en
offentlig institution fann kommissionen inte tillämpligllatt art. var
på Studentkåren Decisions 9 5. viktigaste måletand Reports Dets.

negativa föreningsrätten målet ochavseende den är Young, James
Webster dom 1981-08-13, 44. mål hade klagande-Ser. No. I dettaA

anställda British Rail, avskedats på grund deattna, som var av av
sig till fackförening. de anställdes, hadevägrat ansluta Näratt en

något facklig anslutning inte funnits, sådant infördeskrav på ettmen
s.k. organisationsklausul eller closed shop. Domstolen undveksenare,

föreningsrättengenerellt ställning till den negativaatt ta om om-
ställning till closedfattades 11. Inte heller domstolentogart.av

sådant. konstaterade det förelåg speciellashop-systemet Den attsom
införomständigheter i det aktuella fallet, såsom klagandena ställtsatt

ansluta sig till fackför-valet antingen bli avskedade eller attatt
så allvarligt i föreningeningen. Hotet avskedande dettaattvarom

inte funnits på tillhörig-med det vid anställningens ingående kravatt
i stridhet till fackförening ansågs stå med 11.art.

Svenska regler församlinggñhet och fireningsfiihetom

demonstrationsfrihet positiva föreningsfrihetenMötesfrihet, och den
friheter kan enligt 12 begrän-skyddas 2 kap. 1 § RF. Dessa §genom

för tillgodoselag. Begränsningar får endastgöras attsas genom
i demokratiskt samhälle. Vidare gällerändamål godtagbaraär ettsom

fårmötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsasenligt 14 §att
vid sammankomsten ellerhänsyn till ordning och säkerhetav

trafiken. övrigt får dessa friheter be-demonstrationen eller till I
motverkatill rikets säkerhet eller förgränsas endast hänsyn attav

endast såvitt gällerfarsot. Föreningsfriheten får begränsas samman-
militär eller liknande ellerslutningar vilkas verksamhet är naturav

hudfárgförföljelse folkgrupp, viss med viss ellerinnebär ras,av av
begränsningar regeringsformenvisst etniskt De somav ursprung.

derättigheterna torde medtillåter i de nämnda överensstämma
Europakonventionen.tillåtna ibegränsningar i rättigheterna ärsom

föreningsfriheten enligt 2 kap. 2Beträffande den negativa gäller §
skyddad tvångvarje medborgare det allmännaRF är motatt gentemot

demonstrationför opinionsbildning eller idelta i sammankomstatt
tillhöra politisk sammanslutning,eller meningsyttring eller attannan

i politiskt,trossamfund sammanslutning för åskådningeller annan
negativareligiöst, sådant hänseende. Denkulturellt eller annat
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föreningsfriheten kan inte begränsas efterän ändring grund-annat av
lagen.

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten kan inskränkas genom
bestämmelser i lagen 1956:618 allmänna sammankomster.om
Enligt denna krävs tillstånd till allmän sammankomst på bland annat
allmän plats. Sådant tillstånd får polismyndigheten vägras detav om
är nödvändigt med hänsyn till trafik eller allmän ordning. vissaI
andra fall erfordras inte tillstånd, skyldighet föreligger göraattmen
anmälan till polismyndigheten. Under begreppet allmän sammankomst
hänförs även demonstrationståg 0.d. Vad däremot inte omfattassom

begreppet allmän sammankomst offentligaär tillställningar,av
exempelvis danstillställningar, marknader och idrottstävlingar. Dessa
regleras allmänna ordningsstadgan 1956:617, i vilken möjlig-av
heterna till ingripande från det allmännas sida är större än när det
gäller allmänna sammankomster. Genom lagen 1979:970 om
ändring i allmänna ordningsstadgan i 12sägs § offentligaatt
tillställningar inte får anordnas på allmän plats tillståndutan av
polismyndigheten. Sådant tillstånd fordras iäven fall förannat
danstillställningar, cirkusföreställningar, marknader Det kanm.m.

det föreliggernämnas förslag till ordningslagatt ett attny som avser
allmännaersätta ordningsstadgan och lagen allmännaom samman-

komster.
Vissa straffbestämmelser sätter gränser för friheten deltaga iatt

allmänna sammankomster, bestämmelserna i brottsbalkent.ex. om
straff för upplopp 16 kap. 1 § och ohörsamhet ordningsmaktenmot
16 kap. 3 hindra§. För spridandet smittsamma sjukdomar fåratt av
enligt smittskyddslagen 1988:1472 omhändertagas ochpersoner
tvângsisoleras. Enligt lagen allmänna sammankomster fårom
länsstyrelsen också besluta allmänna sammankomster inte fåratt
hållas inom visst län eller del därav för förhindra spridandeatt av
smitta.

inskränkningarDe finns i rätten delta i fredligaattsom samman-
komster grundar sig på lag och torde i överensstämmelse medvara
de inskränkningar är godtagbara enligt konventionen.som

bortser frånOm de tidigare nämnda grundlagsbestämmelsemaman
föreningsfriheten finns det ingen allmän lagstiftning till förskyddom

föreningsfriheten. I avsaknad förbud råder det därför full frihet attav
bilda och ansluta sig till föreningar och föreningardessa frittkan
driva sin verksamhet. Uttryckligt förbud råder dock för vissa
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föreningar, exempelvis olovlig kårverksamhet enligt 18 kap. 4 § BrB.
Denna inskränkning torde förenlig med 11 punkt 2.art.vara

Den negativa föreningsfriheten, dvs. stårätten utanföratt en
förening, finns inte lagreglerad på sätt än vad tidigareannat som

2 kap. 2 § RF. Denna rätt gäller enbartsagts det allmännamotom
sammanslutningar.och omfattar endast vissa Som exempeltyper av

på regleringar där den enskilde inte åtnjuter negativ föreningsfrihet
det allmänna kan nämnas kårobligatoriet, vilketgentemot dock inte

kränkning 11 enligt vadansetts tidigareart.vara sagts,en av som
skyldighet för advokat tillhöra Sveriges advokatsamfund, skyldig-att
het tillhöra samfälligheter enligt anläggningslagenatt 1973:1149,
vattenlagen 1983:291, lagen 1933:269 ägofred, lagenom
1939:608 enskilda vägar lagen l987:l1 exploate-samtom om
ringssamverkan. kanHär också nämnas skyldighet delta iatt
jaktvårdsområde enligt lagen 1980:894 jaktvårdsområden samtom

delta i fiskevårdsområden enligt lagen 1981:533att fiskevårds-om
områden. inskränkningarDessa i den negativa föreningsfriheten torde

förenliga med de regler i 11 punkt 2 förgränsenart.var som anger
inskränkningar i föreningsfriheten.

På det arbetsrättsliga området är den positiva föreningsrätten
skyddad 7 och 8 §§ medbestämmandelagen 1976:580. Någongenom
lagstiftning begränsar föreningsrätten på det arbetsrättsligasom
området finns inte. Den negativa föreningsrätten inteär reglerad i
lag. finnsDet inte heller någon lagstiftning på arbetsrättsområdet som
inskränker den negativa ñreningsrätten. Lagstiftningen på det arbets-
rättsliga området torde därför i överenstämmelse med 11.art.vara

4.2.12 Artikel 12

artikeln föreskrivsI giftasvuxna och kvinnormän skall äga rättatt att
ingå äktenskap bilda familjoch i enlighet inhemskamed de lagar som
reglerar utövandet denna rättighet. Europadomstolen har framhållitav

den garanterade rättigheten är beroendeatt de villkor fastlagtsav som
i nationell rätt de inskränkningar där inte fårgörs gå såattmen som
långt rättighetens substansiella innehåll berörs.att

Rätten ingå äktenskap regleras för svenskt vidkommandeatt av
äktenskapsbalken. inskränkningarDe där igörs rätten ingåattsom
äktenskap, nämligen underårighet, släktskapnära eller förbud mot
tvegifte, torde stå i överensstämmelse med 12 i konventionen.art.
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Artikel 134.2.l3

angivna fri- ochi konventionenartikeln skallEnligt varsenvar,
inhemskrättsmedel införtill effektivtkränkts, ha rätträttigheter ett

tjänsteutöv-förövats tjänsteman ikränkningenmyndighet, även avom
någon påräcker medtolkats så detBestämmelsen harning. attatt

skall då hablivit kränkt. Hanpåstår han harrimliga grunder att
och förfå sitt påstående prövatråttsmedel förtillgång till att,attett

form.gottgörelse i någonskäl därtill, erhålladet finnsom
inteinhemsk lag, ochklagomålet påståendeutgörOm attett om

13harstrider konventionen,lagen,tillämpningenenbart art.motav
alltförfunnit detEuropadomstolen hartillämplighet.ingen vara

införakonventionsstatema skallkrävalångtgående ett systemattatt
för lagprövning.

tillförelegat rätthaft detEuropadomstolen prövafall dåI att enom
6 punkt l i kon-5 4 ellerenligt punktdomstolsprövning art.art.

därutöver prövainte funnit det korrektdomstolenventionen, har att
i 13 har13.râttsmedel enligt Kravenfunnitsdet art.art.ettom

be-enligt de andrakrav gällerlångtgående än demindreansetts som
denabsorberadedärförkonventionen ochstämmelserna i är av

bestämmelser Sporrongseenligt någon dessaprövning skett avsom
m.fl. svenska mål.LangborgerLönnroth, Pudas,och

tillfreds-medgerrättsmedelrättsmedeleffektivt årEtt ett ensom
rättsmedelklagomål och inteställande prövning ettett somav
förhållandetför klaganden. Detleder till framgångnödvändigtvis att

innebäravslagitsinhemsk instans haryrkande vidklagandens en
ineffektivt.varitinte rättsmedletsåledes att

konventionsbe-kränkninginte talanArtikeln kräver att avom en
Även admini-inför domstol.förasståmmelsema skall kunna etten

konventionen.enligttillräckligträttsmedel kanstrativt vara
inhemskapå denskulle tydaOrdalydelsen i artikeln kunna att

bestämmelserkonventionensmåste kunna prövamyndigheten om
direktkonventionen måsteskulle innebäraDettaöverträtts. att vara

emellertid inte tolkatEuropadomstolen hartillämplig i inhemsk rätt.
artikel ellervarken dennaförklarathar13 detta sätt attutanart.

metodanvisar någon särskildi övrigtkonventionen staternasom
målet Svenskakonventioneneffekt seanvända förmåste att ge

konventionen görskan skeLokmannaförbundet. Detta attgenom
också skedet kandomstolar,tillämplig inför inhemskadirekt men

respekteras. Ikonventionenutformas såinhemsk lag att,attgenom
Europadomstolen detfannLokmannaförbundetmålet Svenskaom
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tillräckligt Arbetsdomstolen prövat klagandensatt talan på grundval
inhemsk lag och inte beakta Sveriges internationellautanav att

åtaganden.
Det finns inget mål i Europadomstolen där Sverige befunnits

skyldig till kränkning 13. Detta beror till del påart. stor attav
artikeln inte prövats i de fall kränkning 6 konstaterats. Detmot art.
enda mål Sverige där 13 prövats sambandmot med 5art. utan art.
eller 6 måletär Leander, vilket kommenterats under 8. I måletan.
konstaterade domstolen Leander kunnat klaga hos rikspolisstyrel-att

och kammarrätten, då det gällde få information utfördsen att om en
personalkontroll, i övrigt kunde klaga till JO och JK angåendesamt
personalkontrollen. Hans rätt till inhemska rättsmedel såledesvar
tillgodosedda.

Vilka svenska regler då till efiektivt rättsmedel vidrätt ettger
kränkning konventionenav

I dag har den enskilde möjlighet i pågående mål eller ärende vidatt
domstolar och andra myndigheter åberopa viss tillämpningatt en av

svensk lag kränker hans fri- och rättigheter enligt konventionen.en
Domstolar och myndigheter måste då dettapröva påstående. Detta
kan exempelvis leda till mål återförvisas till underinstans dåatt ett
den enskilde inte fått sådan rättegång föreskrivs i 6art.en som av
konventionen. Konventionens artiklar kan dock endast tolkningsvis
tillämpas i det enskilda fallet. Vid inkorporering konventionenen av
blir följden artiklarna i denna kan åberopas och direktatt tillämpas

domstolar och andra myndigheter i aktuella mål. Detta kan i vissaav
fall leda till svensk lag inte skall tillämpas,att den står i striden om
med konventionen. Eftersom Europadomstolen kravetansett att ett
inhemskt rättsmedel absorberas tillrätten domstolsprövning enligtav

5 och 6 kan konstateras i den månart. Sverige uppfyller kravet påatt
domstolsprövning i de nämnda artiklarna uppfyller också rätten till

Äveninhemskt rättsmedel. i övrigt tordeett det förhålla sig så att om
den enskilde i pågående mål kan få frågan kränkningett om av
konventionen prövad är kravet på rätt till inhemskt rättsmedelett
uppfyllt.

Om den situationen skulle uppstå frågan Europakonventionenatt om
inte berörts i mål i vilket dom eller beslutett vunnit laga kraft och
det därefter på grund avgörande de europeiska kanettav av organen
konstateras utgången i målet borde blivit annorlundaatt kan detta
möjligen grund för resning enligt 58 kap. RB eller 11 kap.vara en
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vissmåste inomresningsansökan i vissa mål sökasEftersom11 § RF.
tordekraft enligt 58 kap. 4 RBlaga §tid från det domenatt vann

omfattning.i begränsaddock endast kunna användasresningsinstitutet
enligtfri- och rättigheteruppstår i de fall det sigProblem rör om

införandetdomstol. Efterinte kankonventionen prövas avavsom
någonförekomma i störretorde det dock interättsprövningslagen

konventionen inte kanfrågan kränkningutsträckning att avom
skulle uppstådet alltunder domstolsprövning. Omkomma trots en

myndighetbehörig domstol ellerinte finns någonsituation då det som
på allmänfå ankommakränkning torde dettafrågankan pröva om

någonuppkommaExempelvis detta problemkandomstol göra.att om
få frihetsberövandetkortvarigt frihetsberövad rättvarit attutan

fåi någon instansdå haVederbörande bör rättdomstolsprövat. att
stred Europakon-sådantfrihetsberövandetprövat motsomom

ventionen.
för denockså frågan råttsammanhangintresse i detta årAv om

kränkningeventuellgottgörelse videnskilde erhållaatt aven
igottgörelsebehandlar fråganregelkonventionen. Den omsom

domstolen rätteuropeiska50, denkonventionen är attart. gersom
skett.kränkning konventionentillerkänna sådanpart avom enen

ochEuropadomstolenemellertid enbart tillriktar sigartikelDenna
vid svenskenskild i målrimligtvis inte åberopaskan ettav en

skadestånd skallutdömaEuropadomstolens möjlighetdomstol. att ses
nationell domstolsändradomstolen inte kanbakgrund attmot enav

eller myndighets beslut.
haenskilde skallrimligt dendet givetvissvensk del ärFör att

domstolarersättning svenskaformmöjlighet erhålla någonatt omav
denkonventionen ochbrotteller myndigheter konstaterar ett mot
skelämpligen kunnabordelidit skada. Dettaenskilde därigenom har

skadestånds-enligtskadeståndsansvarinom för det allmännasramen
i sinskadeståndslagen1972:207. dock tveksamtDet ärlagen om

endastärtill ersättning. Statentillräcklig rättnuvarande form ger en
förmögenhetsskadasak- ellerskyldig ersättaatt omperson-, ren

myndighetsutövning,försummelse vidfel ochvållatsdenna genom
konventionsstridig kan utlösalaghävdakan möjligen att enmen man

inkorporeradkonventionen ärgrund culpaersättningsansvar på omav
begränsningarocksåskadeståndslagen finns7i svensk lag. I 3 kap. §

på så talan ersätt-skadestånd sättväcka talani rätten attatt omom
ellerriksdagenanledning beslutfår föras medning inte avav
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regeringen eller Högsta domstolen, Regeringsrättenav eller För-
säkringsöverdomstolen, inte beslutet upphävts ellerom ändrats.

Sammanfattningsvis kan sägas det äratt tveksamt vilka krav kon-
ventionen ställer på det enskilda landet vad gäller skyldighet att
gottgöra enskild Någonpart. egentligen praxis finns inte angående

13. Detart. är därför svårt konstateraatt huruvida de svenska
reglerna uppfyller konventionens krav eller inte. Det finns för
närvarande inget underlag för påstå denatt svenska lagstiftningenatt
står i strid med Europakonventionen. Troligtvis behövs dock ett
starkare skydd i den svenska lagstiftningen detta får närmaremen
utredas.

4.2.14 Artikel 14

1 14 föreskrivsart. åtnjutandetatt de fri- och rättigheterav som
omfattas konventionen skallav tryggas diskrimineringutan någotav
slag, såsom på grund kön, hudfärg, språk,av religion,ras, politisk
eller åskådning, nationell eller socialannan härkomst, tillhörighet till
nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Det är inte fråga generellt förbudett diskrimineringom mot utan
förbudett är begränsatom till de fri-som och rättigheter som

i konventionengaranteras och dess tilläggsprotokoll. Exempelvis
gäller 2 tilläggsprotokolletatt art. stadgar ingenav må förvägrasatt
rätten till undervisning. Om vissa exempelvis på grundpersoner av
sin religion eller sin inte rätt till undervisningras är dettages ett
brott 2 i föreningmot art. med 14. 8-11Art.art. i konventionen
innehåller alla andra styckeett inskränkningaratt i de isom anger
första stycket garanterade rättigheterna får göras under vissa
förutsättningar. Till följd 14 åliggerart. det emellertidav staterna att
göra sådana inskränkningar icke diskriminerandeett sätt.

För skillnadatt i behandlingen jämförbaraen fall skallav vara
diskriminerande förutsätts skillnadenatt i behandlingen inte har en
objektiv och godtagbar grund. Vad detta innebär får avgöras från fall
till fall.

I fall harett Sverige fällts för kränkning 14, måletan. Darbyav
gällde skyldighet betala skattsom tillatt svenska kyrkan för person

medlem i kyrkan. Måletsom har kommenteratsvar under artikeln
religionsfrihet. Den europeiskaom domstolen konstaterade Darbyatt

förutsatts diskriminerande rättstillämpningen vad gällde beskatt-
ningen.
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svenskgjordekommissioneneuropeiskaden enmål vidI ett
hadevittnenJehovasmedlemmar engällandeklagande att av

jämförelseidiskrimineradessjälvhanochställningprivilegierad att
JehovasMedlemmarvärnpliktstjänstgöring.avsåg avvaddemmed

intedärförkundedeochvärnplikttillintenämligeninkalladesvittnen
ellermilitärfullgöravägransinför attpåföljdnågondrabbas av

totalvägrareocksåsjälv, menKlagandenvapenfri tjänst. varsom
Kommissio-sin vägran.fördäremotstraffadesskäl,religiösainte av

vittnenJehovaskonstateradeoch enklagomålet att varavvisadenen
tjänstgöringtillinställningvälkändmed avavgränsadklart grupp

objektivt faktumdärförsektdenna ettiMedlemskapslag.detta var
medmedgavstjänstgöringfrånbefrielse personergaranterade attsom

förgrunderobjektiva attförelågdetDåövertygelse.genuinen
strididiskrimineringfrågaintedetolikabehandla omvarpersoner

203.40and ReportsDecisionsl4med s.art.

diskrimineringförbudreglerSvenska motom
myndig-ochdomstolarsvenskaförprincipgrundläggandeärDet en

vissadiskrimineringochlikabehandlasskall att avfalllikaheter att
kommitprincip harDennaförekomma.fårinteeller grupperpersoner

förvaltnings-domstolar samtvari sägsRF9 § attkap.i 1uttrycktill
offentligadeninomuppgifterfullgörandraochmyndigheter som

lageninförlikhetallasbeaktaverksamhetsinskall iförvaltningen
opartiskhet.ochsaklighetiakttagasamt

fårföreskriftellerlagföreskrivsRF15 att§ annan2 kap.l
med hänsynhandärförmissgynnas attmedborgarenågoninnebära att

20 §minoritet. Avtillhöretnisktellerhudfärgtill ursprungras,
medlikställdskallutlänningvidareframgårkapitel att varasamma
ochfri-deflertaletåtnjutandetfrågai avmedborgaresvensk avom

grundlagsskyddade.ärrättigheter som
tvåmellanåtskillnad personeravgörasvårtoftaär attDet enom

finnsdetellerdiskriminerande enartär omtvåeller avgrupper
intekanSåledesbehandling.olikartad mangrund förgodtagbar en

militärtjänst-göraåläggsmändiskriminerande attattärdetsäga att
hellerInteskyldighet.från dennabefriadekvinnor ärmedangöring
landetihärbehandlingdiskriminerande attdet äratt enmananser

svenskamedanriksdagsval,irösträttförvägrasutlänningarbosatta
sådan.harmedborgare

diskrimine-olagaför brottetstraffbestämmelserfinnsbrottsbalkenI
verksamhetsininäringsidkareibestår9 §. Brottet att16 kap.ring
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hudfärg, nationella ellerdiskriminerar någon på grund hansav ras,
tillinte honomtrosbekännelseetniska eller attgenomursprung

iverksamhet tillämparnäringsidkaren i sinpå de villkorhanda
anordnaredöms ocksåbrottförhållande till andra. För avsamma
diskriminerartillställning,eller offentligallmän sammankomst som
eller etniskahudfärg, nationellahansnågon på grund ras,av

tilltillträdehonomtrosbekännelse vägraeller attgenomursprung
förvillkor gällertillställningen på deellersammankomsten som

diskriminering 1986:442.etniskfinns lagandra. Det även moten
i uppgiftsärskild ombudsman fåttharMed stöd denna lag attenav

på andra områdendiskriminering i arbetslivet ellermotverka etnisk
samhällslivet.av

iföranlettjämställdhet haroch kvinnansFrågan attmannensom
ellerföljande lydelse:stadgande Lagregeringsformen intagits ett av

påmissgynnasnågon medborgareñreskrift får innebära attannan
strävandenföreskriften led iutgörgrund sitt kön, attav om

elleroch kvinnormellan mänåstadkomma jämställdhet avser
Förbud16tjänsteplikt 2 kap. §.eller motsvarandevärnplikt mot

1991 1433jämställdhetslagenockså ikönsdiskriminering stadgas som
i frågalikafrämja kvinnors och mäns rätttill ändamålhar att om

utvecklingsmöj-andra arbetsvillkoranställnings- ocharbete, samt
ligheter i arbetet.

någon svenskinte finnasöverblicka torde detSåvitt går attnu
ibeskrivsdiskriminering det slaginnebärlagstiftning art.somavsom

14.

4.2.15 Artikel 15

i fri-inskränkningarmöjligheter görabehandlarArtikeln attstaternas
vid krig eller nödlägeexempelviskonventionen,och rättigheterna i

får endast användasInskränkningarnanationens existens.hotarsom
tillerforderlig med hänsynoundgängligenutsträckning,i den ärsom

strideråtgärderna inteförutsättningsituationens underkrav och att
internationella Ingaförpliktelser enligt den rätten.övrigalandetsmot

dödsfall tilli frågai till liv,inskränkningar får rättengöras utom om
43krigshandlingar, eller iföljd lagliga art.art. tortyr, omomav

strafflag-retroaktivförbudi 7slaveri och träldom motart.samt om
stiftning.

från kon-avvikamöjlighetensigbegagnarOm attstat aven
skallallmänt nödlägekrig ellerpå grundventionen statenannatav
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underrrätta Europarådets generalsekreterare de åtgärderom som
vidtagits och skälen till dessa.om

4.2.16 Artikel 16

I artikeln finns ytterligare möjlighet inskränka i konventionens fri-att
yttrandefrihet,och rättigheter. Artikeln stadgar inget i 10 11att art.

församlings- och föreningsfrihet och 14 skydd diskrimineringmot
hindrar fördragsslutandede stadga inskränkningar istaterna att
utlänningars politiska verksamhet.

Vad gäller svensk kanrått nämnas utlänning inte avvisasatt en som
eller utvisas enligt utlänningslagen får utvisas enligt lagen 1991:572

särskild utlänningskontroll det kan befaras han kommerattom attom
begå eller medverka till brottslig gärning innefattar våld, hotsom
eller tvång för politiska syñen. Denna lag kan inskränk-ses som en
ning i yttrandefriheten enligt 10.art.

4.2.17 Artikel 17

I artikeln stadgas inget i konventionen må tolkas såsom medföran-att
de förrätt någon eller sigägna åt verksamhetstat, attgrupp person
eller utföra handling, syftar till tillintetgöra någon de fri-attsom av
och rättigheter, angivits i konventionen, eller till inskränkaattsom
dem i större utsträckning än däri medgivits.som

4.2.18 Artikel 18

I 18 desägs inskränkningar, i konventionen medgivitsart. att som
beträffande de däri fri- och rättigheterna, icke må vidtasupptagna

i de syften,än med hänsyn till vilka de tillåtits.annat

4.3 Avdelning

4.3.1 Artikel 19

frågaI garantier för konventionens efterlevnad föreskrivs i art.om
19 det skall delsupprättas europeisk kommission för deatt en
mänskliga rättigheterna, dels europeisk domstol. Angåendeen
kommissionen meddelas därefter föreskrifter i 20-37.art.
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4.4 Avdelning III

Artiklarna4.4.1 20-37

20 stadgarAtt. kommissionen skall bestå lika många med-att av
lemmar fördragsslutande Enligt artikeln i dess lydelseparter.som
efter ändring tilläggsprotokoll 8 gäller kommissionenattgenom nr
kan arbeta på kamrar och skall bestå minst sjusom var en av
ledamöter. Angående tillsättandet ledamöter i kommissionen gällerav
enligt 21 skall väljasde ministerkommittén med absolutart. att av
majoritet och från namnlista, upprättats den rådgivandeen som av
församlingens bureau. Varje lands i den rådgivanderepresentanter
församlingen skall föreslå kandidater, vilka minst två skalltre av vara

landets nationalitet. Efter ändring artikeln protokollav av genom nr
8 införtshar kandidaterna skall moraliskt högtstående ochatt vara
antingen uppfylla de villkor erfordras för utnämning till högresom
domarbefattning eller med erkänd kompetens inomvara personer
nationell eller internationell frågarätt. I mandattiden gäller enligtom

22 ledamöterna väljs för tid år. Emellertid skall förart. att en av sex
sju de ledamöter vid det första valet, mandattidenutsettsav som vara

år, så val tredje år kommer förrättas till deltre att vart att en av
platserna i kommissionen. 23 fastslåsI kommissionensart. att
medlemmar dennasäte i i egenskap enskilda Eftertar av personer.
ändring artikeln tilläggsprotokoll 8 gäller under sinattav genom nr

fårmandattid ledamöterna inte inneha sådan ställning ärsom
oförenlig med deras oberoende och opartiskhet ledamötersom av
kommissionen. 24 behandlar anhängiggörandeArt. mellanstatligaav
mål, vilket sker konventionsstat till kommissionen ingerattgenom en

ansökan med påstående konventionsstat har brutitatt moten en annan
sina förpliktelser enligt konventionen. 25 behandlar enskildaArt.
klagomål. Kommissionen får således framställningar frånta upp
enskilda icke-statliga organisationer ellerpersoner, grupper av
enskilda, påstår sig ha för kränkning underutsatts staten,som av
förutsättning vilken klagan riktas, förklarat sig erkännaatt staten, mot
kommissionens behörighet sådana klagomål. SverigeAttatt motta
erkänt kommissionens kompetens klagomål har redogjortsatt motta
för 1.2.2.under avsnitt artikeln framgår vidareAv de fördrags-att
slutande sådan förklaring, förbinder sigparterna, avgett attsom en
inte på något förhindra effektivt ifrågavarandesätt utövandeett av
klagorätt.
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mellanstatliga mål i fråga enskildaSåväl det gällernär omsom
kommissionens första uppgift ställning till måletklagomål är att ta om

till i sak. 26 föreskrivsskall avvisas eller prövning I attatt.tas upp
får ärende först sedan inhemska rättsmedelkommissionen ta ettupp

folkrättens erkända grundsatseri enlighet med allmäntuttömts samt
månader från dag då det slutliga inhemskainte denänsenare sex

Är villkor uppfyllda skallmeddelades. inte dessaavgörandet
uttömningklagomålet avvisas kommissionen. Kravet avav

rättsmedel innebär alla rättsmedel, kan sägasinhemska att gesom
effektiv och tillräcklig möjlighet vinna rättelse,klaganden atten

påmåste uttömda. Rättsmedlen skall uttömmas det sätt ärsomvara
tidsfrister ochföreskrivet i nationell dvs. med iakttaganderätt, av

kommissio-formföreskrifter. fråga klagomålet tilleventuella Den som
också åberopats inför de olika inhemskagäller måste hanen

förhållanden förhålla sig såinstansema. Vad angår svenska torde det
först måste deklaga till kommissionen uttömmadenatt attsom avser
frågan faller under deordinära rättsmedlen enligt svensk rätt. Om

kompetens, måste målet fullföljas till högstaallmänna domstolarnas
förallmänhet till domstolen. Inominstans, dvs. i Högsta ramen

fullföljas till Regeringsrätten,förvaltningsrätten måste mål i allmänhet
Även tillkommissionen kan ärendet till prövning. besvärinnan ta upp

rättsmedel måsteregeringen eller myndighet uttömmas,är somannan
anvisar. har kommis-ifall den svensk Däremotdetta är väg rättsom

resning intesionen i avgöranden funnit ansökan är ettattett ompar
heller kan det krävasrättsmedel behöver uttömmas. Inte attsom

ansöker nåd förnågon anför klagomål eller JK ellerhos JOt.ex. om
gällerrättsmedel skall uttömda. När dettillgängliga attatt anses

förnormalt från dagen domberäkna sexmånadersfristen löper denna
beslut domstol eller myndigheteller beslut i högsta instans. Har ett av

fått kännedomviss dag den berörs beslutetmeddelats aven men som
utgångspunktbildarförst dag, det denna dagdet är somom en senare

vid beräkning sexmånadersfristen.av
avvisa klago-kommissionen i andra fallEnligt 27 kan även ettart.

avvisas liksommål. Sålunda framställningkan är anonym enen som
med fram-framställning i det väsentliga överensstämmer ensom

inte innehåller relevantaställning redan såvida denprövats nyasom
framställningupplysningar. Vidare kan kommissionen avvisa somen

Oförenlig-den finner förenlig konventionens bestämmelser.inte med
föreligga i fall kränkninghet kan de då någon klagar över av en

ofören-rättighet, inte garanterad i konventionen. Vidare kanärsom
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lighet föreligga då sigklagomålen riktar enskilda ochmot personer
inte Oförenlighet med konventionen kan också föreliggamot stat.en
då klaganden inte har talerätt, inte själv offerdvs. är för påstådden
kränkning, då kränkningen på territoriumägt där kon-ettrum
ventionen inte tillämpligär eller då kränkningen skett innan kon-
ventionen trädde i kraft. Enligt 27 kan klagomål även avvisasart. om
de uppenbartär ogrundade eller missbruk klagorätten.utgör ett av

Om kommissionen beslutar mål skall kommissionenatt ta ettupp
enligt 28 dels omständigheternautröna de faktiska i målet ochart.
dels ställa sig till förfogande för försöka få till ståndparternas att en
förlikning. Efter ändring artikeln tilläggsprotokoll 8av genom nr
skall kommissionen förlikningen,utarbeta sådanrapporten om om
uppnås, vilken skall tillställas ministerkommitténde berörda staterna,
och Europarådets generalsekreterare för offentliggörande. Enligt art.
29 i dess lydelse efter tilläggsprotokolländring 3 och 8 kangenom nr
kommissionen sedan mål tagits till prövning avvisaäven ett upp
detsamma. 30 i sin efter ändringGenom lydelse tilläggs-art. genom
protokoll 3 och 8 kommissionen beslutakan stryka fram-attnr nr en
ställning från sin ärendeförteckning omständigheterna tilllederom
slutsatsen sökanden inte för avsikt fullfölja sin fram-haratt att
ställning, saken har lösts eller det anledning inte ärom av annan
befogat fortsätta prövningen klagomålet. Vid beslutatt av om
avförandet klagomål utarbetas faktiskaskall över deett rapportav
omständigheterna beslut framställningen strukits ochsamt attom
skålen därtill.

de stryks från ärendeförteckningenFör mål inte förliks ellersom
skall kommissionen enligt lydelse efter ändring31 i dessart. genom
tilläggsprotokoll 8 till ministerkommittén.utarbeta Avrapportnr en

skall framgå faktiska omständigheterna i måletde samtrapporten
huruvida kommissionen det föreligger något brott motattanser

inomkonventionen. Enligt 32 skall, inte målet månadertreart. om
från ministerkommittén tillöverlämnande till hänskjutitsrapportens

kränkningdomstolen, ministerkommittén fastställa huruvida skett av
konventionen eller inte.

33-37 administrativArt. är natur.av
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4.5 Avdelning IV

Artiklarna 38-564.5.1

38-56 behandlar europeiskaArt. den domstolen.
38 stadgar domstolenArt. skall bestå domare till antalatt av samma

Europarådets medlemmar. Mer än domare må intesom en vara
medborgare i 39 reglerar valet domare,Art. vilketstat.samma av
går till så domarna väljs den rådgivande församlingen frånatt av en
lista på föreslagits Europarådets medlemmar; varjepersoner som av
medlem skall föreslå kandidater. 40 i efterArt. dess lydelsetre
ändringar tilläggsprotokoll 5 och 8 reglerar domarnasgenom nr nr
tjänstgöringstid, vilken huvudregel nioär år. För säkerställaattsom

tredjedel domarna förnyas tredje år kan beslutasatt varten av om
mandatperiod, dock överstigande tolv år och inte under-annan

stigande år. 41 i dess lydelse efterArt. ändring tilläggs-sex genom
protokoll 8 reglerar val ordförande vice ordförandeoch inr av
domstolen. 42 behandlar ersättning tillArt. domarna. Vid hand-
läggning mål, hänskjutits till domstolen, skall denna utgörasav som

avdelning nio domare enligt 43 i desssammansatt art.av en av
lydelse efter ändring tilläggsprotokoll 8. Enligt 44 kanart.genom nr
endast eller kommissionen hänskjuta mål till domstolensstat etten
prövning. Domstolens behörighet omfattar 45enligt alla tvisterart.
rörande tolkningen och tillämpningen konventionen, hän-av som
skjutits till domstolen. domstolenFör skall kunna behandlaatt ett
ärende krävs den handlande målet gäller, haratt stat, avgettvars en
förklaring den erkänner domstolens jurisdiktion. Sådanattom
förklaring behandlas i 46. Sverige har tidsbegränsadart. avgett en
förklaring erkännande domstolens behörighet. Förklaringenom av
löper den 13 maj 1996. Enligt 47 får mål hänskjutas endastut art. om
kommissionen fastställt det inte går förlikninguppnåatt att samten
enbart innan den i 32 föreskriva fristen månader löptart. ut.treav

48I stadgas endast under förutsättning den berördaart. att att staten
är underkastad domstolens jurisdiktion mål hänskjutaskan tillett
domstolen kommissionen, medborgarestatav av vars uppges vara
förfördelad, hänskjutit fallet till kommissionen ellerstatav som av

vilket klagomålet riktas. Enligt 49 skall fråganstat mot art. om
domstolens behörighet beslut frågaavgöras domstolen. Igenom av

domstolens utslag stadgas i 50 domstolen kan utdömaart. attom
skadestånd till klaganden. 51 reglerar utformande dom ochArt. av

52 stadgar domstolens utslag 53är slutgiltigt. Enligtart. att art.
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förbinder sig rätta sig efter domstolens utslag, i alla destaterna att
mål i vilka de är Domstolens utslag skall enligt 54 sändaspart. art.
till ministerkommittén övervakar domen 55verkställs. Art.attsom
och 56 är administrativ natur.av

4.6 Avdelning V

4.6.1 Artiklarna 57-66

Enligt 57 skall varje lämna upplysningar till Europarådetsart. stat
generalsekreterare det på vilket inhemskasätt lagstiftningstatensom
säkerställer effektivt efterlevande bestämmelserna i kon-ett av
ventionen. Enligt 58 skall kommissionens och domstolensart.
kostnader betalas Europarådet 59och enligt skall kommissio-art.av

och domstolens ledamöter under utövandet sin verksamhetnens av
tillerkännas privilegier och immunitet i likhet med Europarådets
funktionärer. 60 framgår inget iAv konventionen får tolkasan. att

begränsning inskränkningeller någon de mänskligasom en av av
rättigheter eller grundläggande friheter, vilka må garanterade ivara

lagar eller i någon konvention, vari de är Gerstaternas parter.annan
således den inhemska lagen vidare skydd de mänskligaett av
rättigheterna eller de grundläggande frihetema än konventionen ger

dettaär alltjämt gällande och kan inte konventionen rätttas attsom
begränsa eller inskränka dessa rättigheter. 61I stadgas vidare attart.
inget i konventionen skall inskränka i de befogenheter, tillerkäntssom
ministerkommittén Europarådets stadga. Enligt 62 avstårart.genom

från begagna sig fördrag, deklarationer eller kon-staterna att av
ventioner, är gällande mellan dem, för söka hänskjutaattsom en
tvist, rör Europakonventionen, till reglering i ordning änsom annan

stadgas i konventionen. 63-66 ratificeringrör Det kanArt.som m.m.
anmärkas i 65 inte fårstadgas säga kon-att art. att parten upp
ventionen förrän efter utgången fem år från fördagen dessav
ikraftträdande och med iakttagande uppsägningstidav en om sex
månader. uppsägning ingenEn har retroaktiv verkan.
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195220 till4.7 Tilläggsprotokoll den mars
konventionen för deangående skydd
mänskliga rättigheterna de grundläggandeoch

friheterna

Artikel4.7.1 1

Vidaretill egendom lämnas okränkt.Enligt artikeln skall rättenvars
ingen får sin egendom i det allmännasföreskrivs berövas änannatatt

förutsättningar i lag och i folkrättensintresse och under de som anges
Slutligen tilläggs i andra stycke dessa be-allmänna principer. attett

genomföra sådaninte skall inskränkastämmelser rättstats atten
erforderlig för reglera nyttjandetfinnerlagstiftning attstaten avsom

med det intresse eller firi överensstämmelse allmännasviss egendom
och andra pålagor eller bötersäkerställa betalning skatteratt avav

eller viten.
artikeln inte bara fast eller lösskyddas äregendomDen avsom

intressen olika slag harmening ocksåegendom i egentlig utan av som
drivandetexempel kanekonomiskt värde. nämnasSom attett av en

fallaAktiebolag hari fallet Tre Traktörerrestaurangrörelse ansetts
rättigheterArtikeln skyddar existerandeäganderätten.under 1art. om

elleregendomförvärvaoch inte rätten testamenteattt.ex. arv,genom
gåva.

och Lönnroth uttalati domenEuropadomstolen har Sporrong att
allmänden förstainnehåller ärl naturseparataart. tre avnormer;

andrarespekt för äganderätten, denprincipenuttryck föroch omger
tredjeoch denberövande egendomvillkoren förregeln uppställer av

egendom.inskränkningar i utnyttjabehandlar rätten att
överträddansågsför äganderättenregeln respektallmännaDen om

expropriationstillståndLönnroth. fallet hadeoch Ii målet Sporrong
expropria-lång tidkraft under mycketbyggnadsförbud varit ioch
25 respek-byggnadsförbudenrespektive 8 år och23tionstillständen

Stockholm.i centrala Dettvå fastigheterår beträffandetive 12
byggnadsförbudenexpropriationstillstánden ochgjordes gällande att

möjligheteri fastighetsägarnasinskränkningarmedfört väsentligahade
för ägande-skyddetsin egendom ochoch förfogabruka över attatt

detkonstaterade förstEuropadomstolenhärigenom kränkts.rätten att
expropriationstill-egendomsberövande ochfrågainte attettvar om

egendomensåtgärd till regleringenutgjordeinte hellerstånden aven
Ändå Domstoleningrepp i äganderätten.detanvändning. ettvar
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framhöll måste finns rimlig balans mellanpröva detatt man om en
för individens rättighet.de berörda intressena och kravet på skydd I

fann inte såfallet domstolen det förelåg sådan balans utan attatt en
börda lagts på fastighetsägarna den kunde försvarligtung att vara

haft möjligheter förkortning tiden förendast de begäraattom en av
vilken expropriationstillstånden byggnadsförbuden utfärdats elleroch
ersättning för den skada de lidit.

sin egendom åtgärdenVillkoren för någon skall få berövas äratt att
vidtas i det allmännas intresse, ingripandet sker i enlighet med lagatt

det kravet påoch folkrättens principer respekteras. När gälleratt att
vissa principuttalan-åtgärden skall vidtas i det allmännas intresse har

målen mfl. dom 1986-02-21 No. 98 ochden gjorts i James Ser. A,
1986-07-08, 102. Sålunda har deLithgow mfl. dom Ser. No.A

betydande frihet själva bedöma vadnationella myndigheterna atten
i uppenbara fallligger i det allmännas intresse. Det är bara avsom

europeiska kan ingripa.missbruk eller felbedömning desom organen
föreligga rimlig balans mellan det allmännasmåste dockDet en

individens intresse. detta sammanhang ärintresse och den enskilde I
för egendomsberövandet. Europa-det vikt ersättning lämnasav om

framhållit i utsträckning kan blidomstolen har äganderättenatt stor
ersättning.sin egendomillusorisk ägaren kan berövas utanom
under allainte full ersättning skall lämnasDäremot är det kravett att

social ekono-Då genomföra ellerförhållanden. det gäller att enen
ersättning intemisk reform det motiveratkan att svararge somvara

berövandeFallet m.fl. avsågfulla marknadsvärdet. Jamesmot av
långa hyreskontraktföljd medegendom till hyresgästeratt genomav

fastig-förmånliga villkor lösa in de hyrdalag erhållit pårätt att
frågan nationaliseringenfallet Lithgow m.fl. detheterna. I om avvar

skeppsbyggnadsindustrin. båda fallen leddebrittiska flyg- och Iden
ansågsprinciperna till det intetillämpningen de angivna attav

föreligga något brott art.mot
detegendomsberövande i det allmännas intresse ärflertalet fallI av

till ellerfråga överförande egendom kommun annatstat,om av
egendomemellertid också förekommaoffentligt Det kan attorgan.

egendomsberövandetöverförs till enskild trotsattannan person men
iekonomisk politikdetta led i social ellerär ett som anses varaen

europeiska kommis-densamhällets intresse. fall prövatsEtt som av
till enskildsionen överförande egendomgällde person genomenav

Syftetfastighetsbildningslagen.fastighetsreglering den svenskaenligt
ändamålsenlig fastig-med åtgärden åstadkommaatt mervar en
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ansåg med härtillhetsindelning och kommissionen hänsyn att
mål 1141785.egendomsberövandet hade skett i allmänt intresse I

sinhade klagandena berövatsfallet Håkansson och Sturesson
erhållit förvärvstillstånd. Europadom-de inteegendom attgenom

främjalagstiftning tillämpats syftade tillstolen fann den attatt som
den därför i det allmännasjordbrukets rationalisering och att var

förelåg således inteintresse. Något brott mot an.
förekommeri använda sin egendomInskränkningar rättägarens att

fastspeciellt vanliga vad gälleri utsträckning. Sådana ärstor
inskränkningar i bebyggaför vilken kan gälla rättenegendom att

ocksåpå visst och iblandfastighet, utnyttja egendomen sätträtten att
inskränkningarflesta äröverlåta den till ägare. Derätten att annan

stycket artikeln medgerrimliga och faller in under andra attsomav
visslagstiftning får reglera nyttjandet egendom.staten avgenom

enskildebetungande för dendock inskränkningar såIbland kan vara
europeiskamed kan ifrågasättas. Denöverensstämmelsen lart.att

mellan det allmänna intresset ochfår då avvägningdomstolen göra en
rimlig inte uppnås kanintresse och balansden enskildes enenom

strida artikeln.inskränkning i äganderätten mot
domstolenmålet Traktörer Aktiebolagsvensk del har i TreFör

alkoholdryckertillstånduttalat återkallande attettatt varserveraav
medveten dedå klaganden varitgodtagbart enligt andra stycket, om

Byggnadsförbud harställdes i tillståndet.villkor ansetts ettvarasom
tillåtet enligt andrakaningrepp i äganderättensådant varasom

i målet Allan Jacobssonfråga harstycket i artikeln. Denna prövats
redan då Jacobssonbyggnadsförbud gälldedär det konstaterades att

haft anledninghan således inteförvärvade fastigheten och attatt
bygg-fastigheten. omprövassig få bebygga Dessutomförvänta att

få dispens.möjlighet finnsvissa mellanrum ochnadsförbud med att
ytterligare målinteByggnadsförbudet stred därmed Iart. ettmot

fastutnyttjainskränkningar iSverige har frågan rätten attmot om
upphävandeFredin-målet. gälldenämligen Detegendom prövats, av

för exploateringenligt naturvårdslagentäkttillståndett av grus.
grusdriften, fick sittiinvesterat miljonbeloppKlaganden, som

marken.viss tid återställaålades inomtäkttillstånd indraget och att
sida denkontroll frånEuropadomstolen yttrade statensatt aven

konventionen.kränkninginteenskildes markanvändning avvar en
artikeln inte inskränkerföljer ocksåstycketandra lAv attart.av

eller viten.pålagor, böterskatt och andrai rättstatens att ta ut
frihetmyndigheternanationellaKonventionsorganen har de storgett
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vilkaavgöra skatter skall utkrävas. skallatt Det anmärkas attsom
klagomål avseende de svenska löntagarfonderna och engångsskatten
på försäkringsbolagens kapital avvisats kommissionen.av

Svenska regler berör äganderättensom

2I kap. 18 § RF föreskrivs varje medborgare egendomatt tasvars
i anspråk expropriation eller sådant förfogande skallannatgenom

tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder bestämsvara som
i lag. Något krav på full ersättning har inte uppställts i RF.

finnsDet mängd lagar möjliggör inskränkningar i ägande-en som
rätten. Dessa har utförligt behandlats i Del betänkandetA underav
avsnitt 3.5. Som exempel på lagar medger någon berövas sinattsom
egendom nämns här expropriationslagen 1972:719, plan- och
bygglagen 1987:10, lagen 1987:11 exploateringssamverkan,om
naturvårdslagen 1964:822, väglagen 1971:948, minerallagen
1991:45, anläggningslagen 1973:1149 fastighetsbildnings-samt
lagen 1970:988. Samtliga lagar torde uppfylla konventionens krav
på egendom inte får berövas den enskilde än i det allmännasatt annat
intresse. fallI de ersättning skall utgå för inlösen fastighet enligtav
de nämnda lagarna tillämpas i flestade fall reglerna iovan expro-
priationslagen. Enligt denna skall huvudregel vid expropriationsom
ersättning med belopp fastighetens marknadsvär-utges motsvararsom
de. Har det företag, för genomförande fastighet exproprierats,vars
medfört inverkan någon betydelse på fastighetens marknadsvärdeav
skall ersättningen dock bestämmas på grundval det marknadsvärdeav
fastigheten skulle ha haft sådan inverkan inte förekommit. Vidom
bestämmandet ersättningen gäller presumtionsregel 3 Enligt§.av en
denna skall sådan ökning fastighetens marknadsvärde någonav av
betydelse ägt under tiden från dagen tio år före ansökningensom rum

expropriation, dock högst femton år före talans väckande vidom
domstol, räknas tillgodoägaren endast i den mån det blir utrett att
den beror på förväntningarän ändring i markens tillåtnaannat om
användningssätt. Eftersom Europakonventionen inte uppställer något
krav på full ersättning då någon berövas sin egendom torde de
svenska reglerna ersättning uppfylla kraven enligt art.om

De ovannämnda lagarna reglerar också nyttjandet egendom.av
lagstiftningAnnan endast reglerar själva nyttjandet egendomsom av

inte medger inlösen denna är exempelvis regler utskänk-men av om
ningstillstånd i lagen 1977:293 handel med drycker, regler iom
hålsoskyddslagen 1982:1080 och djurskyddslagen 1988:534.



1993:40Europakonventionen SOUmedjäntördSvensk92 rätt

tillåtna enligtegendom tordenyttjandetiInskränkningar varaav
exempelvisrådighetsinskränkningar,Vissa attstycketandra art.av

ellerbygglagenplan- ochbyggnader enligt attvissa kravställsdet
hälsoskyddslagen, medgerenligtmeddelasförbudochförelägganden

såsområdighetsinskränkningar,ersättning. Andratill någoninte rätt
för ersättabygglov vägrasvissa fall,i attmarklov vägras att enatt

vissa fallrivningsförbud ibyggnad ellerförstördellerriven att
skada.kvalificeradendast förersättningtillrättvägras, menger

ändring ellerformrådighetsinskränkningar iYtterligare upp-av
medföravilket kangenomförandetidenunderdetaljplanhävande av en

enskildesför denersättningfulltillupphör rättbyggrättatt geren
talar föreuropeiskafrån de attavgörandeNågotskada. organen som
rimligersättning inte utgörreglernanämndade av-enomovan
skydd förenskildesoch denintressedet allmännasmellanvägning

finns inte.äganderätten
iinskränkningarberörregelkomplexåtskilligafinnsDet som

dennaföröverblicka inomgårSåvittäganderätten. att ramennu
ståäganderätteninskränkningar ireglersvenskatordeutredning om

konventionen.medöverenstämmelsei

2Artikel4.7.2

tillmå förvägras rätteningenstadgasmeningförstaartikelns attI
sigpåtagerdenskall närmeningenandraEnligt staten,undervisning.

respekteraundervisning,ochuppfostranifrågaverksamhet om
undervisningochuppfostranbarnenföräldrarnas rätt somatt enge

filosofiskareligiösa ochföräldrarnasmedöverensstämmelsestår i
Sverigehardel avsnitt 9för i Aredogjortstidigareövertygelse. Som

föräldrarätten.s.k.dennasig motreserverat
frånutgått dethautformades attkonventionstextenDå synes man

kunde erbjudaskolsystemfannsredanberördai alla ettstater som
befolkningen.helaundervisning tillgrundläggandetillfredsställande
inrätta skoloråläggaintesåledes attartikeln ärmed staternaSyftet att

förtillgängliga alla.skallfinnsskolortill deattutan att varasomse
tilltillträdeartikelnframhållithar garanterarEuropadomstolen att

och dentidpunktvissvidfinnsundervisningsanstalter attde ensom
officielltformnågontillundervisning rättvissgenomgått avgessom

1968-07-23,domspråkmálet,Belgiskautbildningsinerkännande av
tillgenerell rättförstås såskallArtikeln8. attNo.Ser. A en

alltsåskolundervisningen,lägredengällerundervisning bara
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grundskoleundervisning eller motsvarande. frågaI högreom
utbildning får tillträdet begränsas kompetenskrav ochgenom
urvalssystem kommissionens beslut den 10 oktober 1985 i mål
1165585. artikelnAv följer vidare det föreligger principiellatt en
rätt inrätta privata skolor elleratt anordna privat undervisningannan
kommissionens beslut den 6 1987 i mål 1153385 Ingridmars
Jordebo Foundation of Christian Schools. För sådan undervisningatt
skall viss behörighet, kan dock myndigheterna uppställa särskildage
krav på undervisningens nivå och innehåll. Det ocksåär viktigt att
konstatera 2 inte ålägger finansieraatt art. eller subven-staterna att
tionera privata skolor kommissionens beslut den 7 maj 1984 i mål
1020182 och 1020282 den ll december 1985 i mål 1047683samt
angående Waldorfskolor.

Vid antagandet tilläggsprotokollet 1953:32prop. förklaradeav
Sverige i reservation, dels Sverige inte kan föräldrarmedgeatt råtten

under hänvisning till sinatt filosofiska övertygelse för sina barn
erhålla befrielse från skyldigheten delta i delar de allmännaatt av
skolornas undervisning, dels befrielse från skyldighetenatt deltaatt
i de allmänna skolornas kristendomsundervisning endast kan medges
för barn med trosbekännelse än svenska kyrkans, för vilkaannan
tillfredsställande religionsundervisning är anordnad. Anledningen till

Sverige reservationenatt enligt då gällande lagstiftningattavgav var
befrielse från skyldigheten delta i morgonandakt kundeatt uppnås för
barn inte tillhörde svenska kyrkan, befrielse frånsom attmen
deltagande i kristendomsundervisning endast kunde beviljas för barn
med trosbekännelse än svenska kyrkans, för vilka tillfreds-annan
ställande religionsundervisning ordnad, och sålunda inte för barnvar

stod utanför varje trossamfund. Enligt då gällande skollag kundesom
barn inte heller medges befrielse från delar skolundervisningen påav
grund föräldrarnas filosofiska övertygelser. Då dessa förhållandenav
inte ansågs förenliga med 2 kunde antagandeart. ett oreserverat av
dessa inte förordas.

När det gäller tolkningen föräldrarâtten i 2 har flera fallart.av
prövats de europeiska Det viktigaste avgörandet är detav organen.
danska målet K}eldsen, Busk Madsen och Pedersen dom 1976-12-07,
Ser. No. 23A grundade sig klagomål från föräldrar översom att
den obligatoriska sexualundervisningen i danska skolor kränkte deras
rätt enligt 2 till deras barn skulle uppfostrasart. påatt sättett som
överensstämde med föräldrarnas religiösa och filosofiska åskådning.
Europadomstolen framhöll föräldrars religiösa och filosofiskaatt
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organiseradi all det allmännaåskådning måste respekteras av
hindra information ellerundervisning. kunde dock inteDetta attanses

i under-filosofiska spörsmål förmedlasreligiösa ochkunskap om
objektivt, kritisktförutsättning detta sker påvisningen under att ett

indoktrine-får under inga omständigheterpluralistiskt Statenoch sätt.
gällde denstrider föräldrars åskådning. När detpå sätt motettra som

siginte rördesexualundervisningen ansåg domstolen detdanska att
skulleUndervisningen gick inte på elevernaindoktrinering. attutom

beteende hindrade intetill visst sexuellt och den attettuppmuntras
skolundervisningen barnen sinvid sidan delgavföräldrarna egenav

utformad kundeundervisningensexuella frågor. Såpå som varsyn
Domstolen2 andra meningen.därför inte stridaden mot art.anses

alternativ fannsockså vikt vid detfäste i sammanhanget att ettsom
hemundervisning.undervisning i privata skolor eller tillmöjlighet till

undervisningSvenska regler om

i landet1985: 100 alla barn bosattaEnligt skollagen 1 har är ensom
Beträffandegrundskola.undervisning ifå kostnadsfrirått att

sökande, vilketurval mellan olikagymnasieskola får det föreskrivas
få önskangymnasiet inte kan dennainnebär alla önskar gå iatt som

reglerasuniversitetUtbildning vid högskola elleruppfylld. av
behörighetvilken uppställer krav på visshögskolelagen 1977:218

då utbildningsplatsematill undervisningsanstalter,för tillträde dessa
begränsade. tillendast omfatta rått2 i praxisEftersomär ansettsart.

krav.således konventionensgrundskoleutbildning uppfyller Sverige
friståendeifår skolplikten fullgörasEnligt gällande skollag en

Godkännande skerändamålet.godkänd förskola, skolan år avom
villkoruppfyller vissaden fristående skolanSkolverket omom

statsbidrag har inte deovillkorlig tillläroplan Någon rättm.m.
skolanbedömning ärfristående skolorna, här skerävenutan en om

vissauppställervissa myndigheternalämplig och krav. Attmotsvarar
europeiskatillåtet enligt defristående skolornapå de ärkrav

praxis.organens
skollagenenligt 3 kap. 12 §Beträffande föräldrarätten gäller att en
skyldighetenbefrias frånvårdnadshavare skallelev på begäran attav

meddetobligatoriska inslag i verksamheten,idelta omannars
eleveninte rimligt krävasärskilda omständigheter ärhänsyn till att att

alltidparagraf skall befrielseEnligt andra stycketdeltar. samma
tillhörelevenundervisning i religionskunskap,frånmedges ettom

i skolans ställeregeringens tillståndtrossamfund, har attsom
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ombesörja sådan undervisning och eleven visar han deltar i denna.att
Trossamfund fått tillstånd meddela religionsundervisningattsom är
romersk-katolska kyrkan, muslimska kyrkan och vissa mosaiska
församlingar.

Frågan har väckts inte det svenska förbehållet till artikelnom med
tiden blivit överflödigt och borde återkallas. Man har menat att
undervisningen, sedan den övergått till bli neutral och objektiv,att en
icke konfessionell undervisning i religionskunskap, inte längre kan

stå i strid med några föräldrars religiösaanses övertygelse. Som
närmare kommer utvecklas i våra övervägandenatt avsnitt 7.8 har
vi funnit 2 inte utgör hinderatt art. för information eller kunskapatt

religiösa och filosofiska spörsmål förmedlasom i undervisningen
under förutsättning detta sker påatt objektivt, kritisktett och
pluralistiskt sätt. Då undervisningen i dagens skolor bedrivs på detta
sätt torde skollagens regler obligatorisk undervisning i religions-om
kunskap inte strida konventionen.mot

4.7.3 Artikel 3

Enligt artikeln förbinder sig konventionsstatema anordna fria ochatt
hemliga val med skäliga mellanrum under förhållandensamt som
tillförsäkrar folket rätten fritt uttryck sinatt mening beträffandege
sammansättningen den lagstiftande församlingen.av

Praxis hos konventionsorganen har utvecklats på så sätt artikelnatt
också omfattar krav på allmän rösträtt och rätt för och attvar en
kandidera i allmänna val. Rösträtten och valbarheten behöver dock
inte oinskränkta. Diskvaliñkationsgrundervara kan accepteras,
förutsatt de inte är godtyckliga.att Artikeln inte någotgaranterar
visst valsystem. Såväl proportionella val majoritetsval ärsom

Ävenförenliga med artikeln. vissa spärrar för hindraatt representa-
tion i parlament alltför små partier är acceptabla.av

De politiska rättigheter tillerkänns svenska medborgaresom
uppfyller Europakonventionens krav. 3Av kap. l § RF framgår
således riksdagenatt fria, hemligautses och direkta val.genom
Vidare följer 2 § rösträtt till riksdagenatt tillkommerav svenska
medborgare är bosatta i riket. De inskränkningarsom gäller isom
fråga utlandssvenskars rösträtt bestämmelsenom samt denattom som
är under 18 år inte har rösträtt torde hålla sig inom för vadramen

är förenligt med Europakonventionen.som
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Artikel 44.7.4

kanratificeringellerundertecknandetvidframgårartikeln statAv att
omfattarjurisdiktion ävendomstolensochkommissionensförklara att

så skett.harsvensk sidaFrånprotokoll.detta

Artikel 54.7.5

skalltilläggsprotokolletiartiklarnaframgår somartikeln ansesattAv
skalli dennabestämmelserallaochkonventionentill atttillägg

härmed.enlighetitillämpas

6Artikel4.7.6

ratificering.ochundertecknandefrågorbehandlar6Art. om

1963 till6 maj2 denProtokoll4.8 nr
för deskyddangåendekonventionen

grundläggandedeochrättigheternamänskliga
denförbehörighetavseendefriheterna,

mänskligadefördomstoleneuropeiska
yttrandenrådgivandeavgivarättigheterna att

domstolenfårlEnligtartiklar.5omfattar art. avgeProtokollet
tolkningenavseendeministerkommitténtillyttranden avrådgivande

behörighet ärDomstolenstilläggsprotokollen.ochkonventionen
sig överintedenfårSålunda yttrahânseenden.tvâiinskränkt

friheterellerrättigheterdeomfattningen somi ellerinnehållet av
tilläggsprotokollen. Inteiellerkonventionenavdelning Ii avanges

kommissionen,frågorsig överdomstolenfårheller yttra som
följdtilltillställningkan haministerkommittén att taellerdomstolen

enligtskallDomstolenkonventionen.iförutsesförfarande somav
inomfallerframställningministerkommitténssjälv avgöra2art. om

administrativ3-5 natur.ärbehörighet. Art.domstolensför avramen
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4.9 3Protokoll 6 1963den maj tillnr
konventionen angående skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, 29,avseende ändring artiklarnaav
30 34och i konventionen

Protokollet, består 4 artiklar, har tillkommit för underlättaattsom av
kommissionens arbete. Genom protokollet avskaffades medsystemet
underkommissioner hos den europeiska kommissionen. De ändringar

skett vissa artiklar i konventionen har redovisats för undersom av
respektive artikel.

4.10 16Protokoll 4 1963den september tillnr
konventionen angående förskydd de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, avseende erkännande vissaav
andra rättigheter friheteroch demän som

inskrivitsredan i konventionen och dess
första tilläggsprotokoll

4.10.1 Artikel 1

I artikeln föreskrivs ingen får berövas sin frihet enbart på grundatt
oförmåga fullgöra avtalad förpliktelse.attav

Någon svensk lagstiftning strider 1 torde inte finnas.mot art.som

4.l0.2 Artikel 2

Enligt 2 punkt l skall den lagligen befinner sig påart. statssom en
område äga där fritt sigrätt röra och fritt välja bosättningsort.att att
Enligt 2punkt skall frihet lämna vilket land helst,äga attenvar som
inbegripet sitt eget.

Rättigheterna får inskränkningarinskränkas lag i fall ärdegenom
nödvändiga den allmännamed hänsyn till säkerhet ochstatens
säkerheten, ordningen ochför upprätthållande den allmännaav
förhindrande ellerbrott, för skyddande eller moralhälsa avav av

fri- och rättigheter. får rättigheternaInom bestämda områdenannans
under punkt dessutom inskränkas det1 lag med hänsyn tillgenom
allmännas intresse i demokratiskt samhälle.ett
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Svenska regler förflytta sigrätt attom

Enligt 2 kap. 8 § RF är varje svensk medborgare tillförsäkrad rätten
förflytta sig i riket och lämna detta.att att

Inskränkningari rörelsefriheten kan åläggas i form reseförbudav
enligt 25 kap. RB för den misstänkt förâr brott. Enligt 2 kap.som
12 konkurslagen§ 1987:672 kan gäldenär åläggas reseförbuden om

överträderdet kan befaras han undandrar sig skyldigheter elleratt
förbud gäller i konkurs. inskränkningarDessa torde isom en vara
överensstämmelse med de inskränkningar får enligtgörassom
konventionen.

För utlänningar gäller deras tillträde till vissa platser, exempel-att
vis skydds- och kontrollområden, kan inskränkas lagen 1990:genom
217 skydd för samhällsviktiga anläggningar Sådanaom m.m.
inskränkningar tillåtna enligtär konventionen. En möjlighet attannan
begränsa utlänningars rörelsefrihet är reglerna kommunarrests.k.om
enligt 6 kap. utlänningslagen 1989:529. Det i dessa fallär fråga om

åtgärd inte har någon grund i misstanke brott. Inskränk-en som om
ningarna torde konventionsenliga de förgörs skyddaattvara om
allmän ordning och säkerhet.

Beträffande rätten lämna Sverige inskränks dennaatt genom
reglerna i passlagen 1978:302 svensk medborgare fårattom resa

riket medföra giltigt Vissa undantag finns, blandut utan attur pass.
för inom Norden. Utfärdande kan svenskaannat resor av pass av

myndigheter endast på vissavägras grunder, sökanden ärt.ex. att
anhållen, häktad, efterlyst eller det finns risk han undandrar sigatt att

verkställa ådömt fängelsestraff. De hinder finns bifallatt ett motsom
passansökan får förenliga med konventionsbe-av en anses vara

ståmmelsema.

10.3 Artikel 3

3 förbjuder landsförvisningArt. stadgar vidare ingen fårsamt att
förvägras rätten in i den vari han är medborgare.att statresa

Stadgandet har sin motsvarighet i 2 kap. 7 § RF. Artikeln anses
inte hindra medborgare i vissa fallsvenska kan utlämnas för brottatt
begångna i land. Svenska medborgare har alltid inrättannat att resa
i Sverige.
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4.10.4 Artikel 4

Artikeln stadgar kollektiv utvisning utlänningar förbjuden.äratt av
Sådana utvisningar förekommer inte heller i svensk rätt.

10.54. Artikel 5

Artikeln innehåller bestämmelser för det fall söker tillämpaatt staten
protokollet inom områden för internationella förbindelser statenvars
svarar.

4.lO.6 Artikel 6

Enligt 6 skall 1-5 i protokollet tillägg till kon-an. art. anses som
ventionen och dess bestämmelser tillämpas på de protokolletgenom
tillagda rättigheterna och friheterna.

10.74. Artikel 7

Artikeln behandlar frågan ratiñcering och ikraftträdandeom av
protokollet.

4.11 5Protokoll 20den januari 1966 tillnr
konventionen angående skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, ändringavseende artiklarna 22av

40och i konventionen

Protokollet består fem artiklar rör ändring i 22 och 40art.som av
avseende mandattid för ledamöter den europeiska kommissionenav

Ändringarnaoch den europeiska domstolen. har kommenteratsav
under respektive artikel i konventionen.
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19836 28 till4.12 aprilProtokoll dennr
konventionen skydd för deangående

grundläggandemänskliga rättigheterna och de
avskaffandefriheterna, avseende av

dödsstraffet

4.12.1 Artikel l

avskaffat ingendödsstraffet skall ochartikeln föreskrivsI attatt vara
straffskall dömas till detta eller avrättas.

24.l2.2 Artikel

krigstid eller firdödsstraff får förekomma iartikelnI attanges
överhängande krigshot. Ettbegåtts under tidhandlingar avsom

straff måste angivit i lag.sådant vara
fredstid under krig.avskaffat dödsstraffet såväl iSverige har som

Sverigeockså införts i 2 kap. 4 § RF.förbud dödsstraff harEtt mot
konventionens krav.uppfyller således än välmer

4.12.3 Artikel 3

15 konventionenavvikelse enligt iartikeln framgår ingenAv art.att
artikelnprotokoll. Förbudet ifår från bestämmelserna i dettaske

anslutit siginte tillåtet förinnebär bl.a. det skall statatt en somvara
införa döds-lagstiftningtill protokollet på ånsättatt annat genom

situationer.krig i andra extraordinärastraffet under eller

Artikel4.12.4 4

6 kan inteförbehåll eller reservationer protokoll göras.Några mot nr

4.l2.5 Artiklarna 5-9

ratiñcering och ikraftträdande.5 7-9 behandlar frågorochArt. om
skall tilläggframgår artiklarna i protokollet6Av art. att ses som

tillämpas ibestämmelser i denna skalltill konventionen och allaatt
därmed.enlighet
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4.13 Protokoll 7 till konventionen angåendenr

skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna

4.13.1 Artikel 1

Enligt denna artikel får utlänning lagligen bosatt iär Sverigeen som
endast utvisas härifrån efter i laga ordning fattat beslut och hanett
skall tillåtas framläggaa skål talar utvisningen, b få sinatt motsom
sak omprövad och förc dessa ändamål företrädas ombudgenom
inför myndigheter. Genom punkt 2 i artikeln öppnas möjlighet atten
utvisa utlänning innan han hunnit sinautöva rättigheter enligten ovan

det nödvändigtär med hänsyn till allmän ordning eller denom
nationella säkerheten.

Ordet lagligen hänför sig till den inhemska lagen i den det ärstat
fråga därförDet är varje vilkaavgör villkor måstestatom. som som

uppfyllda för närvaro på områdeatt skallstatensvara en persons
betraktas laglig. Bestämmelsen gäller inte bara utlänningarsom som
har in på lagligt försätt även utlänningar kommitrest inett utan som
i landet illegalt, de fått uppehållstillstånd.om senare

Rätten få sin sak omprövad kräver inte nödvändigtvis tvåatt
instanser, det kan innebära myndighet sittomprövar beslututan att en
i ljuset skäl utvisningen lagts fram i fråga.motav som av personen
Det överlåts inhemsk rätt avgöra på vilket omprövningensättatt
skall ske.

Bestämmelsen under utlänningenc skall företrådas ombudatt av
betyder inte utlänningen eller hans ombud har någon rättatt att

fysisktnärvara fråganär utvisning ellerprövas omprövas.en om
Hela proceduren kan skriftlig.vara

Svenska regler utvisningom

Gällande svenska regler i utlänningslagen torde väl täcka innehållet
i Avvisning utlänningar, inte erhållit uppehållstillståndart. av som
här, faller utanför artikelns tillämpning. En dom eller beslutett om
utvisning får inte verkställas förrän domen eller beslutet vunnit laga
kraft. Regler överklagande beslut utvisning finns i 7 kap.om av om
utlänningslagen. Enligt 41 rättshjälpslagen§ 1972:429 har utlän-
ningar rätt till offentligt biträde i mål utvisning.om
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Artikel 24.13.2

fåför brottför varje dömtsArtikeln erkänner rätten attperson som
intedomstol. krävsstraffet högre Detskuldfrågan eller omprövat av

straffet skall kunna Ombåde skuldfrågan och omprövas.generellt att
tillrättigheten begränsasgärning, kanvederbörande erkäntt.ex. en

undantagartikeln medgerstraffet. Andra stycketprövning avaven
gärningar imindretill omprövning vadfrån rätten samtgrovaavser

första instanshar dömts i Högstafall då vederbörandede av
frikännande domi högre instans sedandomstolen eller har dömts en

brottetkriterium det gäller avgöraöverklagats. viktigt närEtt att om
fråga eller inte.fängelsestraff kan komma imindre ärär grovt om

bestämmelsen med gällande svensk rättsvårigheter förenaNågra att
påinga föreskrifter med avseendeinte. 2 innehållerföreligger Art.

prövningstillstånd kanöverprövningen. begäraformen för Rätten att
överprövning. detta sammanhang skall nämnastillräcklig I attvara en

1991:106 föreslagitbetänkandeDomstolsutredningen i sitt SOU ett
för måli ledet tingsrätt hovrättprövningstillståndmedsystem om-

strafftill svårare äntingsrätten inte har dömtför brott däransvar
frågan huruvidai sitt betänkande behandlatböter. Utredningen har ett

Europakonventionen ochförenligt medskullesådant system vara
torde det osäkertså fallet. Däremotkommit till slutsatsen äratt vara

där denprövningstillstånd i brottmålmed ävenett systemom
konventionen.skulle förenligt medtilltalade dömts till fängelse vara

34.13.3 Artikel

villkor vidtill ersättning på vissaartikel införsdenna rättGenom en
vunnit kraftvillkor domen lagabrottmål. ärfelaktiga domar i Ett att
följd domen.undergått straff tillvederbörande haroch att avperson

i bådanåd beviljats,upphävts ellerVidare krävs domenatt senare
styrktnyuppdagad omständighetellerfallen på grund somav en ny

inte, dettill ersättning föreliggerfel. Någondomen rättatt omvar
själv dendelvis på den dömdedet helt eller berottkan visas attatt

i tid. Näromständigheten inte blivit uppdagadtidigare okända
berördaersättning utgå i enlighet med denuppfyllda skallvillkoren är

betalaförpliktapraxis. Avsikten ärlag eller staten attattstatens
i frågastår klartersättning i sådana fall där det att varpersonen

oskyldig.
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Svensk ersättningrätt om

I svensk finnsrätt inte någon allmän bestämmelse ersättning tillom
den dömts och undergått straff för brott enligt domsom en som

visade sig felaktig. Om påföljden varit fängelse harsenare denvara
dömde tillrätt ersättning enligt lagen 1974:515 ersättning vidom
frihetsinskränkning. Ersättning utgår oberoende den felaktigaav om
domen har tillkommit fel eller försummelse från domares ellergenom
domstols sida. Om påföljden böterär skall dessa, de har betalts,om
avkortas och återbetalas enligt 11 § bötesverkställighetslagen
1979:189. Vidare kan enligt skadeståndslagen 1972:207 viss
ersättning utgå, den dömde lidit skada till följd fel ellerom av
försummelse vid myndighetsutövning. De möjligheter till ersättning

sålunda föreligger enligt svensk fårrätt uppfylla kravensom anses
enligt 3.art.

4.13.4 Artikel 4

Artikeln stadgar ingen får rannsakas eller straffasatt på nytt genom
brottmålsförfarande i ñr brott för vilket hanstat redanettsamma
blivit slutligt frikänd eller dömd. Tillämpningen begränsadär till det
nationella planet och endast slutliga avgöranden i enlighet medavser
lagen och rättegångsordningen i den berörda Enligt punkt 2staten.
kan målet dock återupptas, det föreligger bevis ellerom om nya
nyuppdagade omständigheter eller fel begåtts i detett grovtom
tidigare rättegångsförfarandet kan ha påverkat utgången i målet.som
Inskrånkningar i denna artikel får inte göras med stöd 15 iart.av
konventionen.

Bestämmelsen i artikeln stämmer med reglerna i 30 kap. 9 § RB
förbud lagföring än gång förmot sak. Artikelnsom mer en samma

andra punkt överensstämmer med de svenska reglerna resning iom
58 kap. RB och reglerna domvilla i 59 kap.om

4.13.5 Artikel 5

Enligt denna artikel skall makar likställda i fråga rättighetervara om
och vid äktenskapets ingående, under äktenskapet och iansvar
händelse dess upplösning. Kravet på likställdhet gäller bara iav
makamas förhållande till varandra, med avseende på deras person
eller egendom, och i deras förhållande till barnen. Rättigheterna och

är således privaträttsligansvaret natur.av



104 Svensk jänyörd med Europakonventionenrätt SOU 1993:40

Den omständigheten makarna skall ha rättigheter ochatt samma
i förhållande till sina inte förhindrabarn skall vidtaratt statenansvar

åtgärder nödvändiga i barnens intresse. Artikeln hindrar inteärsom
myndigheter måste hänsyn till alla relevanta faktorer denäratt ta

skall fatta beslut vårdnad barn, umgänge med barn ellerom om
delning videgendom äktenskapets upplösning.av

lagstiftningenDen svenska äktenskap och barn torde heltom svara
krav följer 5.de Det torde således inte finnas någonmot an.som av
lagstiftningsvensk behandlar makar på olika i vadsättsom avser

äktenskapet och föräldraskapet.

13.6 Artiklarna 6-9

artiklar behandlar frågor ratiñcering ikraftträdandeDessa ochom av
protokollet. 7 artiklarna i detta protokollI skallart. attanges anses

tillâggsartiklar till konventionen och alla konventionensattsom
enlighetbestämmelser skall tillämpas i därmed.

4.14 8Protokoll till konventionen angåendenr

skydd för de mänskliga rättigheterna och de
friheternagrundläggande

innehållerProtokoll 8 består 14 artiklar. Protokollet reglerav omnr
ändringar i proceduren inför kommissionen och domstolen. Den
viktigaste ändringar kommissionen skall kunna arbeta påär att

20, 21, 23, 28-31, 34, 40,kamrat. protokollet ändradesGenom art.
Ändringama41 43 i konventionen. har berörts i anslutning tilloch

genomgång konventionen.av

4.15 Kortfattat vilka konsekvenserom en

Europakonventionen fåinkorporering kanav

myndigheterför domstolar ochsvenska

4.15.1 Allmänt

genomgången svensk lagstiftning framgården företagnaAv attav
alla områden står i överensstämmelse meddenna på praktiskt taget

åligger vidare lagstiftaren fortlöpandeEuropakonventionen. Det att
konventionen allteftersom densvenska regler inte stridertillse motatt

får sitt innehåll fastställd de europeiska organen.av
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Domstolarna bör således kunna arbeta utifrån den utgångspunkten
svensk rätt överensstämmer med konventionen. Det kan i fallatt vart

knappast åläggas domstolar och myndigheter i alla målatt typer av
självmant vår lagstiftningpröva konventionen. I brottmål börmot
dock domstolarna officio till inte ide handlar strid medattex se
konventionen och den praxis har utvecklats de övervakandesom av

vad till muntlig förhandling eller fråganrättent.ex.organen, avser
tillåtande bevisning.om av

följer några kortfattade påHär synpunkter hur de olika artiklarna
i konventionen få praktiskkan betydelse för domstolar och myndig-
heter.

4.15.2 Tillämpning Europakonventionenav

till liv riktar2 rätten sig huvudsakligen till lagstiftaren ochArt. om
torde inte få några konsekvenser för myndig-större domstolar och

iheter.
3 torde kunna få betydelse i mål behandling eller bestraff-Art. om

ning är föremål för vård och eller kriminal-personer somav omsorg
vård. Beträffande hälso- och sjukvårdspersonal kan i ärenden hos
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd uppkomma frågor vård ochom

har varit sådan denna strider Europakon-art att motomsorg av
Beträffande häktadeventionen. eller i kriminalvårdpersoner personer

kan i s.k. kriminalvårdsmål gällande behandlingengöras att av
vilket måsteintagna står i strid med Europakonventionen, då prövas

i sådana mål.
mål där 3 kan få betydelse målEn ärart.annan grupp av om

utvisningavvisning, eller utlämning på grund brott. I sådana målav
kan enskilde anföra avvisning, utvisning utlämningden elleratt en
strider Europakonventionen och dess praxis, vilket kan leda tillmot
bedömningen vederbörande löper sådan risk för inhuman behand-att

Ävenling exempelvis utvisning inte får i måli land ske.annat att en
förenligaförvarstagande utlänningar kan frågan dessa ärom av om

med konventionen dyka upp.
inte4 torde få några konsekvenser för domstolar ochArt. större

myndigheter, då den arbetsplikt finns i Sverige torde över-som
med konventionen.ensstämma

5 frihetsberövande, dåkan exempelvis tillämpas i alla målArt. om
enskilde strider Europakonventionen.den kan hävda sådantatt ett mot

den mån domstol finna frihetsberövandet inteI skulle är attatten
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hänföra till de fall tillåts enligt konventionen skall vederbörandesom
försättas på fri fot beslut tvångsomhändertagandeeller ett om

5 få följdupphävas. bör också till myndigheter uppmärksam-Art. att
på lämna underrättelser till den enskilde skälen tillattmas om

omhändertagandet.
Punkt 4 i 5 till domstolsprövning riktar sig tillrättart. om mera

lagstiftaren till den enskilde. Såvitt gäller svensk finns i dagän rätt
till domstolsprövning vad alla frihetsberövandenrätt utomavser

sådana beslutas kriminalvårdsnämndema. tidigare anförtsSomsom av
föreslagits ärenden skall överföras till tingsrätt.har dessaattnu
6 riktar sig till lagstiftaren vad gäller få tillgång tillrättenArt. att

domstolsprövning. åligger alltså lagstiftaren tillse dennaDet att att
artikel uppfylld. För domstolarnas och myndigheternas del tordeär

exempelvisden enskilde i olika mål kunna gällande detgöra att
muntlig förhandlingföreligger jäv, han skall ha till ellerrätt attatt

rättegången inte varit rättvis då han inte fått förhöra vittnen. I
desssamtliga fall kan den enskilde åberopa Europakonventionen och

då till mål återförvisas tillpraxis. Artikeln kan leda lägreatt ett
instans för prövning på grund konventionens krav påattavny

inte varit uppfyllda.rättssäkerhet
7 medföra några konsekvenser för de svenskatorde inteArt.

domstolarna myndigheterna.och
8 haft i mål omhändertagande barnhar främst betydelseArt. om av

direkt tillämpning konventionen kan domstolarnaMedm.m. en av
omhändertaganden barn socialnämnden ellerpröva om av av

förenliga konventionen.begränsningar i med Omumgängesrätt är
tillämpningen reglerna rörande omhändertagande barnav m.m.av

konventionen exempelvis länsrätten upphävabefmnes strida kanmot
socialnämndens beslut.

Artikeln också få betydelse för inskränkningar itorde kunna rätten
ellertill familjeliv på vederbörande intagen för vårdgrund ärattav

kriminalvård. Beträffande inskränkningar rörande dem intagnaärsom
kriminalvårdsanstalt överklagas och i måletpå kan sådana prövas om

Ävenkonventionen.inskränkningama står i överensstämmelse med
gällande hosintagna för vård torde kunnaär görapersoner som

hälso- sjukvårdens ansvarsnämnd inskränkningar ioch rätten attatt
Europakonventionen.besök striderta emot motm.m.

Även kani mål avvisning, utvisning eller utlämning av personerom
familjenskilde förfarandet eventuellt splittraden hävda att att en

strider Europakonventionen.mot
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9 torde inteArt. få några konsekvenserstörre för domstolarna och
myndigheterna. Den enskilde kan således inte med stöd kon-av
ventionen kräva befrielse från militärtjänst eller andra medborgerliga
plikter.

10Art. kan få betydelse i mål tryckfrihetsbrott eller yttrandefri-om
hetsbrott. Den enskilde kan göra gällande straff eller tvångsmedelatt

Äveni dylika mål otillåtnaär ingrepp enligt 10. i mål förbudart. om
reklamåtgärder enligt marknadsföringslagenmot kan frågan dettaom

tillåtenär inskränkning yttrandefriheten komma prövasen attav av
domstol.

I kriminalvårdsmål kan frågan inskränkningar för den ärom som
anhållen, häktad eller intagen i anstalt föra telefonsamtal, skrivaatt
brev och besök förenligaär med konventionenta kommaemot upp
till prövning.

Art. l 1 rörande den positiva föreningsrätten torde vid inkorpore-en
ring konventionen inte få några konsekvenserstörre för domstolarav
och myndigheter. I arbetsrättsliga mål uppsägning och avskedandeom
kan den enskilde möjligen hävda uppsägningen eller avskedandetatt
skett på grund tillhörighet till fackförening och således striderav mot
konventionen då de svenska rättsreglema skydd tordemen ger samma

11 inte få någon betydelsestörre iart. dylika mål. Den negativa
föreningsfriheten kan möjligtvis åberopas vid domstol skälettsom

tvångsanslutas till vissa fastighetsrâttsligamot att samfälligheter.
12Art. torde inte få några konsekvenser för svenska domstolar

eller myndigheter.
13 riktarArt. sig till lagstiftaren, skall till det finnsattsom se

effektiva rättsmedel i Sverige för den sig kränkt. Försom anser
domstolarna får det betydelse det konstateras tillräckligastor attom
rättsmedel inte existerar. sådantI fall torde det ankomma på de
allmänna domstolarna frågor kränkning konventio-att ta upp om av

till prövning. Resningsinstitutet kan också innebära domstolarnen att
får ompröva mål efter praxis fastlagts i de europeiskaatt organen.
Frågan tillrätt ersättning vid kränkning konventionen skallom en av
möjligtvis också prövas allmänna domstolar enligt skadestånds-av
lagen. Som tidigare anförts är 13 oklar till sin innebörd. Det ärart.
därför inte heller möjligt helt förutse vilka konsekvenser kanatt som
uppkomma inkorporering.genom en

14 kan åberopasArt. i många mål. Artikeln medförtyper attav
lagstiftaren inte får inskränka i konventionens fri- och rättigheter på

diskriminerande sätt. Den innebärett också domstolar ochatt
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rättig-fri- ochrättsregler rörandetillämpningsinmyndigheter i av
enskilde.diskriminera deninte fårheterna

lagstiftaren.riktar sig till15-18Art.

tilläggsprotokolletTillämpning4.15.3 av

enskilde identorde innebärakonventioneninkorporering attEn av
inlösenexpropriation,täkttillstånd,strandskydd,exempelvis mål om

förfarandetkan få prövatm.fl. lagarbygglagenplan- ochenligt om
ersättnings-mål röräganderätten. 1med artikelni stridstår somom

rimligkan prövasi äganderätteninskränkningarvidfrågan om en
intresse.enskildesoch deninskränkningenmellanavvägning gjorts

Även dettatillstånd torde kunna prövasåterkallandei mål omavom
enligt hälso-föreläggandenkonventionen. Vidförenligt medär

dessaockså kunna prövastordedjurskyddslagenellerskyddslagen om
krav.konventionensmedöverensstämmer

domstolar ochsvenskaförkonsekvenserfå några2 torde inteArt.
föreslåsföräldrarättens.k.denreservationenDåmyndigheter. mot

få tillmöjligenkan dettainkorporeringenmedi sambandborttagen
obligatorisk skol-frånbefrielseansökerfler eleverföljd att om

undervisning.
deinte påverka rätts-och tordelagstiftarensig till3 riktarArt.

myndigheterna.tillämpande

Protokoll 44.15.4 nr

domstolarsvenskaförkonsekvensernågrainte medföratorde1Art.
myndigheter.eller

fåreseförbud kanmålenskilde idenmedföra2 kanA11. att om
Även målkonventionen.medöverensstämmelseidetta ärprövat om

belysningikan prövasfåpå begäranavslag utatt avpassenom
belysningdomstol ikan prövasfrågakonventionen. En avsomannan

kommunarrest.tillâtlighetenfrågankonventionen är avomav
svenska dom-förkonsekvenserfå någratorde inte3 och 4Art.

myndigheter.stolar och

6Protokoll4.15.5 nr

några konse-torde inte hadödsstraff6 förbudProtokoll motnr om
vidkommande.för svensktkvenser
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4.15.6 Protokoll 7nr

lArt. utvisning torde inte få några konsekvenser för svenskaom
domstolar och myndigheter då de svenska reglerna utvisning välom
täcker innehållet i artikeln.

2Art. riktar sig till lagstiftaren skall den enskildegaranterasom en
rätt få skuldfråga eller straffatt omprövat. Denna rätt är garanterad
i svensk lagstiftning.

3Art. stadgar gottgörelse i enlighet med den berördaom statens
lag eller praxis. Det är tveksamt de svenska reglernaom ger en

dömts till skyddstillsyn någon tillrätt ersättning.person som
Möjligtvis kan innebörden artikeln prövas i mål ersättningav om
enligt skadeståndslagen.

4Art. överensstämmer med svenska regler varför den inte torde få
någon konsekvens för domstolar och myndigheter.

5Art. makars likställdhet kan möjligtvis komma prövas iom att
mål vårdnad eller umgänge med barn eller i mål delningom om av
egendom vid äktenskapsskillnad. Artikeln inskränker inte domstolars
och myndigheters rätt vidta åtgärder i barnens intresse.att
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5 Europakonventionens ställning i
de övriga medlemsländerna

5 Finland

Finland undertecknade Europakonventionen och tillhörande tilläggs-
protokoll den 5 maj 1989. Ratifikation skedde den 10 maj 1990,
varvid Finland gjorde förbehåll föratt närvarande inte kundeom man

rätt tillgarantera muntlig förhandling vid vissa domstolar. Vid
ratifikationen erkände Finland kommissionens och domstolens
kompetens för obestämd tid.

Konventionen införlivades med finsk rätt inkorporering.genom
Inkorporeringen skedde lag 43890 trädde i kraftgenom dennr som
23 maj 1990. Innan inkorporeringen företog det finska justitiede-
partementet genomgång finsk lagstiftningen och praxis förav att
granska konventionen nödvändiggjordeom ändringar denav
nationella rätten. Denna genomgång medförde bl.a. rad ändringaren
i utlänningslagstiñningen och tiden för frihetsberövandeatt utan
domstolsprövning förkortades i enlighet med konventionens praxis.
Det finska grundlagsutskottet uttalade i samband med inkorporeringen

vid alla kommandeatt lagförslag skall hänsyn till Europakon-tas
ventionens förpliktelser GruU 290.

I det förslag till ändringar i den finska grundlagen utarbetatssom
kommittén för grundläggande fri-av och rättigheter har i 16 §a

tagits in bestämmelse innebörd inskränkningaren att i deav grund-
läggande fri- och rättigheterna skall förenliga med de intematio-vara
nella människorättsavtal är förpliktande för Finland.som Den
föreslagna reformen grundlagen innehåller också förslagav tillett
ändring 46 § riksdagsordningen, enligt vilkenav riksdagens grund-
lagsutskott skall få särskiltett i fråga granskningenansvar om av
lagförslagens förhållande till internationella avtal de mänskligaom
rättigheterna Betänkande kommittén för grundläggande fri-av och
rättigheter 1992:3.

Inkorporeringen innebär konventionen haratt statussamma som en
finsk lag och vanliga lagtolkningsprinciperatt skall användas denom
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överens.inte stämmerlagochkonventioneninkorporerade annan
tolknings-iutlåtande attsittpoängterade iGrundlagsutskottet man

tolkningomfattaalternativ börtänkbaraolikablandsituationer en
tordeInkorporeringenrättigheterna.mänskligadefrämjarsom

tillförpliktademyndigheter är attochdomstolarfinskainnebära att
tvivelvissadockharDetkonventionsbestämmelsema. teststillämpa

aktuelladenFinland. Iikonventionersinkorporerade statusom
kraft såikonventionen ärsägsinkorporeringslagen somatt

tillhänvisninganmärkning kanDennaavtalats.hardärom vara en
iprinciper,folkrättsligautifråntolkasskallkonventionen menatt

uppfattatsbestämmelsemotsvarandeharinkorporeringslagarandra en
kan görasendastkonventionentillkännagivande attett avsom

alltsåråderosäkerhetvissEnsubjekt.folkrättsligaandragällande av
finskfår i rätt.konventionenbetydelsevilkenFinlandi om

Island5.2

1950 ochnovember4denEuropakonventionenundertecknadeIsland
29denförbehålltilläggsprotokoll 1 utandennaratificerade samt nr

tilläggsprotokollen samtratiñceratlöpandeIsland har1953.juni
domstolensochobegränsad tidförkompetenskommissionenserkänt

1994.september2till denfemårsperioder,för senastkompetens nu
isländsk rätt.iinkorporeratinteär ännuKonventionskomplexet

grundlagenisländskadenhärtill är ansett attBakgrunden att man
harkonventionen. Detireglerasrättigheterochfri-deskyddar som

fråganutredaskallkommittétillsatts omnyligendock somen
konventionen.inkorporering av

dendelinte ärkonventionenhar avIsland att enPå trotsansetts att
domstolarna.tillämpastolkningsvis kanändådennationella rätten, av

konventionenssigfall uttalati någothardomstolarIsländska om
behandladesrättsställningKonventionensmål.specielltibetydelse ett

9dendomavgjordesHöjesteret,Islandsmål vid eni genomsomett
rördeochopartiskhetdomaresgälldeMålet1990. enjanuari en

tjänst-ocksåvilkendomare,avkunnatsdomsituation där enaven
dennagällandegjordedömde attDenåklagare. samman-gjorde som

medstridistoddomstolochåklagarmyndighetblandning av
Europakommis-utslagtillhänvisadeHöjesteret ettkonventionen. av

konventionen6 istridaförhållande mot art.detta ansettsdärsionen
domenaktuelladenförelegatjävssituationsådan attanfördeoch att en

handläggning.äterförvisas förmåletochundanröjasskulle ny
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Höjesteret tolkade således de isländska processbestämmelsema i
enlighet med kommissionens tidigare uttalanden.

5.3 Norge

Norge ratiñcerade konventionen den 15 januari 1952 och har därefter
löpande tillträtt tilläggsprotokollen. 1955 erkände Norge kommissio-

kompetens klagomål och 1964 erkändes dom-att mottanens m.m.
stolens kompetens meddela bindande domar. Båda erkännandenaatt
är tidsbegränsade och förlängs löpande.

Konventionskomplexet inteår inkorporerat i norsk 1989rätt.
tillsattes, efter stortingsbeslut, kommitté med uppdragett atten
inkorporera Europakonventionen och andra konventioner deom
mänskliga fri- och rättigheterna i norsk rätt. Kommitténs arbete är

inteännu avslutat. betänkandeEtt skall avlämnas under 1993.
Konventionens såledesär i dag den inte är beståndsdelstatus att en

norsk rätt och norska domstolar och myndigheter, vid kon-attav
kurrens mellan konventionen och inhemska lagregler, förpliktadeär

tillämpa den norska lagen. Dock skall de norskaatt domstolarna och
myndigheterna tolka den lagen efter konventionens regler.egna
Høyesterett har i flera mål uttalat sig huruvida norsk rätt över-om
ensstämmer med konventionen. Domstolen har dock aldrig tagit
ställning till vilken vikt skall tilläggas konventionen dennasom om
strider norsk rätt. Det finns vidare inget avgörandemot som
innehåller åsidosättande norsk pårätt grund bristandeett av av
överensstämmelse med konventionen. Høyesterett har uttalat detatt
måste förutsättas norsk lag står i samklang med de traktater Norgeatt

bundetär 1984Rt. 1175.av s.

5.4 Danmark

Den 13 april 1953 ratificerade Danmark konventionen och det första
tilläggsprotokollet. Samtidigt erkände Danmark kommissionens och
domstolens kompetens klagomål och pröva mål. Er-att ta emot
kännandet tidsbegränsat och har sedermera förlängts löpande ochvar
omfattar även ratificerade tilläggsprotokoll. Tilläggspro-senare
tokollen har löpande ratiñcerats. Vid ratiñceringen tilläggsproto-av
koll 7 gjorde Danmark förbehåll avseende 2 förrättett art.nr om var
och få brottmål omprövat högre rätt. I Danmark finnsatt etten av
nämligen vissa begränsningar i möjligheten överklaga brottmål,att
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bl.a. i fråga mål där endast mindre bötesbelopp har dömts ut.om
förbehållDetta gäller fortfarande.

1989 tillsattes kommitté med uppdrag utreda fråganatten om
inkorporering Europakonventionen i dansk Kommitténrätt.av
avlämnade 1991 betänkande 1220 Den europzeiske Menneske-nr
rettighedskonvention dansk På grundret. betänkandetog av

inkorponerinig,utarbetade departementschefen lagförslag Lett om
23091. Folketinget har därefter antagit Lov Den Europatiskeom
Menniskerettighedskonvention, 285 25lov den april 1992.nr av
Lagen trädde i kraft 1992.den l juli

I det danska betänkandet konstaterades i Danmark försöktatt man
uppfylla konventionens förpliktelser dels lagändringar igenom
samband med tillträdandet till konventionen eller tilläggsprotokoll,ett
dels löpande anpassningar i samband med lagförslag ellergenom nya

följd avgöranden från kommissionen eller domstolen.som en av nya
framgår vidare konventionensDet ställning rättskälla varitatt som

svår bedöma under många år. 1989Först uttalade Højesteret iatt tre
domar det fanns plikt för danska domstolar och myndigheteratt atten
lägga Europakonventionen och dess praxis till grund för tolkningen

danska rättsregler. domarnaI uttalades också det inte finnsattav om
några avgöranden konventionsorganen konventionens tolkningav om
skall domstolarna försiktigamycket med tolkningargöraattvara egna

konventionen. skall överlåtas tillDetta lagstiftningsmakten.av
I det danska betänkandet har diskuterats konventionen behöverom

inkorporeras, då den indirekt del danskär rått Dan-en av genom
marks medlemskap i EG. EG-domstolen har nämligen uttalat att
konventionen både skall respekteras förgräns EG-reglemassom
innehåll vid tolkningenoch dessa. nationella myndigheterNärav
använder EG-reglema, skall därförde hänsyn till reglerna skallta att
tolkas i ljuset konventionen. EG-domstolen vidarehar uttalat attav
de principer ligger till för konventionengrund ingår isom gemen-
skapsrätten. Konventionen dock inte generellt beståndsdelär en av
EG-râtten, då EG inte ratiñcerat konventionen. följdDetta har till att
konventionen inte kan åberopas gällande den nationellaöversom

på förrätten sätt gäller EG-rätten. I betänkandet uttalas attsom
konventionen på indirekt blir delsätt dansk rättett en av genom
gemenskapsrätten. Det finns dock rättsområden inte reglerassom av

ÖverhuvudtagetEG-rätten, väl i konventionen. det svårtär attmen
vilkaavgränsa konventionsbestämmelser får indirekt betydelsesom

i EG:s medlemsstater. Kommittén fann därför inkorporeringatt en av
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konventionen klargör dess rättsställning och skapar uttryckligtett
underlag för tillämpa konventionen. Detta lederatt till bättreett
skydd för den enskilde medborgaren.

Kommittén anförde vidare inkorporering inte skall leda tillatt en
domstolarna i högre grad skall tolkaatt konventionen. Lagstiftnings-

makten skall fortsättningsvisäven ha huvudansvaret för kon-att
ventionen efterlevs och erforderliga lagändringar genomförs.att
Domstolarna skall arbeta utifrån antagandet lag överensstäm-att en

med konventionen och skall normalt inte på initiativmer eget
undersöka det föreligger någon kränkning konventionen iom ettav
mål.

Den danske justitieministern tillstyrkte kommitténs förslag om
inkorporering. Han delade uppfattningen balansen mellanatt
lagstiftaren och domstolarna inte skulle förryckas, det ävenutan att
i fortsättningen ankommer på lagstiftaren till konventionenatt attse
inte kränks. Lagstiftaren skall uppmärksam på avgörandenvara nya

kommissionen och domstolen. Traditionen regeringen skaparattav
nödvändiga lagförslag för uppfylla konventionsförpliktelserna skallatt
föras vidare. Inkorporeringslagen skall dock bana förväg att
domstolarna löpande kan hänsyn till praxis från konventions-ta nyare

lagstiftaren inte haftännu möjlighet ställning till.att taorganen, som
Rättsverkan inkorporering blir enligt departementschefen denav en

vid konflikt mellan äldre lagregel inkorporeringslagenatt ochen en
får den äldre lagen vika i kraft den allmänna lex posterior-av
principen. folketingetOm önskar frångå konventionsbe-att en
stämmelse ocheller tolkning härav, införaatten genom en senare
lag, må den bestämmelsen i sådant fall gå före konventionen.senare

Beträffande konflikt mellan lagbeståmmelse och konventionenen en
uttalade departementschefen så länge det inte finns någraatt av-
göranden från konventionsorganen den danska lagregeln strideratt

konventionen skall domstolarna inte självständiggöra tolkningmot en
konventionen och underlåta tillämpa inhemsk lagregel.attav en

Sådana val skall överlämnas till lagstiftaren. Om lagstiftaren avstår
från genomföra lagändring kan dock domstolarna bliatt tvungnaen

ställning till problemet. Inkorporeringenatt bör inte leda tillta att
domstolen i civila mål själv frågan regel överensstäm-tar upp om en

med konventionen, detta är till påpeka.utan Iparternamer attupp
brottmål bör dock domstolarna ofñcio till de inte handlar iattex se
strid med konventionen och dess praxis.
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tillträdandet tilläggs-Beträffande förbehåll vidDanmarks av
departementschefen detta förbehåll inteprotokoll 7 uttalade attnr

inkorporeringslagen. därför nödvändigtskall påverkas Det varav
med särskild bestämmelse härom.en

5.5 Frankrike

1950Frankrike undertecknade konventionen den 4 november men
först 3 maj 1974 tillsammans med tilläggs-ratiñcerade denna den

gjorde vissa förbehåll avseendeprotokollen l och 4. Frankrikenr
för6 15. Samtidigt erkändes domstolens kompetensartiklarna och

femte år. 1981femårsperiod, vilken förlängts Förstvarten senare
klagomål. Ocksåerkändes kommissionens kompetens behandlaatt

tidsbegränsat.detta erkännande år
Nationalförsamlingen ochKonventionen blev, efter Senatenatt

i fransk medlag hade ratificerat denna, inkorporerad råttgenom
konventionstexten tillkännagavs.verkan från den 4 maj 1974, varefter

för-konventionen i kraft den franskainkorporerade harDen av
vanlig lag,fattningens 44 under vissa betingelser högre änart. rang

fallinnebär konventionen i detändå inte grundlagsrang. Detta attmen
företräde framför såvälden inte med vanlig lag haröverensstämmer

tidigare lag.som senare
tillämpning i förhållande tillFransk rättspraxis konventionensom

emellertid växlande. hängervanlig lag har varit mycket Detta
inte ha kompetensmed de allmänna domstolarna attattsamman anses

underkänna lag.en

5.6 Storbritannien

Europakonventionen 4 novemberStorbritannien undertecknade den
19661950 ratiñcerade 8 1951. erkändeoch denna den Stor-mars

Erkännandetbritannien kommissionens och domstolens kompetens.
år. Tilläggsprotokolltidsbegränsat och förnyas femte 1vart nrvar

beträffande 2.ratificerades 1952, varvid förbehåll gjordes art.
5 8.Storbritannien har ratificerat tilläggsprotokollen och

lagKonventionskomplexet inte införlivat med brittisk rättär genom
nationellaeller har från brittisk sida funnit densätt. Manannat att

lagstiftningen konventionen. Brittiskastår i överensstämmelse med
klart uttalat såväl domstolardomstolar har i rad avgöranden atten
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myndigheter både kan och bör hänsyn till landets förpliktelsertasom
enligt Europakonventionen.

5 Tyskland

Tyskland undertecknade Europakonventionen den 4 november 1950
och ratificerade denna den 4 december 1952. sambandI därmed
gjorde Tyskland förbehåll rörande 7. 1955 erkändeett Tysklandart.
kommissionens och domstolens kompetens. Erkännandet tids-är
begränsat förnyasoch femte år. Tilläggsprotokollen harvart löpande
ratificerats.

Europakonventionen inkorporeradär i tysk rätt laggenom en av
den 7 augusti 1952. Konventionen fick lagen för-statusgenom som
bundslag. Till följd lex posterior-principen blir konventionensav
regler tillämpliga de inte överensstämmer med tidigare för-om
bundslagstiftning. Genom den tyska grundlagens 31 för-art. om
bundslagars förhållande till regionala lagar har den inkorporerade
konventionen företräde i förhållande till lagarna i förbundsstaterna,

dessa lagar år stiftade före eller efteroavsett inkorporeringslagensom
ikraftträdande.

Konventionen del tysk rätt och domstolarnaanses vara en av anser
reglerna direkt tillämpliga. Konventionen åberopas ofta vid tyska
domstolar och det finns omfattande praxis där tyska domstolaren
tagit ställning till frågor tillämpningrörande de enskilda kon-av
ventionsbeståmmelsema.

Författningsdomstolen Bundesverfassungsgericht har i domen
från den 14 januari 1960 uttalat klagomål till denna instans inteatt ett
kan grundas på Europakonventionens bestämmelser.

Österrike5.8

Österrike undertecknade konventionen och tillåggsprotokoll den1nr
13 december 1975 och ratificerade dessa dokument den 3 september
1958. Vid konventionens kungörelse i den österrikiska författnings-
samlingen blev den inkorporerad i österrikisk rätt. Samtidigt med
ratifikationen erkändes kommissionens och domstolens kompetens för

tid år. Erkännandena har sedan förlängtstre tredje år.en av vart
Tilläggsprotokollen har löpande ratificerats.

Konventionen har grundlags Detta avsikten redan vidrang. var
ratificeringen, på grund procedurfel under parlamentsbe-ettmen av
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österrikiska Författningsdomstolenmeddelade denhandlingen
konventionen endast hadeVerfassungsgerichtshof i dom 1961 atten
ändrades den österrikiskavanlig lag. Till följd domenstatus avav

1964 så konventionen fick grundlags medgrundlagen på sätt att rang
verkan.retroaktiv

de konventionens bestämmelserKonventionens innebär attstatus av
tillämpliga bindande för både dömande ochdirekt ärsom anses vara

finns exempel på deadministrativa myndigheter. mångaDet att
i tvistemål, har tagitsåväl i brottmålallmänna domstolarna, som

då åberopats någonbestämmelser, dessahänsyn till konventionens av
målet.ipart

rättigheterpraxis rörande begreppet civilaEuropadomstolens
Österrike,problem i6 i konventionen har skapatenligt ett stortart.

rad förhållanden, enligtdå domstolens bedömning att somen
och skall behandlasförvaltningsrättslig karaktärösterrikisk årrätt av

civila rättigheterna, varför dessaFörvaltningsdomstolen, derörav
iakttagelse reglerna i Denförhållanden bör behandlas under an.av

garantin i 6 kravet på muntlig ochviktigaste processuella ärart. en
vid Förvaltningsdomstolen ioffentlig prövning. ärProcessen stort sett

har iösterrikiska Författningsdomstolenuteslutande skriftlig. Den en
1987 mål prövning laglighetenden 14 oktober idom ett avom avav

uttalat författningssystemetansökan byggnadslovavslagen atten om
Österrike mellan rättskipning ochpå skarpi bygger gränsen

förvaltningsmyndigheterförvaltning. Förbundsstatens och delstatemas
allmänna domstolarna,domstolskontroll deinte underställdaår av

inte har några underin-Förvaltningsdomstolen,endastutan somav
aktuella målet skulle läggaFörfattningsdomstolen i detOmstanser.

enligt dom-6 till grund skulle det,konventionens tolkning art.av
författningssystemet.omstörtande följder förstolens mening, få

grundlagskonventionen haruttalade därför ävenDomstolen att om
till konfliktskulle ledavika tillämpning denmåste den avom enrang

organisation.författningsrättsliga principermed statensom
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6 EG-rätt och EES-rätt

6.1 Särskilt Europakonventionens förhållandeom
till EG-rätten

EG-rätten brukar indelas i primär och sekundär EG-rätt. primäraDen
EG-rätten består först och främst grundläggande ñrdrag, Kol-treav
och stålfördraget, Romfördraget och Euratom-fördraget. Inget av
dessa fördrag innehåller några regler de mänskliga fri- ochom
rättigheterna. Till den primära EG-rätten hör vidare den Europeiska
enhetsakten från 1985. inledningenI denna förklarar medlems-av

de skall främja demokrati grundadstaterna deatt grundläggande
rättigheter är erkända i medlemsstaternas författningar och lagar,som
Europakonventionen den sociala stadgan, i synnerhet frihet,samt
jämlikhet och social rättvisa.

Den sekundära EG-rätten består de rättsakter utfärdatEGav som
med stöd bestämmelser i den primära EG-râtten. Dessa rättsakterav
består huvudsakligen förordningar, direktiv, beslut rekom-samtav
mendationer och yttranden.

Genom antal avgöranden EG-domstolen har fri-ett och rättig-av
heterna i Europakonventionen gradvis kommit erkännasatt som
grundläggande rättsprinciper inom EG-rätten. omfattandeI rätts-en
praxis sedan början l970-talet har EG-domstolen uttalat denattav
inte kan godtaga rättsakter giltiga, oförenligade är med desom om
grundråttigheter är föreskrivna i medlemsstaternas författningar.som
Senare rättspraxis tyder dock på EG-domstolen inte alltidatt accep-

varje fri- och rättighet skyddas konstitutionelltterar i någonsom av
medlemsstaterna. målenAv Hoechst 4687AG och 22788 framgår

det fri-är och rättigheter kan sägasatt försom vara gemensamma
medlemsstaterna och kommer till uttryck i deras grundlagarsom som
skyddas inom gemenskapsrätten. Vidare har EG-domstolen bland

i fallet Nold 41973 erkänt Europakonventionenannat rättskällasom
vid fastslåendet grundrättighetema inom Gemenskapen. Vid sidanav

den angivna skrivna primära EG-rätten finns således all-av ovan
männa rättsgrundsatser EG-domstolen i praktiken gettssom av samma
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hör Europakon-Till dessaden primära EG-rätten.ställning som
ventionen.

nationellför6.2 Europakonventionens betydelse
i EG-länderrätt

mångafastslagetEG-domstolenavgöranden ärGenom attav
rättigheter förinnefattarprimärabestämmelser i den EG-rätten, som

myndig-domstolar ochinför nationellaenskilde, kan åberopasden
nationelladel denintebestämmelserna utgörheter även avom

fastslaget EG-praxis ocksådomstolens ärrättsordningen. Genom att
skulleregel, detframför nationellföreträdeharrätten omen

rättsligvilkengällerkonflikt mellan dem. Dettauppkomma oavsetten
princip EG-rättensregeln har. Dennadignitet den nationella om

säkerställanödvändig förprincipenmotiveras ärföreträde attattav
inom hela gemenskapen.likformiga tillämpningEG-rättens

EuropakonventionenerkännandeEG-domstolensVad betyder då av
erkännan-EG-länderna EG-domstolensnationella i Avför den rätten

följer dessafri- och rättighetergrundläggandekonventionensde attav
intelagstiftningsmakt, EGförbindande EG:sregler är atttrots

inom EG-domstolensfaller därmedkonventionen.ratificerat Det
rättigheternafri- ochgrundläggandetillse dekompetens attatt

nationelli motsvarandeochsekundära EG-rättenrespekteras i den
underrättsregeldettanivå innebärlagstiftning. På nationell att en

rättstillämpande myndig-införifrågasättasförutsättningar kanvissa
skalloch rättigheter. Detnämnda fri-stridandesåsomheter mot

på sådanaavseendegäller meddock endastdettaobserveras att
kompetensområde. Dettafaller inom Gemenskapensrättsregler som

Demirel,1286 Doms-i måletgångerflerafastslagetär senast
EG-domstolen anförde:1987samlingen där

tillse Gemenskapsrätten stämmerDomstolenåliggerDet attatt
rättig-grundläggandeför deskyddetprincipenmedöverens om

nationella rättsregler,inteDomstolen kan pröva,heterna, ommen
förenligarättsordning, ärGemensamhetensdelinte är avsom en

Europakonventionen.med

Europakonventionen skallalltsåfastslaget gällerNär detta är att
tolkningenoch vidinnehållför EG-reglernasrespekteras gränssom

skallEG-reglemaadministrerarmyndigheternationelladem. Närav
ljuset Europa-tillämpas iskalltill reglernade därför hänsyn attta av

framkommit i domarnablandsynsätt harkonventionen. Detta annat



EG-rätt och EES-rätt 121SOU 1993:40

Rutili, Domssamlingen 1975 1219 och Johnston, Domssamlingens.
1986 1657 från EG-domstolen.s.

EG-domstolens praxis framgår myndigheternaAv i medlems-att
måste inställda på EG-rätten och Europakon-staterna attvara se

ventionen i sammanhang. Till omfattningden konventionenett som
är relevant tolkningshjälp EG-regel har konventionen i ettsom av en
EG-land EG-regeln, dvs. den har företräde framförsamma rang som
den nationella rätten. Eftersom konventionen inte generellt kan
åberopas EG-rätt i medlemsstaterna blir det många gånger svårtsom

vilka konventionsbestämmelseravgränsa på detatt som ovan
beskrivna fårsättet betydelse i medlemsstaterna.

praxis följer också det EG-domstolen fastläggerAv är EG-att som
innehåll.rättens Detta kan ske på två olika förstasätt. För det kan

talan väckas vid EG-domstolen medlemsstat eller något EG-attom en
har brutit EG-rätten. För det andra har medlemsstaternasmotorgan

nationella domstolar rått begära tolkningsbesked från EG-dom-att
stolen de harnär avgöra mål där EG-rätten kan få någon be-att

Ärtydelse. det fråga domstol dom eller beslut inte kanom en vars
överklagas domstolenär regel skyldig begära förhandsbesked.attsom

det anförda framgår alltid har företrädeAv EG-rätten framföratt
nationell rätt och EG-domstolen denär uttolkaren EG-att yttersta av

följerrätten. Härav svenska domstolar efternär eventuelltatt ett
inträde i EG skall tillämpa eller internEG-rätt svensk rätt som
baseras på EG-direktiv, måste de svenska domstolarna eftersträva att
tolka EG-rätten på EG-domstolen.sättsamma som

6.3 EES-avtalet

vilarEES-avtalet uteslutande på folkrättslig bestårgrund. Det ettav
huvudavtal, 47 protokoll och 22 bilagor med hänvisningar till regler

den sekundära EG-rätten. Huvuddelen vissa protokoll harsamtur
införlivats med svensk rätt EES-lagen SFS 1992: 1317,genom prop.
199192:170. 7 i EES-avtalet innehåller bestämmelser hurArt. om
de regler EG:s sekundärrätt, främst förordningar ochmotsvararsom
direktiv, skall införlivas. Bestämmelserna innebär för svenskt
vidkommande de delar EG-förordningar skallatt motsvararsom
införlivas inkorporering, medan de delar EG-motsvarargenom som
direktiv transformeras till svenska regler.

medTanken EES-avtalet dess regelsystem skall så långtär att
möjligt homogent med EG-rättens. På de områden omfattasvara som
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avtalet skall sålunda iresultatet princip bli detsamma oberoendeav
huruvida tillämpar EG-regler eller EES-regler. Redan i in-av man

ledningen till EES-avtalet klargörs avtalet syftar till uppnå ochatt att
vidmakthålla enhetlig tolkning och tillämpning avtalet och deen av
bestämmelser i EG-lagstiftningen återges i avtalet. För attsom
ytterligare säkra enhetlig tolkning EES-reglerna i flir-ävenen av
hållande till motsvarande EG-regler har intagit tolkningsregelman en
i 6 EES-avtalets första del. Enligt regeln skall, förbehållmedart. av
för utvecklingen rättspraxis, varje bestämmelse i avtalet och i dessav
protokoll och bilagor, till innehållet överensstämmer medsom en
motsvarande EG-bestämmelse, vid genomförande och tillämpning ges
den tolkning den EG-bestämmelsen givits EG-domstolen framsom av
till undertecknandet avtalet. EES-propositionenI har föredragandeav
statsrådet uttalat svenska myndigheter och domstolar självfalletatt
skall oförhindrade i sin rättstillämpning beakta praxisävenattvara
från EG-domstolen hänför sig till tiden efter EES-avtaletssom
undertecknande 146. tolkningens. För och tillämpningen EES-av
bestämmelser EG-regler det således nödvändigtärmotsvarassom av

svenska domstolar och myndigheter sig förtrogna medgör EG-att
domstolens praxis. inteFör äventyra den enhetliga rättstillämp-att
ningen EES-avtalet har också i förslaget till EES-lagen införtsav en
lagvalsregel, enligt vilken föreskrifter i EES-lagen eller lagannan

har meddelats till uppfyllelse Sveriges förpliktelser enligtsom av
EES-avtalet, skall tillämpas hinder vad föreskrivs iutan av annars
lag.

Mot bakgrund det sagda följa Europakonventionensattav synes
betydelse i nationelladen råttstillämpningen kan komma bli i alltatt
väsentligt den redan i och med EES-avtalets ikraftträdandesamma

i medlemsperspektiv.ettsom
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Överväganden7

7.1 Allmänt

individens grundlägganderättigheterna ochde mänskligaSkyddet av
härvidlag harinternationella övervakningendenfriheter och ansetts

främsta instru-viktigaste arbetsfält. DetEuroparådetsutgöra ett av
mänskligakonventionen deeuropeiskaför detta denärmentet om

aktivt deltog iländerSverige tillhörde derättigheterna. ut-som
de första länderblev ocksåkonventionen ocharbetandet ett avav

dock konventionen1980-talet levderatiñcerade denna. Fram tillsom
fåtal klagomålEndastliv för Sveriges del.ganska undanskymt ettett

mål Sverige1982 hade endast tvåSverige förekom och före motmot
föröppnadeeuropeiska domstolen. ögoneni den Detprövats som

fällande i måletdomi Sverige domstolenskonventionssystemet var
antalrelativt1982. Därefter harSporrong-Lönnroth år stortett

konventionsorganen.Sverige i de europeiskaklagomål riktats mot
Även har blivit alltdomstolar och myndigheter detvid svenska mera

Fråganärenden.konventionen åberopas i mål ellerförekommande att
i dag har i svensk rätt ärEuropakonventionendå den ställningär om

tillfyllest.
svensktillämplig i rätt.i dag inte direktEuropakonventionen är

europeiska länderde flesta ärordning i Iovanlig Europa.Detta är en
rättsordningen sedan deninhemskadel denkonvention en aven

till denordiska länderna hörSverige och de andraratificerats. stater
för bli direktinförlivas med inhemsk rättkonvention måstedär atten

i finsklag inkorporeratsEuropakonventionen hartillämplig. genom
1992.i kraft den 1 julilag trätti dansk1990 och rätträtt genom som

Även medutredningarpågår för närvarandepå Islandi Norge och
Europakonventioneninförlivandeuppgift lägga fram förslagatt avom

inhemskmed rätt.
konventioneninförlivarSverigeVi det naturligt ävenatt nuanser

konventio-markeringsådan åtgärdsvensk utgörmed rätt. En aven
inhemskainom dendessbetydelse i vårt land och klargör statusnens

direktuttryckligt underlagocksåDärigenom skapasrätten. attett
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tillämpa konventionen. införlivandeEtt medför också den enskildeatt
medborgaren kan få starkare skydd för de medborgerliga fri- ochett
rättigheter regleras i konventionen då denna blir direkt tillämpligsom
vid svenska domstolar eller myndigheter. Visserligen har på senare
tid markerats i antal domar från Högsta domstolenett Europakon-att
ventionen skall beaktas, detta gäller endast tolknings-ettmen som
datum.

inkorporeringEn Europakonventionen medför med störstaav
sannolikhet fler mål rörande fri- och rättigheterna i konventionenatt
kommer slutbehandlas i svenska domstolar och vidatt svenska
myndigheter, när dessa får möjlighet direkt tillämpa kon-atten
ventionens regler. För såväl de enskilda medborgarna statensom
torde det fördel få frågor de mänskliga fri- ochattvara en om
rättigheterna lösta på nationellt plan, framförallt med tanke påett att
den långvariga behandlingen i konventionsorganen kan undvikas.
Härtill kommer i fallde då frågan kränkning konven-att, om en av
tionen likväl kommer under behandling konventionsorganen, detav
troligtvis har betydelse de konventionsmässiga aspekterna redanatt
är behandlade de nationella myndigheterna.av

7.2 Europakonventionen och EG-rätten

viktigtEtt för införlivande Europakonventionenargument ärett av
också denna ingår i den s.k. EG-rätten. Genomatt antalett av-
göranden EG-domstolen har fri- och rättigheterna i Europakon-av
ventionen gradvis kommit erkännas grundläggande rättsprin-att som
ciper inom EG-rätten. Sålunda konventionensär regler bindande för
nermgivningen inom EG:s rättsområde, EG inte har tillträtttrots att
konventionen. Det faller därmed inom EG-domstolens kompetens att

till konventionens regler inom dessa rättsområden respekterasattse
i den sekundära EG-rätten och uttala sig tolkningen EG-reglerom av
vid tillämpning nationell lagstiftning i medlemsländerna. med-Närav
lemsstatema inför nationella regler grundval EG-direktiv måsteav
de hänsyn till reglerna skall tillämpas i ljuset Europakon-ta att av
ventionen. Genom EES-samarbetet skall Sverige på de områden sam-
arbetet gäller införliva EES-avtalet och därmed EG-rätt med svensk
rätt. Genom EES-avtalet har Sverige förbundit sig tolka deatt
bestämmelser i avtalet EG-rätt på sättmotsvarassom av samma som
EG-domstolen tolkar dessa. till följdRedan EES-avtalet får såledesav
Europakonventionen tillämplig på de områden motsvarasanses som
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Detta förhållande befästs ytterligare vid eventuelltEG-rätt. ettav
i dåmedlemskap EG EG-rätten kommer gälla direkt i Sverige. Enatt

sådan ordning där Europakonventionen får inom destatusen annan
områden inom viEG-rätt än andra områden finnermotsvarassom av
olämplig. Det skapar också osäkerhet hos rättstillämpandestor
instanser avseende vilken ställning konventionen införlivandehar. Ett
skulle därför klargöra konventionens status.

7.3 Europakonventionens förhållande till andra

konventioner mänskliga rättigheterom

naturligtvis fråga sig varförMan kan just Europakonventionen bör
införlivas i svensk medan så inte fallet med andra konventionerrätt är

mänskliga rättigheter. Europakonventionen skiljer från Övrigasigom
internationella konventioner på flera dels dess rättig-sätt, attgenom
heter kan vid domstol då de materiell för denprövas grundar rätten
enskilde, dels konventionens tillämpning verkställandeochattgenom
bygger på utpräglad juridisk grund och dels innebördenatten genom

ganska allmänt hållna rättighetsregler konkretiseras i domstolensav
förhållandenpraxis. Dessa har också medfört Europakonventionenatt

effektivaste konventionen gäller skydda mänskligaär den när det att
rättigheter. Vi således Europakonventionen har sådanattanser en
särställning bland konventionerna mänskliga rättigheter dennaattom
i inkorporeringshänseende bör behandlas övriga kon-sätt änannat
ventioner mänskliga rättigheter.om

7.4 införlivasHur skall Europakonventionen

konventionen finns inga bestämmelser hur åtagandena i dennaI om
skall uppfyllas i nationell På grund vårt dualistiskarätt. systemav

det dock lagstiftningsakt för införlivandet. Vikrävs att etten anser
införlivande Europakonventionen ske inkorporeringbörav genom av
konventionen. särskild lag. KonventionensDetta bör ske genom en

inte lämpligtär så omfattande det är omarbeta dennatextmassa attatt
till svensk lagtext. också viktigt rättstillämpningen i deDet är att
konventionsbundna grundar sigstaterna text.samma

ifrågasättas vissa konventionsbestämmelser, exempelvisDet kan om
kommissionenartiklarna rörande och den europeiska domstolen,

inkorporeras. selektiv inkorporeringbehöver En kräver dock en
artikelgenomgång för artikel inte framståravnoggrann som som
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särskilt angelägen. Strikt tillämpad skulle sådan teknik kräva atten
stycke i artikel inkorporeras medan inte gör det.ett ett annaten

Lagstiftningen skulle därigenom bli mycket splittrad och svår-
överskådlig. Härtill kommer i Finland och Danmark valtatt attman
inkorporera konventionen i dess helhet i Norge har församt att man
avsikt på Vi såledesgöra sätt. inkorporeringenatt attsamma anser
skall omfatta konventionen och tillåggsprotokollen i dess helhet.

7.5 Förhållandet mellan gällande svensk ochrätt

konventionen

har redovisatsSom under avsnitten 2.4, 2.6 och 4 har Europakon-
ventionen haft betydelse för utformningen den svenskastor av
lagstiftningen. Vid ratiñcering konventionen och dessav senare
tilläggsprotokoll har företagit genomgångar den svenskaman av
lagstiftningen för förvissa sig denna står i överensstämmel-att attom

med konventionen. Sverige har därefter löpande sinanpassatse
lagstiftning till konventionens regler i samband med lagförslagnya
eller till följd avgöranden från europeiskade konventionsorganen.av
Inom för denna utredning har vi gjort översiktligramen en genom-
gång svensk lagstiftnings överensstämmelse med konventionensav
regler och praxis. Vi har funnit svensk lagstiftning står i över-att
ensstämmelse med Europakonventionen. Några svårigheter in-att
korporera konventionen vi därför inte föreligga.anser

Europakonventionens innehåll inteår gång för alla fastlagt utanen
det pågår ständigt utveckling tolkningen artiklarnaen av av genom
Europadomstolens avgöranden. har sin orsak i konventio-Detta att

mångaregler på punkter tidigare harär Som sagtsnens vaga.
lagstiftaren den svenska lagstiftningen till konventionensanpassat
regler och dess praxis. Vi det alltjämt bör ankomma påattanser
lagstiftaren löpande till inhemskaden rätten överensstämmeratt attse
med konventionen sedan inkorporerats iäven denna svensk Derätt.
svenska domstolarnas och myndigheternas tolkning konventionenav
bör därför försiktighet lagstiftarengöras med och skall iäven
fortsättningen ha det primära för rättsreglema inteansvaret att
kommer i konflikt med konventionen och dess praxis.

Europakonventionen innehåller också del regler etten vaga som ger
betydande till de olika medlemsstaterna hur de önskarskön avgöraatt

Ävenuppfylla konventionens innebördenkrav. och gränserna dettaav
skön bör i första hand klargöras lagstiftaren. Vi således attav anser
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efter inkorporeringäven Europakonventionen bör denen av nuvaran-
de balansen mellan den lagstiftande och den dömande makten upp-
rätthållas. Vi vill emellertid framhålla lagprövningen i fortsätt-att
ningen även måste kunna innefatta prövning Europa-gentemoten
konventionen.

7.6 Konventionens i svensk rättstatus

Vi har också tagit ställning till frågan vilken Europakon-status
ventionen skall få i svensk vidrätt inkorporering. Regler deen om
mänskliga fri- och rättigheterna sådanär vikt de har sin platsattav
i grundlag. I Sverige har dock redan omfattande regleringen en av
fri- och rättigheterna i andra kapitlet regeringsformen, vari också
stadgas under vilka förutsättningar fri- och rättigheterna får be-
gränsas. regleringDenna tillär del utformad med Europakon-stor
ventionen inspirationskälla. inkorporeringEn konventionensom av
med grundlag skulle leda till dubbelreglering påstatus av en
grundlagsnivå vissa rättigheter och hur dessa får inskränkas. Vidav

eventuell konflikt mellan konventionen regeringsformenoch skulleen
konventionen dessutom lag företräde. Detta förefallersom senare ges
inte lämpligt varför vi föreslår Europakonventionen vid in-att
korporering får vanlig lag.status av

Konsekvensen inkorporering i vanlig lagfonn blir lagattav en en
stiftad före inkorporeringslagen inte skall tillämpas domstolar ochav
myndigheter enligt lex posterior-principen, lagen befinnes stå iom
strid med konventionen. För Europakonventionenatt garantera att
skall ha företräde i förhållandeäven till stiftad lag vi attsenare anser
konventionen skall särskild betydelse. börDetta ske attges en genom
i grundlagen införs stadgande lag eller föreskriftett nytt attom annan
inte får meddelas i strid med Europakonventionen. Metoden har
tidigare använts i yttrandefrihetsgrundlagen där motsvarandeen
bestämmelse återfinns i l kap. 7 § andra stycket. Det kan visserligen
hävdas svenska regler inte heller får strida andra konventioneratt mot
på fri- och râttighetsområdet. framgått intarSom dock Europakon-
ventionen sådan särställning det sig befogat endast denatt ter atten
omfattas sådant stadgande.ettav

dylikEn bestämmelse skulle alltså skydd lagstift-ett motge senare
ning i strid med Europakonventionen. En sådan bestämmelse riktar
sig i första hand till lagstiftaren har det primära föransvaret attsom
den inhemska står irätten överensstämmelse med konventionen. Detta
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myndigheter med stödhindrar emellertid inte domstolar ochatt av en
får möjlighet med tillämpning reglernasådan bestämmelse att av om

föreskrift pålagprövning i kap. 14 underlåta tillämpall § RF att en
Sveriges åtagandenden grunden föreskriften inte är förenlig medatt

enligt Europakonventionen.

inkorporering7.7 Konsekvenser av en

inkorporeringslagen medföra dubbel-lagtekniskt kommerRent att en
återfinns mångareglering vissa fri- och rättigheter. Således avav

regeringsform.konventionens fri- och rättigheter i vår nuvarande
till uttryck i vår vanligaAndra rättigheter i konventionen kommer

ingå äktenskap. kan invändas detlagstiftning, Deträtten attt.ex. att
principer med mindre preciseratinte lämpligt lagregleraår ettatt nu

emellertid oundviklignationella lagen.innehåll den Detta ärän en
tillträdde dennakonsekvens konventionens regler alltsedanattav

konflikterinkorporering. Någrauppfyllts på änsättannat genom
regeringsformens reglerfri- och rättigheter ochmellan konventionens

regeringsformen svensk lag denfinns inte. den mån ellerI gerannan
konventionen skallgående fri- och rättigheter änenskilde längre

fortsättningen. den mån kon-dessa naturligtvis tillämpas i Iäven
vad fri- ellerventionen den enskilde skyddstörreett avser enger

konventionen kommarättighet den svenska lagstiftningen kanän att
tillämpas.

svensk i huvudsak över-Vi har redan tidigare konstaterat rättatt
råder detregler. På några punktermed konventionensensstämmer

verkligen ställer ochemellertid vilka krav konventionenosäkerhet om
sådan osäkerhet föreliggerSverige uppfyller dessa krav. Enom

inhemskt rättsmedel.exempelvis beträffande 13 tillrätten ettart. om
dynamiskkonventionen föremål förVi vill på peka på ärattnytt en

medförakonventionsorganens praxis kanutveckling, varför att
vadutvidgas eller skall tolkas på sätt änkonventionens krav ett annat

sådan avgörandeemellertid intevi förutsett. olägenheter ärDessa av
avstå från inkorporerabetydelse vi på grund därav bör attatt

behandlavårt fortsatta arbete kommerEuropakonventionen. I att
domstolsprövningmöjligheter tillfrågan generella avom mera

sannolikt den problematikförvaltningsbeslut och det dåär att som
i lösas i tillräcklig grad.ligger 13 kanart.
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7.8 Reservationen till Europakonventionen

avsnitt 9 Sverigetidigare redogjorts för i Del under harSom A
sig andra meningen i artikel 2 i tilläggsprotokolletreserverat mot av

1952. Sverige förklarat inteden 20 har kan medgeatt statenmars
förföräldrar under hänvisning till sin filosofiska övertygelse,rätt att,

sina erhålla befrielse från skyldigheten delta i delar debarn att av
skolornas undervisning, dels befrielse från skyldighetenallmänna att

delta i de allmänna skolornas religionsundervisning endast kanatt
kyrkans, förmedges för barn med trosbekännelse än svenskaannan

tillfredsställande religionsundervisning anordnad.vilka är
obligatorisk påSverige undervisningen i de allmänna skolornaI är

fastställdaså någon allmän möjlighet byta delar detsätt utatt att av
inte finns. Enligt 3 kap. 12kursinnehållet privat undervisning §mot

befrias från skyldigheten delta iskollagen kan elev att annarsen
särskildaobligatoriska inslag i verksamheten, det med hänsyn tillom

Vidare skallomständigheter inte rimligt kräva eleven deltar.är att att
religionskunskap,befrielse alltid medges från undervisning i om

tillhör trossamfund, har regeringens tillstånd ieleven attett som
ombesörja sådan undervisning och eleven visar hanskolans ställe att

föräldrar,deltar i denna. Skollagen medger således inte att t.ex.
historieundervisning inteunder åberopande skolans över-attav

biologiundervis-med deras historieuppfattning ellerensstämmer att
strider deras övertygelse, kanningen i fråga utvecklingsläran motom

påkalla deras barn befrias från deltagande i dessa delar under-att av
skullevisningen. Någon möjlighet på så hänsyn till vadsättatt ta som

filosofiska övertygelse föreliggerkunna rubriceras föräldrarnassom
möjligt befria barninte enligt gällande svensk lag. heller år det att

från obligatoriska religionskunskapsundervisningen, såvida deden
inte speciella trossamfund, såsom exempelvis katolska kyrkantillhör

inte kan befriaseller muslimska kyrkan. innebär bl.a. barnDetta att
ateister.från undervisningen under åberopande föräldrarna ärattav

2 iinte det svenska förbehållet tillFrågan har väckts art.om
återkallas. det gäller innebördentilläggsprotokollet borde När av

måleti danska2 andra meningen har Europadomstolen detart.
hindrarartikeln inteKjeldsen, Busk Madsen och Pedersen uttalat att

spörsmålfilosofiskainformation kunskap religiösa ochelleratt om
förutsättningundervisningenförmedlas i den obligatoriska under att

Vidaresker på objektivt, kritiskt och pluralistiskt sätt.detta ett
på sättdomstolen inte får indoktrinera barnenanförde ettatt staten
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strider föräldrarnas åskådning. Domstolen fäste också viktmotsom
vid alternativ till allmän skola fanns möjlighetatt till under-som
visning i privat skola eller till hemundervisning. Frågan dåär denom
svenska obligatoriska undervisningen är utformad på sådant sättett

den kan sägas strida några föräldrarsatt övertygelse. Så torde imot
dag inte fallet, då all undervisning skall ske under objektivavara
former.

Det skall i detta sammanhang också nämnas Sverige anslutit sigatt
till andra överenskommelser med stadganden innebördav samma som

2 i Europakonventionen, nämligenart. Unesco-konventionen 1960
diskriminering i undervisningen och FN-konventionemamot årav

1966 ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter respektiveom
medborgerliga och politiska rättigheter. När regeringen föreslog riks-
dagen ratifikation dessa konventioner 1967:36prop. ochav
1971:125 skedde det med hänvisning till religionsundervisningenatt
i skolorna så objektiv denna inte kunde stå i strid medattvar anses
föräldrars eller förmyndares tillförsäkrarätt sina barn denatt
religiösa och moraliska uppfostran överensstämde med derassom

övertygelse.egen
Vi finner således den svenska skollagens regler obligatoriskatt om

undervisning inte torde strida 2 föräldrarätten då dagensmot art. om
skolundervisning skall objektiv och eleverna således inte tvingasvara

bevista undervisning riktadatt är föräldrarnas över-moten som
tygelse. Det skall också nämnas möjlighet finns enligt gällandeatt att
skollag fullgöra skolplikten dels fristående skolor och delsgenom

hemundervisning. Reservationen bör därför återkallas innangenom
konventionen inkorporeras lag.genom

7.9 Tidsbegränsat erkännande domstolensav

kompetens

Sveriges erkännande den europeiska domstolens jurisdiktion harav
alltsedan den 13 maj 1966 endast avgivits för fem år i Förtaget.
närvarande löper det svenska erkännandet den 13 maj 1996. Då viut

föreslår Europakonventionen skall inkorporeras i svenskatt rättnu
förefaller det lämpligt även erkännandet domstolens kompetensatt av
blir Vi föreslår således det svenska erkännandetpermanentat. att av
den europeiska domstolens jurisdiktion i framtiden blir icke tidsbe-
gränsat. Så är för Övrigt falletredan med erkännandet denav
europeiska kommissionens kompetens.
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Bilaga 1

översättningsvenskmedEuropakonventionen

KonventionConventionConvention
angående för deskyddDroitsdesde sauvegardeofProtectionthefor

rättigheternamänskligadesde 1hommeand etRightsHuman
grundläggandeIibertés defonda- ochFundamental

friheter-na.mentalesFreedoms

Undertecknadesig-Les Gouvernementssig-Governments rege-The
medlem-vilkadu ringar,Membres äronataires,beinghereto,natory

Europarådetl’Europe,Conseil deCounciltheofMembers avmar
hava,of Europe,

betraktandeDéclara- i attlaConsidérantUni-theConsidering av
Förenta NationernasdesUniverselletionof Hu-Declaration ge-versal

den 10neralförsamlingl’homme,Droits deproclaimedRights pro-man proklame-december 1948l’AssemblécclaméeAssemblyGeneralby the par
universell förkla-NationsdesGénérale ratNationsUnitedtheof enon

mänskligadedécembre ring rät-10Unies1948;December10th om
tigheterna,1948;

betraktande attiConsidérant cettethisthatConsidering avque
syftarförklaringdennatend âDéclarationaimsDeclaration at assu-se-

universellttillreconnaissance att tryggala etanduniversalthecuring rer
erkännandeverksamtuniverselles ochl’applicationandrecognitioneffective

deiakttagandeochdes droitseffectivesRightsthe et avofobservance
därirättigheter,énoncés;qui sont an-declared; somtherein y

givits,
betraktande attbut iConsidérantthe avthatConsidering que

syfteEuroparádets attl’Europe ärdeConseil estduCouncil ofof theaim
mel-enhetfastareuppnåplusunionréaliserdeachieve-theEurope une
ochmedlemmarlan dessMembres,étroitebe- entreunityof greater sesment

full-medlen att1’un des att ettandMembers et avits moyenstween que
vid-syftedettafölja ärbutd’atteindre estmethodsof thethat ceone ochmakthållandet ut-dévelop-sauvegarde etaimthatwhich toby

mänsk-devecklandetdeDroitsdesmain- pementpursued the avbe
deochrättigheternaligades libertésl’homme etfurtherandtenance re-

friheterna,grundläggandefondamentales;Humanofalisation
FundamentalandRights

Freedoms;
bekräftaändamåli attleurRéaffirmanttheirReaffirming pro-pro-

de grund-pådjupasiná troattachementfondthose Fun-inbelieffound ces
vilkafriheterna,läggandefondamentales quilibertéswhichFreedomsdamental

grundvalensjälvamê-assisesles utgöraconstituentoffoundationtheare ifredochrättvisafördejusticelade ettheinjustice and mespeace vid-bästochvärldenmondedans le etpaix sommain-bestworld and are sidanåmakthällasmaintien enadonthandthetained reposeoneon de-politiskverkligré-essentiellementpolitical genomeffectiveby sur unan denämokrati samt,véritable-politiquethe gimeanddemocracy on samfälld-andra,d’unedémocratique, genommentother by un-commona ochuppfattningenihetd’autre part,observ-and part, et,derstanding sur
derespekterandet avconceptionRightsof the Human communeuneance rättigheterna,mänskligadesrespectdepend;they etwhich commununupon sig,bekännadevilkatilll’homme dontDroits de

réclament;ils se
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Being resolved, the Résolus, tant i egenskapas samten que av re-Governments of European d’Etatsgouvernements geringar i europeiska sta-
countries which like- européens animes d’un vilka besjälaster,are av sam-minded and have meme esprit possedantet anda ocha com- äga ettma ge-

heritage of political patrimoine imon sina ideal,un mensamtcommun arv
traditions, d’idealideals, freedom de traditionset sina politiska traditioner,

theand rule of law, politiques, deto de sinrespect frihet och sin ráittsord-
take the forfirst liberté de preeminen-steps et ning, beslutna vid-att
the collective enforcement du droit, a prendre les de förstataga åtgärdernace
of certain of Rightsthe premieres ägnade universelltattmesures pro- sii-

Universalstated in the a la garantie kcrstalla vissa depres assurer rat-av
Declaration; collective de certains des ligheter. angivits isom

droits énoncés dans den universella deklara-
Declaration Universelle; tionen,

agreed follows:Have Sont de överenskommitas föl-convenus ce som
qui suit: jer:

.lrticle Article ;lrtikcl
High Contracting LesThe Hautes Parties De höga fördragsslu-

shall ContractantesParties reconnais-to tande skolasecure parterna ga-
within their asent toutc rantera holin-everyone personne re- envar, som

jurisdiction the levantrights de leur juridiction sig under deras juris-ner
freedoms defined lesand in droits libertes de-et diktion, de fri- och rättig-

Section I of this Conven- finis Titre I de pre- heter, angivas iau som av-
tion. Convention.sente delning I lenna kon-av

vention.

SECTION TITRE .lIiI.\lN}

Article Article Artikel
Everyone’s1 right Le droit deto toute Envars till liveträtt

life shall be protected by laá vie skallest skyddas lag.personne pro- genom
law. No shall be de- tégé la loi. La Ingenmort skall avsiktligenone par
prived of his life inten- être infligéepeut a bliva berövad livetne utom
tionally in quiconquethe intentionnelle- till verkställande dom-save exe- av
cution of of saufsentence exécutionment, stols dom i fall då hana a en

d’unefollowing hiscourt capitalesentence dömts för brott,con- som en-
viction of crime for prononcée tribunal ligt lagen belagta iir medpar un
which this penalty ou délit puni sådantest straff.pro- au cas
vided by law. de peinecette loi.par

2 Deprivation of life La n’estmort Berövande livetpas av
shall be regarded considéréenot infligée skall icke hava skettas comme anses
inflicted in contravention violation de articlecet i strid denna artikel,moten
of Articlethis when dans les oü elle résul- det följdnär är våld,re- cas en av
sults from of d’unthe force terait á la absolut nödvän-use recours som var
which forcethan rendu absolument digtno more
absolutely nécessaire:necessary:

a in defence of a dé- a for försvaraatt nâ-any pour assurer
from unlawful fense de toute olagligperson váldsgär-motpersonne gon

violence; violence illégale;contre ning;
b in order effect b effcctuerto h för verkställaa attpour une

lawful arrestationarrest réguliereto prevent laglig arrestering eller föror ou
the of empêcher Pevasion hindra någonescape att lag-persona pour som
lawfully detained; d’une réguliere- ligen berövad sin fri-iirpersonne

détenue;ment het undkomma;att
Bihang till riksdagens protokoll 1951. suml.1 .r Iii}.



Bilaga 1 133SOU 1993:40

rcprimer, vid lagligenlawfully vidta-action ‘inv ccon-pour
åtgärd tillformement loi. stiivjandtfor the oftaken genunepurpose

upplopp ellerinsurree-quelling riot insur- emeute av uppror.or ou unea
tion.rection.

Arlikel.lrtirleArticle
être Ingen må för.ulshall sub-No he utsättaspeutne sou-one

eller omanskligmis ni a desin- ajected torture tortyrto torture toor
förnedrandein- eller behand-peines traitementsdegradinghuman treat- ouor

ling eller bestraffning.humains degradants.punishment.ment ouor

.trlikel.-lrlieleArticle
em- må hållasNu] Ingen ishall1 No he peutneone

csclavage slaveri eller triildom.niheld in slavery tenu en enor ser-
servitude.vitude.

etre nödgas.ul 2. Ingen måshallNo be att2 peutneone re-
utföra tvfingsarhete ellerastreint á accomplirquired perform forcedto un

påtvingatobliga- eljest honomtravail forcecompulsory labour. ouor
arbete.toire.

West Med tvangsarlieteconsidere 3.3.3 For the of paspurpose
travail eller arbeteforceArticlethis the patvungetterm en-comme ou

förståsobligatoire ligt denna artikelducompulsory la-forced au sensor
icke:article:presentshall include:bour not

a arbete regel-travail requisrequired aa work tout somany
d’unc mässigt utkriives dennormalementin the ordinarybe doneto avper-

underkastad fri-soumise deten-aof detention im- iirsomsonnecourse
enlighet medhetsförlust ition dans les conditionsposed according theto

l’article bestämmelserna i artikel5 deprovisions of Article 5 of prévues par
konvention5 dennala Convention,Convention during présentethis avor

eller villkorligtmise li-durantconditional release from ärsomsa enou
frigiven;berté conditionnelle;such detention;

b tjänstgöring mi-serviceb deb service of tout avca-aany
litär eller, i länderInilitaire dansractêremilitary character in artou,or,

d’objecteurs samvetshetänklig-deconscientious ob- varestof cas con-case
heter sådan beaktas,science dans les oujectors in countries where motpays
tjänstgöring i hit-l’objection consciencederecognised,they somserv-are
hörande fall utkräves ilegi-ice exacted instead of est reconnue comme
stället för militärservicetime, ámilitary varn-compulsory autreunserv-
pliktstjiinstgoring;place du serviceice;

obligatoire;militaire
tjänstgöringservice requis cC ut-C service exacted tout somany

ellerkräves, lå nödlägedans de crisesofin emergency cas oucase an
hotar samhälletsolyckade calamités quicalamity threatening mena-or

existens eller välfärd;vie. bien-êtrewell-beingthe life of cent ouor
de. lacommunity; communaute;the

ellertravail d arbete tjänst-dd work service tout ou ser-any or
ingår i device partie des göringof formantwhich forms part som nor-nor-

mala medborgerliga skyl-obligations civiquesobligations.mal civic nor-
males. digheterna.

ArtikelArticleArticle
tillEnvar liarToute1 has the rättEveryone personne a

personlig säker-liberte frihet ochdroit áright liberty and etto secu-
êtreNul het.rity sürete.of peutneperson.
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shall be de- prive de liberté,No sauf berövasIngen må sinone sa
of his liberty dans lesprived suivants frihet i följande fallet utomsave cas

following and selon les voiesin the legales: och i den ordning la-cases som
accordance within föreskriver:a genpro-

prescribedcedure by law:
thelawfuldetention s’ila a detenu dåre- någon lagligenest a

of after convic- guliêrement berövarapres sin frihet efteråra person con-
tion by damnation tribu- fällande domcompetent veder-a par un av

nal hörligcompetent; domstol;court;
the lawful s’ilb b l’objetfait b då någon lagligenarrest äraor

detention of d’une d’unefor arrestation arresterad eller eljest be-a person ou
non—compliance with the detention régulieres rövad sin frihet antingenpour
lawful order of insoumission å ordon- med anledningcourt hanatta or une av
in order the ful- rendue, conforme- underlátitto uppfyllaattsecure nance
filment of obligation loi,a la tri- domstols lagligenment givnaany par un
prescribed by law; bunal de füreläggantle eller i ända-garan-ou en vue

l’exécutiontir d’une obli- mål uppnå fullgörandeatt
gation prescrite la loi; någon i föreskrivenlagpar av

skyldighet;
s’ilc the lawful arrétéeté då lagligenearrest e et någon iiror a

detention of détenu d’étre arresterad eller eljest be-a person en vue con-
effected for l’autoritéthe duit devant ju- rövad sin frihet för attpurpose
of bringing him before the diciaire lors- ställascompétente, inför vederbörlig

qu’illegal authority des raisons plau- rättsligcompetent myndighet såsomy a
reasonable suspicion sibles qu’ilof de skäligen misstänkt för atton soupçonner

having committed of- commis infraction ha förövat brott, eller näraan une
fence qu°ilwhen des motifs det skäligen nöd-or ourea- y a anses
sonably considered raisonnables de croire vändigt förhindraå ho-attneces-

his l’empéchernécessité deto begåprevent brottatt ettsary com- nom
mitting offence de infrac- eller undkomma eftercommettre attan or une
fleeing s’enfuirafter having done tion de gjortapres ha detta;attou

Faccomplissement de cel-so;
le-ci;

d s’il s’agitthe detention dof de la dé- d då underårig ia en
minor by lawful d’unorder for tention réguliére laga ordning berövadär
the mineur,of educa- décidée sin frihet för undergåattpurpose pour son
tional supervision his éducation surveillée de skyddsuppfostran eller föror ou
lawful detention for détentionthe réguliére, inställas inför veder-attsa

of bringing him afin de traduire levant börlig rättslig myndighet;purpose
before l’autoritéthe le- compétente;competent
gal authority;

e the lawful slit s’agitdetention e de la dé- dåe någon lagligen är
of for d’unethe tention réguliére berövad sin frihet till för-persons preven-
tion of the spreading of susceptible de hindrande spridningpersonne av
infectious diseases, of maladie smittosam sjukdomper- propager une con- av

of unsound mind, al- d’un d’untagieuse, aliéné, eller emedan han sin-sons är
coholics drug addicts alcoolique, d’un toxico- nessjuk, alkoholist, hem-or

d’unvagrants; Vagabond; fallen åt missbruk dro-or oumane av
eller lösdrivare;ger

f the lawful s’il s’agit 1’arres-de farrest då någon lagligen äror
detention of tation 1ade détention arresterad eller eljestto be-a person ou

his effectingprevent d’uneréguliéres rövad sin frihet till för-an personne
unauthorised Pempécherinto hindrandeentry de péné- han obe-attpour av
the ofcountry irréguliêrement dans hörigen inkommer i lan-treror a person
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territoire, lcdagainst whom action la- det eller i för-ettcontreou som
d’ex-being quelle farande hanstaken with view procedure för utvis-unea

d’extradition utlämnande.deportation pulsion ning ellerextradi-to ouor
tion. est en cours.

Toute Envar,2 Everyone who ‘.2. arreste-personne somar-
rétée être möjligtarrested shall be informed doit informée, skall snarastras,

promptly, dans plus på språk, hanin language delai ochcourt ettet soma
which qu’ellehe of dans langue förstår, underrättasunderstands, omune
the för åtgärden ochfor his comprend, des raisons de skälenarrestreasons
and of varje anklagelsecharge against arrestatiou de motet touteany son om
him. accusation honom.portee contre

elle.
3 Everyone Toutearrested Envar, ärpersonne ar- som ar-

rétée berövad sindetained in accordance détenue, dans les resterad elleror ou
with provisions conditions frihet i med vadthe of prévues enlighetau pa-

skallparagraph c of this ragraphe 1 c du present under c1 sagts,
Article article, doit être ställas införshall be brought aussitöt ofördröjligen
promptly before judge traduite juge domare ellerlevant äm-a un annan

magistrat lagother officer authorised ha- betsman, enligtautreor ou un som
law judicial bilité loi domsmakt,by exercise a beklätts medto par exercer

judiciairesand shall be des fonctions och skall berättigadentit-power vara
d°être skäligled trial within droit jugée till rättegång inometto a rea- a

dans frigivning isonable time release délai rasionable, tid eller tilltoor un
libérée pendant la rättegång.pending trial. Release avvaktan påou pro-

conditioned cédure. La mise liberté För frigivning må krävasbe bymay en
étre vederbö-for subordonnee borgen förto peut attguarantees appear

tilltrial. garantie la inställer sigrandeassurantune
l’intéressecomparation de rättegzingen.

l’audience.ä
4. Toute pri- 4. Envar, berövasEveryone who4 personne som

de liberté sin frihetdeprived of liberty by véehis arreste-sa par ar- genom
restation skalldétention ring eller eljest,detention shall ägaarrest ou aor

d’introduiredroit inför domstol på-entitledhe take rätt attto unpro-
devant tribu- fordra, laglighetenceedings by which the attrecours avun

qu’ilnal, afin frihetsberövandet snabbtlawfulness of his deten- ástatue
délai fri-bref la legalite må hanstion shall be decided prövas samtsur

de détention ordon- givning åt-speedily and beslutas,by etcourt sa oma
libération de- gärden icke laglig.his release ordered the ärne sa

tention illégale.detention lawful. estnot
Toute vic- Envar,5 Everyone who has utsattspersonne som
d’unetime arrestation förbeen victim of arrestering ellerthe annatarrest ou

d’une striddétention dans des frihetsberövande idetention in contra-or
conditions contraires bestämmelserna iprovisionsvention of the motaux
dispositions article skallArticle shall have de denna artikel,of this cet äga

droit reparation. till skadestånd.enforceable right åto rättaan
compensation.

Article .-lrlikelArticle
determina- skall, det1 In the Toute Envar närpersonne a

his civil rights droit gäller hans ci-tion of and á att prövace que sa cause
skyl-obligations of crim- soit entendue équitable- vila rättigheter ochor any

him, publiquement digheter anklagelseinal charge against ellerment, et
dans délai raisonnable, för brott,entitled honomto mot varaa uneveryone

opartiskfair public hearing tribunal indepen- berättigad tilland par un
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within reasonable time dant impartial,eta etabli och offentlig rättegång
by independent and la loi, qui décidera,an inom skälig tid och införpar
impartial tribunal estab- soit des contestations oavhångig ochsur en opar-lished by law. Judgment droits obligationset tisk domstol,ses som upp-shall be pronounced pub- de caractêre civil, soit du enligträttats lag. Domen
licly but the and bien-fondé de toute skallpress avkunnas offentligt,ac-
public be excluded cusation matieremay pe- och allmän-en men pressenfrom all ofpart the nale dirigée elle. hetenor contre må frånutestängas
trial in the interests of Le jugement doit étre rättegången eller delenmorals, public order rendu publiquement, mais däravor hänsyn till sed-avnational security in de- l’acces de d’au-salle ligheten,a den allmänna
mocratic society, where dience être interditpeut ordningen eller den na-the interests of juveniles å public tionellaet säkerheten ipresse au ett

the protection of the pendant la totaliteor demokratiskt samhälle, el-ou une
private life of the parties partie du proces dans l’in- ler då hänsyn till minder-

require, theto térét de la moralite,so de årigaor eller tillex- parternas
strictlytent in l’ordre public de privatlivsnecessary helgd krä-såou

the opinion of the court sécurité nationale dans eller, i den män dom-vain special circumstances societe democratique, stolen sf: finnerunc strängt
where publicity would lorsque les intéréts des nödvändigt, i fall då på
prejudice the interests of mineurs la protection grund sáirskildaou av om-justice. le vie privée des ständigheter offentlighetpar-

ties proces l’exigent, skulle lända till skada förau
dans la jugée rättvisans intresse.ou mesurc

strictement nécessaire par
tribunal, lorsque dans

des circonstances specia-
les la publicite serait de

ánature atteinteporter
intéréts de justice.laaux

2 Everyone charged Toute Envar, blivitpersonne ac- som an-with criminal offence d’unecusée infractiona est klagad för brottslig gär-
shall be presumed inno- présumée innocente jus- ning, skall betraktas somuntilcent proved guilty qu’a culpabilité oskyldig intill dess hansce que sa
according law.to ait légalementété établie. skuld lagligen fastställts.

3 Everyone charged Tout accusé droit Envar, blivita somwith criminal offence notammenta klagad för brottslig gär-
has the following mini- ning, skall följandeäga

rights:mum minimirättigheter:
a beto informed a être informé, dans ofördröjligena att på

promptly, in language plus délai, danscourta språk, för-ett hansomwhich he understands langue qu’il står, och i detalj blivaune com- un-and in detail, of the prend d’uneet maniére derrättad innebördenna- omture and of the détaillée, decause ochnature orsaken tillac- et ankla-av
cusation against him; de la l’accusationde gelsen honom;motcause

portée lui;contre
b haveto adequate b disposer du btemps åtnjutaet tillräck-att

time and facilities for the des facilités nécessaires ligå tid och möjlighet att
preparation of his defence; la préparation de dé- förbereda sitt försvar;sa

fense;
c defendto himself in c défendre lui-même c försvara sigattse per-through legal l’assistanceperson avoir d’unor sonligen ellerou rät-genomassistance of his défenseur de choix tegångsbiträde,et, hanown son somchoosing he has s’il n’anot lesor, de själv eller i fallutsett, att,pas moyens
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erforder-saknarla handéfenseur,rémunerersufficient to unpaymeans
för betalningliga medelassistepouvoir êtrcbeassistance,legal tofor gra-

riittegzingshitriide,tuitementin- avocatfree when thegiven er-avpar un
kost-hålla sådantinte- utand’office, lorsque lesjusticeoflerests so re-

riittvisans intres-nad,1’e:igent:rets justicedequire: om
sa fordrar;se

eller låtaförhöradfaire attd interrogerexamine haved to ouor
fibe-vittnen,förhorzitemoins alesinterrogerwitnessesexamined som

honom,obtenir samtemotchargeobtainhim and etagainst to ropascon-
rakning fafürl’interroga—vocation attand etattendance egenthe ex-

inkallatle och for-vittnenlechar-temoinstion des awitnessesamination of on
for-hörda undercondi-memeslesdansbehalf under thehis sammagesame

vittnenhallandentemoinstions leswitnessesconditions somqueas
honom:aberopade motcharge:him;against

kostnade at-assisler utanfaire attethe freehavee to gra-se.as-
tolk,njuta bistanddun interprete,tuitemcntof interpretersistance omavan
ellericke forstarhan la-s’il comprendunderstandhe cannot oupasne

begag-språk,lar detparle lauguelanguagethespeak somem-pasneor
i domstolen.l’audienee.ployee ainused court. nas

.lrlikel.-lrlirle.trticlc
tillma fiillasIngenetreNulshall be peutNo1 con-neone

garningnagonforactiondamnecrimi-guilty ofheld ansvarunepourany
underlñleriliet,elleromission qui.ofnal offence somaccount auou uneon

for desstidpunktenvidou elle etewhichomission momentact a com-any or utgjordebegåentlt ickeconstituaitmisc,crim-constitutedid not pasnea
inhemskenligtbrottd’apresinfraction ettunderinal offence unena-

internationelleller rätt.interna-droit nationalinternational lawtional ouor straffmå högrehellernestmêmetional. De.time whentheat was
till-pcine plus utmiitas aninfligéshallcommitted. Nor som varaucunea

tidpunktenvidlämpligtetaitcelle quifortehe im-heavier penalty que
brottsligaför den gar-ouapplicable momentthatposed than the auone

begående.ningensl’infraction commise.etctheapplicable at awas
criminal offencetime the

committed.was
artikelFörevarandc2.articleshall Le presentArticle2 This ne

rannsak-hindraskall ickcatteintethe trialprejudicc porteranot aupas
bestraffningning ochpunitionaof jugementpunishment etand avany

skyldigsiggjortdencoupablel’unefor act sompersonneoranyperson ellerhandlinglune tilld’une actiontheomission which, un-at enou
tid-vidderlñtcnhet.omission qui, momenttime when somaucom-was

begåen-dessforpunktencommise,ou elle etccriminalmitted, aac-was dcenligtbrottsligdel’apr-scriminellegeneral etaitthecording varto
rättsprinciper,allmännadeles principes génerauxof lawprinciples recog-

civilise-erkännaslesdroitcivilised nations.nised by avsomna-reconnus par
rade stater.civilisees.tions

.vtrlikelArticleArticle
tillharEnvar rattToutehas the1 Everyone apersonne

ochprivat-för sittskyddviedcdroit respectfor hisright respectto saau
ochhemsittfamiljeliv,familiale, deprivéelife,family ctprivate and son

korrespondens.sindedomicile ethis and hishome corres-sacor-
pondance.respondence.
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2 There shall be avoirpeut Offentligno myndighetne y
interference hy public ingerence dune autorite ickemäa åtnjutandetstöra
authority with the publique l’exercicedans dennaexer- rättighet medavcise of this right de lroitexcept undantag för vadce que pour ärau- somsuch in accordance tant ingéreneecette stadgatas i lag och i de-que ett
with the law and prevucest la loi mokratisktctneces- samhällepar är

in democratic qu’elle constituesary nödvändigta so- med hänsynune me-
ciety the interestsin of qui, lans societe till landetssure säkerhet,une yttre
national security, public lemoeratique, neces-est den allmänna säkerheten,
safety the economic saire a securité natio- landetsor ekonomiska val-
well-being of the nale,country, a surete publique, stand. forebyggandet avfor the prevention of dis- hien-etrc economique oordning eller brott. hal-au
order crime. for the du la defense dc sovarden,or skyddandetpays, avprotection of health l’or|re a preventionet sedliglieten elleror andraavmorals, for the desprotec- infractions penales, aor fri- och rättig-personers

oftion the rights and free- protection de sante heter.
ofdoms others. de la morale, áou ou

protection des droits et
lihertes d’autrui.

.-irliele .lrlicle Artikel ..
Everyone1 has the Toute linvar skall rättpersonne a

right freedom ofto droit ä liberte de till tanltefrihet, samvets-pen-
thought, conscience and see, de conscience de frihet och religionsfrihet.et
religion: this right in- religion; droit implique Denna innefattar fri-rättce
cludes freedom changeto liberte. de changer dc het byta religion elleratt
his religion belief and religion de conviction, och frihetor tro attou ensamfreedom, either alone ainsi liberte de eller i gemenskap medor que
in community with others manifester religion andra, offentligt ellersa ou en-and in public private, conviction individuel- skilt, sin religionor utövasa

manifest histo religion lement collectivement, eller guds-troor ou genom
belief, in worship, teach- public prive, tjänst, undervisning,en ou en par an-ing, practiee and observ- Fenseignement,culte, daktsovningar och iakt-

les pratiques l’accom-ance. et tagande religiösa sed-av
plissement des rites. vänjor.

2 Freedom mani-to 2. La liberté de mani- Iinvars2. frihet att ut-
fest onus religion be- fester religion sin religion ellerövaor trosa ou ses
liefs shall be subject only convictions fairc mä endastpeut underkastasne

such limitationsto l’objet d’autres restric- sådana inskränkningar,as are
prescribed by law and tions celles qui, pre- angivna i lag ochare äroque som

in democratic loi, constituentnecessary nödvändiga ia äro ettvues par som
society in the interests of des nécessaires, demokratiskt samhällemesures
public safety, for the dans societe democra- med hänsyn till all-denpro- une
tection of public order, tique, a securité publi- säkerheten,männa upp-health morals, for a protection de rätthållandetor allmänor que, avthe protection of the l’ordre, de la desanté ordning, hälsovården,ou
rights and freedoms of morale publiques, á skyddandet sedlighe-ou avothers. protection des droits elleret andraten perso-av

libertés d’autrui. fri- och rättigheter.ners

Article 10. Article 10. Artikel 10.
1 Everyone has the Toute Envar skall rättägapersonne aright to freedom of droit d’expres—â liberté till yttrandefrihet. Dennaex-

pression. This right shall sion. Ce droit comprend innefattar åsiktsfri-rätt
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frihetd’opinion het att mol-libertehold samtinclude freedom etto
uppgifterspridaochliberte de recevoir dereceiveopinions and tagato on
inbland-tankarcommuniquer des infor- ochinformation utanimpartand
myndig-offentligningdes idéesinter- Inationsand ideas without avou sans

oberoendeoch ter-qu’il inge- hetpuisse avoirpublic author-ference by avy
Dennad’autorites ritoriellapubli-of fron- gränser.regardlessity and rence

ickeartikel förhindrarconsiderationArticle shalltiers. This et ensansques
tillstånd förkrävaLefrontiere. present attStates from de statnot prevent

ellertelevisions-n’empeche radio-,leslicensing of articlerequiring the pas
hiografförctag.lesdebroadcasting, television litats soumettreor

de radiodiffu-entreprisesenterprises.cinema
cinema desion, de te-ou

d’au-regimelévision a un
torisations.

utövandetL’exercice de li- Enarexercise of2 The these avces
friheternanämndades le- debertéscarries comportantfreedoms, since

skyl-ochmedförresponsahili-voirs desduties and etwith ansvarre-
under-må detdigheter,être soumis äsub- téssponsibilities, be peut cer-may

formföre-sådanaformalites, condi- kastastainesformalities,ject suchto
inskränk-skrifter, villkor,restrictionstions,restrictionsconditions, ou sanc-or

straffpåfölj-loi, ningar ellertions,prescribed prevuespenalties paras are
angivna ider,constituent desqui ärolaw andby sommesu-necessaryare
demokra-lag och idansnecessaires, ettsociety,democraticin uneresa

nöd-samhälledemocratique, tiskta iironational sociétéinterests ofthein
tillhänsynvändiga mednationale,sécurité ainteg-security, territorial

säkerhet, den ter-territorialePintégrité statenssafety, forpublicrity ouor
denritoriella integriteten,publique, laasüretéá laprevention of disorderthe
fö-säkerheten,l’ordre allmännaá ladedefense etcrime, for the protec-or

oordningrebyggandetprevention du crime, ámorals,tion of health avor
hälsovården,eller brott,de santéprotectionthethe protection offor ou

sedlighe-skyddandetlala morale, ade protec-rights ofreputation avor
godaellerreputationtion de la tenthepreventingothers, for annansavou

ellerryktel’autrui, och rät-droitsdesinformationdisclosure of namnpour
förhindrandetdivulgation tigheter,empêcherin confidence,received avor

underrättel-förtroligaconfiden-d’informations attthefor maintaining
ellerspridas, upprätt-garantirtiellesand impar-authority serpourou

domstolar-l’impartialité hållandet1’autoritéjudiciary.tiality of the et av
ochauktoritetjudiciaire.pouvoirdu opar-nas

tiskhet.

Artikel 11.rlirle 11.AArticle 11.
skall rättEnvar ägaToutehas the1 Everyone apersonne

ideltagafrihettillde attliberté réu-droit á laofright freedomto peace-
sammankomsterli- fredligaápacifiquenion etfree-assembly andful to

föreningsfrihet,tilld’association,liberté samtassociation withdom of y
inbegripet attdäri rättenfonderdroit decomprisrightincluding theothers,

tillsigoch anslutasyndi- bildad’autres destradeform joinandto to avec
förfackföreningar atts’affilier desadeprotectionunions for the etcats

intressen.skydda sinala defensesyndicatsof his interests. pour
intérêts.de ses

dessaUtövandet2.L’exercice deshall 2.restrictions2 No avces
under-må ickerättigheterfaire1’objetdroitsexercise peuthe placed the neon

inskränk-andrakastasd’autres restrictionsthanof these rights other que
sådana äroningarla äncelles qui, prévuesprescribed by somsuch paras are
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law and loi,in constituent des angivnaare i lag och inecessary de-ettme-
democratic society in nécessaires, dansa mokratiskt samhällesures äro

the interests of national soeieté democratique, nödvändiga med hänsynune
security public safety, a la séeurite nationale, a till säkerhet,or denstatens
for the prevention of dis- sürete puhlique, á allmänna säkerheten, fo-
order forcrime, the defense l’ordrede act rebyggandel.or oordningavprotection of health prevention du crime, a eller lrott, hälsovården.or
morals for the protec- protection de sante skyddandetor sedlighe-ou avtion rightsof the and de la morale, a ellerten fri-ou pro- av annansfreedoms of others. This tection des droits liber- ocl1 rättigheter.et Denna
Article shall not d’autrui.tésprevent Le present artikel förhindrar icke.
the imposition of lawful n’interditarticle för medlemmaratt depas que avrestrictions the des restrictions legitimes väpnade styrkorna,on poli-exer-
cise of these rights by soient imposées l’exer-a eller den statliga för-sen
members of the armed cice de droits les valtningen lagliga in-ees par
forces, of the police of membres des forces skráinkningar ma ior görasar-
the administration of the mées, de police de de nämnda riitligheternasou
State. administration l’Etat.de utövande.

Article 12. .-lrliclc 12. Artikel 12.
Men and of A Pagepartir de nubile, Giltasvuxna ochwomen män

marriageable have l’hommethe la femme kvinnoret skolaage ont attäga rätt
right to and droit deto marier ingå äktenskap bildaet ochmarry se
found family, according de fonder famille familj i enligheta med deune se-

the nationalto laws lon les lois nationales inhemskare- lagar,gov- som reg-
erning the exercise of this gissant Fexereice de lera utövandet dennace avright. droit. rättighet.

Article 13. Article 13. .lrlikel 13.
Everyone whose rights Toute dont les Envar, i denna kon-personnc vars

and freedoms forth droitsset libertéset vention angivna fri- ochas reconnus
in this Convention dans présente Conven- rättigheter kränkts, skallare
violated shall have tion violés,eté droitont effektiv möjlighetägaan atta
effective remedy before l’octroia d’un tala härâ inför inhemska recours
national authority effectif devantnot- in- myndighet och detta ävenune
withstanding that the nationale, alorsstance i det fall, kränkningenatt
violation has been même la violation förövats ämbetsman icom- que av
mitted by acting aurait eté commise tjänsteutövning.persons par
in official capacity. des agissantan personnes

l’exercicedans de leurs
fonctions officielles.

Article 14. Article 14. Artikel 14.
The enjoyment Åtnjutandetof the jouissanceLa des droits fri-deavrights and freedoms libertésset et dans och rättigheter,reconnus som an-forth in this Convention présente Convention givas i denna konvention,

shall be secured without êtredoit assurée, dis- skall åtskill-tryggas utansans
discrimination tinction fondée nad något slag, såsomon any aucune, av
ground such notamment la på grund kön,as hud-sex, race, sur sexe, av ras,colour, language, religion, couleur, la langue, färg, språk, religion, poli-race,
political other opinion, religion, les opinions tisk elleror åskåd-annannational social origin, politiques toutes ning, nationellautresor ellerou so-association with opinions, l’origine natio- cial härkomst, tillhörig-a na-
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tional minority, lappar-nale sociale, het till nationell minori-property. ou
birth other minorite förmögenhet, hördstatus. atenauce tet,or une

nationale, fortune, eller ställning ivrigt.i
naissance toute autreou
situation.

.lrtiele IJ. Article Artilcel IJ.IJ.
ln time1 of lin de Under krig eller iwar or cas guerre ou

d°autreother public danger allmänt nödläge.annatemergency en cas pu-
threatening the life of the blic vie de hotar exi-nationensmenaçant som
nation Iligh Contrac- nation, Haute lördragsslutan-Par- mätoute stens,any
ting Party tietake Contractante atgärder.de vidtagapeut partmay

derogating from prendre des dero- innebära avvikelsermeasures mesures som
its obligations under this obligations pre- från dess skyldighetergeant aux en-
Convention the ligt konventionpresente Con- denna ito extent vues par
strictly required hy the vention, dans la stricte den utsträckning, ärsom
exigencies of the situa- ou la situation erforder-oundgängligenmesure

l’exigetion, provided that such condition ligt till situa-med hänsynet
incon- soient tionens krav, under för-notmeasures are que ees mesures ne

sistent with its other olli- contradiction utsättning dessa ät-attpas en avec
gations under lesinternatio- ohligalions de- stridagärder ickeautres mot.
nal law. coulant förpliktel-du droit interna- landets ivriga

tional. internatio-enligt denser
nella rätten.

derogation from La inskränkningar2 No disposition Inga2. pre- 2.
n’autoriseArticle in cedente i ifragaartikelexcept utomaucunere-

Farticlt följdof deaths resulting derogation a lödslzill tillspect avom
from lawful of sauf lagliga krigshandlingar,de deeesacts pour caswar,

from d’actesArticles resultant lieites eller i artiklarnapa- dcor
märagraph 1 and 7 shall be articles och 7mom. 1 görasetguerre, aux

made under this paragraphe med förevarandeprovi- 1 stödet av
sion. bestämmelse.

3 Any High Contrac- FördragsslutandeToute Haute Partie
ting sigParty availing itself Contractante begagnarqui part, avexerce som
of this right of avvikelser frånderogation droit de derogation tillrättence
shall keep skallthe Secretary- tient Secretaire General denna konvention,

l’EuropeGeneral of Council Conseil hålla Europarådetsthe of du de gene-
fulloEurope fully informed of pleinement informe ralsekreterare tilldes un-
åtgärderthe which has prises derrättad dedesetmeasures mesures m0- om

taken and tifs sådant hänseendethe qui les inspirees. iontreasons som
therefor. skälenIt shall also in- Elle doit egalement infor- vidtagits och om
form the Secretary-Gen- Fördragsslu-Secretaire General för dessa.mer
eral of l’Eur0pe likaledesthe Council of du Conseil tande skallde de part
Europe Europarådetswhen such la date laquelle underrättaámeas- ces me-

d’étrehave ceased generalsekreterareto cessé närontures oper- sures omen
and the provisions of vigueur les dispositions dylika åtgärder hava trättate et

konventio-the Convention again de kraftConvention recoi- ochare ur
being fully äterexecuted. bestämmelserde pleinevent nensnouveau

tillämpliga.application. blivit i allo

Article 16. Article Artikel 16.16.
Nothing artiklarna 10,in Articles 10, dispositions Intet iAucune des

hindraand 14 må11 shall be des articles 10, 14 11 och 1411 etregar- anses
fördragsslutandeded preventing the être considérée de högapeutas ne
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interdisant från stadgaPartieslligh Contracting attparternacomme aux
Hautes Parties Contrac- irestrictions inskränkningar utlän-from imposing

d’imposeractivity des politiska verk-ningarsthe tantespolitical res-on
l’activitetrictions á poli- samhet.of aliens.

tique des étrangers.

Article 17. Artikel 17..trlir-[e 17.
Con-this Aucune des disposi- i dennalntet konven-Nothing in

inter- tions debe la må tolkaspresente Con- tion såsomvention may
implying for vention être in- medförande för nå-peut rättpreted neas

terprétée ellerimpli- stat,Stale. or per- gruppgroup Comme gon per-any
Etat, sig at. verk-right quantto att ägnaengage pour un un sonson anv

anv. :activity indi- samhet eller utföra hand-in groupementor per- ou un
.2t|] aimed vidu, droit tillquelcon- ling, syftaract atform attun som

ofInstruction of de livrer a detillintetgora nagonthe any que se avune
and freedoms d’ace0mpliractivite rättigheter,rights fri- ochthe ou som

herein their visanttorth a des- angivits i konventionen,at acteset or un
tructionlimitation des droits li- till inskränkaellerto greater atta ex- ou

provided for hertesthan lans i utsträckningla dem störretent reconnus
Convention.the presente Convention läri medgivits.änou som

limitationsa des plus am-
ples de droits liber-etees

cellestés prevuesque
ladite Convention.

.trticle 18. Article 18. .lrlikel IS.
Les restrictionsthe restrictions qui, inskränkningar,leper- aux som

mitted under this Con- de Con- konventiontermes presente med-i denna
vention the said rights vention, beträffande därito apportees givits desont

freedoms auxditsand shall be droits libertes fri- och rättig-not et upptagna
applied for C-tre appli- vidtagasmä ickepeuvent heterna.any purpose ne

than forother those which quées dans but de syften, mediannat änque pour
they have been lequel elles tilla-ete pre- till vilka dehänsynontpre-
scribed. tits.vues.

SECTION II. TITRE Il. ;VlEL.Il.\’‘: ll.

Article Article19. 1.‘. .lrtiI.eI 1.‘.
d’assurerTo the observ- Afin For uppfyl-respect att tryggaensure

of the des resultant förpliktelser,landet deengagements engagementsance av
undertaken by the lesHigh Irlautes Parties de höga fördragsslu-pour som
Contracting Parties in Contractantesthe de pre- tande åtagit sigparterna

Convention, Convention,there konvention,present dennasente est genom
shall be institué: skolaset upprättas:up:

1 A European Com- a Commission europeisk1 kom-une eu- en
mission of RightsHuman ropéenne des Droits de mission for mänskligaie
hereinafter l’homme,referred ci-dessous nedanrättigheterna, härto as nom-
thc Commission; la Commission; kommissionen;mée benämnd

2 A European Court b Cour europeisk dom-européen- 2une en
of Human l’homme,Rights, herein- Droits mänskligades de stol för de rät-ne
after referred the ci-dessous kal-nommée la tigheterna, här nedanto as
Court. Cour. lad domstolen.



Bilaga 1 143SOU 1993:40

SECTION III. TITRE III. AVDELNING Ill.

Article 20. Article 20. Artikel 20.
The Commission shall La Commission Kommissionen bestårse com-

consist of number of d’un nombre de ledamöter tilla pose av samma
members equal that ofto membres égal å eelui des antal de höga för-som
the High Contracting Par- Hautes Parties Contrac- dragsslutande parterna.
ties. No members oftwo La Commissiontantes. Mer ledamotänne en av
the Commission be comprendre. pluspeut kommissionen måmay vara
nationals of the d’un ressortissant du mê- medborgare ochisame sam-en
State. Etat. stat.me ma

Article 21. Article :31. Artikel 21.
1 The members of the Les membres de Ledamöterna i kom-

Commission shall be Commission elus missionen väljassont minis-par av
elected by the Committee Comité des Ministres terkommitten med abso-
of Ministers by ab- á majorite ahsolue des lut majoritet och frånan en
solute majority of voix,votes, liste de namnlista, upprättassur une som
from list of dressée Bu- den rådgivande för-a names noms par av
drawn by the l’AssembléeBureau de Con- samlingens bureau. Varjeup reau
of the Consultative As- sultative; chaque förrepresentantergroupe grupp
sembly; each of the de representants des Hau- de höga fördragsslutandegroup
Representatives of the Parties Contractantestes i den rådgivandeparterna
High Contracting Parties l’Assembleea Consulta- församlingen skall föreslå
in the Consultative tiveAs- présente trois candi- kandidater, vilkatre av
sembly shall forward datsput dont deux moins minst två skolaau vara av
three candidates, of whom de nationalité.seront nationalitetsa samma som

least shall betwo at its gruppen.
nationals.

2 As far applicable, Dans 1a oü I mån tillämplig-as mesure av
the procedure shall elle applicable, mê- het skallest procedursame samma
be followed completeto procédure suivie följas vid kompletteringestme
the Commission in the compléter la Com- kommissionen, i hän-pour av

of other States sub-event mission d’au-ou delse andra staterau cas senare
sequently becoming Par- Etats deviendraient tillträdatres konventionen,
ties this Convention,to ultérieurement Parties då ledigblivnaa plat-samt
and in filling casual la Convention,présente skola besiittas.et ser
vacancies. pourvoir siegespour aux

devenus vacants.

Article 22. Article 22. .lrikcl 22.
1 The members of the Les membres de 1a Kommissionens le-

Commission shall be Commission élus damöter väljas för tidsont en
elected for period of six durée de six år. De må åter-a pour une ans. av sex

They be Ils rééligibles. Toute- väljas.sont Emellertid skallyears. may re-
elected. However, of the fois, qui för sju de ledamöter,en ce concerne av
members elected the lesat membres désignés a vid förstautsettssom va-
first election, the premiere election,terms les let, mandattiden trevara
of members shall fonctions de membresseptseven ar.
expire the endat of three prendront fin bout deau

troisyears. ans.
2 The members whose 2. Les dontmembres De ledamöter, vilkas

terms expireto the les fonetionsat prendront fin mandattid utlöper medare
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end of period dethe initial periode utgången den inledan-termeau av
of lhree shall be initiale troisde de treårsperioden, skolasontans,years
chosen by the designes tirageby lot lottdragningutsespar au genom
Secretary-ieneral of the effectué Secre- liuroparadetssort general-par av
Council im-liurope taire Gt’-neral du Conseilof sekreterare omedelbart

l’Europemediately the first de immediate-after efter det det förstaatt
election qu’ilbeenhas apres valetetc verkstiillts.mentCOI11- aura
pleted. procedé a premiere

election.
member of the3 Le ‘membreA de Ledamot kom-av

Commission elected Commission eluto missionen, förutsettsre- en rem- som
d’unplace member whose placement membre eftertrüda ledamot,atta en

of office has n’estdont mandatterm not mandattid icke ut-ex- pas vars
shallpired hold office for expire acheve du gått, skall beklädaterme upp-

the remainder of his mandat de predeces- draget för återstodenpre- son av
decessor’s foretriidarensterm. mandattid.seur.

4 The. members of the Les membres4. de kommissionens1. le-
Commission shall hold of- Commission damöter sittrestent utövaen upp-
fice until replaced. After fonctions jusqu’a leur drag intill dess deatt av-
having been replaced. remplacement. Apres lösas. Efter det såattce
they shall continue deal remplacement, ils conti-to skett, skola fullföljadc
with such they de connaitre des handläggningen såda-nuentcases as av
already have under affaires dont ils leja ärenden, med vilka desontcon- na
sideration. saisis. redan tagit befattning.

Article 23. Article 23. Artikel 33.
The members of the Les membres de Kommissionens leda-

Commission shall sit Commission siegent å i kom-möter taga säteon
the Commission in their Commission titre indi-å missionen i egenskap av
individual capacity. viduel. enskilda personer.

Article :24. Article 24. Artikel 24.
Any lligh Contracting Toute Partie Contrac- Fordragsslutande part

Party refer the saisir Com-to må Europarådetstante peutmay genom
l’intermé-Commission, through the mission, generalsekreterare tillpar

Secretary-General of the diaire du Secrétaire Gé- kommissionen hänskjuta
1’Eu-Council of Europe, Conseilneral du de varje påståendeany om

alleged breach of the de kränkning bestämmel-toutpro- rope, manque- av
visions of the Convention dispositions de i denna konventionment aux serna
by another lligh Contrac- Conventionpresente från fördragsslu-annan
ting Party. qu’elle croira pouvoir être tande sida.parts

imputé å Partieautreune
Contractante.

Article 2-5. Article 25. Artikel 25.
The Commission1 La Commission Kommissionen måpeut

dunereceive petitions ad- être requêtesaisie till Europarådetsmottagamay
dressed the Secretary- adressée Secrétaire Gé- generalsekreterare riktadeto au
General of of l’Eu-the Council Conseilneral du de framställningar från en-
Europe from skilda icke-stat-touteany person, rope personnepar personer,
non-governmental organi- physique, organisa- liga organisationer ellertoute
sation of individ- tion gouvernementale enskilda,groupor non grupper av som
uals claiming thebe de parti- påstå sig havato nå-toutou groupe genom
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fördrags-de högapretend vic-culiers, quibyviolationvictim of gon avsea
slutanded’une utsattsviolation parternatimeHigh Contrac-of the parone

kränkning någonl’une Parties fördes Hautesof the rightsPartiesting av
konventionde i dennadroitsContractantes desin this Conven-forthset av

rättigheterna,angivnadans présentetheprovided thattion, reconnus
förutsättningunder attConvention, dansContracting PartyHigh cas

fördragsslutan-högaPartie Con- denou Hautewhich theagainst com-
kla-vilkenlemise motpart,lodgedbeenplaint has tractante aen cause

förklarat sigriktas.déclaré reconnaitredeclared thathas ganrecog-
kommissionensla Com- erkännadeof Competencenises the competence

behörighet mottagamission dans attCommission receive cettethe to ma-
framställningar.Parties dylikaHautesof tiére. LesThosepetitions.such

fördragsslutandeDe högaContractantes ayantContracting Par-the High sous-
sådanavgivitdéclarationtellecritmade such parter,haveties who somune

förbinda sign’entraver förklaring.s’engagentundertakedeclarationa
för-l’exer- icke på något sättattinhindernot to mesureaucuneway parany

effektivtdroit.de hindra ut-efficace ettof ciceeffective exercisethe ce
ifrågavarandeövanderight.this av

klagorätt.
Förklaring.Ces declarations 2.declarations2 Such nusompeu-

vissavgivas förmåfaitesétrespecific sagts.made forbe vent unepouramay
tid.bestämddéterminee.duréeperiod.

skallFörklaringenremixesEllesdeclarations sontThe3
Europarå-du hosleneral deponerasSecretairedeposited withshall be au

generalsekreterare,l’Europe, quiConseil detsdeSecretary-General ofthe
ko-överlämnaskallcopiesCouncil of Europe transmetthe aux somen

de högatillpior däravParties Contrac-Hautestransmit copiesshallwho
la fördragsslutande parternaHigh Con- etthereof the tantesto assureen

förkla-offentliggöraochpublication.and pub-Partiestracting
ringen.lish them.

måKommissionenCommission 4.LaCommission 4.4 The
befogenheter,n’exercera decompétenceexercise the utövaonlyshall

angivits i förevaran-attribueequi luiinprovided for est somparpowers
endastartikel,lors- dearticleleast presentArticle whenthis at omque

fördrags-högaParties minstsix HautesContracting Par-Highsix sexque
bund-moins slutande parter äroContractantesdeclara-bound byties auare

deklarationer,liéesin accordance trouverontmadetions somna avparse
avgivits i överensstäm-déclaration prévueprecedingwith the auxpara-

under 1-vadmelse medprécédents.paragraphesgraphs.
stadgats.3

26.ArtikelArticle :26.Article 26.
mäKommissionenCommissionLa peutCommissionThe upp-nemay

ärendeförstl’épui-qu’apresêtre saisie taga ettwith theonly deal matter se-
inhemskaalla rätts-de danvoiesdesdomesticall sementafter re-reme-

påqu’il medel sätttel uttömts,exhausted, internes,dies beenhave cours
enligt denförståsprin- dettaselon lesentendugenerallytheaccording estto

all-internationelladroit internatio- rättensof inter- cipes derulesrecognised
regler,erkända samtgénéralement mäntwithin nallaw, andnational recon-

måna-six ickedélai de änsix months dansofperiod et sexsenarenusa
detdag, dådenfråndate derpartir dewhich mois, adatefrom the on

meddela-slutliga beslutetde-décision internededecisionfinalthe was
des.finitive.taken.
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Article 27. Article 27. .lrtilcel 27.
1 CommissionThe La Commission Kommissionen mane

shall deal with retientnot requête icke nagon fram-any upptagaaucune
petition submitted under introduite application ställning enligt artikel 2.3par
Article which l’article25 de 25, lorsque: som:

a ellea est aanonymous, or elleräranonyme; anonym:
substantiallyb the b elle est essentielle- h i det väsentliga in-

whichmatter meme qu’unement nefattarsame as a yrkandere- sammabeenalready quête précedemmenthas framställning,exam- vil-exa- som en
Commissionined theby minee Commission ken redan prövatspar avalready beenhas sub- déja soumise a kommissionenor ellerou redanune

mitted anotherto instanceautre interna- hänskjutits tillproce- interna-
of internationaldure in- tionale d’enquéte de tionell undersökning ellerou

vestigation settlement reglement elleet regleringor i form ochne annan
and contains rel- contient de faits vilken icke innehållerno pas nou-

information.evant new några relevantaveaux. nya upp-
lysningar.

2 The Commission La Commission de- Kommissionen2. skall
shall consider inadmis- clare irrecevable toute avvisa framställning gjordre-
sible petition sub- quête introduiteany enligt artikel 25,par ap- sommitted under Article 25 plication l’articlede 25, kommissionen ickeanserwhich considers incom- lorsqu’elle estime kunna förenas med be-re-
patible with the provis- quête ineompatible stämmelserna i dennaavec
ions of the Con- les dispositionspresent de pre- konvention, vara uppen-vention, manifestly ill- Convention,sente mani- barligen ogrundad eller
founded, abuse of festement mal fondeeor an missbrukutgöra ettou avthe right of petition. abusive. rätten sådanatt göra

framställning.
3 The Commission La Commission 3. Kommissionen skallre-

shall reject petition jette requéte qu’elletoute avvisa framställning,any somreferred whichto considére irrece- kommissionen finner ickecon- comme
siders inadmissible under vable application de kunna påupptagas grundpar
Article 26. l’article 26. vad i artikel 26 stad-av

gats.
Article 28. Article 28. Artikel 28.

In the of theevent Dans oü Com- Då framställningcas enCommission accepting mission retient requête: skall kommis-upptages,a
petition referred it:to sionen

a shall, with view a afin d’établir les tilla utrönandea deavascertainingto the facts, faits, elle procede á faktiska omständigheter-un
undertake together with contradictoire de i fallet, genomgår fram-examen nathe representatives of the requête les repre- ställningen tillsammansavec
parties examination of dessentants partiesan medet, förrepresentanter
the petition and, s’i|need lieu, á parterna det be-samt,y a une en- ombe, investigation, for quête conduite finnesan erforderligt, före-pour
the effective conduct of efficace de laquelle les undersökning,taga enwhich the States Etats intéresses four- effektiva genomfö-con- vars
cerned shall furnish all niront facilitéstoutes ne- rande de berörda staterna

facilities, after cessaires,necessary apres échange efter utbyte synpunk-av
exchange of views with de Commis-an med kommissionentervues avec

the Commission; sion; skola i erforderlig grad
underlätta;

b shall place itself b elle á dis-met b ställa sig till parter-se
the disposalat of the position des intéressés förfogande i syftepar- atten nas
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frå-regleringnårê-parvenir adewithconcerned avties enuna vue
grundvalpål’af- godoideamiableglementfriendlysecuring avview to gana

derespekterandet.’insire dufaireof the avsettlement matter res-qui s 1
rättigheterna,mänskligal’h0m-Droits dedesforofthe basis pectrespecton idefinieratsdesådanareconnaitlesdefined telsRightsHuman queme,as

konvention.dennaConvention.présenteConvention.in this

29.ArtikelArliclc :29.Article 29.
full-KommissionenCommissionLaCommission1 The rem-

åligganden,defonctions prévues görplit les somthe func-shall perform
artikel 28,angivits il’article 2828 a ge-Articleintions outset moyenau

underkommissionsous-commissiond’uneSub-C0m-ofby nom enmeans a ledamö-sjubeståendedeof septcomposéeconsistingmission avmem-
kommissionen.Commission.la terbres deof themembers avseven

Commission.
berör-deEnvarinteresseChaqueparties 2.of theEach av2

utsedamembre ägerparternadesignerappoint enpeutconcerned unmay underkom-ledamotfairechoixSub- dethisofmembers avpoursonas
missionen.sous-commis-de lapartieofCommission PLFSOHa

sion.choice.its
Övriga ledamötermembresLesremaining 3. autres3 The

lott-skolatirage utsesdesignésshall be chosen sont genommembers par
medenlighetidragningconformémentwith sort,accordancelot inby au

kommis-ibestämmelserdispositions prévuesprescribedarrangements aux
arbetsordning.sionensinterieurreglementof ProcedureRulesin the par

Commission.ladeCommission.of the

30.ArtikelArticle 30.30.Article
underkommis-Däresta 0b-parvientelleSiSub-Commissionthe

áväga-lyckasamia- sionenreglementtenirin effectingsucceeds una iuppgörelsel’ar- bringaáconformémentble,infriendly settlement enac- 28,artikelenligtsous-commis- godo28,ticle28,Articlewithcordance
utarbetaqui skall dension dresse rapport enReportdrawshall unaup till-skallin- rapportEtatstransmisthe estwhich shall he somsent to aux

berörda stater-deställasdesComitétéressés,theconcerned,States to au
ministerkommitténSecrétaireMinistres etof MinistersCommittee na,au

EuroparådetsochConseil deduGénéral gene-Secretary-Gen-theand to
offent-förralsekreterarefins de1’Europe,ofCouncileral of the pu-aux

Rapportenliggörande.blication. Ce rapportpublication.forEurope se
korttillskall begränsasbref exposélimite á enshall beThis Report uncon- faktis-deförredogörelsesolutionde lades faits etbrief statementfined to a ochomständigheternakaadoptée.of theandthe factsof

lösning,för den upp-somreached.solution
nåtts.

31.ArtikelArticle 31.Article 31.
ickelösningOmn’asolutionSisolution1 ennot unea skalluppnås,Commis- kunnatlaintervenir,Commissionreached, the pu utarbetakommissionen enrapportredigesionReportshall draw unup a fak-deröranderapportlequel elle constateits dansandfactsthe stateon omständigheternatiskaformuleles faitsthe etwhetheropinion to unas huruvidaangiva,savoirde samtpointavisdisclosefoundfacts sura de-kommissionenrévê-constatés anserles faitsStateby thebreach con- denattinnebära,l’Etatdelalent, de partobligationsits sammacerned of
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under the Convention. interessé. violation ifragavarande bru-statenune
The opinions of all the des obligations qui Iui in- tit sina förpliktelsermot
members Commis-of the eombent de enligttermes konventionen. Var-aux
sion this point be Convention. Les opinions kommissionsledamotsmayon

Report.stated in the de lestous membres de mening på denna punkt
Commission point ma komma till uttryck isur co

êtrepeuvent exprimees rapporten.
dans rapport.ce

The Report shall be2 Le rapport Rapportenest trans- 2. skall
transmitted the Com- mis Comiteto des .iinis- överlämnas till minister-an

of Ministers.mittee egalementtres; est kommittén. Den skallcom-
also beshall transmitted munique Etats inte- delgivas deäven berördaaux

Statesthe concerned. n’ontressés, quito vilkastaterna, icke agapas
shall be libertywho facultenot deat publier. offentliggöra densamma.

publish it.to
In3 transmitting the En transmettant 3. I samband med rap-

theReport Committeeto Cmnitc desrapport overliin1nanleportens tillau
Ministersof the Commis- .Iinistres, Commission ministerkommitten ager

sion make such formuler les proposi-pent kommissionen framläggzimay pro-
posals thinks fit. tions qifelle juge de förslag, denas appro- som anser

lämpliga.prices.

Article 32. .irtiele 32. .lrtikel 3;’.
1 the question Si, dans delai de icke inomm treun

referrednot the Courtto trois mois later de manader fran dagen for
in accordance with Ar- transmission Comite ierl:’imnanderapportensau
ticle 48 of this Conven- des Ministres du tillrapport ministerkommitten.
tion within period of de Commission. l’affaire ärendet hiinskjntesa till
three months from nestthe deferee a domstolen enligt artikelpas
date of the transmission Cour application de 18 i denna konvention,par
of the Report l’articlethe Com-to 48 de presente skall ministerkommitten
mittee of Ministers, the Convention, Comite des med majoritet tvåen avCommittee of Ministers Ministres prend, tredjedelar de leda-par un av
shall decide by majority a la majoritevote des möter. berätti-a ärosomof two-thirds of the deux tiers des represen- gade att i kom-taga sätemem-
bers entitled sitto the tants droit deayant mittén, fastställa, huru-on
Committee whether there siéger Comité, de- vida kränkning kon-au une avhas leen violation of cision la question de ventionen skett.a sur
the Convention. s’ilsavoir y a eu ou non

violation de Con-une
vention.

2 In the .affirmative l’affirmative,Dans 2.1 händelse denna
the Committee of Comité des Ministrescase fråga besvaras jakande,

Ministers shall fixeprescribe délai dans lequel skall ministerkommitténun
period during which the Haute Partie Contrac-a föreskriva frist, inomenHigh Contracting Party interessee doittante vilken den berörda högapren-

concerned takemust the qu’cntrainedre lesmesures fördragsslutande parten
required by the decision du Comile desmeasures vidtagahar de åtgär-att

decision of the Committee Ministres. der. bliva erforder-somof Ministers. liga till följd minister-av
kommitténs beslut.

3 the High Con- 3. Si la Haute Partie Därest den höga för-
tracting Party concerned Contractante interessee dragsslutande ickeparten
has takennot satisfactory n’a adopte des vidtagit tillfredsställandepas mesu-
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åtgärder inom densatisfaisantes dans före-within the resmeasures pre-
Comité skrivna fristen, skall mi-délai imparti,scribed period, the Com-

nisterkommitténdonne med så-of Ministers shall des Ministres ámittee sa
röstövervikt,décision initiale, la dandecide majorityby the som an-par

gives under be-majoritéprovided for in paragraph prévue au para- ovan,
sluta vilken verkan dessci-dessus, leswhat effect shall graphe 11 above

qu’elle ursprungliga beslut skallsuitesbe given its original comporte etto
publiceraerhållashall publish publie ledecision and samtrapport.

the Report. rapporten.
fördrags-Parties De högaContract- 4. Les Hautes4 The High

s’engagent förbin-slutandeundertake Contractantesing Parties parternato
da sig varje be-considérer obli-binding themregard á att ansecommeas on

ministerkom-elles slut,gatoiredecision which the toute sompourany
mittén fattar med till-Comitéof Ministers décisionCommittee que
lämpning vad underMinistres prendrein application destake peut avmay

för1-3 stadgats, såsomapplication desof the preceding para-para- en
bindande.précédents. siggraphesgraphs.

33.Article 33. ArtikelArticle 33.
Kommissionen skallCommission siege áCommission shall LaThe

sammanträda inomclos.in huis stäng-meet camera.
da dörrar.

Artikel 34.Article 34.Article 34.
kommis-décisions de Com- För beslutLesThe Commission shall av

sionen erfordras majo-mission prises áits decisions bytake sont ena
närvaranderitet och imajorité des membresmajority of the Members av

deltagande le-les röstningenvoting; presentsand the et votant;present
beslutdamöter; förde ladécisionsSub-Commission shall avsous-com-

underkommissionenlamission prises aits decisions by sonttake er-a
dessmajoritetmembres. fordrasmajorité demajority its members.of avses

ledamöter.

Artikel 35.Article 35.Article 35.
KommissionenCommissionLa réu-Commission shallThe sam-se

så pâkal-manträdercirconstan-nit lorsque les närthe circumstancesmeet as
omständigheterna.l’exigent. lasEllemeetings estrequire. The avcon-ces

sammankallasSecrétaire Denvoquéeshall be convened by the avpar
general-EuroparådetsGénéral Conseil deduSecretary-General theof

l’Europe. sekreterare.Council of Europe.

Artikel 36.Article 36.Article 36.
fast-KommissionenétablitCommissionLaThe Commission shall

arbets-själv sinställerréglement intérieur.its rules ofdraw sonup own
ordning.procedure.

Artikel 37.Article 37.Article 37.
kommissionensFörLe secretariat desecretariat of theThe se-

sörjasskallkretariatCommission assuréCommission shall be est ge-parpro-
EuroparådetsGénéral duSecrétairevided by the Secretary- gene-nom

l’Europo. ralsekreterare.Conseil deGeneral of the Council of
Europe.
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SECTION IV. TITRE IV. AVDELN ING IV.

Article 38. Article 38. Artikel 38.
The European Court of La Cour européenne des Den europeiska dom-

Human Rights shall Droits l’hommede stolen forcon- de mänskligasesist of judgesnumber of d’un nombre dea rättigheterna skallcompose varaequal to that of the Mem- juges égal ä celui des domaresammansatt avbers of Councilthe of Membres du Conseil de till antalsamma somEurope. judgesNo l’Europe.two Elle Europarådetspeut medlem-ne
be nationals of the comprendre plus d’unmay Mer domareänres- mar. enState. sortissant d’unsame même må icke medborgarevara

Etat. i stat.samma
Article 39. Article 39. Artikel 39.

The1 members of the Les membres de la Domstolens ledamö-
Court shall be elected by Cour élus l’As-sont väljas denter rådgi-par avthe Consultative Assem- semblée Consultative á vande församlingen med
bly by majority of the majorité desa voix expri- majoriteten de röster,avfromvotescast list of mées liste dea avgivas på listasur une per- som ennominated by the présentéepersons les över vilka före-sonnes par personer,Members of the Council Membres du Conseil de slås Europarådetsavof Europe; each Member l’Europe, chacun de medlemmar; varje med-ceux-
shall nominate three devant presenter trois lem skall härvidcan- nämna
didates, of whom two at candidats, dont deux kandidater,tre vilkaau avleast shall be its nationals. moins de nationalité. minst två skola med-sa vara

borgare i den förslagsstäl-
lande staten.

2 As for applicable, 2. Dans la oüas I mån tillämplig-mesure avthe procedure shall elle applicable,same est la mê- het skall ordningsammabe followed to complete procédure suivie kommaest till användningme
the Court in the ofevent compléter la Cour vid kompletteringpour en avthe admission of d’admission de domstolen i händelsenew cas nouve- avMembers of the Council Membres Conseil medlemmars inträdeaux au nyaof Europe, and in filling l’Europe,de et i Europarådet vidsamtpour pour-
casual vacancies. voir siéges devenus besättandet ledigbliv-aux av

vacants. platser.na3 The candidates shall Les candidats de- 3. Kandidaterna skola
be of high moral character jouirvront de la plus hög moraliskvara avand eithermust haute consideration standard skolapossess samtmo- an-the qualifications required rale réuniret les condi- tingen uppfylla de villkor,
for appointment highto tions requises l’exer- erfordras för utnäm-pour somjudicial office be juris- cice de hautes fonctions ning till högre domarebe-or
consults of recognised judiciaires être des ju- fattningar, eller rätts-ou vara
competence. risconsultes possédant lärde erkänd kompe-av

compétence notoire. tens.une

Article 40. Article 40. Artikel 40.
1 The members of the Les membres de la Domstolens ledamö-

Court shall be elected for Cour élussont väljas förter tidpour une en avperiod of nine durée de neufa Ils nio år. De kunnasont återväl-years. ans.
They be re-elected. rééligibles. Toutefois,may jas. I fråga de leda-en omHowever, of the members qui les vidmöter, detutsesce concerne mem- somelected the first elec-at bres désignés á la första valet, skola dockpre-
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mandatledamötersfyrales fonc-miére election,tion the of fourterms
upphöra efter år ochles tretions deexpiremembers shall quatreat mem-

ledamö-ytterligare fyrafinbres prendrontofthe end three auyears,
efter år.eelles mandatde troisbout tersthe of fourand terms sexans,

shall de autresmembers quatre mem-ex-more
finprendrontbresthe end of sixpire at au

sixbout de ans.years.
vilkasledamöter,dont Demembres2. Lesmembers whose2 The

upphöraskolaprendront mandatfonctionslesexpire theatterms toare
perio-inledandeefter dedes périodesfinperiodsend of initialthe termeau

och år,six dernatroisinitiales de tresix etof three and sexomyears
lott-skoladésignés utseschosen by lot by sontshall be genomparans,

verkställdeffectué dragning,tirageSecretary-General im-the sort avau
generalsekreterarenGeneralSeerétairethe firstmediately after ome-par

detl’F.urope, delbart efter det attConseil deduelection beenhas com-
förrättats.aprês första valetimmédiatementpleted.

procédé aqu’il étéaura
election.premiere

Har ledamotmembre de 3.Le3.of the3 A member av
valts förremplacement domstolen attCour élureplaceCourt elected to ena
ledamot,dontd’un membre ersättaofwhosemember term varsen

icken’est expire mandattid ut-mandat ännuexpiredoffice has not pas
beklädaskall handu löpt,acheveoffice for the termeshall hold man-

under åter-prédecesseur. befattningendat deof his predeces-remainder son
företrädarensstodensors term. av

mandattid.
ledamö-DomstolensdemembresLesmembers of the4 The

sitt uppdrag,fonctionsCour utövaterofficeshall hold restentCourt enun-
avlösas.dejusqu’a remplace- intill dessleur attAfter havingreplaced.til

så skettEfterremplace- detAprés attshalltheybeen replaced, ment. ce
fullfölja hand-skola decontinuent deilsdeal withcontinue ment,to

mål,läggningen sådanaaffaires dontconnaitre desalreadytheysuch avcases as
tagitredanvilka desaisis. meddéjâilsconsideration. sonthave under

befattning.

Artikel 41.41.ArticleArticle 41.
ord-väljerPresi- DomstolenélitLa Courshall electThe Court son

ordfö-viceVice-President förande ochdentVice- etPresident andits son
periodtrois rande förde treduréeperiod offorPresident avenpour unea

återväl-kunnareeli- DessaCeux-ci år.sontbeTheythree ans.mayyears.
jas.gibles.re-elected.

Artikel 42.Article 42.Article 42.
ledamöterCour Domstolensde lamembresLesof theThe members
tjänstgö-varjeindemnité skola förreçoiventreceive forshallCourt une

erhållaringsdagfonctions, ájour dedutyeach day of en er-parcom-a
bestammessättningComité desfixerbe deter-pensation to sompar

ministerkommittén.Ministres.Committeemined by the av
Ministers.of

43.ArtikelArticle 43.43.Article
handläggningenVidl’examen cha-dePourconsiderationtheFor av

hänskjutits tillmål,devantaffaire portéebrought be-of each somquecase
dennaskalldomstolen,constituéeelle, CourshallCourt estfore the
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consist of Chamber -Chambrea utgöras avdelning,com- en une compo- av enposed of judges. see de juges.sept Enseven sjusammansatt do-avThere shall sit feront d’officepartie Självskriven leda-as an ex mare.officio member of the juge ressortissant de tout avdelningenmot skallavChamber the judge who Etat intéressé å dé- beträffande varje stat,ou,
national of State faut, dea iany målet,är partune personne son som varaparty concerned, choix siéger den domare,or, med-pour ären qua- somthere of lite’ de juge; les des borgarenone, ia person eller, istatennoms

its choice who shall sit in juges tirésautres sont brist på sådan domare,au
the capacity of judge; the sort, débutavant de vilken statenen person,

of the other judges l’examen l’affaire,denames såsomutser att taga sätepar
shall be chosen by lot by les soint du President. domare; de övriga domar-
the President before the utväljasnas namn genom
opening of the lottdragningcase. presiden-av

innan måletten lörjar
handlaggas.

Article 44. Article 44. Artikel 44.
Only the High Con- Seules les Hautes Par- Endast de höga för-

tracting Parties and the ties Contractantes la dragsslutandeet parterna
Commission shall have Commission qualite ochont kommissionen äga
the right bringto presenter devant hänskjuta måla case tillettpour se
before the Court. Cour. domstolen.

Article 45. Article 45. Artikel 4:5.
The jurisdiction of the La competence de la Domstolens behörighet

Court shall extend all Cour s’étendto å lestoutes omfattar alla tvister rö-
concerning the in- affairescases l’in- randeconcernant tolkningen och till-

terpretation and applica- terprétation l’applica-et lämpningen dennaavtion of the Con- tionpresent de la présente Con- konvention, de högasomvention which the High vention les Hautes fördragsslutandeque parterna
Contracting Parties the Parties Contractantes eller kommissionenor hän-ouCommission shall refer la Commissionto lui skjuter till domstolen isou- en-in accordance with Ar- dansmettront, les condi- lighet med bestämmelser-
ticle 48. tions Particleprévues i artikel 48.par na

48.
Article 46. Article 46. Artikel 46.

1 Any of the High Chacune des Hautes Envar de högaavContracting Parties Parties Contractantes fördragsslutandemay parterna
at time declare that n’importeåany peut, quel må helst förklaranär somrecognises compul- déclarermoment, sigas erkänna. i allaattrecon-

ipso facto and with- naitresory obligatoire fragor angående tolkningcomme
specialout theagreement de plein droit et och tillämpning dennasans con- avjurisdiction of the Court vention spéciale, la juri- konvention domstolens

in all matters concerning diction de Cour jurisdiktion förär partensurthe interpretation and les affairestoutes tvingande i ochap- för sigconcer-plication of the interpretationpresent nant och särskildet utan överens-
Convention. Papplication de la kommelse.pré-

Convention.sente
2 The declarations 2. Les declarations ci- 2. Förklaringar,re- somferred aboveto be dessus viséesmay pourront må avgivasovan avses,made unconditionally être faites villkorpurement et ellerutanor under

condition of reciproc- simplementon villkor ömsesidighet iou sous con- omtheity ofpart several dition de réciprocitéon de förhållandet till flera eller
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certain other High plusieurs fördrags-de de vissa andra högapartor ou
Contracting Parties for certaines eller förParties slutandeautres parteror

specified period. Contractantes viss tid.a ou pour
durée determine-e.une

3 These declarations Ces declarations skolaFörklaringarnasc-
shall be deposited with remises Secrétaire Europarå-deponeras hosront au

Secretary—General Généralthe of du Conseil de generalsekreterare,dets
l’Europe quithe Council of Europe skall överlämnatrans-en av-som

tillwho shall transmit copies copie Hautes skrifter desammamettra aux av
thereof the Con- Parties fördragsslutandeHigh Contractantes. högadeto
tracting Parties. parterna.

Article 47. Article 47. Artikel 47.
The Court Cour être hänskjutasonly La Mål måpeutmay ne

d’une qu’-deal with after saisie affaire domstolenthe till änannata case
kommissio-Commission has acknow- la constatation,aprés efter det attpar

ledged l‘é-chec ickethe failure of ef- la Commission, de fastställt, detattnen
friendlyforts for settle- du reglement amiable lyckats nå uppgö-et att ena

within délai innanand the dans de trois mois relse i godo, samtment
Particle föreskriv-period of three i artikel 32months prévu a 32. den

månaderprovided for in Article 32. fristen trena av
utlöpt.

Artikel 48.Article 48. Article 48.
förutsättningUnderThe following condition attAmay que

för-berörda högaPartiebring before the Contractan- denHautecasea
s’il n’y dragsslutandeprovidedCourt, that the intéressée, parten,te omen a

så-finnesqu’une, det endastHigh Contracting Party les Hautes enou
berörda högaeller deContractantes in- dan,concerned, there only Parties

s’il fördragsslutandethe High Contract- plus parter-téressées,one, or en ay
flera,finnesd’une, deting Parties concerned, soient soumises a omna,

under-obligatorisktobligatoirethere than juridiction äromore one, are
domstolens juris-kastadesubject the compulsory Cour défaut,de la ato ou,
eller, sådiktionjurisdiction ärof the Court consentement omouavec

samtyckemedl’agrément fallet,failing that, with Hautethe de avor,
för-högaberördadenof the High Con- Partie Contractante in-consent

dragsslutandes’il n’ytracting Party parten,concerned, téressée, omen a
så-finnesendastqu’une, des Hautes detthere only enone, or ou

berördadedan, ellerHigh Contracting Parties Contractantes in-of the av
fördragsslutandes’il plus högaParties concerned there téressées, par-en ay

finnes flera,être detthan d’une, Cour terna,peut ommore one:
hänskjutasmålkansaisie: ett

domstolentill genom
kommissionen;ala Commission;a the Commission; a par

fördragsslutan-l högPar-Hauteb High Contracting b par unea
medborgaredewhose national tie Contractante dont part,Party vars
förfördelad;ressortis-alleged be victim; victime estto uppges varaa

sant;
fördragsslutandehögec High Contracting Haute Par-c par unea

fal-hänskjutitquiwhich referred tieParty the Contractante part, soma
kommissionen:tillletCommission;the Commission; saisi latocase

fördragsslutan-d högd Contracting Haute Par-High d unea par
vilken klago-demise motParty which the Contractante part,against tie en

riktats.maletcomplaint has lodged.been cause.
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Article 49. Article 49. Artikel 4.9.
In the of Endispute deevent contestation I händelse tvistcas rö-av

whetherto the Court point de savoir rande domstolensas behö-sur
jurisdiction,has the Cour compétente,mat- est righet skall frågan härom

shall be settled Courter by the decide. avgöras beslutgenom av
decision of the Court. domstolen.

Article Article50. 50. Artikel 50.
the Court finds Si decisionthat de la Cour Därest domstolen fin-

decision qu’unedeclare decision beslut eller åtgärdatta or a measure ner,
taken by legal authority prise rättslig myndigheta ou une mesure or- av en

other authority of donnée autorité eller myndighetor hosany par une annan
lligh Contracting Party judiciaire toute någon hög fördragsslutan-autrea ou
completely partially d’uneautorité Partie Con- de helt eller delvispartor

in conflict with the obliga- tractante står i stridtrouve de för-motse en-
tions arising from tiérementthe partielle- pliktelser, härröraou som ur

Convention,present and oppositionment denna konvention, ochen avec
the internal law of the des obligations découlant därest sagda in-parts

said Party allows only de presente Conven- hemska endast tillrätt en
partial reparation he tion,to droit interneet del medgiver att gottgö-
made for the laditede Partie relse lämnas för beslutetsconse- ne per-

of this decision qu’imparfaitementmet eller åtgärdens verkning-quences
d’effacerthe decision of les consequences skall domstolensor measure, ut-ar,

the Court shall, de decision decette slag, så befinnes nöd-neces- ou om
afford just satisfac- lacette decision välldigt, tillerkänna densary, mesure,

tion the injured de la Cour s°ilto accorde,party. förfördelade skä-parteny
lieu, å la partie lésée lig gottgörelse.a

satisfaction équitable.une

Article 51. Article 51. Artikel 51.
1 Reasons L’arrétshall be de Cour Domskälen skola an-

given for the judgment motivé.est givas i domstolens utslag.
of the Court. Om domarena icke äro

2 the judgment l°arrêtSi n’exprime eniga utslaget i dessom
does not inrepresent tout partie helhet eller till någon del,pas en ou en
whole in l’opinionthe unanimepart des ju- varje domareägeror un- rätt
animous opinion of the jugetout avgiva sittatt särskildages, aura
judges, judge shall d’ydroit joindre l’exposé votum.any
be entitled deliver deto opinion indivi-a son

opinion. duelle.separate

Article 52. Article 52. Artikel 52.
The judgment L’arrétof the de la Cour Domstolensest utslag är

Court shall be final. définitif. slutgiltigt.

Article 53. Article 53. Artikel 53.
The High Contracting Les Hautes Parties De höga fördragsslu-

Parties undertake s’engagentContractantesto tande förbindaparterna
abide by the decision of å conformer deci- sig sig efteratt rattase aux
the Court in sionsto de la Cour dans les domstolens utslag i allacaseany
which they parties. litiges auxquels elles de mål, i vilka desontare äro

parties. parter.
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Article Artikel 54.Article 54. -54.
Ifarrét utslag sko-The judgment of the de Cour Domstolensest

minis-shall tillCourt be transmitted transmis Comite des översandasau
the Committee of Min- Ministres qui surveille terkommittén, över-to somen

l’exeeution. verkställan-isters which shall vakar derassuper-
vise its execution. de.

.-lrlikcl 5:3..lrticle -55.Article 55.
skallétablit Domstolenshall draw La CourThe Court upp-son
arbetsord-reglement fixe sinrules and shallits et ratta egensa pro-up own

sittcédure. ning och bestämmadetermine its proce-own
riittegångssätt.lure.

Article :Stl Artikel 56.Article -56.
valetelection förstaLa premiere Detelection1 The first av

ledamöterla Cour domstolensdes memhres deof theof the members
sedan delieu les skallapresshall take placeCourt äga rum,aura que
de högadeclarations des Ilautes förklaringarthe declarations byafter av

fördragsslutandevi-Parties Contractantes parter-Contracting Par-Highthe
i arti-l’article 46ámentioned in Article sées auront omnämnasties na, som

huit. uppnåttatteint nombre de kel lö, ha ettreached total of16 have an-a
tal åtta.eight. av

mal han-C-tre kanIntethe La Cour 2.2. peut2 No necancase
föredomstolenelec- skjulas tillsaisiethe Court cettebrought before avant

niimnda val.tion.this election.before

AVDELNING V.I‘ll‘Rli V.V.SECTION

Arlikel 57.Article :37.Article 57.
Euro-Partie Pâ anmodanToute Hautereceipt ofOn request ava

generalsekrete-fournira parådetsContractanteSecretary-Gen-thefrom sur
hög för-Secretaire skall varjelemande duCouncil of Eu-theeral of rare

till-Conseil de dragsslutandeGeneral du partContract-Highanyrope
upplysningarl’Europe explications handahållalesfurnishshallPartying an

vilket dessla maniere detrequises pásätt,of theexplanation sur omman-
lagstiftningdroit interne inhemskadont sä-internalwhich itsin as-sonner

ef-effec- effektivtl’application kerställereffective ettthelaw sureensures
bestämmel-disposi-les terlevandetive deofimplementation of toute avany
konvention.Convention. i dennations deCon-provisions of this cettethe serna

vention.

Artikel -38.:38.Article58.Article
Kommissionens ochdela Com-Les dépensesof theThe expenses

utgifter skoladomstolensde la Courmission soutCourtand the etCommission
Europarådet.bestridasConseil dedua la chargeby theborneshall be av

l’Europe.Council of Europe.

Artikel 5.‘.Article -3.’.59.Article
Kommissionens ochleLes membrestheofmembersThe

domstolens ledamöter haCourde laCommissiontheand of etCommission
sin1’exer— utövandetunderpendantjouissent,entitled.heshallCourt av

till deverksamhetfunctions, rättleursof cice dedischargeduring the
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functions,thier theto des privileges immuni- privilegieret denoch immu-
privileges and immunities l’articletés prévus ~10 nitet, i artikelsom avses
provided for in Article 40 du Statut du Conseil de -lO Europarfldets stad-av
of the Statute l’Europeof the dans leset Ac- och i de avtal in-gar som
Council of Europe cords conclusand de gåttsvertu i kraft sagdaen av ar-

thein made article.agreements cet tikel.
thereunder.

Article 60. Article 60. Artikel 60.
Nothing in this Con- Aucune des dispositions lntet i denna konven-

vention shall he construed de la Conventionpresente lion må tolkas he-som en
limiting derogating interprétee griinsning eller inskränk-as or ne sera com-

from of the limitanthuman ning någonporlant deany me ou av av
rights and fundamental atteinte Droits tit‘ mänskliga rättigheteraux
freedoms l’hommewhich be liberteset eller grundläggande frihe-may aux
ensured under the laws of fondamentales qui vilka mater.pour- vara garan-

High Contracting raient être terade i de höga fördrags-any reconnus con-
Party under other formément lois de slutande lagaror parternasany aux

which Partieagreement to Contractantetoute eller i nagon kon-annan
Party. å Conven-toute autre vention, vari dea ou iiro par-

tion a laquelle Par-cette ter.
tie Contractante est par-
tie.

Article 61. Article 61. .lrlikel 61.
Nothing in this Con- Aucune disposition de Intet i denna konven-

vention shall prejudice la presente Convention tion skall inskränka dene
the conferred atteinteporte befogenheter, tiller-powers on aux pou- som
the Committee of Minis- voirs conférés Comite känts ministerkommittenau

by the Statute of the des Ministresters Sta- Europarådetspar genom
Council of Europe. l’Eu-du Conseil detut stadga.

rope.
Article 62. Article 62. Artikel 62.

The High Contracting Les Hautes Parties De höga fördragsslu-
Parties that, Contractantesexcept tanderenoncent avståparterna öm-agree
by special réciproquement, saufagreement, sesidigt, i händelseutom
they will avail them- compromis special,not a särskild överenskom-se av
selves treaties, prévaloir des traités, melse, från hegagnaattconven- con-
tions declarations in ventions declarations sig fördrag, konven-or ou av
force between them for existant elles, tioner ellerentre deklarationer,en
the of submitting, de voie gällandesoumettre, mellanäropurpose vue par som
by of petition, dis- de requête, différend dem, för attway ansö-a un genom

arising of the in- l’interprétationdepute out né kan hänskjuta tvist,ou en
terpretation applica- applicationde de pré- uppstår rörande tolk-or som
tion of this Convention Conventionto a ningen ellersente tillämpningenun

of settlement mode de reglement denna konvention,autre tilla means av
other than those provided ladite reglering iprévus ordningque ceux par annan
for in this Convention. Convention. stadgas i konven-an som

tionen.

Article 63. Article 63. Artikel 63.
1 Any State Tout Etat Statat må vid sinpeut, rati-may au

the time ratificationof its de ratification ficering ellermoment helstnär som
time thereafterat a tout notifikaautre-momentor any ou genomsenare en
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suite, declarer,declare notification tion, stáilld till Europarå-hy par par
Secre- notification adressee detsaddressed the generalsekreterare.to an

of the Coun- Secretaite General du förklara kon-tary-‘xeneral dennaatt
|’liurope,Conseilcil of Iiurope that the de vention skall tilliimpas paque

Convention shall alla ellerpresente Convention depresent ter-nagot, av
siappliqueraofextend all a les ritorier. vilkas inter-fortousto ter-or any

|unfor ritoiresthe territories whose quelcon- nationella forliimlelserou
international relations des territoires dont i lraggastatenque arar.s

les relationsresponsihle. inter-assure
nationales.

s’ap-The Convention 2. La skall2 Convention Konventionen‘’.
shall extend the pliquera territoire tillzinipas eller dedetto ter- au on pa
ritory territories named territoires ulesignes territorier, :ingivas ior aux som
in the notification from dans notification notifikationen, frana tret-as par-

after tirthe thirtieth day the dn trentieme jour qni tionde dagen. eller let all
receipt of this notification suivra date a laqnelle l~.uropar:nlets generalse-
hy the Secretary-ienerzil Seeretziire ieneral du kreterare mottagit noti-

Conseil |l£uropeof the Council of liurope. de fikationen.aura
notification.cettereeu

The provisions of lans lesditsZl Il. terri- lnoni niinnirladeJ..
shall les dispositionsthis Convention he toires likviille territoriern:i skola

applied territoriesin sueh Convention konventionens ln-stiim-presente
regard, appliqueeswith due however, melser til|:‘impas med han-seront te-en

loeal requirements. l‘S till lokala for-neces- vad denant coinpteto syn
sites locales. hallandena kräva.

which Tout Iitat qui fait avgivit4 Any State Stat,a som
declarationhas made declaration in conforme- förklaring enligta une ovan.

with premier helst dar-accordance kanment närpara- au para- som
article.graphegraph 1 of this Article de efter förklara.cet w staten

time there- a l‘lI‘1lffillll(‘ eller fleraat peut. tout moment ettmay any par
after declare behalf of suite, declarer relative- de förklaringenmedon av

plusieursof the terri- a avsedda territoriernaInent unone or more ou er-
tories which the dee- des territoires vises dans kommissionenkänner så-to

qu’ildeclarationlaration relates that hehiirigcette att mottagaac- som
la de ansökningar fran enskildathe competencecepteaccepts competence

Commissionof the Commission ieke-stzitligato re- pour con- personer, or-
requetespetitions from in- naitre des de ganisationer ellerceive grupper

d‘or—physiques, enskildadividuals, i enlighet mednon-govern- personnes av
organisations ganisations artikel 24 denna kon-mental gouverne-or non av

individuals in mentales deof de vention.groups ou groupes
with Article particuliersaccordance conforme-

Particleof the Conven- a 2.’ de2.3 mentpresent
Convention.tion. presente

Article 64.Article 64. .vlrtilrel 4.
Tout Etat1 Any State Vid undertecknan-peut,may, au

signing Con-this det signaturewhen det denna konventionmoment av
vention when deposit- de Conventionpresente eller deponerandetor av ra-
ing its instrument of rati- du depot de in- tifikationsinstrument kanou son
fication, make de ratification, forhehallstrument stat gorareserva-a en

of formulertion in medreserve :avseenderespect a nagonany par- une au
of d’uneticular provision the sujet disposition särskild lest:innnelse i

particuliereConvention the de Conven- konventionen, i den månextentto
in force tion, dansthat law then on lagstadgande, da ägermesureany som
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in loi alors vigueurits territory in giltighet inomnot statens ter-une en
nestconformity with territoirethe ritorium, icke överens-sur son paspro-

vision. conformeReservations of a disposi-cette med bestämmel-stämmera
general character tion. Lesshall reserves de Förheliåll allmännot ca- sen. av
he permitted this raetere generalunder karaktär tillåtas ickesontne en-
Article. autorisees ligt dennatermes arlikel.pas aux

du article.present
Any reservation Toute emise2 2. reserve Varje forliehall, som

conformementmade Articleunder this enligt dennapresent artikel,göresau
shall article brefbrief skall innehållacontain state- comporte kortuna en

lade loiof law expose redogörelsethe för detment herör-con- en cause.
eerned. da lagstadgamlet.

.lrl1rIe.lrIiIe 65. 6-}. .trlikel IJ.
Contracting Lne Haute Partiel lligh lin hög fördragsslu-.

Party the Contractante de- tandedenounce ickepeut partmay ne ma upp-
Convention only la Con- dennapresente konventionpresent säganoncer

after qu’apres l’e.pira-of five ventionthe expiry förrän efter utgangen
d’unfrom date tion delai dethe cinq fem frän lagenar föryears on av

which Party a partir de datebecame dess ikraftträdande ochansa
months’ l‘entree vigueurand after six de med iakttagandeto en av en

Conventionnotice contained in a egard uppsägningstida no- son pa sex
tification preavisaddressed the månaderto et moyennant samtun genom no-
Secretary—General of de six mois, donne tifikation,the ställd till Euro-par
Council of Europe, who notification adressee parädets generalsekrete-une
shall Secretaire General duinform the other skallläromau rare. som un-

l’Europe,High Contracting Parties. Conseil de qui derrätta de övriga höga
informe les Par- fördragsslutandeautres parter-en

ties Contractantes. na.
Cette2 denuncia- denonciation Uppsägning fâr ickeSuch 2.a

tion avoir effet till följd,shall have the den ifråga-not peut attne pour
effect of releasing de delier la Haute Partie varande höga fördrags-the
High Contractante interessee slutandeContracting Party loses franparten

obligationsobliga- des sina förpliktelserconcerned from its enligtcontenues
tions dans Conven-under this Conven- presente denna konvention beträf-
tion in tion qui fande någonof åtgärd,respect act en ce concernc somany
which, faitbeing capable of qui, kan kränkningtout pouvant utgöra en
constituting violation constituer violation sådana förpliktelserune ava
of such obligations, de ohligations, aurait och hamäpartenmay ces som

accompli elle utfört förehave been performed by den dag, däété par an-
before the terieurement a date uppsägningen blevdate aat ver-

1awhich the denunciation laquclle denonciation kande.
became effective. produit effet.

meme fordragsslu-3 High Contract- Sous En högAny 3. reser-
d’étreing which PartieParty shall cesserait tande upphörpart, somve

be Member Conventionof a medlem Euro-presenteto attcease a vara av
the Council of Europe Partie parådet, upphör underContractantetoute

be d’etreshall Party qui cesserait Mem- enahanda villkorto attcease a vara
l’Eu—this Convention bre i denna konvention.under du Conseil dcto part

the conditions.same rope.
Convention4 The La Convention Konventionen mäpeut

denounced in être conforme- bestämmelsernabe denoncee enligtmay ac- un-
with the provi- dispositions des der be-cordance l.~3.ment uppsijgasaux

sions of preceding paragraphes precedents träffande varje territo-the pa-
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ragraplis in ofrespect qui tout rium,any fören vilket dence för-concernc
territory which hasto territoire auquel elle éte klarats tillämplig enligta
been declared to extend déclarée applicable artikel 33.aux
under the of Articleterms Particledetermes 63.
63.

Article 66. Article 66. .lrlikel 66.
1 This Convention La presentc Conven- Denna konvention

shall be the sig- tionto est a sig-ouverteopen föriir öppen underteck-
of the Membersnature of des Membresnature du nande medlemmarna iavthe Council of Europe. It Conseil l’Europe.de Elle Europarådet. Den skall

shall be ratified. Ratifica- ratifiée. Les ratifica- ratificeras.sera Ratifikatio-
tions shall be deposited tions déposéesseront pres skola deponeras hosnernawith the Secretary-Gen- Secrétairc General du l-luroparadets generalsek-
eral of the Council of Conseil l’Europe.de reterare.
Europe.

2 The Con-present 2. La présente Conven- Konventionen skall
vention shall into tion entrera vigueurcome triida i kraft, då tio rati-en
force after the deposit of apres depot de dix in- fikationsinstrument depo-

instruments often rati- destruments ratification. nerats.
fication.

3 As regards sig- Pour signatairctoutany För signal-iirniakt,
ratifyingnatory subse- qui ratifiera ultérieure- ratificcrar sedermera.som

quently, the Convention Conventionment, skall konventionen trädaen-
shall into force at vigueurtrera descome i kraft den dag, då rati-en
the date of the deposit of dépot l’instrumentde de fikationsinstrumentet de-
its instrument of ratifica- ratification. poneras.tion.

4 The Secretary-Gen- Le Secretaire Géné- Europarådets gene-eral of the Council of Eu- ral du Conseil l’Europede ralsekreterare skall under-
shall notify all the notifiera á les Mem-tousrope allarätta medlemmar i

Members of the Council bres du Conseil l’Eu-de Europarådet konven-omof Europe of the l’entréeentry vigueur tionens ikraftträdande,rope en
into force of the Conven- dela Convention, les och pâ de höganoms namnention, the of the des Hautes Parties Con-names fördragsslutande parter,
High Contracting Parties l’aurontquitractantes ha ratificerat den-som
who have ratified it, and ratifiée, ainsi de- och depone-que samma omthe deposit of all instru- depöt instrumenttout de rande ratifikationsin-avof ratificationments ratification intervenu ul- strument, skersom se-which be effected térieurement.may nare.
subsequently.

Done Rome this 4that Fait á Rome, 4 Upprättat i Rom den 4no-
day of November 1950 in vembre 1950, français november 1950 på engel-en
English and French, both anglais, les deux ska och franska, vilkaen ba-en

being equallytexts faisanttextes également da skolaau- texter äga sam-thentic, in single foi, seul exemplairea vitsord,copy ien un samt ettma
which shall remain de- qui déposé dans les enda exemplar, skallsera somposited in the archives of archives du Conseil de deponerat i Europa-vara
the Council of Europe. l’Europe. Le Secrétaire rådets arkiv. Generalse-
The Secretary-General Général communiquera kreteraren skall överläm-en
shall transmit certified des copies certifiées bestyrkta exemplar tillcon- na
copies each of the sig-to formes a les signa-tous signatärmakter-envar av
natories. taires. na.
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tillTilliiggsprotokolladditionnelProtocoleProtocol theto aconven-
angåendekonventionenconvention detion protection lafor the sa.uve-

mänskligadeskydd fördeand garde des droitsof human rights
libertés och derättigheternadesPhommefundamental freedoms. et

frihe-grundläggandefondamentales.
terna.

lhtlertecknadeGtllClIlLIllUIllLes sig-sig-The iovermnents rege-
med-vilkaÄiemhres ringar.Ålem- nataires, du iirohereto, beingnatory

liuroparadet,lonseil ll{u:ope. lemmarLlonncil oi deof thebers av
hava.Europe,

at-vidtagabeslutnatake llcsolus preudre des attresolxed aBeing tn
kollek-ägnadegiirtler attthe ‘Ol-steps to mesures propres as-ensure

vissasäkerställacollec- tivtof gar:1nlie ävenenforeementlective surer
fri-ochråittigheteiandraliherlesfree- tive de droitsrights ;mdcertain ei

redandeheterqui figu-those :mdoms other than aulres somque crux
Iavdelningupptagits iTitre llcja dansincludedalready in Sec- rent av

angáendekonventionende Zonvention del of the Ionventiontion sau-
miinskligaskydd för dedes Droiis deof Hu- vegardefor Protectionthe
och de.rättigheternal’hommc les libertesFunda-Rights and ctman

friheternagrundläggandefondamentales, signee asignedFrecdomsmental
i Rom denundertecknad1950novembreRome 4Rome 4th Novem-at on

1950 i detnovemberda 4ci-aprês denommeeber, hereinafter1950
kon-benämndföljandeConvention,Con-referred theto as

ventionem,vention,
övcrenskommitdefollows: SontHave agreed S011]convenus ceas

följer:qui suit:

ARTIKELAaricus:RTILjLE
juri-fysisk ellerphvsi- EnvarToutelegalnaturalEvery personneor

till sinrättdiskdroitmoraletheentitled to personsaouqueperson
skall lämnasegendomde. biens.of hispeaceful enjoyment respect sesau

må bero-Ingenokränkt.être prive deshall Nulpossessions. No peutneone
egendomsin annat anproprietehisdeprived ofbe vaspourquepos- sa

intresseallmännasi detpubliqued’utilitein the etsessions except cause
förutsatt-under deochconditions pre-lesand sub- danspublic interest

lagangivas iprin- ningarla loi lesconditions etject theto somvues par
all-folkrattensochdu droitand cipes générauxfor hy lawprovided av

grundsatser.international. miinnaprinciplesthe generalby
international law.of

Ovanstaende bestäm-dispositions prece-Lesprovi-The precedin-.2
likvälinskränkamelserat-shall however, dentessions portentnot. pasne

icke ratt attstatsdroitthe teinteimpairin enpos-queauany way
lag-sadangenomföradeles Etatssedent mettreright of State toa
fin-stiftningquils statenloisvigueur leslawsenforce such somenas

erforderlig för att.necessairesjugentdeems to pour nercon-necessary
vissnyttjandetregleradesreglementer tusagn-the oftrol pl‘0pe1t‘ avusc

i överensstäm-egendomaconformenientthe bienswithaccordancein
allmännasmed detmelseFinterêt generalinterestgeneral to pourouor
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för säker-of paiement les intresse eller attthe payment assurersecure
skat-dautrcs ställa betalningimpotsother contribu-taxes avcon-ouor

palagor ellerdes och andralributionstions penalties. teramen-ouor
viten.böter ochdes. av

.ltl‘l|l-ll..ämnenaARTICLE
förvägrasvoir inget ma.ul rät-No shall be de- peutne seperson

Vidundervisning.tilldroit linstruc-educa- refuser ánied the right tento
verk-denl’exer- utövandetof danstion. In the exercise tion. LEtat. av

patagakanfonctions qu‘il samhetfunctions which cice des statenany
uppfostransig i fragarelation dans do-in to omassumeraassumes

skallundervisningl’éducation de. ochteach- maine deeducation and etto
föräld-respekteraFenseignement,ing. the State shall statenrespectcrare-
tillför-das-of droit des attthe right rattparents parentsspect rarnas

sina barneducation säkrasuch education cette etto upp-ensurerensure
undervisningochconfor- fostranconfor- enseignementand teaching in cet

i överensstäm-leurs convic-their reli- mement amity with starsomown
föräldrarnasmedphilo- melsephilosophical religieusestionsgious and et

filosofiskaochreligiösasophiques.convictions.
iert&#39;gelse.

ll’l‘lKI-II.ÅRTlCLl-I ÅRTICLL3.
fördragsslu-trögaDeIlautes PartiesThe High Les Con-Contracting

förbindatandesengagent parternaParties hold aundertake tractantesto
ochfriaanordnasigorganiser,free á des interval- attelections at reason-

skäligaval medhemligaraisonnables, des elec-able intervals lesby secret
undermellanrum samtlibresballot, conditions tions scrutinunder au

tillför-förhållandenwhich dans les conditionswill the free secret, somensure
folket attsäkra rättenqui 1a libreexpression of the opinion assurent ex-

sinuttryck åtfrittde l0pinion duof the the pressionpeople in ge
beträffandemeningchoix duchoice of peuplethe legislature. sam-sur

denmansättningenlegislatif. avcorps
församlingen.lagstiftande

4.ARTIKEL.-nr1cLE 4.ARTICLE
fördragsslu-Varje högPartieHauteAny High Contracting Toute

vid under-måtande partParty Contractantethe time of peut,at aumay
ratifice-ellertecknandetsignaturede lasignature ratification momentor

protokolldettarandetratification duthereafter detimeat axany ouor
helstelleraProtocole närcommunicate presentthe Se- senareto somou

Europarådetstillställasuite,cretary-General of the. ge-momenttout. par
för-neralsekreterareSecre-communiquerCouncil of Europe de- enaua

vilkenangaende iklaringConseilGeneral duclaration tairestating the ex-
högadenutsträckningdeclara-lEuropewhich under- detent to une.

forclragsslutande partenindiquanttakes that provisions tionthe mesure
tillämpasig attförhindersen-elleof the laquelleProtocol danspresent
i proto-bestämmelsernadisposi-lesshall apply of the asuchto gage quece

territorier,kolletProtocole somterritories for the inter- tions du present pa
ochförklaringeniangivasterri-national a telsrelations of which s‘appliquent

internationellaför vilkasdesignesresponsible quitoires sontas are för-högadenförbindelserdeclaration etnamed therein. dans ladite
lragsslutande partenrela- sva-lesdont elle assure

internationales.tions rar.
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Any lligh Contracting‘ Toute llaute Partie flog fordragsslnlamle
Party which has quiContractante avgivit förkla-part,com- a coin- som
municated declaration munique declaration ring jämlikt nastforega-a une
in virtue of the preceding du paragraphe endeertu stycke, ma nären som
paragraph from time precedent de helstpent, avgiva förkla-tempsmay nya

time communicateto a communiquer ringar,autre. andra inne-a une som
further declaration modi- nouvelle declaration hållet i tidigare avgivetmo-
fying the of difiant lesterms de förklaringtermes eller bringa till-touteany
former declaration declaration anterieure lämpningenter- bestäm-avor ou
minating the application fin a lapplica—mettant melserna i protokollet att
of the provisions of this tion les dispositions du upphöra beträffande. visst
Protocol in of present Protocolerespect territorium.any sur un
territory. territoire quelconque.

A declaration made in [ne declaration faite enlighetI med denna
accordance with this conformementAr- pre- artikel avgiven förklaringau
ticle shall be deemed article consi-to sent skall tillkommen isera anses
have been made in deree. ete tiverensstammelse medavantac- comme ar-
cordance with Paragraph faitc conforineinenl tikel tiil l i kon-au mom.
l of Article of63 the paragraphe 1 de larticle, ventioiien.
Convention. 63 de Convention.

.—n’rn:1.i-: .-nri:x.i-: .ltllll’.I. .3.
.—s between the High Les Hautes Parties l förhållandet mellan

Contracting Parties the Contractantes considere- de höga fortlragsslutandc
provisions of Articles les articlesront skola artiklarnaet parterna

3 and ofl this Protocol le Protocole 3 och l i detta proto-ce connne
shall be regarded ad- des articles additionnels koll såsom tillagg‘ tillas arises
ditional Articles the á Conventionto konventionen,et toutes och skola
Convention and all the les dispositions de Con- alla bestämmelser i kon-
provisions of the Conven- vention s’appliqueront ventionen tillämpas ien en-
tion shall apply consequence. lighet härmed.accor-
dingly.

ARTICLE 6. .-nri:Li-: .ltl‘lKl-II. ti.
This Protocol shall be Le Present Protocole letla protokoll iir op-

for signature by the signatureest ouvert for undertecknandepetopen
Members of the desCouncil .Iembres du Conseil de medlemmarav av
of Europe, who the ll5urope,de signataires I-Luroparadet under-are som
signatories of the Con- de Convention: tecknat konventionen: detscra
vention; shall he rati- ratifie meme skall ratificeras samtidigttempsen
fied theat time Convention med eller efter ratifiee-same as que on

after the ratification apres ratification de randet konventionen.or av
of the Convention. shall celle-ei. Protokollet skallentrera triida ien

into forceenter after the vigueur apres depot de kraft, la tio ratifika-
deposit of instrumentsten dix instruments de rati- lionsinstrument depone-
of ratification. As regards fication. Pour sig- For signal:nniakl,tout rats.

signatory ratifying nataire qui ratifiera ratificcrar sedermera,any som
subsequently, the Pro- ulterieurement, Pro- skall protokollet trada i
tocol shall into forceenter toeole vigueur kraft den dag da ratifi-entrera en

the date ofat the depo- les depot linstru-de kationsinslrumentct de-
sit of its instrument of de ratification.ment poncras.
ratification.

The instruments of rati- Les instruments de rati- llatifil;ationsinstru-
fication shall be depo- fication deposes skola deponcrasseront menten
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IiuroparádetshusGeneralSeeretzurepros gene-thesited with Secretary-
harralsekreterare,[Europede‘.onseilCouncil somof duof theGeneral

med-allaunderrättales attqui noliliera tousnotifywillwhoEurope,
palemmardelesNlembres namnenof the omMembersall nomsnames ratificerat.demratilie.qui lunronl‘rati-who have somthoseoi roux

ll‘l.

Paris deniFppriittatFait Paris.a IlltheParisl0ne marsat on engelskapå195220français19.32. et1952,March marsofday20th enen
bådavilkafranska,ochdeux texleszmglais, lesFrench.andEnglishin

skola ägaloi. texteregalement sammaiaisantequallybeingboth entexts
endaivitsord, ettqui samtexemplairtseulsingleinauthentic, una skallexemplar,lesdansdepose vararemain somwhich shall ar-seracopy EuroparâdetsideponeratlF.u-Conseil dechives duarchivesleposited in the

ieneralsekretera-arkiv.Gene-SecrelairtLeof Europe..Councilthe.of rope.
be-overlâiinnaskallcommuniqueraralSecretary-General renThe co-en

tillexemplarstyrktaaconformeeertiliée en-piecertifiedtransmitshall co-
signatåirmziklernasdesehaeunof the signa- aveach vargouverne-pies to

regeringuir.signalaires.mentsGocrmnent.tory

KonungarikelFörPour ioncrnen1entioverumenlFor the
regering:låelgiensBelgique:dedu Havannaofkingdomof the

Belgium:
Zeeland.PaulZeeland.PaulZeeland. nanPaul vanvan

KonungariketFrfiouveriiexiielitPourGovernmentFor the
regering:Danmarksdedu Rovaun1eofKingdomtheof

Danemark:Denmark:
Kraft.Ole BjørnKraft.BjornOleKraft.BjørnOle

RepublikensFranskade FöriolwernementPourGovernmentFor the
regering:trançaise:RépubliqueRepublic:Frenchof the
Schuman.Schuman.Schuman.

Förbundsrepublikende ForGouvernementPourGovernmenttheFor
regering:ljvsklandsfederala:RépttbliqueFederalGermantheof

allemande:Republic:
.-ldenauer.l lenaucr.Adcnauer. .
KonungariketForlllGouerneInei1tPourGovernmentFor the

regering:GreklandsGrece:deRoyaumeofKingdomof the
Greece:

Raphael.lt.ltaplmel.R.Raphael.R.

underteeknandetVid avde signa-.~lu momentsignaturethe time.lt grekiskaprotokoll gördettaProlocole,du presentthe Greek lureProtocol,this artikeljämliktrcgeringcnhellenique,Gouvcrnemenlpursuant toGovernment, följandekonventioneni64U4l’articledeprévalanlthe Conven-Article 64 se urti-beträffandefiirbehtillfor-Convention.ladilcdefollowingthemakestion, niistDetprotokollet:Iccl ixuivuntc,mule la reserve.-lr-relatingreservation to
paragrafensiordet.vistaduI‘articIeProtocol: portanttheticle 2 sur filosofiskammening,andraphilo-Protocole: Le mottheapplicationThe
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mord philusopliieul, .s0phique Iequel ter- kommer alt i irck1andliII-par se
uvhiclz the penultimate mine second paragraphe Iämpas i överensstämmelse
word 0 the ser-und de Particlesenlenre med hithörande bestämmel-recevra en
u .lrtirle will. in Grenireere. application iden inre lagstiftningen.une con- ser
mnornz with the relevant orme dispositionsuu.v y
:Ir;1v1.s-innsn internal Iegis- relutives le Ia Iägislulion
laliun. inlñriezzre.

For the iovernment För Isländskaof Pour Gouvernement de
the Icelandic RepublikensRepublic: Republique regering:islandaise:

Petar Benediklssoiz. Pelur Bencdiklsson.Petar Benediktsson.

For the Government ot För IrländskaPour Gouvernement de
the Irish Republic: Republikens regering:République irlandaise:

Práinsias PráinsiasMac Aogáin. Práinsias Mac Aogáin.Mac Aøgáin.

For the. Government of För ItalienskaPour Gouvernement de
the Italian Republic: RepublikensRépublique regering:italienne:
Paolo Emilio PaoloTaviani. Emilio Taviani.Paolo Emilio Taviani.

For the Government Förof StorhertigdömetPour Gouvernement du
the Grand Duchy Luxemburgsof Grand Duche regering:de

Luxembourg: Luxembourg:
.lasa Berz. Jos.Jos. Beeh. Bech.

For the Government of Pour För KonungariketGouvernement du
the Kingdom of the NcderländernasRoyaume des Pays-Bas: regering:

Netherlands:
.Sl1Ick&#39;r. Stikker..s‘tiIckor.

For the Government of FörPour KonungariketGouvernement du
the. Kingdom of Norway: Royaume Norgesde Norvége: regering:

Halvard Lange. HalvardHalvard Lange. Lange.

l-oi lhe Government of Pour Gouvernement För Saarsde regering:
the Saar: la Sarre:

.Johannas 110munn. Johannes JohannesH0mann. Homunn.

For the Government of Pour Gouvernement För Konungariketdu
the Kingdom of Sweden: Royaume de SverigesSuéde: regering:

Östen ÖstenÖstenlm1én. Undén. Undén.

For the Government of .Pour För TurkiskaGouvernement de.
the Turkish Republic: RepublikensRépublique regering:turque:

F. Köprülü. F.Köpriilü. Köprülü.F.
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detFör Föra-maili-duof GouvernementPourFor the Government
Konungariket Storhritan-Grande-of Royaume-Uni deUnited Kingdomthe

Norclirlanclsnien ochdudlrlandcGreat Britain and Bretagne et
regering:Nord:Ireland:Northern

.inlliong Eden.Anthony Eden.nthony Eden.i.

id underleelcliandelde signertime signing the Au momenttheAt au
detta protokoll förklararProlocole, de-declareProtocol, I presentpresent

hänsyn tillfag, medraisonclare quen de attcertainviewthat, in cer-
vissa bestämmelser detlois idispositions destainesthe Educa-provisions

Konungarikctsui- FörenadeIenseignementthein force intion Acts ensur
gällande lagstiftningRoyaume-Lni,prin-theUnited Kingdom, omaugueur

denundervisningsväsendetdans laprincipe posetheaffirmed inciple se-se-
fastställts iParticle 2 princip,Article phrase deconde2cond sentence som

artikelandra meningen idans Ianest accepteUnitedaccepted the que
Förenadedetoi: compatible godtagesestfarKingdom only avmesureso as

deniKonungariket endastdune instruc-l’octroicompatible with the avecpro-
medförenligeffi- dend‘une formation mantion ärefficient instruc-vision

tillhandahällandetn’entrainc deand thetraining,tion and enavpascace
undervis-deme- ändamålsenligpubligucsunreasonable dépensesavoidance

ochutbildningning ochsurées.public expenditure.
lcost:oskäligamedföricke

allmiinnu.detnader för
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dela ConventionProtoeolc No 2 åfor thethe ConventionProtocol No. 2 sauve-to
liber-desl’hommeDroits degarde desFunda-of Rights andHuman etProtection
Couråfondamentales, attribuantthe tésmental Freedoms, conferring upon

lal’hommedeDroitsdeseuropéenneRightsCourt of HumanEuropean com-compe-
consultatifsavisdesde donnerpétenceadvisory opinionsgivetence to

Zunseil dedunienihresCouncil Les Etatsof themember StatesThe
Pro-presentsignutaires du|’Europe,hereto:signatoryof Europe

tocole,

Conven-ladedispositionsof lesVuprovisionsregard theHaving to
lroits dedessauvegardeleof tionProtectionfor theConventionthe

tondamenta-libertesdesFundamental lhomme etRights andHuman
novembre4leRomesignée4th les,RomeFreedoms signed at on

Con-dénoinmée la1950 ei-npresreferredhereinafter1950November
19l’articlenotammentvention,and, inConventiontheto par-as

autresinstiluantinstituting, entreArticle 19 uneticular, organesamong
deDroitsdesof europeenneCourt Fourbodies, Europeanother a

déno1nmC-e laci-apresreferredhereinafter l’ho1nn1eRightsHuman
CourCourt;theto ;as

opportunquil estConsidérantexpedient toConsidering that
competenceCour laladattriluerCourt Competenceconfer theupon
conditions,certainesde donner,subjectopinions togive advisoryto sous

consultatifs,avisdesconditions;certain

suitquideSontfollows:agreedHave 2ceconvenusas

Article 1.lI‘li.‘Ie I
dudemandeá laCour peut,Lathe requestCourtThe atmay,

desdonnerMinistres,desComitégiveMinisters,ofCommitteeof the
questionsdeseonsultatifsavisquestionslegalopinionsadvisory suron

l’interpreta-eoncernantjuridiquesof theinterpretationtheconcerning
Pro-dcConvention etladethere- lionProtocolsand theConvention ses

tocoles.to.
porterpeuventCes avisdeal surshall notopinionsSuch ne

contenutraitquestions ayantthe lesrelatingquestion to auwith any
libertesdroits et1’étendue desårightsof thecontent or ouor scope

Conventionde latitre 1definisof theSectiondefined in 1freedoms au
lesProtocoles, niProtocols dansthe et surand inConvention ses

Commis-ladontquestionsquestionother aulresthereto, with anyor
Mi-desComitéleCourlaCourt sion,theCommission,which the ouor

connaitreåavoirpourraientnistresmightof Ministersthe Committee
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angåendeProtokoll 2 till konventionennr
rättigheterna ochmänskligaskydd för de

be-grundläggande frihetema, avseendede
domstolen föreuropeiskahörighet för den

rättigheterna avgivamänskligade att
yttrandenrådgivande

Europarådets medlemsstater som
protokoll havaundertecknat detta

bestämmel-under :iberopande av
november4i deni den Romserna

konventionenundertecknade1950
mänskligaskydd för deangående

grundläggandedeochrättigheterna
benämndnedanhärfriheterna

artikelsärskiltochkonventionenw
andrablandvarigenom19, organ

fördomstoleuropeiskupprättas en
härrättigheternamänskligade ne-

d0mst0len, ochbenämnddan
är lämp-detbetraktande atti av

behörighetdomstolentilläggaligt att
rådgi-avgivavillkorunder vissaatt

yttranden,vande

följöverenskommit om

Artikel I
ministerkommit-begäranPa av

rådgivan-avgivadomstolenmåten
spörs-rättsligarörandeyttrandende

konven-avseende tolkningenmål av
densam-protokollen tillochtionen

ma.
måyttrandenDessa avse

innehållet i ellerrörandespörsmål
rättigheter ochdeomfattningen av

avdel-bestämmas ivilkafriheter,
iochkonventionen proto-lning i

dehellerdensamma,tillkollen
kommis-vilkaspörsmål tillövriga

ministerkom-ellerdomstolensionen,
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have to consider in of suite de l’introduction d‘unconsequence par re-
such proceedings could he Convention.any prevu laas cours par

instituted in accordance with the
Convention.

Decisions of the Committee oi La decision Comité desdu Mi-
Ministers to advisoryrequest nistres de demander avis å laan uu
opinion of the Court shall require Cour prise la majo-est votepar un

two-thirds majority of thevote rite des deux tiers des reprd-s-.-ntantsa re-
presentatives entitled sit theto le droit de siéger Inmité.ayanton an
Committee.

Article 2 Article 2
The Court shall decide whether La Cour décide la demandea

for advisoryrequest opinion sub- d‘avis présentée Comité des.lean par
mitted by the Committee of Ministers .Iinistres releve de competencesa

within its consultative competence consultative telle celle-ei de-estque
defined in Article ofl this Proto- finie Particle du present1 Pro-as par

col. locole.

Article Article 3
For the consideration of Pour l’examen des deinandesre-

forquests advisory opinion, the d’avis consultatifs, Courla siegean en
Court shall sit in plenary session. séance pléniere.

2. Reasons shall be forgiven ad- 2. L’avis de Courla molivü.est
visory opinions of the Court.

If the advisory opinion does Sinot lavis n’exprime toutpas en
in whole inrepresent thepart partie I’opinion unanime desor ou en

unanimous ofopinion judges,the j juge le droit dy joindretoutuges, a
judge shall be entitled deliverto exposé de opinion individuelle.any son

opinion.separatea
4. Advisory opinions of Courtthe 4. L’avis de la Cour transmisest

shall be communicated the Com-to Comité des Ministres.au
mittee of Ministers.

Article r Article 4
The of the Court under Ar- Par extension du pouvoir luipoxvers que

ticle 55 of the Convention shall uttrihne l’article dc55 Conven-laex-
tend the drawingto of such rules fins dution l’roioeole,-presentetup aux
and the determination of such Courla elle l’estime neces-peut,pro-
cedure the Court think établirsaire, reglement fixeretas may nec- son

for the of this Pro- procedure.essary purposes sa
locol.

Article r Article J0
This Protocol shall he Le present Protocoleto est ouvertopen

signature by member States of the la signature des Etats mcmbres du
Council of Europe, signatories Conseilthe deto lEuropc siguataires de la
Convention, who become Par- Convention, qui levenirpeuventmay y
ties by:to Parties par :

a signature without reservation a la signature reserve desans
in of ratificationrespect ratificationacer-pt- d’aeceptationor ou ;
ancc;
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ställning2115mitten have. lagauti
förfairzindc förutsesföljdtill som:av

lmnei1lir:nei1.i

beslut attÅlinisterkuininitlens
fattasulunistnlexibegära yttrande av

tredjedelartvåmajoritetmed aven
berättigadeledamöter ärode somav

ltommittön.säte itagaatt

.lrlilcøl 2
framställ-Domstolen prövar om

ministcrl-:uinmitténfrånning om
inomfallerrådgivande yttrande

hehörigltet.rådgivandedomstolens
i:artikel 1bestämts ixâatdan denna

protokoll.detta

Artikel 3
ilandlåiggningDoxnstolens av

rådgivande yttran-framställning om
plenum.sammanträde isker vidde

skola skä-yttrandedomstolensI
angivas.len

ellerhelhetyttrande i sinOm
åt doxnzirn-.isuttrycktill del ger

le-varjeuppfattning, ägerenhälliga
lneuing.skiljaktigasinangivadamot

skull över-yttrandeRådgivande
ministcrkomlnittéii.tillliimnas

.-lrIiI.&#39;vl4
befogen-deutvidgningGenom av

konventioneni55artikelheter som
loznstulenden ägertillerkänner upp-

och he-arbetsordningsinrätta egen
så fin-denförfarandetstämma om

prutokollsdettaförpåkallatner
syftemål.

.lrtikel 5
förstår öppetprotokollDetta

medlelnsstu-deundertecknande av
undertecknatvilkaEuroparådetiter

tillträdakunnadelmnvcntionen;
alctsalnma genom

förhcliallundertecknande utana
godkännande.ellerratifikationför

eller
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h signature with reservation in b ta signature reserve desons
of ratificationrespect acceptance. ratification Facceptation, suivieor on

followed by ratification accept- de ratification d’acceptation.or on
ance.

Instruments of ratification Les instruments de ratificationor ac- ou
shall be depositedceptance with the laceeptation deposes presseront

Secretary-General of the Council of Secretaire General du Conseil de
Europe. l’Europe.

2. This Protocol shall intoenter Le2. present Protocole entrera en
force all States Parties to vigueur les les Etats Par-tonsas soon as que
the Convention shall have become ties å la Convention dcvenusseront
Parties the Protocol,to accord-in Parties Protocole, conformementan

with the provisions of dispositions du paragrapheance 1para- aux
graph 1 of this Article. de article.cet

From the date of the intoentry A dater de 1’entree vigueuren
force of this Protocol, Articles l duto present Protocole, les articles 1
4 shall he considered integral 4part consideres faisantserontan comme
of Convention.the partie integrante Convention.de la

The Secretary-General of the 4. Le Secrétaire General Con-du
Council of Europe shall notify the seil de lEur0pe notifiera Etatsaux
member States of the Council of: memhres Conseildu :

a signature without signaturetonte reserveaany reserva- sans
tion in of ratificationrespect ratificationde d’acceptationor ac- on ;
ceptance;

b signature with b signature reservetouteany reserva- sous
tion in of ratificationrespect de ratification d’acceptationor ac- on ;
ceptance;

c the deposit of instrument c Je dedepot instrument detoutany
of ratification ratificationacceptance; dacceptati0nor ou ;

d the date of forceintoentry d la date d’entree vigueur duen
of this Protocol in accordance with present Protocole, confonnément an
paragraph 2 of this Article. paragraphe 2 de article.cet

In witness whereof, the under- En foi dc quoi, les soussignes, du-
signed, being duly authorised there- autorises á effet, signement cet ont

haveto, signed this Protocol. present Protocole.

Done Strasbourg,at this 6th day Fait å Strasbourg, 1963.le 6 mai
of May 1963, in English and in français anglais, les deuxeten en
French, both beingtexts equally faisant foi,egalementtextes en un
authoritative, in single which sent exemplaire qui depose dansa copy sera
shall remain deposited in the archi- archives du Conseilles de l’Europe.

of the Council of Europe. The GeneralLe Secretaire connnuni-ves en
Secretary-General shall transmit certifieecopie conforme cha-cer- quera
tified copies each of the signatoryto des Etats signataires.eun
States.

For the iovernment Pour le Gouverneinent
of the Republic of Austria: Republiquele la d’Autriche:

with reservation in reserve de ratificationrespect sous
ratification dure’ptitioIztl‘(’[I(lIl(‘(‘or on

Kreisky
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lörbehiilluzidertecknandt medb.
godkåiiiiiztiitlc.ellerrutifikatioiilör

godkänt-ellerratifikzition:nlfüljt av
nande.

godkännanulciii-ochRatilikulioiis-
Eu-hosdeponerasskola‘~lI‘ll1l1‘l1lCl1

generaIsekrelerare.r-npzirixdets

ikraft n:irträderprotokollDetta2.
tilltriitlkonvenlionsstatexsamtliga

ibestämmelsernaenligtdetzsziznui-a
artikel.i denna1mom.

prulokollsdeltaFran och medn..
---iartiklarna 1ikraftträdande skola

delintegrerantlt-utgöra anen:inses
itonveiitionen.

generalsekretera-Europarâdelsi..
medlems-rådetsunderrättaskallvre

stater om
för-undertecknande utanvarjea

godkän-ellerratifikationförbehåll
nande;

för-medundertecknandeVarjeb
godkän-ellerratifikationbehåll för

nande:
ratifika-varjedepositionc av

godkännandeinslrument;tions- eller
protokollsdettaförd dagen

den-2 ienligtikraftträdande mom.
artikel.na

under-härå havabekräftelseTill
be-vederbörligendärtilltecknade,

detta prolo-underskrivitmyndigade,
koll.

denStrasbourg.skedde iSoul
franska,ochengelskapåmaj 1963,

ivitsord,likaägabåda textervilka
skallexemplarendaett varasom

Ge-arkiv.Europarådetsideponerat
överlämnaskallneralsekreteraren

varje signa-tillavskrifterbestyrkta
tär-makt.

ÖsterrikesRepublikenFör
legering:

rutifiI-:ufinnförförbehållmed
qmlkännnndeeller
Kreisløgj
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Furlinliavr:um-I1 P0211’it‘}uHIHL‘lll‘Il.i
ul H10 Killgdhlll of l$v|;.;inm: du K{:-.1:Ilnt :iv Iiclgiquv:

with I.‘&#39;:’:lIIUII in rrxurl Iv rrlfi1‘ru‘innwits rrszrm
1uifivuI1nn r[i4I.&#39;&#39;l’ .Im¢‘I’.n.’ru’i:I2ur :u nu

Fm lhu mu-nna.1m1l Pom Iv}:;ncrm-1mn.l
nl [hc Republic :nlI}1I&#39;|ns: xh-Inlh‘1m;liqIwlcIh;m~

Fur lhv inn Pourrnzucnl Ä-:Lisl&#39;I10I|l&#39;.&#39;:&#39;.
ni the KiIlL{lUlll ut lh-Ixunurk: ix: HI.‘;IIliIx‘ du lmnvnl-ark;

:gp-m Philip

Fm lhv im ‘IHlHLill Hann L§-.n-run-in.I1;
~Ill1vI’rvm|1Ifivgziliriivz ah- l’up1¢.l;liq1;- im;:aj.i:~a-:

Fur i5H‘}uLIl1HH&#39;lIl l’u:Ir2;-5l:.11.rn.-nun
~~l the Fcdvrul Republic iiv1nnn.n4i&#39;; 1h l~‘.-gmlpiiqllv l:L;:|-;-

mill ...s‘.&quot;l.Hm’inIIin .vz.x&#39;.&#39;&#39;z’U i.H.‘m:1&#39;,-nz-:
rufi‘itvziiml tI4‘‘IMI&#39;lI&#39;&#39; ul.I‘.s&#39;I‘.&#39;.~Ir:lifI&#39;rI1i.vIIor .w:.~:

--ru‘1‘[{Il,-nH’

Jur.lm:.s-

For H10 2uL‘-1;m1c:1l [’nlE:ll‘1}all‘l1‘1n(‘lH
nå the Kingdom ut ärva-v: In lu:n:1m‘ dc Sri-cc:

Fm thv ‘mu-rmm-nl Pnnr i.1nu|I1c|11u41{
ufllu- |L|:ll1iÃ((&#39;|ll||i(&#39;Z Iv 3{é1:Iiwi]11¢-in i.sluml;n.w:

ForHID}u‘Ll‘I1Imi1i Pour mucn1c:m&#39;nl
ntI:vl:n1l: ¢l‘h|:.mic

with r-.s‘:.n:u‘ioI1 in r.~:.~1:l I-¢‘.;z11n&#39;dr ruliicuiinz.m.
rrttifimfinn rtr‘‘rpfIl£(‘ nl°t.zvzi:lrtfiullnr ni:

I’rr}iII.s‘iI1.s Jim‘ .l0giiI1

For Hav }mcrmnonl Pour h .:u1r|1c111v11{
nl the Italian R0|1|liic: c|::Ih-;uMiqncH;1lirnm~:

mill: rs.s‘rUaIiI2 in rvspm-I rxcrm dv ruIiiculiulr.men
ruzfir11&#39;n12 II‘(‘[fIlI2((&#39; 4Imr&#39;¢&#39;];-r.Ilir11or m

l:lmI(In Jlurtinu

For lhc iuvvrnnlcnl of the Pull iuuc:nc:nc11l cin
iramd lucl1ynfLuxmIuurg: ia-und |:rcln- do I.uxvn1lmur~:
mill: rvsornutitm in I‘‘.}(&#39;I n‘.srrn: do ruliimlin11.s‘;ll.‘

I.rIIifiuinn 4l4‘‘’[[4In(( rlut&#39;vhtlirlzor nu

I-,. S‘lmu.s-
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Belgienslrnu|i-.;urikelFin
ie.;e|&#39;in:

rutifilcutinn41&#39;[u&#39;l1r1l1förmrsl
qmllcinnruulzeller

Republiken .|ernsFv.-r
rege

inungzirikel lhininurksFör
-nn-l;.,Lll...,.1|-
PhilipI‘[41

RC[lIhIi|Ll1FranskaE-.r
rc§.;‘o|ix1;;:

l‘skl:umlsl-T.rlmndsre|nllikenFin
regering:

rulifikrllinnmmdrb0l211I[01-
qmII;rinm:mlz-eller

.urs1’n.s

ireklzmdsKonungurikelFisr
regeri ng:

RepublikensIsländskal;:
regeringg:

regering:IrlandsFör
rntifilculionfirbI22lI förmen

gm1l.‘innrzm1eller

oqllinPrin.s-iu.x- Jim‘

RepublikensItalienskaFör
rcgcrin:

rutifiknlinnförbehåll för:ned
qrrll.rinnrznrlt&#39;eller

JlurlinnEdourtln

LuxemhurgsSltllltl&#39;ll:.;dlillltlFör
regerinrr:

rutifikutionförförbehållm.
qodkiinnumleeller

Schcmsla‘.
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For the Gnu-rnlncnl Pour iuuverneilieilt du
ut the Kingdom ut the Netherlands: l{uy:mn1cdosPays-Bus:

with reservation in respect reserve de ratificatiun.walls
ratifieation aeeeptanez ¢{ur&#39;pluIim1vr on

H. If. Van Hunten

Fur the im ernmenl Poul‘It‘hItI‘ll1t‘ll1t‘Ili
nt the lin;;dmn ut Nurw-.gvz du Ruaun1o de Norvi-ge:

with reservation in respeet deráservt ratiierttiun.volts
ratifierltivn aeeeptanez :Iüleeeptalivlzvr nu

Halvard Lange

Fm the tiovernnieiit Pour lo}uu’cr1w1ncnt
ut the Kingdoln of Sweden: du Roymnllc de Suede:

with rea-ervation in respect r¢‘.sorm- de ratificaiiunsons
ratiientivn aeeeptaner- Faeeeptnlinr:vr vu

Gunnar Lange

For the iovernmenl Pour le iouveriienient
ut the Turkish Republic: dela République turque:

with reservation in respect rv.s&#39;rvrde ratificatinn.s-nus
ratification I’ur-rptntinnm&#39;ptnn(‘vor nu

Zeki Knneralp

Fur the Gl‘llll1(‘llt of the Pour iouverneilleilt du
Inited Kingdom of Great Britain Ruaun10—l‘ni de Grande Bretugne

and Northern Ireland: dIr|und0 du Nord:et

lfrlumrd Heath
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För Knnungurikel Neclerláinderiius
regering:

nml förbeltdll för mlifilcnlinii
eller gmlkinImnr1

II. R. Houlenmm

Fu‘ Iionunarikct Norges
regering:

förbehåll rutifikulionmed för
eller godkännande

Halvard Lange

lr Knnungzárikel Sveriges
regering:

ruliil;uim1med förbehåll [är
eller godlcinm1ndo

iunnur I.Inga

I561‘ Turkiska Republikens
regering:

förbehåll mtiikulionmed för
godkännandeeller

Zeki Kunemlp

För Förenade Konunguriket
NordirlnndsStorbritannien och

regering:

Edward Heath
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Protocol No. 3 the Convention for the Protocole lato No 3 å Convention de sauve-
Protection of Human Rights and Funda- garde des Droits de l’homme des libertéset
mental Freedoms, amending Articles 29, fondamentales, modifiant les articles 29,

30 and 34 of the Convention 30 34 de la Conventionet

The member States of the Council Les Elats membrcs Conseildu de
of Europe, signatories thisto Proto- t‘Europe, signataires du present Pro-
col, tocole,

Considering that advisable Ionsidérantto qu’il convient d’amen-
amend certain provisions of the Con- der certaines dispositions de Con-la
vention for the Protection of Human vention de des desauvegarde Droits
Rights and Fundamental Freedoms l’homme desct lihcrtes fondamenta-
signed Romeat 4th November les signée á Rome 4 novembre 1950on
1950 hereinafter referred theto ci-apres denommée Conventionlaas
Convention concerning the relatives ä la procedure Com-de laproce-
dure of the European Commission of mission europeenne des Droits de
Human Rights, l’homme,

Have agreed follows: Sont de qui suitas eonvenus cc :

Article I Article 1
Article 29 of the Convention is L’article 29 de Conventionla est

deleted. snpprimé.
2. The following provision shall 2. La disposition in-suivante est

be inserted in the Convention: serée dans Conventionla :
Article 29 Article 29
After has accepted petition Apres avoir requéte in-retenua une

submitted under Article 25, the Com- troduite application dc l’articlepar
mission nevertheless decide 25, Connnissionla néanmoinspeutmay
unanimously to reject the petition decider a l’unanimité de la rejeter
if, in the of its examination, si, d’examen, elle constatecourse en cours

finds that the existence of of l’existence d’un des motifs deone non
the grounds for non-acceptance recevabilité å Particle 27.prevuspro-
vided for in Article 27 has been
established.

In such the decision shall En pareil decisionla esta case, com-cas,
be communicated theto parties. parties.muniquée aux

Article 2 Article 2
In Article 30 of the Convention, 30 Convention, leA l’article de Ia

the word Sub-Commission shall be rcmpla-sous—co1nmission estmot
replaced by the Commission.word Commissionce le motpar .
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Protokoll 3 till konventionen angåendenr
skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande avseendefrihetema,

ändring artiklarna 29, 30 och 34-av
konventioneni

Europarådels medlemsstater som
undertecknat detta protokoll hava

i betraktande vissa bestäm-attav
melser förfarandet hos densom avse

för deeuropeiska kommissionen
ändrasböramänskliga rättigheterna

1950den 4 novemberi Rom deni
angå-undertecknade konventionen

ende skydd för de mänskliga rättig-
frihe-heterna grundläggandeoch de

här konven-nedan kalladterna
tionen

följande.överenskommit om

Artikel 1
utgår.Artikel 29 i konventionen

i2. Följande bestämmelse intages
konventionen:

29Artikel
Oaktat kommissionen upptagit en

måframställning enligt artikel 25,
avvisa den-den beslutaenhälligt att

vid sinkommissionendärestsamma,
artikelfinner någon iprövning att

för icke27 angiven grund att upp-
föreligger.framställninglaga

beslutet delgi-fall skallsådantI
parterna.vas

Artikel 2
skallkonventionen30artikel iI

underkommissi0nen ersättasordet
kommissionenmordetav
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Article 3 .tIff[‘ -n.z
.t the beginning of Article 34 .u debut le l;uticlc SH dc

of the ionvention, the following shall lomcntion, Inenibro dc phrase
be inserted: suivant insereest :

Subject theto provisions of Ar- Sous desreserve dispositions de
ticle 29 lartiete 29, .. . . .‘.2. At the end of the Article. 3. A la fin lll meme article, lasame
the sentence the Sub—Commission phrase les decisions de Ia sous-
shall take its decisions by majority commission prises la majori-sonta
of its members shall be deleted. tete memhres snpprimee.estses

Article i .-lrliclc I
This Protocol shall be Le present Protocoteto est ouvertopen

signature by the member áStates of ta signature des Etats memhres du
the Council of Europe, Conseilwho he- dc [Europe signataires de lamay

Parties either by:to tionvention qui devenirpeuventcome y
Parties par 2

a signature without reservation la signaturea reserve lesans
in of ratificationrespect ratificationaccept- d’acceptationor ou ;
ance. or

b signature with breservation in la signature reserve desous
of ratificationrespect ratificationacceptance, d’acceptation suivieor ou

followed by ratification de ratificationaccept- d’acceptation.or ou
ance.

Instruments of ratification Les instruments de ratificationor ac- ou
ceptance shall be deposited d’acceptationwith the déposes pres leseront
Secretary-General of the Council of Secretaire General du Conseil de
Europe. l’Europe.

2. This Protocol shall 2. Leinto presententer Protocole entrera en
force all States vigueurParties desto Etatsles Par-tousas soon as que

Conventionthe shall have tiesbecome la Convention leve-seront
Parties the Protocol,to accordance Partiesin Protocole conforme-nus au
with the provisions of paragraph 1 dispositions dument paragraphcaux
of this Article. 1 de article.cet

3. The Secretary-General of the 3. Le Secretaire General du Conseil
Council of Europe shall notify the de l‘Europe notifiera Etatsaux mem-
member States of the Council of: bres Conseildu :

1 signature without a signaturetoute reserveany reser- sans
vation in ratificationof de ratificationrespect d’acceptationor ou ;
acceptance;

b signature bwith reservation signaturetoute reserveany sous
in of ratification ratificationrespect de d’acceptationaccept-or ou ;
anee;

e the deposit of e le depotinstrument de instrument detoutany
of ratification ratification d’acceptationacceptance;or ou ;

d datethe of into force of dentry la date d’entree vigueur duen
this Protocol in accordance with present Protocole, conformementpar- an
agraph of2 this Article. paragraphe 2 de article.cet

In witness whereof, the foiunder- En de quoi, les soussignés, dü-
signed, being duly authorised thereto, autorises ä effet,ment cet signeont
have signed this Protocol. presentle Protocole.
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Artikel 3
konventio-34 iartikeliFörst

infogas:ordföljandeskallnen

artikelföljerannatDär av
29 .. . slutnie-utgårartikelI2. samma

underkommis-beslutförningen av
dessmajoriteterfordrassionen av

ledamöterm

Aftikfl 4
förstår öppetprotokollDetta

medlemsstaterdeundertecknande av
undertecknatvilkaEuroparådeti

tillträdakunnadekonventionen;
detsamma genom

förbehållundertecknande utanav
godkännande,ellerratifikationför

eller
förbehållundertecknande medln

godkännande,ellerratifikationför
godkän-ellerratifikationåtföljt av

nande.
godkännandein-ochRatifikations-

Eu-hosdeponerasskolastrumenten
generalsekreterare.roparådets

kraftträder iprotokollDetta2.
till-konventionsstatersamtliganär

bestämmelser-enligtträtt detsamma
artikel.i dennai inom.na

generalsekretera-Europarådets3.
medlems-rådetsunderrättaskallre

stater om
för-undertecknande utanvarje;U

godkän-ellerratifikationförbehåll
nande;

för-medundertecknandevarjeh
godkän-ellerratifikationförbehåll

nande;
ratifika-varjedepositioncö av

godkännandeinstrttment;ellertions-
protokollsför dettad dagen

den-2. ienligtikraftträdande mom.
artikel.na

under-härå havabekräftelseTill
be-vederbörligendärtilltecknade,

underskrivit detta proto-myndigade,
koll.
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Done Strasbourg, this 6that day Fait á Strasbourg, 1963,lc 6 mui
of May 1963, in English and in français deuxanglais, lescten en
French, both being equallytexts faisant foi,égalementtextesau- en un
thoritative, in single which seul exemplairc qui léposé dansa copy seru
shall remain deposited in the les archives du Conseil de l’Europe.ar-
chives of the Council of Europe. The Le Secrétairc communi-General en
Secretary-General shall transmit copie certifiée conforme á cha-cer- quera
tified copies each of signatorytheto des Etats signataires.cun
States.

For tl1‘iU‘eI‘I1lllL‘I1t Pour iuuer|1e|11e11l
ut the Republic of Austria: de Repuhliqut lAutrichi-:la

with reservation in respcct reserve de ratificationsous
ratification Facceptationacceptanccor ou

Kreislcy

Fur the iCl‘l1ll1Cl]i Pour iouvernement
of the Kingdom of Belgium: du Royaume de Belgique:

with reservation in respect reserve de ratificationsnus
ratification acceptance d’ucceptationor ou

For the Government GouvernementPour le
of the Republic of Cyprus: de la République de Chypre:

For the Governnient Pour Gouvernementle
of the Kingdom of Denmark: du Royaume de Danemark:

Kjelrt Philip

For the Government Pour iouvernement
of the French Republic: dc la République française:

For the Governmental’ the GouvernementPour de la
Federal Republic of Germany: République Fédéralc d’Allemagne:
with reservation in respect reserve de ratificationsous

ratification acceptance t’acceptationor ou

For the Government Pour lotwernement
of ofthe Kingdom Greece: du Royaume de Grece:

For the Government Pour louvernement
of the Icelandic Republic: Répuhliquedc la islandaise:

For the Government Pour Gouvernement
of Ireland: d’Irlande:

with reservation in reserverespect de ratifikationsous
ratification d’acceptationacceptanceor ou

Proinsias Jlac Aogáin
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Som skedde i Strasbourg den 6
maj 1963, på engelska och franska,
vilka båda lika vitsord,äga itexter

enda exemplar skall de-ett som vara
i Europarådets arkiv. Gene-ponerat

ralsekreteraren be-skall överlämna
styrkta avskrifter till varje signatär-
makt.

För Republiken Österrikes
regering:

med förbehåll ralifikationför
eller grnllcøinnanøle

Kreisky

För Konungariket Belgiens
regering:

med förbehåll för rutifilcatiotz
eller godlcännruzde

För Republiken Cyperns
regering:

Fi1 Kon Danmarksfuriketun bregering:

1; jeld Philip

För Franska Republikens
regering:

För Förbundsrepubliken Tysklands
regering:

med förbehåll ratifikationför
eller godkännande

Carstens

För Konungariket Greklands
regering:

RepublikensFör Isländska
regering:

För Irlands regering:
med förbehåll för ratifilcation

eller godkdnnunde

Prdinsius Jim‘ A ogáin
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For the iuveriniieiit Pour }rucrnemcn.t
ot the Italian Republic: de I21Répuhliqueitulicnnc:

with reservation in respect ratificationréseruc desous
ratification acccptancc :Pucvøptntionor ou

Edourdo Jlartino

For the theiovernincnt ot Pour le duiouverncincnt
Grund Duchy of Luxembourg: irund Duché de Luxenlbmlrgz
with reservation in reserve ratificationrespect de.s-nus

ratification d’acceptationacceptanccor nu

I2‘. Schaus

For the ‘mernm-nl theof Poul‘ lo}nu’ornc1nL-n.1
lin-.;‘do1110ftI1e Netherlands: xlu Ruyuunie des Pays-Bus:
with reservation in ratificationrespect rcscruc desnus

ratification acceptance ifacceptationor ou

H. R. Houtcnmm

For the Government Pour }nuerne1ncnl
of the Kingdom of Norway: du Royaume de Norvege

with reservation in reserve de ratificationrespect sous
ratification d’acccptationacceptanceor on

Halvan Lange

For Governmentthe Pour }merne111cn.l
of the Kingdom of Sweden: du de Sut-dc:Royaume

with reservation in réscrue de ratificationrespect snus
ratification d’acccptationacceptanceor ou

Gunnar Lange

For the Government Pour le Cmuver11cn1cii.t
ut the Turkish Republic: de la Répuhlique turque:

with reservation in ratification0 reserve derespect sons
ratification Facceptationacceptanceor on

Zeki Kuneralp

the Government of the Pour le muvernenient duFor
United Kingdom of Great Brita-in Royaume-Uni de Grande Brclagnc

and Northern d’Irlande du Nord:Ireland: et

Edward Heath
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RepublikensItalienskaFör
regering:

ratifikationmed förbehåll för
godkännandeeller

Edoardo .llurtino

Luxemburgslir Storhertigdömet
regering:

förbehåll ratifikationmed för
eller godkännande

SchausE.

Konungariket Nederländernas1361
regering:

ratifikationförbehåll förmed
godkännandeeller

HontenH. R. van

NorgesKonungariketFör
regering:

ratifikalionförbehåll förmed
godkännandeeller

Halvard Lange

SverigesKonungariketFör
regering:

ratifikationförbehåll förmed
godkännandeeller

Gunnar Lange

Turkiska RepublikensFör
regering:

ratifikationförbehåll förmed
godkännandeeller

Zeki Kuneralp

KonungariketFörenadeFör
NordirlandsStorbritannien och

regering:

Edward Heath
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l
Protocol No. 4 the Convention for the Protocole No 4 la Convention deåto sauve-
Protection of Human Rights and Funda- garde des Droits de l’homme des liber-et
mental Freedoms, securing rightscertain fondamentales,tés reconnaissant certains
and freedoms other than those already in- droits libertés f igurantet autres que ceux
cluded thein Convention and the first déjâin dans la Convention dans premieret

Protocol thereto Protocole additionnel la Conventionå

GovernmentsThe signatory hero- Les itlCl‘llL‘mtl1lS signaitaires,
beingto, Members of the Council .le:nlresoi du Conseil de l’Europe,

Europe,

Being resolved take Résolus 1uend1cto steps desto on- mcsures
the collective enforcement of la garantie collec-sure propres assurer

certain rights and freedoms other tive de droits libertéset autres que
than those already included figurentin Sec- qui déja tans le titre Iceux
tion I of the Convention Conventionfor the Pro- dc la de sauvegurde des
tection of Human Rights and Funda- Iroits de l’hon1me des libertéset
mental Freedoms fondumentales,signed Rome signée å 4at Romeon
4th November 1950 hereinafter novembrc 1950 ci-uprt-s dénomméere-
ferred Conventionthe Conventionto and la dans artic-lesetas
in Articles 1 3 of Firstthe Proto- tvs 1 3to du premier Protocole ad-
col the Convention,to signed ditionnel a Convention, signeParis laat

20th March 1952, Paris le 20 1952,on mars

Have agreed follows: Sont de suitquias convenus cc :

Article 1 Article 1
No shall he deprived of his Nu] être privé de libertépeutone ne sa

liberty merely the ofground ina- la seule raison n’estqu’ilon pour pas
bility fulfilto obliga-contractual d’exécuter obligationa mesureen une
tion. contractuelle.

Article 2 Article 2
Everyone lawfully within the Quiconque réguliére-trouvese

territory of State shall, within that le territoire Etatment d’un lea sur a
territory, have the right liberty of droit dy circuler librement d’yto et

and freedommovement choose choisir librement residence.to sa
his residence.

2. Toute libre dc quit-est2. Everyone shall be free leave personncto
n’importe quel compristerincluding hiscountry, pays, yany own.

le sien.
3. .o restrictions shall be placed L’exercice droits3. de peutccs ne

the exercise of these rights other faire l’objet d’autres restrictionson que
than such in accordance with qui,celles prévues la loi, consti-as are par
law and in democratic nécessaires,des danstuentare necessary a mesures
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Protokoll 4 till konventionen angåendenr
förskydd de mänskliga rättigheterna och

grundläggandede frihetema, avseende er-
kännande vissa andra rättigheter ochav

friheter dem redan inskrivitsän isom
konventionen och dess första

tilläggsprotokoll

tfndertettknade regeringar, som
äro medlemmar Europarådet ochav

vilka beslutat åtgärdervidtagaatt
för säkerställa andraatt gemensamt
rättigheter och friheter demän sum
redan inskrivits I i deni avdelning
i Rom den 4 november under-1950
tecknade konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheter-

och de grundläggande friheten-nana
nedanhär kallad konventionenn

ioch i artiklarna 1---3 det Parisi
den 20 1952 undertecknademars

lilläggsprotokollet till konven-första
tionen,

följande.hava överenskommit om

Artikel 1
Ingen mä berövas sin frihet en-

hart på full-grund oförmåga attav
avtalad förpliktelse.göra

Artikel 2
befinner siglagligenDen som

område rätt därpå äger attstatsen
ho-sig fritt väljafritt ochröra att

sättningsort.

frihet lämna vil-Envar äger2. att
inbegripet sitthelst land,kct som

eget.
rättigheterdessaUtövandet av
inskränk-underkastas andrafår icke
angivnaäro isådananingar än som
samhälledemokratisktlag och i ett
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society in the interests ot national societe democratique, la secti-une
security public safety, for the rite nationale, a siirete publique,laor
maintenance of ordrc public. for the maintien dc l‘ordre public, laau
prevention of crime, for the protec- prevention les infractions penales,
tion of health morals, for the la de laprotection le la santeor or 011
protection of the rights and free- morale. protection des droitslaou
doms of others. lilert-s dautrui.et

The rights forth inset Les lroitspara- aureconnus para-
graph 1 also he subject. in graplic lanst egalemcnt,peuventmay par-
ticular restrictionsto imposed eertaines faireletcrminees,areas, zones
in accordance with law justifiedand l’oljet dc restrictions qui, prevues
by the public interest in leznoeratie loi, l’interetla justifieessonta par par
society. pulzlic lans societe democra-une

tique.

.trlicle .lrlirlc J.
.o shall he expelled, by Nul expulse,elrepeutone ne par

either of individual of devole inclivicluelle collec-means an or mesnre ou
collective from the terri- tive. du territoire le l’Etat douta measure,

of thetory State which heot ressortissant.esta
national.

2. No shall be deprived of the ‘.ul etre prive du droitpeutone ne
right to the territory ofenter the Sta- ientrer territoire dc l’Etatlesur

of which hete is national. dont le rcssortissant.esta

Article ; Article i
Collective expulsion of aliens Les expulsions collectives d’etran-

prohibited. interdites.sontgers

Article 5 Article 5
Any High Contracting Party ContractanteToute Haute Partie

the time of signatureat signaturerat- de lapeut, momentmay, or au
ification of this Protocol, de ratification du present Pro-at laor any ou
time thereafter, communicate theto tocole a suite,latout momenton par
Secretary-General of Council ofthe co1n111uniquer Secretaire Generalan
Europe declaration stating the Conseil declara-du de l’Europea ex- une

which undertakestent to that the dans laquel-tion indiquant la mesure
provisions of this Protocol shall s’engagc les disposi-elleap- ce que
ply such of the territories forto the sappli-ions du present Protocole
international ofrelations which a tels territoires qui dé-qnent sont
is responsible named therein. dans declaration dontsignes ladite etas are

internationa-les relationselle assure
les.

2. Any High Contracting Party ContractanteToute Haute Partie2.
which has communicated declara- declarationqui communiquea unea
tion in virtue of the paragraphe precedentpreceding duvertupara- en
graph from a communi-time time, depeut, temps dlllPC,tomay, com-
municate further declaration nouvelle declarationa mo-mo- qucr une
difying the of de declara-former de- difiant lesterms termes touteany



1371Bilaga1993:40SOU

till statenshänsynmednödvändiga
säker-allmännadenochsäkerhet

all-denupprätthållandeheten, för av
förhindrandeochordningenmänna

förhälsovården samtbrott, förav
ellersedlighelenskyddandet avav

rättigheter.ochfri-annans
iangivasrättigheter-1. De som

omrái-bestämdamå inommom.
inskränk-förföremålblitillikaden

he-ärovilkalag,angivna iningar,
allmän-dettillhänsynrättigade av

demokratiskti ettintresse sam-nas
hälle.

Artikel 3
denlämnaattmä tvingasIngen

medborgare,han ärvari varestat
kollek-ellerindividuellasig genom

åtgärder.tiva

atträttenförvägras1115.Ingen2.
med-ärvari handen statiinresa

borgare.

Artikel
utlänningarutvisningKollektiv av

förbjuden.är

Artikel 5
partfördragsslutandehögVarje

protokolletsförtidpunktenvidmå
el-ratifikationellerundertecknande

Eu-tilldärefterhelstnärler som
över-generalsekreterareroparådets

vilkenangivande iförklaring,lämna
attsigförbinderdenutsträckning

protokol-ibestämmelsernatillämpa
områden,sådana an-inom somlet

förochförklaringnämndaigivas
förbindelserinternationellavilkas

parten svarar.

fördragsslutande parthögVarje
före-enligtförklaringavgivitsom

tilltidfrånmixpunkt annangående
innebärandeförklaring,avgiva ny

ellerförklaringtidigareändring av
be-tillämpningenupphävande avav
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claration terminating the applica- tion anterieureor mettant finull
tion ot the provisions of this Proto- l‘application des dispositions du pre-
vol in otrespe-ht territory. Protoeolesentanv lerriloiresur un

queleonque.
.ii. declaration made in accord- Une declarationit. faite confor1nt--
‘.ith this Article shall he deem-ancc meat present article consi-an sera

ed haveto been made in accordance -ler-.~e ete faite confor-ayanteonnne
ith p:ua;,v‘r-aplt l of Article ti: ot the nlexnentH. para;.;ra}.-lie dcl l’articlean

.oncntiun. ;ill de la Convention.
The lerrilory ot State 4. Leto territoire de Etattout auqltclany

which this Protocol applies h virtue present Protoeole s’applique en
ot ratification hyacceptance that de ratificationvertu deor sa ou son ac-
State. and each territorv lll‘llto cptation lcdit Etat, chacunctpar
this Protocol applied hy virtue of des territoires auxqaels le Protocole

declaration by that State under .--app|iq.Ie dune declarationa vertuen
this; Article. shall he treated souscrite ledit litat conforme-as; sep- par

territoricarate for the ot presentanent article,purpose serontan con-
the references in Articles 2 and sideresto des territoires dis-eonnne
the Zerritory ut Stale. tinets lins des x{~t‘ei‘t1cesa ter-:ltl. an

riloire d‘un Etat faites les artic-par
les 2 3.et

.lr1iLIt h .trlicle o
As between the High Contract- Les Hautes Parties ‘.ontractan-

ing Parties the provisions of Articles les eonsidereront les articles 5l
1 of thisto Protocol shall be de Protocole des articlesre- cc connne
garded additional Articles theto additionncls la Conventionas ct tou-
Convention, and all the provisions ot les dispositionstes dc Conventionla
the Convention shall apply accord- .il[lpll]llt‘ll. ‘l’lS(Itl(‘ll((‘.‘I1
ingly.

Nevertheless,2. the right ot indi- ‘.2.l‘outetois, droit de in-reeours
vidual reeognised hy dee- dividuelrecourse declarationu reconnu par une
laration made under Article 25 ot faite de Particlevertu 25 de laen
the Convention, the acceptance of Convention la rcconnaisreanccor dcou
the compulsory jurisdiction of the la juridiction ohligutoirc de la Cour
Court hy declaration made under luite declarationa vertu depar une en
Article 46 of the Convention, shall Particle 46 dc la Convention s’ex-ne

be effectivenot in relation thisto qui pre-ercera en ee concerne
Protocol unless the High Contracting Protocolesent tans laque mesure
Party concerned has made state- ou la Haute Partie Contract-ante in-a
ment recognisixig such right, tercss-e declare reconnaitre le-or ac- aura
cepting such jurisdiction, in dit droitrespect laditc juridic-aceepterou
of all of Articles 41 ot tionto les articles 4or 1 duany Pro-pour
the Protocol. tumult cerlains de artic-on pour ees

les.

.trI1cIc 7 .lTltCt
This Protocol shall he for Le present Protocole est ouvertopen

signature hy the Mexnhers ot the la signature des Metnhres du Con-
Council of Europe who the sig- seil- de l’l£urope, signataires de laare
natories of the Convention; shall Convention rntitie memesem; en
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.‘Ul:22:}Sc£‘l11idtuil]il&#39;iH:£(: inom
:izr:ilç-.AV:1 i

enligt.i&#39;l-&#39;.l:nrin;&#39;avgivit:ii. som
gjorts.lm iiiuiznzu artikel skull anses

enlighet imed ;artikel ill inom.
lUI.i.-.&#39;.&#39;.irI1-ll.

varpå dettaRänta mun‘:-.tlc. pru-
följdihlüiil lilläniisligl :allin lill m

godkäntiulifiL-crnt ellerstulen pro-
Vurpáiområde.iokrzll-çå. liksom varic
grund;mnnlei-.llet iir tillämpligt pa:

underteekxiznilstat.i un summau:
urti-med lennui13rE.L:riug i enlighet

såsom skildalacl. i-.nlâl omm:-:inses
lilllläilvisninguiden i .ll deUYSLT

aråiklaariiunnáule. göms ixleis som-
:sa-iiL li.

.lrlikrl o
lürliüllzxzidet mellan de högai

slat:WillFilgstållllulttlf parterna nr-
protol-:oll1---5 letlaEiklurvø. i :nr-:es

liliiiggsartiklui till l0llnli|:il0l1som
bestäm-saunltligaoch l;-.:1eiilioz:ens

till-följaktligen vinnaskolaiilvlwl
Mixin-ning.

ens.k7;ld besväruförlåiiten :iitL’.
förklaring.erkänts genom-otn. konventio-25artikel i:ngxiv-çn enligt

g0ii::§.{unlcförkluriilllUl omrn.
inrisdik-lVlizgtllldt-inziislolens:av
46 kon-artikel ienligt;Igi~;-11{ital}.

leltuvadfair it,l&#39;.li;ii&#39;.ll, pro-zmm‘
gåillunde Moltemellertid göraslok:

ilrfngaxuuuinde hö-iliislräülüllngi den
Mrklaxrulfördrugsslutanile partga

godtnguellerdenna rättsig rkiinnat
zirtik-beträffandejurisdikliondenim

nâ-protokoll eller4 dettailarnu l
lossa.gon L-.

.lrlikøl 7
förstår öppetprotokollDetlu

modlcmmurdennderteeliiiaiitle av
undertecknatEuroparudet som:iv

rulificerasskallochkuizveiitioneii
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he ratified the timeat la .oncnt;m apri-stempssame ol‘ queas ou
after the ratification of the ‘.on’en- 1: ratification de ccllc-ei. cntrera
lion. shall into forceenter after 1L§tllll&#39; depot d.-- cinq;qu-J-s teel
the. deposit of fin instrllnlenls ot ratification. Pourinstruments dc
ratification. As regards sig,-nalory ratifiera utte-signataire quilouiany
r:-.iil’~ing subsequently, the Protocol rieurement, Protocole entrera en
shalt forceintoenter datethe ot Vigncur desat depot le l‘instrunu-nt
the deposit of its instrument of ratification.rati- dc
fieation.

2. The instruments Lesof ratifica.ion de ratificationinstruments
shall he deposited with the Secre- d-poses Secrctaire te-presscront
tarv-,leneral of the Council of Euro- nu’-rat du Conseil dc lEurope qui no-

who will notify all .lem.ht,-rs of ätifiera les Menthres lestouspe. noms
the of those who have ratiticcl. dc qui l’auront ratifié.names ceux

tn ilness ‘l1ercof,tl1c umh-rsi;.:ned, En du-foi dc quoi, les soussign-f-s,
being duly authorised thereto. have cffet,autorises signement cet ont
signed this Protocol. present Protoeole.

Done Strasbourg, thisat ltith day låtit Strasbourg. 16 scptexnbrele
Septemberot 1963, in English and I963, francais ztngluis. leseten en
French,in both being equallytexts deux foi.faisant t-galeliic-111textes en

authoritative, singlein which soul exemplaire deposéquia copy uu sera
shall remain deposited in the tans Conseil l’Eu-les archives du dear-
liVCS of the Council of Europe. The Le Secret-aire ieneralrope. com-en
Secretary-General shall transmit certificemuniquera copie conformecer-
titied copies each of the signatoryto a chacun des Etats si;;nataire.~..
States.

For the iowrmnent Pour le Gottvertieitteimt
ol the Republic of Austria: de lil Repuhlique dAutrielu-:

theAt time of signature of this signatureAu de la demoment ce
Protocol, the undersigned has Protoeole, soussigné retnis,com- a an
municated, behalf of his io‘‘rn- de iourertteinent. le te.tcon nom son

the following declaration:ment, tit‘ la declaration suivante:

Protocol No. signed with the Le Protocole No 4 signeest snus
reservation that Article 3 shall reserve article nest3not que son pas
apply the provisions the applicable áto Law la Loi du 3 aril I919,on
ot 3rd April 1919, StBGl. .o. StGBl.209 No 209, relative hannisse-au
concerning the banishment of å confiscationthe la des biensetment
House of Habshurg-Lorraine and the de Ia Maison de Habsbourg-Lorraine
confiscation of their tans la version de duproperty, la Loi 30setas oe-

in the Act of 39thout October 1919, tohre 1919, StGBl. .o 59], le la Loi
Sttilål. No. the5111, in lonstitulional eonstitutionelle juitlctdu 30 I925,
Law ot 30th July 192.3, BGBI. No. BGBI. No 292, de Loi constitutio-la
292. in the Federal Constitutional nelle federale du 26 janvier 1928.
l.:l‘ of 2tSth .January 1928, lililil. No. 116131. No. 30 de laet eompte teuu
so, and taking ol c.onstitutionelle fédéralethe Fede- Loi du 4account
ral Constitutional Law of 4th 1963, BGBI. No.luly juillet 172.
1963, BGBI. No. 172.

IteichnmnnH.



191Bilaga 1sou 1993:4o

ratifika-samtidigt med eller efter
Protokollettion konventionen.av

fem ratifikations-träder i kraft da
För signatär-depouerats.strument

ratificerarmakt. därefter det-som
trädaskall protokollet isamma.

kraft den ratifikationsinstru-dag, di:
leponerus.mentct

Rutifikationsinstrunienten sko-2
lu leponeras lios Enropziradets gene-

underrät-ralsekreterare, har attsom
påalla medlemmarta namnenom

ratifieerat.dem som

Till bekräftelse hava under-härpå
be-tecknade, därtill vederbörligen

myndigatle, underskrivit detta pro-
tokoll.

16skedde Strasbourg denSom i
september 1963, på engelska och
franska, båda likavilka ägatexter
vitsord, enda exemplari ett som

Europarådetsskall deponerat ivara
skallGeneralsekreterarenarkiv.

avskrifter tillöverlämna bestyrkta
varje signatärmzikt.

ÖsterrikesFör Republiken
regering:

Vid undertecknandet detta pro-av
åtokoll har undertecknad sin rege-

följande dekla-rings avgivitvägnar
ration:

4 har underteeknatsProtokoll nr
artikel 3 ickemed reservation att

tillämplig på bestüinniel-skull vara
den 3 april 191$,i lagenserna av

landsförvisningSl‘}B|. 209,nr om
ochHabsburg-LothringenHuset;av

egendom, enligtknnfisk-ation dessav
oktober SHEBI.den 30 191$,lagen av

den 3författningslagøsn501. avnr
fede-BGBI. 292juli 1925, samtnr

denl‘i}1l:1ltni11-qslugcn 213rutixu av
be-1928, BGBL 30, medjanuari nr

författningfederalivaaktande av
4 juli 1963. BUB].denIngen nr:iv

172.
ReirhmztnnH.
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I-‘nr the iulItIkl&#39;&#39;llt iünur te hanwrnc-nienl
ut the KI‘‘IIll1 nl lletgianii: I:I:t:u7lIIlt‘1I‘IiiI;{I}lIa&#39;1III

If. invite

Fur the iHYUPIIIIlUIIl iunr Iuu.-rncxm-nI
theut Rqiulnlie ut .|rI.Is: .le llf-p-.iirliqile ale .I2pz‘

FurI|1vincI::ImnI I‘-121 tinititttlâit.tli
the I{i:1L;IIl:lut ut lvmn;.r: .31.Ruyzmlm-IoI:uwm:n-.:

IInq¢n. III‘.’H’rt

i-nr the imerxiiuent hur I1‘}nlI‘tI‘nrl1lt‘llI
--|IIu-F;u‘.&#39;n&#39;I1R1‘|mIsi&#39;: II‘:uuj:xi~~.-:ltülnihtiqutlir h:

Fm the }uk‘Inl‘|2t‘llI til. Ill Pour defnuu-rm-mvnI tu
l-etterul lteguahlie ut illllill&#39;2 I{-puhliqllc Fücli-rult II’.-I|cmnj.;m:

I‘-lIl1‘I&#39;IlIPPrill

For the iuYCfHlIlOllt Pour intIUlIll|2l&#39;tt.l
ut the I{in5.;dmn of :Ic0cc: du Iu:uIn1cIc}r(-cc:

Fnr the inverumeut Pnur tinlltlltt&#39;lll0tll
ut the Icelandic Republic: le |:II{6p1|IIiq11L islundaiisci:

For the luvernnient Ireland:ut Ylrluntte:Pnur iutltl&#39;llctllt&#39;tll

.t the time ut signature ut this le signantilre deAu nmmenl ee
Protocol. the lrish invermiieut Prutneule, irhin-te inlltl&#39;ltellltlttmu-
kes the fnIlminLj dt‘‘I:ll:|lI0nZ uiuis tuit leclurutiun .llIn2I.C2

The reference extrzulitiuil r-Iércnco I’cxlIuIiii.::xto Luenn- :us
lained in purugrupli 21 ut the Re- p:II‘u;.;upIu In .un1iI-‘.21 du rapport

nt the Imnmittee ut|mrt Experts tl.xporI.~;, rclutit Prutz-cute etnu ee
this Protocol :md tll&#39;I&#39;l1ll1;.&#39;, Ir i:u-le pnrugraiphuimrtuixt Ip.nu- sur
;gI‘::pl1 1 ut Article 3 of the Prutuenl tiele le lernier, säippliqut- Öga-3 ee
includes also laws priling’ fur the pr~~uyunl I‘--£~cu-teiuenl lnisaux
t.OClttlt1 in the territuri ut tinu. le territuiruø lune Purtieune sur
Inntructing Party ut ut mumtuts Parrot dö-luntruetauile, dewarrulits

issued by the :authorities ut Iivres uutnrites d‘um-:ii-rest les ::nIr-;mr
;mother :uIiII;,-&#39;Inn Party. Purtie Ionlrauuunte.

Brendan Dillnn

Fnr lI1cImcrnImnl i’u::r iiulltt&#39;ttt&#39;llttlt.t
llulinu Republic:the t-lepuliliqut itulienne:nt de tu

lessuntlru .ilurielzi

Fm the ut the dui4|&#39;lllnUl1l Puzar leiuueiieii1en
Grund Iu.h ut Luxemhnurg: Duehe Luxeuilmurg:iruvul te

Pierre ’urIh
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För lionungarikel Belgiens
10L{81ll&#39;uj:

R. .m.&#39;I’

För Republiken Iyperns
regerixig:

För i:x11|n;.;z1ri|et Danmarkxs
regering:

.‘-[’{I1S tV1rIwrg

För Franska PkilllIlll{CllS
1e;.;o1i:1;, :

För Förhumlsrepublikcn Fysklunds
regering:

IIiciun Prill

För Knnumiarikel Greklands
n oregering:

F631‘lslündsi-:u Republikens
regering:

För lrI-.imls x-egerixig:

id dettaunderlecknandet pru-av
tokoll irländska föl-regeringen
jande deklaruliuii:

Den hänvisning till inlämning,
finns i punkt 21 i exportkoin-som

milténs delta protokollrapport om
och artikel 3 i1momentsom avser
prntokollel innefattar lagaräven
med heståinunelscx verkställandemn
inom avtalsslutande terri-statsen
lnriuin beslut héiktning lat-an mn
lude myndigheter i enav annan m-
tulsslutande stat.

Brendan Dillon

För Italienska Republikens
regering:

Iessmzrlro .lluriøni

Storherligiliiniet LuxemlnirgsFör
resgerinw:

Pierre Wurth
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For the Government ut the Pour mucmL-munt
Kingdom of the Netherlands: du Rnyzuame les Days-Bas:

For the tinverlnllent Pour ‘mucrnc1nen
ut the Kingdom ut Norway: Ill Ruv:nnne de Nnrrege:

Knut I~‘rydnInnd

Fur |omuor1icm:11tthe iuvernxnent Pour
ut the Kingdnnx of Sweden: du Ruyaunlc de Snider

K. G. I.uq0r01

For the Gmernnxent of the ‘mucrncm:n-tPour
Swiss ‘.onfcderation: de la Confédérutinn suissc:

For the iovernment Pour illclll(lll1l
ut the Turkish Republic: dela Repnbliqtle turgue:

For the }oernn1entuf the Pour G0uernen1ent du
lnited Kingdom nf Great Britain I{nyaume—Uni Grande Bretagnede

and Northern Ireland: dtrlande Nmd:duet

F. Porter
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NederländernaslmnnngarikelFör
regering:

hmmngarikel NorgesFör
regering:

FryrlmzlunrKnut

SverigesFr Ix’-mung:u‘ilut
regcri ng:

K. G. l.ngrfII

EdsförbundclsSchweiziskaFör
regering:

RepublikensTurkiskaFör
regering

l0nu|1gariketFörenadeFör
.nrdirlandsStorbritannien och

regering:

F. Porter



Protocol No. 5 the Convention forto the Protocole N00 5 å la Convention Sauve-de
Protection of Human Rights and Funda- garde des Droits de l’Homme des Liber-et
mental Freedoms, amending Articles 22 fondamentales,tés modifiant Ies articles

and 40 of the Convention 22 de40 In Conventionet

The Governments signatory Les iouvernements signataircs,
hereto, being Members of the Coun- Membres du Conseil de l’Europe,
cil of Europe,

Considering that certain incon- Considérant Fapplicalion desqueveniences have arisen in the applica- dispositions des articles 22 4U dect
tion of the provisions of Articles 22 la Convention de Sauvegardc des
and 40 of the Convention for the Pro- Droits de l’Hoinn1e des Libertéset
tection of Human Rights and Funda- fondamentales signée ä Rome 4
mental Freedoms signed Romeat novembre 1950 ci-apres dénommée

4th November 1950 hereinafteron la Convention donné lieuareferred to the Conventionas certaines difficultés quire- en ce con-lating theto length of the ofterms la duree du mandat descerne mem-office of the members of the Euro- bres de la Commission européenne
Commission of Humanpean Rights des Droits de l’Homme ci-uprés dö-

hereinafter referred to the nommée la Commissionas ’ de Iuet
Commission and of the European Cour européenne des Droits de
Court of Human Rights hereinafter l’Homme ci-apres do.’-nommée la
referred theto Court; Couras ;

Considering that desirable to Considéranl qu’il importe dassu-
far possible electionensure as dansas laan du possible lélcr-rer mesurethree of half of theevery tionyears tons lesone trois d’une moitiéansmembers of the Commission and of des membres de la Commission et

third of the membersone of the dun tiers des membres de la Cour;
Court;

Considering therefore that Considérant des lors qu’il eon-desirable to amend certain provi- vient d’an1ender certaines disposi-
sions of the Convention, tions de la Convention;

Have agreed follows: Sontas de qui suitconvenues ce 2

A rticle I A rticle 1
In Article 22 of the Convention, A l’article 22 de la Convention, les

the following two paragraphs shall lcux paragraphes ci-apri-s in-sontbe inserted after paragraph 2: sen’-s apri-s par-agraphe 2 :3 In order to that, 3 Afin d’assurerensure dansas la me-far possible, half of theas one du possiblemem- renouvellementsure
hership of the Commission shall he d’une moitié de la Commission tons
renewed three the Com-every les trotsyears, Comité des Ministresans,
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angåendetill konventionenProtokoll 5nr
mänskliga rättigheterna ochskydd för de

{ind-friheterna, avseendede grundläggande
artiklarna och22 40 iring av
konventionen

vilkaregeringar,Undertecknade
Europarådetmedlemmariir: av

hava,
vissa ilägen-betraktandei attav
vid tillämp-uppkommitheter hava

artik-ibestämmelsernaningen av
4Rom den40 den ioch ilarna 22

undertecknade kon-1950november
för deangående skyddventionen

och derättigheternamänskliga
nedanhärgrundläggande friheterna

avseendekonventionenkallad
denledamöternamandattiden för av

för dekommissioneneuropeiska
härrättigheternamänskliga ne-

ochkommissionendan kalla av
deföreuropeiska domstolenden

nedanrättigheterna härmänskliga
kallad d0mstolen;

Önsk-det ärbetraktandei attav
så närasäkerställavärt att att som

årtredjemöjligt val äger vartrum
kommissionenshalva antalet avav

tredjedelochledamöter avenav
domstolens ledamöter;

det ärdärförbetraktandei attav
bestäm-nödvändigt ändra vissaatt

melscr konventionen,i
följande:överenskommit om

Artikel I
konventionen skolaI artikel 22 i

efterintagasföljande två moment
2:mom.

3. säkerställa såI syfte att att
halvamöjligt antaletnära som av

förnyaskommissionens ledamöter
ministerkomniit-tredje år, måvart
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mittee of Ministers decide, be- peut, dc proeeder a elec-avant touteInay
fore proceeding subsequentto tion ultérieure, decider qu’unany on
election, that the term of plusieursterms mandats de membresor
office of members beto élire duree sixauront autreone or more une que
elected shall be for period other duree toutefoisccttea ans, sans que
than six but thannot puisse exceder neuf etre in-years more ans on
nine and less than threenot ferieure troisyears. ans.

4 In where than 4 Dans oil lieu ducases more one cas y a
ofterm office involved and the eouférer plusieurs mandats et que

Committee of Ministers applies the Comité des Minislres fait application
preceding paragraph, the allocation du paragruphe precedent. la repara-
of the terms of office shall he tion des mandats sop£-re suivant un
effected by drawingthe of lots by tirage effeetuesort Secre-au par
the Secretary General, immediately laire General du Conseil de l’Europe
after the election. imlnédiatement apres lelection.

Article 2 .lrtirlv 2
ln Article 22 of the Convention. A l‘article 22 de Convention,la les

the former paragraphs 3 and 4 paragraphes 3 4 deviennentet re-
shall become respectively paragraphs speetivement les pai‘a;;rapl1es S.et
ö and 6.

.lrtiLle 3
Article 3 A l’article 40 de la Convention, les

In Article 40 of the Convention, deux paragraplies suivants in-sont
the following paragraphstwo shall seres apres paragraphe 2 :
be inserted after paragraph 2: 3 Afin d’assurer dans la me-

3 In order to that, du possible le renouvellementensure as sure
far possible, third of the d’un tiers de la Cour les troisas tousone
membership of the Court shall be l’Assemblée Consultative peut.ans,
renewed three the Con- deavant procéder a electionevery touteyears,
sultative Assembly decide, be- ultérieure, décider qu’un plusieursmay on
fore proceeding to subsequent mandats de membres a élire aurontany
election, that the term ofterms durée celle deautre neufor une que
office of members beto qu’elle puisse toutefoisone or more ans, sans
elected shall be for period other excéder douze être inférieurea ans ou
than nine but thannot sixyears more ans.
twelve and less thannot six years.

4 In where than 4 Dans le ou lieu decases more one cas y a
ofterm office involved and the conférer plusieurs mandats et que

Consultative Assembly applies the l’Assemblée Consultative fait appli-
preceding paragraph, the allocation cation du paragraphe precedent, la
of the of officeterms shall be effect- repartition des mandats s’opere
ed by the drawing of lots by suivantthe tirage effectuesortun au
Secretary General immediately after Secrétairele General du Conseilpar
the election. de lEur0pe immédiatement apres

l’élection.

Article 4 rticleA i
In Article 40 of the Convention. A l’article 40 dc la Convention, les

the former paragraphs 3 4and paragraphes 3 4 deviennentet re-
shall become respectively paragraphs spectivement les paragraphes 5 6.et
5 and 6.
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genomföreslön innan valett senare
mandattiden för ellerbesluta, att en

väl-flera skolade ledamöter, somav
periodjas, skall omfatta änannan

må periodår; dock denna över-sex
år år.stiga nio och understiga tre

4. l sådana fall där än enmer
minister-mandattid fråga ochår i

kommittén tillämpar föregående mo-
skall fördelningenment. man-av

lottdrag-dattider verkställas genom
omedel-ning generalsekreterarenav

hart efter det valet ägtatt rnm.

Artikel 2
skolakonventionenartikel 22l i

43 ochförutvarandede mom.nom.
6.respektive5bliva mom.mom.

Artikel 3
skola40 konventionenartikel i1
efterintagastvåföljande moment

2:mom.
såsäkerställasyfte att3. I att

tredjedelmöjligtnära avensom
vantförnyasledamöterdomstolens

församling-rådgivandetredje år, må
genomföresvalinnan ett senareen

mandattiden för ellerbesluta, att en
skolaflera de ledamöter, somav

periodomfattaväljas, skall annan
periodmå dennanio år; dockän

understigaår ochtolvöverstiga
år.sex

4. fall där änI sådana enmer
rådgivandeochfrågamandattid är i
föregåendetillämparförsamlingen

fördelningenskallmoment, av man-
lottdrag-da-ttider verkställas genom
omedel-generalsekreterarenning av

efter det valet ägtbart att rum.

Artikel 4
skolakonventionen40I artikel i

43 ochförutvarandede momenten
6.respektive5bliva mom.mom.
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rticleA 5 Article 5
This Protocol shall le to Le present Protocole estopen ouvert

signature by Members of the Council signature des Membres du Con-
of Europe, signatories the Con-to seil de lEur0pe signataires de la
vention. who become Parties Conventiontomay qui devenirpeuvent y

by: Parties par 2
signatureu without reservation m signature reserve desans

in of ratificationrespect ratificationaccept- d’acceptation;or ou
ance;

b signature with reservation in b signature reserve tesous
ofrespect ratification ratificationaccept- Yacceptatiou suivieor ou

followed by ratification leance, ratification d‘aeceptation.or ac- ou
ceptance.

Instruments of ratification Les instruments dc ratificationor ac- ou
ceptance shall be deposited with the lacceptation leposes preseront
Secretary General of the Council of Sccretuire ieneraal du Conseil dc
Europe. l‘Europe.

This Protocol shall intoenter 2. Le present Protocole entrera enforce all Contracting vigueur desas soon lesas toutes Partiesque
Parties the Conventionto shall have Contractantes la Convention seront
become Parties theto Protocol, in devenues Parties Prolocoleuu con-
accordance with the provisions of forms.’-ment dispositions duaux pa-
paragraph 1 of this Article. ra;‘raphe I de article.cet

The Secretary General of the 3. Le Secrétaire General du Conseil
Council of Europe shall notify the de l‘Europe notifiera Membresaux
Members of the Councilof: du Conseil :

fa signature without Ia toute signatureany reservereser- sans
vation in ot ratificationrespect le ratification Pacceptation;or ou
acceptance;

b signature with b toute signatureany reservereserva- sous
tion in of ratificationrespect de ratification Facceptation;or ac- ou
ceptance;

c the deposit of instrument depot dec instrumenttoutany de
of ratification acceptance; ratification Pacceptation;or ou

d the date of intoentry force d la date dentree vigueurenof this Protocol in accordance with du present Protocole, conformément
paragraph 2 of this Article. paragraphe 2 de article.cetuu

ln witness whereof the undersign- En foi de quoi, les soussignes, du-
ed. being duly authorised thereto, autorisésment ä effet, signecet ont
have signed this Protocol. present Protocole.

Done Strasbourg,at this 20th day Fait ä Strasbourg, 20 janvier
of January 1966, in English and in 1966, français et anglais, lesen enFrench, both texts being equally deux textes faisant egalement foi, enauthoritative, in single which seul exemplaire quia déposecopy un serashall remain deposited in the dans les archives du Conseil dear-
chives of the Council of Europe. The lEurope. Le Secrétaire General enSecretary General shall transmit communiquera copie certifiée con-certified copies to each of the signa- forme å chacun des Gouvernements
tory Governments. signataires.
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Artikel 5
förstår öppetprotokollDetta un-

medlemsstaterdedertecknande av
undertecknatvilkaEuroparådet,i
tillträda det-de kunnaI-;onventionen;

genomsamma
förbehållundertecknande utan:n

godkåinnande.ratifikation ellerlör
eller

förbehållmedundertecknandel
godkännande.ratifikation ellerför

godkän-ratifikation elleratföljt av
nande.

godkännande-ltatifikations- eller
hosdeponerasskolainsiriuncntet

l-Juropzirfulets generalsekreterare.

kraftträder iprotokollDetta2.
till-konventionsstatersamtliganär

bestämmelse-enligtdetsammatriitt
denna artikel.ii lna mom.

Europarâdets generalsekretera-3.
rådets medlems-skall underrättare

stater om
för-undertecknandevarje utana

godkän-för ratifikation ellerbehåll
nande;

undertecknande med för-b varje
godkän-behåll för ratifikation eller

nande;
ratifika-deposition varjee av

eller godkännandeinstrument;lions-
för protokollsd dettadagen

2 den-ikraftträdande enligt imom.
artikel.na

hava under-Till bekräftelse härå
vederbörligen be-tecknade, därtill

underskrivit dettauiyndigade, pro-
tokoll.

Strasbourg den 20Som skedde i
på engelska och1966,januari

båda likafranska, vilka ägatexter
skallvilsord, enda exemplari ett som

Europarådetsdeponerat ivara ar-
skallkiv. Generalsekreteraren Över-

avskrifterlämna bestyrkta till varje
signatärmakt.
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For the Government Pour Gouvernement
of the Republic of Austria: de d’Autrichela République :
with reservation in ratificationrespect dereservesous

ratification acceptance Paceeptationor ou
Strasbourg, Ie 26 janvier 1966

Willfried Gredler

For the Government Gouvernemc-atPour
of the Kingdom of Belgium: du Royaume de Belgique :
with reservation in de ratificationrespect réservesous

ratification acceptance d’acceptationor on
L. Couvreur

For the Government GouvernemettPour
ot the Republic of Cyprus: do Républiquela de Cl1§prc :

For the Government Pour Gouverllenneü
of the Kingdom of Denmark: du Royaume de Danennrk :

Mogens Warberg

For Governmentthe GouvernemenPour le
of the French Republic: dc Républiquela françzise :

For the Government Pour le Gouvernemeal
of the Federal Republic of Germany: de la République Fedé‘a|e

d’Allemagne :

For the Government Pour le Gouvernemeat
of the Kingdom Greece:of du Royaume de Gré-cc 2

For the Government Pour le Gouvernemext
of the Icelandic Republic: de la République islandaise :

For the Government GouvernementPour le
ot Ireland: dlrlande :

For the Government Pour le Gouvernement
of the Italian Republic: de la République italierne :

with reservation in respect reserve de ratifica‘ionsous
ratification acceptance d’acceptationor ou

Iessandro Marieni

For the Government of the Pour Gouvernementdule
Grand Duchy of Luxembourg: Grand Duché de Luxemburg :

with reservation in respect de rat‘ificaionréservesous
ratification acceptance d’acceptationor ou

Jean Wagner
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För Republiken Österrikes
regering:

med förbehåll för ratifikation
eller godkännande

Strasbourg den 26 januari 1966

lViIIfried Gredler

För Konungariket Belgiens
regering:

med förbehåll för ratifikation
eller godkännande

L. Couvreur

För Republikens Cyperns
regering:

För Konungariket Danmarks
regering:

Mogens Warberg

För Franska Republikens
regering:

För Förbundsrepubliken Tysklands
regering:

För konungariket Greklands
regering:

För Isländska Republikens
regering:

För Irlands regering:

För Italienska Republikens
regering:

förbehållmed för ratifikation
eller godkännande

Alessandro Marieni

För Storhertigdömet Luxemburgs
regering:

med förbehåll för ratifikation
eller godkännande

Jean Wagner
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For the Government Pour Gouvernement
of Malta: de Malte :

For the loverninent Pour iouvernement
ut the Kingdom] ot the Netherlands: du R:Il|lll des l’uys-Bus 1

For the iovermnent Pour Gotiveriieineiil
ut the Kingdom ut .nr\ny: du R‘itllllH‘ de .n&#39;{-5.30:

Ile Igunl

For the iovernnient Pour }0uorm-mcnt
nf the kingdom ot Sweden: du Royzulnlc de Sui-do :
with reservation in respect rutiimlimzreserve desnus

ratification ucmptumo m¢&#39;¢&#39;pIuIiunor ou
Bertil Shih

For the Governnneiil Pour u1|eii1eineiit
ut the Swiss Confederation: de Cont-dératiun suissc :

For the iovcrnment Puur le louvernenient
nt the Turkish Republic: de Repuhlique turque z

For the Government Pour iouvernenieiit
ut the United Kingdom ut Great du Ruyznlinc-L’11i Grandede Bretuggnt-
Britain and Northern Ireland: llrlande du Nordet :

with reservation in respect ratificationreserve desous
nf ratifictztián ueeeptunee I’uc(ptatirmor ou

Strasbourg, 10th Februari 1966

If. B. Booihby
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För Maltas regering:

För Konungurikcl Nederländernas
regering:

För lmnungariket Norges
regering:

. .
ÃlgárdOle

För Konung-.n-ikel Sveriges
regering:

med förbehåll för ratifikation
eller godkännande

Bertil Ståhl

För Schweiziska Edsf}rbunlcts
regering:

För Purkiskzi Republikens
regering:

För Förenade iionunguriket
Storbritanniens och Nordirlunds

regering:
med förbehåll för ratifikation

eller godkännande

Strasbourg den februari10 1966

E. B. Boothby
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Protocol No. 6 Protocole N° 6
Convention for thethe Protection ofto Convention de sauvegarde des Droits

Rights and FundamentalHuman Free- de IHomme des Libertés fundament-et
doms Concerning the Abolition of the tales l’abolition de la peine deconeernant

PenaltyDeath mort

The member States of the Council of Eu- Les Etats membres du Conseil dc lF.u-
signatory this Protocol the Con-to signatairesrope. to du Protocolepresent a larope.

vention for the Protection of Human Rights Convention de sauvcgarde des Droits de
Fundamentaland Freedoms. signed Rome l‘Homme des Libcrtesat fondamcntales. si-ct

4 November I950 hereinafter referred gnée Romeon 4to novembrc I950 ci-apres
Convention.the dénommée Conventionas Lu

Considering that the evolution that has Considérant les developpements inter-oc- que
curred several member States ofthe Coun- dans plusieurs Etats membres Con-duvenus
cil of Europe general tendency seil de l‘Europe exprimentexpresses tendancea ge-une
favour of abolition of the death penalty: nérale faveur de l‘aholitmn dc peine dcen

mort‘.
Have agreed follows: Sont de qui suit:as convenus cc

Arlirlv I Amir-lv l
The death penalty shall be abolished. No La peine de aholie. Nulmort est peutne

shall he condemned such penalty êtrcto condamné telle peineone execute.or une
executed.

ArIitI 2 Arlirlt 2
StateA make provision its law for Un Etat prévoir dans législationmay peut sa

the death penalty of commit- peine derespect acts des commismort actespour en
ted time of ol imminent threat of dc de danger imminentwar temps dcor guerrc ou

such penalty shall he applied only in the telle peinewar: appliquéeguerrc; une ne sera que
instances laid down the law and dans lcs prévus legislationaccor- cette ctcas par
dance with its provisions. StateThe shall conformément dispositions. ‘et Etatses
communicate the GeneralSecretary of the communiquerato Secretaire General duau
Council of Europe the relevant provisions of Conseil de lEurope les dispositions affe-
that law. de legislationrentes en cause.

Arli‘It 3 Article 3
No derogation from the provisions of this derogationAucune dis-nest autorisee aux

Protocol heshall made under Article oftheIS dupositions present Protocole titre deau
Convention. l’article IS de Convention.

ArIirt 4 Article 4
reservationNo he made under Article Aucune reserve nest disposi-admisemay aux

of Convention64 the in of the provi- lions du present Protocole l‘articlerespect titre deau
ofthissions Protocol. Convention.de64

ArIitI¢ 5 Article 5
StateAny the time of signature Etatat Toutmay de signa-or peut. momentau

when depositing its instrument of ratification. du depot de instru-ture momentauou son
approval. specify the territoryacceptance de ratification. d‘aeceptation dap-or ment ou

territories which this Protocol shall territoiresto probation. designeror lesap- ou aux-
ply. quels s‘appliquera Protocole.present
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Protokoll 6nr
till konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna, avseende avskaffande

dödsstraffetav

Europarådets medlemsstater. under-som
tecknat detta denprotokoll till i Rom den 4
november I950 undertecknade konventionen
angående skydd för de mänskliga rättighe-

och dc grundläggande friheternaterna nedan
kallad konventionenl.

beaktar den utveckling skett iattsom som
flera Europarådets medlemsstater känne-av
tecknas allmän tendens till avskaffandeav en

dödsstraffet:av

har kommit följande:överens om

Artikel I
Dödsstraffet fårskall avskaffat. Ingenvara

ådömas sådant straff eller avrättas.ett

Artikel 2
En kan i sin lag föreskrivastat dödsstraff

för handlingar begåtts under krigstid el-som
ler under överhängande krigshot. sådantEtt
straff skall tillämpas endast i de fall som

lageni och i enlighet med dess bestäm-anges
melser. Staten skall underrätta Europarådets
generalsekreterare ifrågavarandede be-om
stämmelserna i lagen.

Artikel]
Ingen avvikelse enligt artikel i konven-I5

tionen får frånske bestämmelserna i detta
protokoll.

Arlikøl4
Inget förbehåll enligt artikel i konven-64

fårtionen beträffandegöras bestämmelserna
i detta protokoll.

Artikel 5
En kan vid tidpunkten förstat under-

tecknandet eller den deponerarnär sitt ratifi-
kations-. godtagande- eller godkännandein-

på vilket territoriumstrument eller vilkaange
territorier detta protokoll skall tillämp-vara
ligt.
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Tout EtatState later date. by án peut. tout autre momentat parmay any a
addressed the Gen-declaration Secretary suite. declaration adressée Se-to nupar une

ofCouncil Europe. extend cretaire Conseil de lEurope.eral of the the Général du
of this Protocol otherapplication terri- étc-ndre l‘application du Protocole aprésentto any

specified declaration. ofthe ln territoire désigne dans déclara-torv respect tout autre
territory the Protocol shall into vigueur lé-such tion. Le Protocoleenter entrera en

first day of the followingforce the month de territoire premier jour dti moisgardon ce
ofof receipt such declaration by reception declarationthe date the qui suit date de de

General. Général.Secretary Secrétairepar
twodeclaration made under the declaration faite des deuxAn Toute vertuen

paragraphs ofpreceding paragraphes précédents être retiree.respectmay. any pourra
specified such declaration. be qui territoire désignéterritory touten cc concerne

notification notificationxxithdrziwn by addressed the dans declaration. adres-to cettea par
General. The withdrawal shall be- Secrétuire Général. Le retrait prendraSecretary sée au

first day of month effet premierjour mois qui dateeffectivc the the du suitcome on
notifica-date of receipt of such de reception de notification Secré-lollouing the par

taire General.tion Secretary General.by the

.-lri‘Ir Article6 6
States Parties the provi- Les Etats Parties considerent articlesbetween the les lAs

of shallof Articles 5 this Protocol 5 du Protocole des articlessions I presentto Comme
regarded additional articles the Con- additionnels Convention les dis-be to et toutesas

provisions ofthe Conven- positions Convention sappliquentvcntion and all the de en
shall applv accordingly.tion consequence.

rIIIt&#39;t’ Arlir 77
shall be for signature Le Protocole signa-lhis Protocol présent aest ouvertopen

Council of des Etats membres Conseil de lEu-member States ot the Eu- duby the ture
shall signataircs Convention.signatories the Convention. deto serarope.rope.

ratification. soumis ratification. acceptationbe subject to acceptance or ap- ou appro-
of the Council of bation. Un membre du Conseil de lEur-proval. member State EtatA

ratify. this ratifier.Europe accepteracceptnot approuverapprove ope ne pourra oumay or
avoir simultané-simultaneously present ProtocoleProtocol unless has. or pre- sans

antéricurcment ratifie Conven-Convention.viously. ratified the Instruments ment ou
ratification.approval shall tion. Les instruments de d‘ae-of ratification. acceptance or

of ceptation dapprobation déposésdeposited with the Secretary Generalbe serontou
Secrétaire General du Conseil deCouncil of Europe. presthe

IEuropc.

ArticleArtirr ö 8
forceThis Protocol shall into Le Protocole vigueurpresententer entreraon en

day of month following the date premier jour duthe first the mois qui suit date å
of Council cinqwhich five member States the laquelle Etats membres du Conseil deon

have expressed their be |Europe expriméof Europe Ieur äconsent to auront consentement
accordance with the conformémcntby the Protocol in étre lies Protocolebound par aux

Article dispositions de I2irticleprovisions of
of member State whichIn Pour Etat membrc qui exprimeratoutrespect any

besubsequently its u|terieurement liéétreConsent lo consentementexpresses son
intoProtocol shall Protocole. ccIui-ci vigueurbound by it. the enter entrerupar en

month followingforce the first day of the premierjour du mois qui suit date du depoton
of deposit of the instrument of dc l‘instrument de ratification. d‘acccptationthe date the

approval.ratification. d‘approbation.acceptance ouor
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En kan tidpunkt.vidstat en senare ge-
förklaring Europarådetsstalld tillnom gene-

ralsekreterare. utsträcka tillämpningen av
detta protokoll till territoriumett annat som

i förklaringen. påMed avseende ettanges
sådant territorium träder protokollet i kraft
den första dagen i den manad följer eftersom

dåden dag generalsekreteraren för-mottog
klaringen.

En förklaring enligheti medavgettssom
båda föregåendede kan.punkterna med av-

påseende territorium har iett angettssom
förklaringen. återtas underrättelsegenom en

Återtagandetställd till generalsekrcteraren.
träder i kraft den första dagen månadi den

följer efter dåden dag generalsekretera-som
underrattelsen.mottogren

Artikel 6
förhållandetl mellan de ärstater som

skall artiklarna I-5 i detta protokollparter
tillaggsartiklair till konventionen.anses som

och alla bestämmelser i konventionen skall
tillämpas enligheti därmed.

Artikel 7
ståDetta protokoll skall för under-öppet

tecknande Europarå-de medlemsstater iav
det har undertecknat konventionen. Detsom
skall ratiñceras. godtas eller godkännas. En

fårmedlemsstat inte ratiñcera. godta eller
godkänna detta protokoll den inte samti-om
digt eller tidigare har ratiticerat konven-
tionen. Ratifikutions-. godtagande- eller god-
kännandeinstrument skall deponeras hos Eu-
roparådets generalsekreterare.

Artikel
i kraftDetta protokoll träder den första

månad dådagen i den följer efter den dagsom
Europarådetsfem medlemsstater har ut-av

sitt samtycke till bundnatryckt att vara av
protokollet i enlighet med bestämmelserna i
artikel

förhållandel till medlemsstaten som
uttrycker sitt samtycke till attsenare vara

bunden protokollet träder detta i kraft denav
månadförsta i den följer efterdagen densom

dådag ratilikations-, godtagande- eller god-
kannandeinstrumentet deponerades.
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Arlirle 9 Arlirle 9
The Secretary General of Ihc Council of Le Secretaire General du Conseil de lEu-

Europe shall notify the member States of the notiliera Etats membresropc du Con-auxCouncil of: seil:
signature:anyu. signature:toutcu.

h. the deposit ofuny instrument of ratifica- h. depot de instrument dc ratifica-tout
tion. approval;acceptance tion.or d‘acceptation dapprohation:oudate ofentry into force ofthis Proto-anyc. date d‘entrée vigueurtoute du pré-c. encol accordance with Articles 5 and Protocole conlorntérhentsent articles 5ses

8:et
d. other notificationact. communi-any d.or notificationtout autre acte. ou commu-cation relating this Protocol.to nication trait present Protocole.ayant au

In witness whereof the undersigned, being En foi de quoi. les soussignés. düment au-duly authorised thereto. have signed this Pro- torisés a elTct. signecet present Proto-om
tocol. cole.

Done Strasbourg, this 28th day ofat April Fait Strasbourg. 28 avril I983. fran-enI983. English and French. both being qaistexts anglais. les deuxet laisant ega-en textes
equally authentic. single which lement loi.a copy scul cxempluire quien un serashall be deposited the archives of the déposé dans les archives du Conseil de lEu-
Council of Europe. The Secretary General of Le Secrétaire General du Conseilrope. de
the Council of Europe shall transmit certified lEurope communiquem copie certifiéeen
copies each member State ofto the Council conforme a chacun des Etats membrcs du
of Europe. Conseil dc lEurope.
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Artikel 9
Europarådets generalsekreterare skall un-

Europarådets medlemsstaterderrätta om

undertecknande:a
ralifikations-.b deponering godta-av

eller godkânnandeinstrumcnt:gande-
för protokolls ikraftträdandedag dettac

artiklarna 5 ochenligt 8:

med-elleråtgärder. notiñkationerandradl
protokoll.dettadelanden. rörsom

undertecknade.harTill bekräftelse härav
befullmäktigade. under-vederbörligendärtill

protokoll.dettatecknat
påaprilden I983i Strasbourg 28Upprättat

båda harvilkaengelska och franska. texter
exemplar.endagiltighet. i ett somsamma

Europarådets arkiv. Euro-iskall deponeras
översändaskallparådets generalsekreterare

medlemsstat i Eu-varjekopior tillbestyrkta
roparådet.
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Prototul Nu. 7 Prutocole N° 7
the fomentiuii for the Protectionto of la Conventioná de suuwgurdc des lroit.s

Human Rights and Fundaniental Free- de l‘llomme des Liherti’-.s‘el lundameit-
doms tales

The States Comicil oi‘the Fu-meinher lcs Elanoi membres du ‘onseil dc ll..i-
sigittitoif. duneteto. l’oiocole.r-wpe rope. sig.n;it..ites l.sct&#39;|l

mixed take furtherht. Resolusto prendresteps dc;ng nnuxcllcsn to en- mesures
thc collective enl‘oi‘cemcnt ofsure certain eolic..i-.e tiepropres a assurer gnmnnc

rights and freedoms hv of the Tom pertains droits libertes ‘omeiiiioiimeans‘ en- ct ;nu
tion for the Protection of Human Rights and dc sauvegarde des Droits dc lllomme desct
lund;irnental lreedoms signed Rome Libertes4 rUnLiilHlClIlill,‘.zit Rome 4on signee a
Nmentbei ISM hcrcananflcr rcibrrcçl nmctnbre |‘5ci-IPtcsto ‘.Clll‘iIl3Il{. Rm-as
the ‘i-iici1tiin. vcntion L

Harv: iaereed lbllou Sont dcits x. convenus sliilice qiii

IrArir 4IIl&#39;&#39;
alien |al’ullv residentAn in the terri- Un etranger residunt regulieieinent sur
State shall be expelledoi therefromtory not dun Etatu etreterritoire espulsepcutne en

of decision reached in qu‘enexcept execution dune decisionlll pursuance prise contor-a
accordance ith law and shall be allowed: mement loi dollcl D0l|0l| ;

submit against his expulsion. laire valoirto lcsreasonsu. militentu l.tltlt\ um
Cf|.llsl0tt.contre son

h. hislime reviewed. andto faire e‘;imincrcase ;Ison un,
be represented for these be-to taire representerpurposes iK.‘.lnltansse4. ccs

fore the authoritycompetent llititoritéor person competentca or plusieurson tine on
ilesigriated hy that authority. designeespersons ;iii:orite.personnes eeriepar
alien be.n expelled be-tore the Un étrangermay etre espulsepeut .iant

his rightsoi under hparagraph l.u. Iexerciceexercise des droits énumeres purugruphc.nu
und oi’ Article. whenthis such expulsion hl.u. dc article lorsqtiet epul-cl Ccl cettez

the interests of public order sionneeessarv necessaire dans |‘inieietor dc |‘oidreis est
grounded of national security. public baséeon reasons des riiotifs dc sccuriteestou sur

nzitionale.

fArm ArtirI¢
lzuuyvrmc convicted criminal oi‘-oi lotttc declarcc coupablca personne

fence tribunal shall have rightthe d‘une inlraction penale tribunalto par un a
hasc his reviewed by droit dc fairecomictmn sentence iiimlictionor L‘.tmlllL‘l‘ mr tine

higher tribunal. The exercise of this right. superieure declaration dc culpabilitea nu
including the grounds which be condamnation. Leercice de droit.on may cc y
exercised. shall he governed by law. compris lcs motifs lesquels cticpour peut

This right be subject exceptions excrce. regis lot.tomay .sunt par
offencesregard of minor character. ‘e drott faireto lobiet d‘eceptionsa peutas

prescribed by law. in which the des infractions telles qiiellesor cases pour mineures
concerned tried in the first in- dcfinies loi lintcrcsseperson lorsquewas som par nu n

bx highestthe tribunal convict-stance etc juge premiere plusor was instancecn par
ed following appeal against acquittal. hmm: Juridictiun declareetc coupablean clou

cnndamne la :Hmsuite contrea recours son
acqiiittement.
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Protokoll 7nr
angående dd for desk-konventionentill

grundlag-och dentanskliga rättigheterna
friheternagande

under-liuroparatlets medlemsstater. som
protokoll.tecknat detta

;itgarderytterligarebeslutat Hdlitattsom
rattighe-sakerstallzifor gemensamtatt ussa

komentiunettfriheterochter an-genom
rattigbeternzimanskligaförskrdd degasntle

underteck-friheternagrundläggandedeoch
har nedannovember 1950i Rom dennad

konventionen.kallad
följande:kommithar överens om

Arnw I
bosattlagligentttliinning arEn som

därifrånfår utvisasterritorium en-statsen
ochfattat beslutordningefter i lagadast ett

tillåtasskall
utvisning-talarframlägga skal motsoma.

en.
omprövad. ochsaksinb.

ändamål företriidasför dessa genomc.
myndighet ellervederbörandeinförombud

myndighetdennafleraellerinför ut-aven
sedda personer.

innanutvisas hanLttliinning kanEn ut-
b ochenligt Iriittighetersina momentövar a.

nödvän-Litvisningenairtikcl. iiri denna närc
ellerordningens intresseullmiinnudig deni

nationella såiker-till denhänsynmotiveras av
heten.

Artilwl 2
domstol fördömtsochVar avsomen

.skuldfrå-skall hagärningbrottslig rätt att
domstol.högrestraffeteller omprövat avgan

inbegripet grunder-dennaLltövantlct rätt.av
i lag.skall reglerasutövande.dessförna

får vadfrån denna görasLlndatntttg rim
före-enligtgärningar.mindre grovaavser

vederbörande harfall dueller i deskrift i lag.
domsto-den högstainstansi förstadöntts av

frikän-efter detdömtseller harlen att en
werklagzits.dom harnande
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.lrii n liiii
When has final decision beenperson l.oisqi 4-ttitlitlttltlllltitl pcoale delimi-une

convicted of criminal offence and whena tirest:11-iiciiieinent.innii|ee.ouloisqiicla
subscquentlv his conviction has been mcoiilee. qtlittlt f.iitre gixiec paite noiixcativersed. he has been pardoned. theor |tta‘llL‘m‘.‘t‘lon :xele qirilnu est[‘lUtlC sground that newly dixcmered facta nevi or prodiiit witli..i..ire.‘inc erieiii peisoivnc .iiiishows coiicliisivel that there has been subi tlLa mh etvittlaiit-zine petite en mileuttUllof iustice. the uho has stif-carriage person ttlllC1‘il‘.|CL‘.LlV|1lttlll\‘lll,‘lllnation loi
feted ptinishntcnt result of such liiisageas a convic- lloti dansa en iiticiii tat contcrnetion shall be compensated according the ito Llllillmoms soitne p-:oiixc que non ielim the practice of the State concerned.or elation utiletemps ll||tlli lziiikll estinconntiunless ed that the non~disc|osure of llIlPlli.‘.lcprm toizt partieen uu enthe uiiknou fact vshollv partitimen is or
attributable him.to

hxlfllt 4 Arm 4
No shall liablehe he triedone ’iu|to etieor ne peiii poursuixi uti piini [‘Llt.t~punished again criminal proceedings under lenientin lC|Ulll|Cl|l\n\ dii meme litatpat enthe ]tltItllc‘llt‘n of the State for of- ifunc infractionsame an laqiielle tlciaiaison pout afence for which he has alreadv been finally ete condamncacqiiittc oti pat iiigementtinacquitted convicted accordance with theor definitifconformement a lUI et a pioce-lava and penal procedure of that State. dure penale de litateet

2 The provisions of the preceding Z l,es dispositions dupara- paiagraphe prece-
graph shall the reopening ofnot theprevent dent nietnpechent reouvcrturc dupasin accordance with the law and penalcase conformement i loi aproces. et proce-procedure of the State concerned. there dure penale de llitat conceine. des fiiitssievidence of newly discovered facts.nevt or nouvellement revelesnouveau ou nu unthere has been fundamental defector vice fundamentala dans procedure prece-
the previous proceedings. which cotild affect dente desont aflecternature a .iupentcntthe of theoutcome case. intervenu.

No derogation from this Article shall he Aticiiiie derogation next ttlllottscc‘ aumade under Article I5 of the Convention. present article dc |‘aiticle l‘ dctitreau
Comention.

,4ft/’ 5 Arii 5
Spouses shall enjoy equality of rights and l.Cs Li‘|10tl|UlJt\Cttl de legalite de ilioits ctresponsibilities of private law character be- de responsabilitesa dc ciiractere entreci cuxthem. and theirtween relations with their dans letirs relationset leurs enfzintsavec auchildren. during marriageto and regard duas marriage. durant lorsinariage. etmanagethe of its dissolution. Thisevent Article de dissolution. Le present article trem-sa

shall States front takingnot prevent stich peche les [Stats de prendre lespas mesiires
the interests ofmeasures as are necessary necessaires dans finteret des enfants.

the children.

Arii Ö Arlli 7
Any State the time of signatureatmay Tout litat de signa-peut. au momenthett depositing its instrument of ratifica-or ture du depot deou ati moment instru-simtion. approval. specifyacceptance the deor ter- ratification. dlicceplatinriment dap-ouritorv territories which this Protocolor to probation. designer les tciiitoiresoii aux-shall appl and thestate l]lL‘l‘lextent quelsto snppliqiicia l’i’otocolc.present eniindertakcs that the provisions of this Proto- indiquaitt dans laqiielle sengagemesiirecol shall .ippl suchto territorx territoiies les dispositionsor tltl l’totocolea ce que piescnt

slippliqtient teiiitoiiesa cc ou ces
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Arnw
l-.igukidftvunnen domHm‘ vairigenomen

brottsligfordomts upp-semi egurningniigtxn
grundhexiljutxellerh.Il natd en nyilpa

styrktomstainalighet.nytippdugzideller som
den under-skulllcluklig.domen wm.itt .ll’

enlig-domendraft till loljd g0IIg0Ilt Igull AH
lag ellerden herörduhet med statens praxis.

delviseller he-det heltinte vixusdet Lltlom
kállkIiltidigareIitI denhonom ;utrott Pal

uppdugutl iblivit tid.UInIiIIIIIghCICII inte

.-ll’I‘uI 4
straff-dsellerl‘;’ur-.u1muk;nIngen npil

foribrottmailxforlliriitide slutsummangenom
hlivit slutligtredunxilket himforbrottett

med Ingen ochenlighetdomd iellerlrikunil
dennariitiegaingsordningen Nldl.l

föregåendeiBestämmelserna moment
mailetforhinderinteskull utgorit tanan upp

ochmed lagen ráittegungs-i enlighetnyttnu
fore-detherordui denordningen sluten. om

nyuppdiigudeellerheisIigger om-nyaom
i|°eI hcgállhellerxtiindigheter grovtettom

huratttegzingslbrftirainxlet kuntidigaredet som
mulet.ipinerkiit utgitngen

fiir;irtikelinskrainkning i dennaIngen
konventionen.iurtikel I5med xlnd itgurus

.AriLi-l 5
fr-.tguiIIIliIIIkI2l rått-I.|IIMiikur omviirai

in-p|Ii|lI&#39;ilIlIIgochtighetei naturzmxvur atv
vidIorhailliinde till .sinii burn.ihordes sum

under Ålklcthkupülinguende..ikienskiipets
Dennziupplosning.desxi Iiiindelseoch atv

förhinderinteairtikel NKIIII Litgoru ;illstziternu
nodvaindigzi i;ttgiirder iirNudilnálvidlu som

intresse.barnens

.-lIlix Ö
under-fortidpunktenvidkimVarje slut
IIIIIII-sittdeponerurdenellerteeknundet niir

godkainnunxlein-eller;inlugunde-kulinnx-.
territorium ellervilketpixstrument uppge

till-protokoll skulldettaterritorieriIk-.i xiirii
denulstráiekningvilkenilutnpligt samt ;inge

hestiimmel-protokollenIIIIÅIIHPLIsig ;ut;itiir
territorier.lerritoritittt eller dexxudettaL‘l pil



216 Bilaga 1 SOU 1993:40

Stale.-i‘.‘. later date.atinn an} 2 l Etata out peut. tout entire moment pardec .tooressvd tiic Secretary Gen-:rr-non to declarationsuite, adresscc Se-par tine nueral of IhL Council of L-Iurope. extend the cretairc iéneral llLl Conseil de Hiurope.
application oli lhh Protocol other terri-to étendreany l‘application du present Protocole

specified the declaration. lntor; ofrespect territoire désignetout dansautre dcc|;na-
such terrilor; the Protocol shall into tion.enter l.e Protocole rc-entrera en ’|gllC|.ll‘ aforce firstthe day of the followingmonthon gard dc territoire premier iour du moiscethe expiration of period oftwo months aftera qui suit l‘epiration d‘une periode dc detix
the date of receipt by the Secretary General mois apres date de reception de declara-
of such declaiaiion. tion Secretaire General.par

declarationAny made under the two Toute declaration faite desvertuenpreceding para,i:iutphs ofmay. respect deux paragraphesany precedents etrepourra re-territory specified such declaration. be tiréein modifiéeou en ce qui toutconcerneWiIhtlldn motliñed by notification ad-or a territoire designe dans declaration.cette pardressed the Secretary General. The with-to notification adressée Secretziirc General.audrawaé niodiiication shall become effectiveor Le rctrait modification prcridra effetou
the tirst day of the followingmonth theon jourpremier du mois suit |‘c-xpirationquiexpiration ola period oftwo aftermonths the d‘une période de deux mois apres date de

date of receipt of such notification by the reception de notification SecrétaireparSecretary General. General.
4. A declaration made accordance with Une4. declaration faite conformément authis Article shall be deemed have beento present article considérécsera ayantcommemade accordance with paragraph ofI Arti- faiteeté conformement paragraphe I deaucle of63 the Convention. larticle 63 de la Convention.

The territory of State which thistoany Le territoire de Etat auqueltout pré-Protocol applies by virtue of ratification. Protocole s‘appliqueac- sent de rati-vertuen saapproval by that State,ceptance and eachor fication. de acceptation deson ou son appro-territory which this Protocol appliedto by bation ledit Etat. chacun des territoirespar et
virtue of declaration by that State undera auxquels Protocole s‘applique vertuenthis Article. be treated terri-may separate d‘uneas declaration souscrite ledit Etatpartories for the ofthe reference in Arti-purpose conformément present article.au peuventcle I the territory ofa State.to étre considérés des territoires dis-comme

iincts fins de reference territoireaux nu
dun Etat faite l‘artic|epar

rtirle 7A Article 7
betweenAs the States Parties. the Les Etats Partiespro- considerent les arti-

visions of Articles l ofthis6 Protocol shall clesto l á du6 present Protocole descommebe regarded additional Articles the Con- articles additionnelsas to a Convention et toutesvention. and all the provisions ofthe Conven- les dispositions dc Convention s‘app|i-
tion shall apply accordingly. consequence.quent en

Nevertheless. the right ofindividual Toutefois. droit dere- individuelrecoursrecognised by declaration madecourse a declarationun- faitereconnu depar une vertuender Article 25 of Convention.the the larticle 25 de Conventionor ac- reconnais-ouof the compulsory jurisdictionceptance of de juridiction ohligatoire de Coursance
Courtthe by declaration made under Arti- faitea déclaration de lltrticlcpar une vertuenofcle Convention.46 the shall be effec- 46not de Convention s‘exercera quine en cetive in relation this Protocol unless theto present Protocoleconcerne dansqueState concerned has made statement ou |‘Etata intéressérecog- declaremesure aura re-nising such right. accepting such jurisdic-or connaitre ledit droit ladite juri-accepteroution of Articles I I05 ofthis Proto-respect diction les articles 5I a du Protocole.pour

col.
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vidhelstkanVarje nålrstat en sena-som
tillställdförklaringtidpunkt. genom enre

utsträekageneralsekreterare.lrlttropairaidets
tillprotokolldettatillampningen annatettav

Medförklaringen.iterritorium uppgessom
trädersådant territoriumavseende ett pro-pa

månadi denförsta dageni kraft dentokollet
tvåpåutgången periodefterföljer av ensom

då generalsekretera-dagefter denmiinadei
förklaringen.emottogren

i enlighetförklaringVarje avgettssom
medkan.föregåendebadamed de momenten

harterritoriumpaavseende uppgettsett som
ändrasåterkallas ellerforklaringen.i genom

generalsekretera-tillunderrattelse ställden
frångällerändringenellerAterkallelsenren.

följer eftermånadi denförsta dagenden som
månader eftertvåperiodutgiingen enav

då generalsekreterarendag emotden tog un-
derrattelsen.

enlighet mediförklaringEn avgetts4. som
tillkommit iha över-skallartikeldenna anses

i kon-artikel 63 lmedensstammelse mom.
ventionen.

varpå dettaterritorium.Varje stats pro-
dennaföljdtillämpligt tilltokoll statsar av

godkännande.antagande ellerratilikation.
varpå protokollet ärterritorium.varjeliksom

avgi-grundtillampligt pa statsammaen avav
artikel. kandennastödförklaring med avven

territorier detsärskilda närbetraktats som
tillartikel lhanvisningen i statsgaller en

territorium.

Aniw 7
mellan deforhallzindet ärl stater som

ii artiklarna I -6bestämmelsernaskallparter
tilltillâggsartiklarprotokolldetta anses som
be-konventionensallaochkonventionen.

därmed.i enlighettillämpasskallstammelser

för enskildaskall denDock ratt perso-
erkäntsframställningargöra som ge-attner
artikel 25 iavgiven enligtförklaringennom

förklaring godta-ellerkonventionen. omen
jurisdiktion.tvingandedomstolensgande av

konventionen. inteiartikelenligt 46avgiven
inte denprotokoll.dettavadgalla omavser

dennasig erkännaförklaratberörda staten
beträffandedennajurisdiktioneller godtaratt

protokoll.l-5 i dettaartiklarna
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Arm Am: N
This Protocol shall be tor Le Protocoleopen signature present est ert0ll a signa-by member States of the Council of Europe des litats memhre du ons-eil d.:ture lliu-

which signedhave the Convention. .sub- Coiiieiitionsigneis ontrope qui seia sou-ject ratification.to approval.acceptance A rattlieation.or dD[‘:lhlt--mts acceptattona oti
member State of the Council of Europe Un litat diit onseil de Tliuiopetion. membremay

ratify. this Protocolnot accept mtifier.or apprme peutne acceptei ou zippioiixci pre-
WIlh0lll previously simultaneously ratify- Protocoleor simultanementsent sans avoir ouing the Convention. Instruments of ixitifica- anterietirenienl ratttie Coiixeiitioii l.es in-
tion. approval shall be deposit-acceptance de iatilicatioti.or diacceptationstruments ou
ed with the Secretary ieneral of the Council dlipprobzition deposes pres Secre-seront
of Europe. lairc ienerai du Coiiseil de l l-.uiope

Arlirt‘ 9 .Ili1&#39;9
VThis Protocol shall into force l.eenter Protocoleon present entiera en xiguetii

the first day of the followingmonth the expi- jour du iiiois suit fcspirationpremier qui
ration of period of months after the dtinetwo pcriode dc detia dateiiiois apres
date which member Suites of the laquelle Etatson seven nienibres du Conseil desept
Council ol Europe have expressed their flftirope leur ácon- atiront exprime consentement

boundhc by the Protocol insent to etre lies Protocole -coiifoimeineiitaccor- par aux
dance ith proxthe of Article X. dispositions de |‘article

ln of member State which Pottrrespect litat membieany tottt qui expriinera
subsequently its be tilteriettreiiientconsentexpresses to etre lieconsentenientson a
botind by it. the Protocol shall into l’rotocole. celui-ctenter par entiera en igueurx
force firstthe day of the month following premier jour du iiioison qui suit |‘epiiauon
the expiration of period oftwo months after dune periode dc deux mois datea apres du
the ofdate the deposit of instrumentthe of depot dc l‘instrument dc ratificzitioii. d..tc-
ratilication. approval. ceptationacceptance d‘approhation.or oti

Arlirlt‘ U .4Ilil’ HI
The Secretary General of the Council of l.e Secretatre ieneral Conseildu de l[{u-

Europe shall notify ii the member States of notiliera les litatsa membres durope tous
ofthe Council Europe of: Coiiseil de Tl-Äuiope.

signature: signature;ill. any touteu.
b. the deposit of instrument of ratifica- h. depot dc de rittificzi-any tottt instrument

tion. approval: tion. d‘acceptationacceptance dapprohattonor ou L
date of into force of this Pro- dateentry dentree vigueurany dur. toute. en pre-

tocol accordance with Articles and6 9; Protocole conformement a articlessent bses
9:et

cl. other notification notilicaliondeclara- declara-toutact. autre acte.any or ou
tion reliiting tionthis Protocol. Protocole.presentto ayant trait au

En foi dewhereof quoi. les sotissigneswitness the undersigned. dümentln being au-
torisés elTct.aauthorisedduly thereto. have signed this signe present Proto-Pro- cet ont
cole.tocol.

Fait a Strasbourg. 22this 22nd novembreDone Strasbourg. day of No- I984,at en
français anglais. les deuxvember English French. faisantand both1984. et textesen
également foi. seulbeing equally authentic. single exemplaire quitexts en uncopy seraa
dépose dans Ics archiyeswhich dushall he deposited the onseil de l‘Iiu-archives of

Le Secrétairethe ieneral duCouncil of Europe. The Secretary Coiiseil deGener- rope.
l[ittropc communiqueraof of copie certilieethe Council Europe shall transmit en
conlorme chacun des Elulscertified copies menibrcseach member State of the duto a
Conseil de llZurope.Council of liurope.
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APUkf, Y
underteck-lorstarprotokollDetta oppet

Europaraiiletntedlemsstaterdenande Iav
Delkonventionen.undertecknaharsom
Engodkáinnax.ellerratilicereis.skall antas

ratilicerai.farEuropariitlctmedlemsstat intel
tidi-protokolldettagodkannaeller utan;inta

komen-raiiñkaltonxatmttdigeller axgare
god-eller.mtagande-Rattlikaitionxtionen , hosdeponerasskalkainn-.indeinstrumenten

generalsekreterareliuroparâdcts

rlI.¢.’ 9
formskraft dentraderprotokollDetta I

efterfoljermånadi utgangendagen den som
dadagefter dentvå månaderpáperiodcn;n

harntcdlenmstater ut-Europaradetsavsju
bundnatillsamtyckesitt att avtryckt vara

ihestammclxernzimedenlighetiprotokollet
artikel

medlemsstatavseendeMed .somen
tillsamtyckesittuttrycker att varasenare

kraft denidettaträderprotokolletbunden av
efterfoljermånadi denforsta dagen som

månader efterpå tvåperiodutgången enav
ratiñkationsudcpositionen anta-fördagen av

godkannandeinstrumentet.gande- eller

Artikel IU
skallgeneralsekreterareEuroparådets un-

Europarådets medlemsstateralladerrätta ow

undertecknande;varjea.
ratilikationw.varjedepositioncnb. an-av

godkännandeinslrument:ellertagande-
ikraft-protokollsför dettavarje datumc.

och 9;artiklarnaenligt 6tradande

ellerunderrattelseåtgard.d. varje annan
protokoll.dettaförklaring rorsom

ttndcrtecknaidc.harbekraftelxc haravTill
bemyndigade. under-vederbörligendanill

protokoll.dettatecknat
november22denStrasbourgiLlpprattat

bådavilkafranska.engelska ochI984
endaigiltighet.har ett exem-texter samma

Ettroparadetsiskall dcponcrutplar. varasom
skallliuroparâdets generalsekreterarearkiv.
med-;ivxkrilter till varjehcstyrktaoverlamna

Europarådet.lemsstat I
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Protocol No. 8 the Conventionto for Protocole No 8 á la Convention de
Protectionthe of Human Rights and Sauvegarde des Droits de l’Homme et

Fundamental Freedoms des Libertés Fondamentales

The member States of the Council of Eur- Les Etats membres du Conseil de l‘Eu-
signatories this Protocol the Con-toope. to signataires du present Protocole arope.

vention for the Protection of Human Rights Convention de Sauvegarde des Droits de
and Fundamental Freedoms. signed Romeat |Homme des Libertés Fondamentales.et

November |950 hereinafter referredon to signée Romeá novembre4 I950 ci-aprés
thc omention.as denommée la Convention.

tonsidering that desirable amend Considérantto quil convient damender cer-certain provision of the Convention with taines dispositions de Conventiona en vueview improving and in particularto to d‘améliorer plusexpe- particuliérement daccé-et
diting the procedure of the European Com- Iérer procedure de Commission euro-mission of Human Rights. péenne des Droits de l‘Homme.

Considering that also advisable Considérantto quil egalementest opportun
amend certain provisions of the Convention d‘amender certaines dispositions de Con-
Concerning the procedure of the European vention relatives á procedure de Cour
Court of Human Rights. européenne des Droits de l‘Homme.

Have agreed follows: Sontas de qui suit:convenus ce

Articc I Article I
The existing of Article 20 of the Con-text Le de larticle 20 de Conventiontexte

vention shall become paragraph ofthatI Ar- devient paragraphe dul méme article et est
ticle and shall be supplemented by the follow- complété paragraphes ainsi ré-quatrepar
ing four paragraphs: digés:

l The Commission shall sit plenary 2. La Commission siege plén-séanceen
session. however. Chambers.may. set iére. Toutefois. elle constituerup peut en son
each composed of least members.at sein des Chambres.seven composées chacune d‘au
The Chambers examine petitions sub- moinsmay membres. ChambresLessept peuvent
mitted under Article 25 of this Convention examiner les requétes introduites applica-en
which be dealt with the basis ofestab- tion de l‘articlecan 25 de présente Conventionon
lished law which raise serious quicase traitéesétreor base d’uneno peuvent sur
question affecting interpretationthe appli- jurisprudence établie qui souleventor ou ne pas
cation of the Convention. Subject this de questionto relative l’interprétationare- grave
striction and the provisions of paragraphto 5 l‘applicationä de Convention. Dansou ces
of this Article. the Chambers shall exercise Iimites. reserve du paragraphe 5 duet sous
all the conferred the Commission article. Chambrespowers présent leson exercent toutes
by the Convention. les conñéescompétences Commissioná

Convention.par
The member of the Commission elected Le membre de Commission éluin titreau

of High Contracting derespect Party Haute Partie Contractanteagainst la-a contre
which petition has been lodged quelleshall requête introduitehave été droita une a a
the right sit Chamber de faire partie deto which Chambre saisie dethattoon a cette
petition has been referred. requête.
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Protokoll 8 till konventionennr
angående skydd för de mänskliga
rättigheterna deoch grundläggande
friheterna

Europarådets medlemsstater. under-som
tecknat detta protokoll till konventionen an
gaende skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna. vilken un-
dertecknades i Rom den november4 1950
nedan kallad konventionen.

beaktar det önskvärt andraäratt attsom
vissa bestämmelser konventionen i syfte att
förbättra påskyndasärskilt förfaran-och att
det vid den europeiska kommissionen för de
mänskliga rättigheterna.

tillrådligtbeaktar det även äratt attsom
ändra vissa bestämmelser i konventionen rö-

förfarandet vid denrande europeiska dom-
förstolen de mänskliga rättigheterna.

har kommit följande.överens om

Artikel l
artikel 20 i konventionenNuvarande itext

följande fyrai artikeln. ochblir punkt denl
punkter till:läggs

sammanträda iKommissionen skall2.
dock kammare.Den kanplenum. upprätta

bestå minst sju leda-skalloch avsom var en
genomgå framställ-kanKamrarnamöter.

i kon-enligt artikel 25 dennaningar ingivna
på grundvalvilka kan handläggasvention, av

upphovrättspraxis och intevedertagen ger
fråganågon rörande tolkningen ellerviktigtill

förbe-konventionen. Medtillämpningen av
håll för bestäm-inskränkningför denna samt

skall kam-i denna artikel5melserna i punkt
kom-befogenheteralla deutöva somrarna

konventionen.imissionen tilldelats
invalkommissionenDen ledamot varsav

fördragsslutandetill högskett med hänsyn en
ingivits.harframställningvilkenmotpart. en

tilli kammaredenskall säteäga rätt taatt
hänskjutits.framställningenvilken
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The ‘ommission commit- La Commission constituersetmay up peut en son
each composed of least three sein des Comités.tees. at composes chacun d‘-aumem-

bers. with the exercisable by unani- moins trois membres, pouvoir depower‘. dé-a avec
declare inadmissible clarervote. to strike l‘unanimité,a irrecevablemous durayéeor ou

front its list olicases petition submitted role, introduiterequéte application deun- une en
der Article Z‘. when such decision articlebe 25. loisquune telle decisiona can peut
taken lurthei‘ithout examination‘ priseétrc plus amplesans examen.

Chamber4, A committee ChambreUne4. Comitéor atmay peut,any ou un en
time relinquish jttrisdiction favour of the état de dessaisir favettrtout decause. se en
plenary Commission. which also order Commission pléniere, laquelle aussimay peut
the transfer of petition referred évoquerto confieerequête Chambreato touteany a une

hamber committee. a Comité.or ou un

Only Seulethe plenary Commission Commission pléniere peutcan exer- exer-
cise the following les suivantes:competencesCerpowers:

the examination of applications l‘examen dessub- introduitesrequétesa. a. en
mitted under Article 24: application de l‘article 24;

the bringing ofst before b. saisinethe Court Courde conformement acase
in accordance with Article 48 l‘article 48a: a;

the drawing ofrules ofprocedure létab|issement du reglement intérieurc. up c.
accordance with Article conformément36. l‘articleá 36.

Articz 3 Article 2
Article 21 of the Convention shall be L‘article de Convention21 completeeststip-

plemented by followingthe third paragraphe 3 ainsi rédigé:paragraph: par un

l The candidates shall be of high d. Les candidats jouirmoral devront de plus
character and eithermust considerationthe qualifi- haute morale réunir lesetpossess con-
cations required for appointment highjudi- ditions requises l‘exercice de hautesto pour
cial office be of fonctionsrecognised judiciaires être desor persons oucom- personnes

national international law. leurs droitcompétencespetence or reconnues pour en
national international.0u

Article 3 Artice 3
Article of23 the Convention L‘article Conventionshall 23 debe complétéestsup-

plemented by the following phrase ainsi rédigée:sentence: par
During their of office l‘exercicethey Durant de leur mandat.shall ilstoutterm not

hold position which incompatible fonctionsde incompati-with peuventany ne assumer
their independence and impartiality les exigencesbles d‘indépendance,avecas mem-
bers of the Commission the dimpartialité de disponibilité inhérentesdemands of áetor
this office. mandat.ce

Article 4 Article 4
The with modifications, of Le modifié, de l‘article deArticle 28 Con-28text. texte.

of the Convention devientshall become vention paragraphe duparagraph I memel ar-
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Kommissionen kan tillsätta kommittéer.
beståendeoch minst ledamöter.trevar en av

befogenhetmed enhällig omröst-att genom
ning förklara frånden avvisar elleratt ären-
deförteckningen stryker framställningen som
ingivits enligt sådantartikel 25. beslutnär ett
kan fattas ytterligare genomgång.utan

En kammare4. eller kommitté kan när som
helst sig domsrätten till förmån föravsäga
hela kommissionen, kan bestämmaävensom

framställning hänskjutits tillatt en som en
kammare återföraseller kommitté skall till
kommissionen.

Endast hela kommissionen kan utöva
följande befogenheter:

genomgång ansökningar ingi-a av som
vits enligt artikel 24;

b hänskjutande ärende till dom-ettav
enligt artikelstolen 48 a;

fastställande arbetsordning enligtc av
artikel 36.

Artikel 2
läggs följandei konventionenartikel 21Till

punkt:tredje

moralisktskallKandidaterna3. vara
villkorhögtstående uppfylla deantingenoch

do-till högreutnämningerfordras försom
medellermarebefattning er-personervara

eller interna-inom nationellkänd kompetens
rätt.tionell

Artikel 3
följandekonventionen läggsartikel 23 iTill

mening:
inte innehamandattid skall desinUnder

oförenlig med derassådan ställning ärsom
ledamöteropartiskhetochoberoende avsom

kande kravmedkommissionen eller som
på ämbetet.ställas

Artikel 4
artikel i konven-i 28ändradeDen texten

denartikeln, ochi denpunkttionen blir l
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of that Article and the with modifica- ticle modifié. detext. lurticle 30 dc-et texte.
tions. of Article 30 shall become paragraph vient paragraphe 2. Le dctextenouveau

ofThe Article 28 shall read fol- |‘article 28 lit suit:textnew as se comme
lows:

Article 28 Article 28
ln the of the Commission Dansevent Commissionoüaccept- rctientcas

ing petition referred it: requéte:toa
shall. with view ascertaining the afin d‘etablir les faits.to elle procedea. aa a.

facts. undertake together with the contradictoire de requéterepre- un examen
sentatives of the parties examination of les desreprésentants parties s‘ilan avec et. y

petitionthe and. need be. investiga- lieu. å enquête conduite effi-an a une pour
tion. for effectivethe ofconduct which the de laquelle des Etats intéressés four-cace
States concerned shall furnish all niront facilités nécessaires. aprestoutesneces-

facilities. after exchange of views échange de Commission:sary an vues avec
with the Commission:

b. shall the time place itselfat b. elleatsame méme dispo-åmet tempsse en
disposalthe ofthe parties concerned with sition des intéressés de parvenir aa en vue

view securing friendly settlement ofto reglement amiable |‘affairede qui s‘in-a un
the the basis of for Hu-matter respect spire du des Droitson de l‘Hommc.respect

Rights defined in this Convention. tels lesman as reconnait Conven-présenteque
tion.

the Commission Si ellesucceeds parvient obtenireffecting a reglementun
friendly amiable.settlement. Commissionshall draw dresseRe-a rapportup a un

which quishall be transmis Etats interéssés.the States Co-port sent to est aux aucon-
cerned. the Committee mité des Ministresof Ministers Secrétaire Généralandto etto au
the Secretary ConseilGeneral of du de lEurope. finsthe Council of de publica-Eur- aux

for tion.publication. CeThis limite brefReport shall be a exposérapportope se uncon-
fined faitsbrief des de solutionof the facts adoptée.and ofto statement eta
the solution reached.

Article 5 Article 5
firstln the ofparagraph Article of premier29 the Au alinéa de l‘article 29 de Con-

Convention. the word unanimously vention.shall les |unanimiteamots sont rem-
be replaced by the words by majority of placés les majoritéa des deux-motsa par
two-thirds ofits members. -tiers de membres.ses

Article 6 Article 6
The following provision shall be inserted dispositionLa suivante insérée dansest

Convention:the Convention:

Article 30 Article 30
CommissionThe of procédure.A de Com-at stage tout momentmay any

the proceedings decide strike missionpetition decider de requéte duto out peuta rayer une
of its list of where the circumstances role lorsque les circonstances depermettentcases
lead the conclusion that: conclureto que:



225Bilaga 1SOU 1993:40

blir punkt Denartikel 30iändrade texten
får lydelse:följandei artikel 28textennya

Artikel 28
skallDå framställning kom-tas upp.en

missionen:
de faktiskautrönande omstän-tilla av

genomgå framställning-i fallet.digheterna
förmedtillsammans representanter par-en

företadet behövs.samt.terna en un-om
genomföran-effektivafördersökning. vars

efter utbytede berördade staterna syn-av
skall lämna alltkommissionenmedpunkter

bistånd:erforderligt

sig till de berördasamtidigt ställab par-
nå regleringi syfteförfogande attternas en

påfrågan grundval respekteni godo avav
sådana derättigheterna.mänskligaför de

konvention.defmierats i denna

åstadkommalyckaskommissionenOm
utarbetaskall denuppgörelse i godo. enen

de berördatillställasskall sta-rapport som
Europarådetsministerkommittén ochterna.

offentliggörande.för Rap-generalsekreterare
redogörelsetill kortskall begränsasporten en

för denomständigheterna ochfaktiskaför de
uppnåtts.lösning som

Artikel 5
i konven-artikel 29ipunktenförstal den

enhälligt med ordenordettionen ersätts
två desstredjedelarmajoritetmed avaven

ledamöter.

Artikel 6
i konven-införsbestämmelseFöljande

tionen:

Artikel 30
stadiumpå varjekanKommissionen av

framställ-strykaförfarandet besluta att en
dåfrån ärendeförteckning. i fallde dening sin

omständigheterna leder till slutsat-faktiska
att:sen
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does intend nentend plus main-the applicant requérantnot to a.a. pur-
petition. tenir.his ousue or

litigeb. has been resol éte résolu.the ed.matter a ouor
for motif. dont Commis-other established by tout autrean‘ c. pourc. reason

sion |‘existence.the Commission. longerjustified justifieconstatetono ne se
continue examination of plus de poursuivre |‘examen dethe the petition. rcquétc.

However. Toutefois.the Commission Commission poursuitshall continue |‘e.a-
the examination of depetition requétefor des Droits derespectrespect mena
Human Rights defined lHomme garantis Conventionthis Convention lexige.as par

requires.so

the Commission decides strike Si Commission decide deto a rayer une
petition ofits list after having accepted it. requéte du röle lav0irapresout elleretenue.

shall draw Report which shall contain dresse qui comprend exposéup rapporta un un
of the facts and the decision des faits décisionstatement motivée de radiationeta une

striking the petition together with the du röle. Le transmisout partiesestrapportrea- aux
therefor. The Report beshall transmit- ainsi information, Comité dessons que. pour au

ted the parties. well the Committee Ministres. CommissionLato publier.toas as peut
of Ministers for information. The Commis-
sion publish it.may

CommissionThe decide CommissionLa deciderto restore réin-may peut
petition its list ofcases ifit considers that scriptionto role d‘une requéte lorsque|lea au es-

the circumstancesjustify such course. time les circonstances lejustifent.a que

Article 7 Article 7
ln Article 3l of Convention,the paragraph larticleA 31 de Convention. para-

shallI read follows: graphe lit suit:las se comme

If the examination ofa petition has Si |‘examenl. d‘une na prisrequétenot pas
been completed accordance with Article 28 fin application des articles 28 paragrapheen
paragraph 2. 29 30. the Commission shall 2. 29 30. Commission rédigeor rapportou un
draw Report the facts and its dans lequel elle les faits formuleup statea constateon et
opinion whether factsthe found disclose avis point de savoir les faitstoas un sur con-

breach by the State concerned ofits obliga- révélent, destatés de lEtat intéressé.a part
tions under the Convention. The individual violation des obligations incom-qui luiune
opinions of members of the Commission bent de Convention. Les opi-termesauxon
this point be stated in nionsthe Report. individuelles des membres de Com-may

mission point étre expriméespeuventsur ce
dans rapport.ce

Article 8 Article 8
Article 34 of the Convention shall Larticle 34 de Conventionread litas se comme

follows: suit:
Subject the provisions of Sous dispositionsArticles des des20 reserve articlesto

paragraph 3 and 29. the Commission 20 paragraphe décisionsshall 3 29. les de laet
take its decisions by majority of Commissionthe prises majoritéa dessonta mem-
bers and voting. membrespresent presents et votant.
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fullföl-för avsiktsökanden inte har atta
framställning ellersin

ellerhar löstsb saken
någon kommissionendetc annan avav

befogatlängrefastställd anledning inte är
framställning-fortsätta prövningenatt av

en.
fortsättaskall dockKommissionen att ge-

dånomga fall respektenframställning i deen
sådana de-mänskliga deför rättigheterna.de

så kräver.konvention.finierats i denna

från sinbeslutarkommissionenNär att
framställning denförteckning stryka somen

utarbetatagit skall denhar rapport.enupp.
innehålla redogörelse för devilken skall en

beslutetomständigheternafaktiska samt om
härtill.strukits och skälenframställningenatt

tillskall överlämnasRapporten parterna samt
förministerkommittén kännedom. Kom-till

den.offentliggöramissionen kan

återkan beslutaKommissionen att ta
ärendeförteckning.i sinframställningupp en

berättigaromständigheternaden attom anser
åtgärd.sådanen

Artikel 7
får föl-konventionen punkti lartikell 31

jande lydelse:

genomgången framställningOml. av en
med artikel 28enlighetfullföljts iinte har
kommissionenskalleller 30.29punkt 2.

faktiskade omstän-utarbeta rapport omen
kommis-huruvidadigheterna samt ange

ifrå-innebära dendesammasionen attanser
förpliktelserbrutit sinagavarande motstaten

Varje kommissionsleda-konventionen.enligt
på kanmening punktindividuella dennamots

i rapporten.till uttryckkomma

Artikel 8
fårkonventionen följandei ly-Artikel 34

delse:
förbehåll för bestämmelserna i artik-Med

kommissionenpunkt och 29 skalllarna 20 3
majoritetfatta sina beslut med närva-en av

ledamöter.röstanderande och
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Article 9 Article 9
Article of the40 Convention shall be L‘artic|e 40 de Convention completesup- est

plemented by the following seventh paragraphe 7 ainsi rédigé:para- par un
graph:

7. Les membres de Cour siégent á
7. The members ofthe Court shall sit Cour titrea individuel. Durant l‘exerciccon tout

the Court in their individual capacity. During de leur mandat. ils depeuventne assumertheir of office they shallterm hold fonctions incompatiblesnot les exigencesany avecposition which incompatible with their in- d‘indépendance. d‘impartialité de disponi-et
dependence impartialityand members of bilité inhérentes á mandat.as ce
the Court the demands ofthis office.or

Article l0 Article I
Article 4| of the Convention shall read Larticle 4| de Convention litas se commefollows: suit:
The Court shall elect its President La Courand élit Président deuxctson un ou

Vice-Presidents fortwo period Vice-Presidentsone ofor durée de troisa pour une ans.three They be re-elected. [ls re’e’|igibles.years. may sont

Article Il Article Il
In the first of Article 43 ofsentence the A premiere phrase de |‘article 43 de

Convention. the word seven shall be Convention. remplacémotre- sept est parplaced by the word nine. neuf.mot

Article 2 Article I2
This Protocol shall be for signa- Le présent Protocoleopen â sig-est ouvert

by member States ofthe Councilture of Eur- des Etats membresnature du Conseil de
signatories the Convention. l‘Europeto whichope signataires de Convention. qui

their be bound by:may express consent to exprimer leurpeuvent å êtreconsentement
Iiés par:

signature without reservation signaturea. réserve deto ratification.as a. sans
ratification. approval.acceptance d‘acceptation dapprobation.or or ou ou

b. signature subject ratification.to b. signature reserve de ratification.ac- sous
approval. followed byceptance ratifica-or d‘acceptation d‘approbation. suivie deou

tion. approval.acceptance ratification.or d‘acceptation d‘approba-ou
tion.

Instruments of ratification. Les instrumentsacceptance de ratification. d‘ac-
approval shall be deposited with the Secre-or ceptation d‘approbation déposésserontou

General of the Council oftary Europe. Secrétairepres Général du Conseil dc
|‘Europe.

Article I3 Article l 3
This Protocol shall into force theenter Le présent Protocole vigueuron entrera enfirst day of the month following the expira- premier jour du mois qui suit l‘expiration
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Artikel 9
konventionen följandeTill artikel 40 i läggs

sjunde punkt:

Domstolens skall tjänstgöra7. ledamöter
i sin personliga Under sin ämbets-egenskap.

får någottid inte inneha uppdragde ärsom
oförenligt med oberoende och opartisk-deras

såsom ledamöter eller dehet domstolenav
påkrav ställs detta ämbete.som

Artikel 10
får följande ly-i konventionenArtikel 4l

delse:
och ellerordförandeDomstolen väljer en

år.periodtvå ordförande förvice treaven
omväljas.kanDessa

Artikel I I
i konven-i artikel 43meningenförstaI

nio.ordetsjuordettionen byts motut

Artikel 2l
underteck-står förprotokoll öppetDetta

Europarådetimedlemsstaterdenande av
vilkakonventionen,undertecknatharsom

tillsamtyckesittuttrycka attkan vara
bundna genom:

förbehåll förundertecknandea utan ra-
godkännande.ellergodtagandetiñkation,

eller
förbehåll förmedundertecknandeb ra-

godkännande.ellergodtagandetifikation,
eller god-godtaganderatifikation,följt av

kännande.

eller god-godtagande-.Ratifikations-.
hos Eu-deponerasskallkännandeinstrument

generalsekreterare.roparådets

Artikel 3l
förstakraft deniprotokoll träderDetta

utgångeneftermånad följeri dendagen som
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tion ofa ofperiod three months after the date d‘une période dc trois mois apres date á
which all Parties the Convention laquellehaveto leson Parties Conventitonatoutes

theirexpressed be bound by the expriméto leurconsent auront a étrc liétesconsentement
Protocol accordance with the provisions of Protocole conformément di.spossi-par aux
Article 12. tions de l‘article I2.

ANCL I4 Article I 4
The Secretary General of the Council of Le Secrétaire Géne’raldu Conseil de l‘Etu-

Europe shall notify the member States ofthe notifiera Etats membres Conseiil:durope aux
Council of:

signature:a. any signature:toutea.
b. the deposit of instrument of ratif- dépöt de instrumentany de ratificza-tout

cation. approval;acceptance tion. d‘acceptationor d‘approbation;ou
the date of into force of thisc. entry date d‘entrée vigueur du présetntc. en

Protocol accordance with Article 13: Protocole conformément l‘articleá I3:
d, other notificationact.any d. notificationor commu- tout autre acte. ou conn-nication relating this Protocol.to munication trait present Protto-ayant au

cole.
ln witness whereof the undersigned. En foi debeing quoi. les soussignés dümenl alu-

duly authorised thereto. have signed torisésthis a effet.Pro- signecet present Protto-ont
tocol. cole.

Done Vienna. this 19th day of Fait Vienne.äMarch I9at I985. françaiismars en
I985. in English and French. both anglais,being les deux faisantettexts éga|e-en textes
equally authentic, single foi.which seul exemplairement qui dee-a copy en un sera
shall be deposited the archives of pose’ dans lesthe archives du Conseil de lELu-
Council of Europe. The Secretary General Le Secrétaireof Général du Conseil dierope.
the Council of Europe shall lEur0petransmit certified communiquera copie certiñéêeen
copies each member State of conformethe Councilto á chacun des Etats membres dlu
of Europe. Conseil de lEur0pe.
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dåmånader efter den dagpåperiod treav en
sittuttrycktkonventionen harialla parter

iprotokolletbundnatillsamtycke att avvara
i artikel l2.bestämmelsernaenlighet med

Artikel I4
skallEuroparådets generalsekreterare un-

Europarådets medlemsstaterderrätta om:

undertecknande;a
godta-ratifikations-.deponeringb av

godkännandeinstrument:gandea eller
ikraftträdandeprotokolletsfördagc en-

13.artikelligt
ellernotifikationeråtgärder,andrad

protokollet.meddelanden rörsom

undertecknade.harhäravbekräftelseTill
under-bemyndigade.vederbörligendärtill

protokoll.dettatecknat
på1985den I9Wieni eng-Upprättat mars

båda harvilkafranska, texteroch sam-elska
skallexemplar,endaigiltighet. somettma

Europarå-Europarådets arkiv.ideponeras
be-översändaskallgeneralsekreteraredets

i Euro-medlemsstatvarjetillkopiorstyrkta
parådet.
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2Bilaga

Sverigei målDomar mot

201976-02-06, Ser. A No.domLokmannaförbundetSvenska

slutafackföreningförmån rätti vad attfrämstMålet rörde en
skyddetkonventionenartikel ll ihärledaskollektivavtal kunde ur

kollektiv-slutahadeavtalsverk vägratföreningsfriheten. Statensför
ansågLokmannaförbundetLokmannaförbundet.Svenskamedavtal

blivit kränktadärigenomartikel 11enligträttigheterförbundetsatt
diskriminerandeockså varit mothandlingssättavtalsverketsoch att

andramed flerakollektivavtalslutitavtalsverketeftersomförbundet
förbund. Domstolen,oberoendeochfackföreningskollektiv somstora

ikundepå olika sättLokmannaförbundetkonstaterade ageraatt
hadeförbundet rättoch attregeringensvenskatill denförhållande att

någonkommissionen,liksomfann,avtalsverket, attmedförhandla
förevarit.intekonventionenkränkning av

21No.1976-02-06, Ser. AdomDahlströmSchmidt och

till SACOanslutnaKlagandenarättigheter.fackligarördeMålet var
arbets-konflikt pådeltagit iförbund haderespektive SR. Dessa en

konfliktenSedanlockout.strejksåvälinnefattatmarknaden somsom
tillinnefattade råttbl.a.vilketkollektivavtal,träffadesavblåsts

varitförbundimedlemmarfördock intelönepåslag,retroaktiva som
varitpersonligeninteKlagandena, uttagnakonflikten.iuttagna som

ochretroaktiva tilläggenerhållit dede inteklagade överkonflikt,i att
förskyddetartikel 11innefattade brottdettagällande motgjorde att

behandlingdiskriminerandeföroch deföreningsfriheten utsattsatt en
konventionenkonstateradeDomstolen, attartikel 14.medstridi som

klagandenafannlöneersättning,retroaktiv atttillnågon rättinte ger
fack-medlemmarrättenvis förvägratspå någotinte att av ensom

konventionsbrottnågotoch såledesintressenfrämja sina attförening
inte ägt rum.

ofCourtof EuropeanthePublicationspublikationenHänvisningama avser
Verlag KG,Carl HeymanDecisions,andJudgmentsRights, Series A:Human

Köln.

52 och domNo.Ser. A1982-09-23,domSporrong-Lönnroth
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1984-12-18, Ser. A 88No.

Målet gällde två fastigheter i Stockholm under lång tid, 25som
respektive 12 år, varit belagda med expropriationstillstånd och därtill
knutna byggnadsförbud. Fastighetsägarna saknade enligt svensk lag
möjlighet få tid för tillståndenatt bestämd eller få någon slagsatt
ekonomisk ersättning. Domstolen fann dessa omständigheteratt i
förening innebar kränkning artikel l i första tilläggsprotokolleten av
skyddet för äganderätten. Domstolen fann också artikel 6 iatt
konventionen kränkts därigenom fastighetsägarna enligtatt svensk rätt
saknade möjlighet få tvisten mellan dematt och Stockholms stad
prövad i domstol. Fastighetsägarna tillerkändes skadestånd svenskaav

med 800 000 krstaten respektive 200 000 kr jämte ersättning för
rättegångskostnader.

Skoogström dom 1984-10-02, Ser. A 83No.

Målet rörde fråga målet McGoff, nedan. I domensamma som se
avskrev domstolen målet från vidare handläggning sedan regeringen
och klaganden träffat förlikning. Enligt förlikningen åtog sig
regeringen vidta lagstiftningsåtgärderatt i syfte bringa rättegångs-att
balkens regler i överenstämmelse med artikel 5 3 i konventionen.
Klaganden tillerkändes ersättning för rättegångskostnader.

McGoff dom 1984-10-26, Ser. A No. 83

Målet gällde hur länge får hållas frihetsberövad innanen person
frihetsberövandet skall prövas domstol. McGoff häktad iav en var
sin frånvaro, och placerades i häkte och förvarades där undergreps
15 dagar innan häktningsfrågan prövades vid förhandling ien
tingsrätten där McGoff närvarande. Domstolen fann dennavar att
tidsperiod överskred vad med uttrycket promptly isom avses
artikel 5 3 i konventionen. I bestämmelsen ochattanges var en som
berövats sin frihet har rått bli ställd inför domstolatt promptly.
Domstolen fann således denna artikel blivit kränkt.att McGoff
tillerkändes ersättning för rättegångskostnader.

Leander dom 1987-03-26, Ser. A No. 116

Målet gällde tillämpningen bestämmelserna i personalkontroll-av
kungörelsen 1969:446. Leander anställdes vikarierandesom
museitekniker vid marinmuseet i Karlskrona, ligger i anslutningsom
till örlogsbasen inom militärt skyddsområde. Efter kort tid bleven
Leander uppsagd. Han informerades skälet härtill resultatetattom var

den personalkontroll utförts beträffande honom.av Hansom
informerades dock inte närmare vad legat till grund förom som
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personal-gällandegjordeLeander attpersonalkontrollen.resultatet av
förskyddtill8 rättenartiklarnabl.a.inneburit brottkontrollen mot

åsiktsfrihet motoch samtyttrande-till10 rättenochprivatlivet
kon-påtalarättsmedel föreffektivt atttill13 rättenartikel ett

kränkningnågonenhälligtfannEuropadomstolen attventionsbrott.
intefannmajoritetDomstolens10.8 ochartiklarnaförevaritinte av

vissahadeLeandereftersomkränktblivit13artikelheller att
kammar-ochrikspolisstyrelsenklagomål hosanföramöjligheter att
personal-utfalletinformationfågälldedet avdå att omrätten,

Trejustitiekanslem.ochjustitieombudsmannenhoskontrollen, samt
13artikeldockfannpresident, attdomstolensdäriblandledamöter,

kränkts.

125A No.Ser.1987-10-27,domPudas

civilatvisterdomstolsprövningpåkravdet omgälldeMålet avom
6artikelkonventionensiföreskrivsskyldigheterochrättigheter som

trafiktillståndindragningfrågaprövningvidgäller av1 omenav
itaxirörelsebedrevPudas,1979:559.yrkestrañklagenenligt som

intemedgavSvensk rättindraget.trañktillståndsittñckNorrbotten,
fannDomstolendomstol. attprövadblikundefrågasådan avatt en

domstolsprövningavsaknadenochtillämplig attartikeln avvar
ideellttillerkändesPudasartikel.nämndakränkninginnefattade aven

rättegångskostnader.förersättning000 krmed 20skadestånd samt

125A No.Ser.1987-10-27,domBodén

expropriationstillståndmåletgälldeSporrong-LönnrothfalletiLiksom
prövadtillståndsådanttvistfå avettmöjlighetenoch att omen
svensk rättenligtfannsintemöjlighetsådannågonEftersomdomstol.

tillerkändesBodénkränkt.blivit6 1artikeldomstolenfann att
rättegångskostnader.förersättning

130No.Ser. A1988-03-24,I domOlsson

makarnafosterhemsplaceringochomhändertagande avgälldeMålet
dehuruvidaochvårdenligt lagenbarn ungaOlssons avtre om

innefattademyndighetersvenska envidtagitsåtgärder avsom
familjefriden.förskyddetkonventioneni8artikelkränkning av
berättigatbarnenomhändertabeslutet menfannDomstolen att varatt
detifrånlångtfosterhemolikai ursprung-barnenplaceringenatt av
kränkninginnebarvarandraifrånlångt avochföräldrahemmet enliga

jämte000 kr200medskadeståndtillerkändesFöräldrarna8.artikel
rättegångskostnader.förersättning
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Ekbatani dom 1988-05-26, Ser. A No. 134

Målet gällde de svenska reglerna för rättegång i hovrättom uppfyllde
kriterierna i artikel 6 i konventionen, bl.a. och åtaladsom ger var en

rätt få sin sak prövadatt domstolperson vid fair and publicav en
hearing. Ekbatani dömdes vid tingsrätt för olaga hot till dagsböteren
efter sedvanlig huvudförhandling. Den hovrätt till vilken Ekbatani
överklagat domen avgjorde målet huvudförhandling iutan enlighet
med reglerna i den svenska rättegångsbalken och fastställde därvid
tingsrättens dom. Domstolen fann artikel 6 kränktsatt eftersom
Ekbatani förvägrats muntlig förhandling i hovrätten. Ekbatani
tillerkändes ersättning för rättegångskostnader.

Langborger dom 1989-06-22, Ser. A No. 155

Målet gällde bostadsdomstolen sin sammansättningom kundegenom
opartisk domstol i den meninganses som ien artikel 6 isom avses

konventionen i tvist mellan hyresgäst inte ansluten tillen en som var
Hyresgåsternas Riksförbund och hyresvärd ansluten tillen som var
Sveriges Fastighetsägarförbund. Tvisten gällde prövning giltig-av
heten s.k. förhandlingsklausul ingången mellanav Hyresgästernasen
Riksförbund och Sveriges Fastighetsägarförbund. Vid prövningen av
målet bestod bostadsdomstolen två juristdomare och två intresse-av
ledamöter utsedda på förslag de nämnda intresseorganisationer-na.av
Europadomstolen fann det inte fanns anledningatt hysa någotatt
tvivel intresseledamöternas personliga opartiskhet.om Men de hade
enligt domstolen nära förbindelse med de organisationer som
nominerat dem och båda hade intresse förhandlings-ettsom attav
klausulen förklarades ogiltig. Europadomstolen ansåg därför att
klaganden hade rimlig anledning misstänka intresseledamöternaatt att
hade intresseett stredgemensamt hans i rättegångenmot egetsom
och den intressebalansatt normalt ligger i bostadsdomstolenssom
sammansättning därför kunde rubbas. Europadomstolen fann således

artikel 6 i konventionenatt hade kränkts. Langborger tillerkändes
ersättning för rättegångskostnader.

Eriksson dom 1989-06-22, Ser. A No. 156

Målet rörde s.k. flyttningsñrbud barn utfärdat enligt 28 §av
socialtjänstlagen 1980:620 sedan omhändertagandebeslutett blivit
hävt. Klagomål anfördes barnets och barnet självt i förstaav mor
hand enligt artiklarna 6 och 8 i konventionen. När målet prövades
hade flyttningsförbudet varit i kraft under år från det omhän-sex

Ävendertagandet hävts. det ursprungliga flyttningsförbudet varitom
motiverat, kunde enligt Europadomstolen det långvariga förbudet i
kombination med umgängesrättsbegränsningar inte acceptabelt.anses
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dessagrundade. Ilagligenhellerf.ö. inteBegränsningama var
saknadeKlagandena8 kränkts.artikeldomstolenfannhänseenden att

begränsningarnabeslutadedomstol deprövning ifåmöjlighet att av
Europadomstolen utgörafannbristDennai umgängesrätten. en

medskadeståndtillerkändesKlagandena6.artikelkränkning av
rättegångskostnader.förersättningjämte300 000 kr

159Ser. A No.1989-07-07,domTraktörerTre

enligt lagenutskänkningstillståndindragninggälldeMålet av
aktiebolagKlaganden,drycker.handel med1977:293 ett somom

utskänkningstillståndfick sittHelsingborg,irestaurangrörelsedrev en
kränkt bolags-beslutetgällandegjordeKlagandenindraget. att

tilläggsprotokolletförstaartikel 1 ioch såledesäganderättmännens
6artikel därigenomförelegat attocksåkränkningsamt att aven

återkallelsebeslutet prövatfåmöjlighetlagligsaknadeklaganden att
6artikelkränkningfannEuropadomstolendomstol. att avenav

kränkningnågonfannhänseendesistnämndaförevarit i att annanmen
ersättningtillerkändesKlagandenförekommit.konventionen inteav

rättegångskostnader.för

163Ser. A No.1989-10-25,domJacobssonAllan

medbyggnadsförbud utfärdatlångvarigthuruvidagälldeMålet ett
kränkninginnefattade1947:385byggnadslagenstöd avenav

tilläggspro-i förstaartikel läganderättsskydd enligtklagandens
byggnadslovintebeslutocksågälldeMålet atttokollet. geom

sårättighetercivilaklagandens attprövninginnefattade aven
få beslutetkonventionenenligträtt attklaganden hade omen

Europadom-domstol.prövadebyggnadsförbudenförlängning avav
tilläggsprotokolleti förstaartikel 1kränkningnågonfannstolen att av
domstolsprövningtillmöjlighetavsaknadenförevaritinte att avmen

utgjordebyggnadsförbudetförlängningbesluten enavomav
tillerkändesKlagandenkonventionen.6 iartikelkränkning av

rättegångskostnader.ersättning för

A1711990-02-21, Ser. A No.domHåkanssonSturesson

jordförvärvslagenförvärvstillstånd enligtprövningMålet gällde av
regeringenlantbruksnämnden ochhadeKlagandena1979:230. av
jordbruks-beträffandeförvärvstillståndsin ansökanpåfått avslag om

överstigaansågsPriset000 kr.240förde inköptfastighet som
jordförvärvslagenibestämmelsernamedenlighetmarknadsvärdet. I

varvidauktionoffentligförsäljning påtillfastighetenutbjöds
åsattenligt00 kr172fördenförvärvadelantbruksnämnden
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marknadsvärdering. Klagandena gjorde gällande bl.a. brott mot
artikel i1 första tilläggsprotokollet därigenom klagandenas tillatt rätt
skydd för deras egendom blivit kränkt lantbruksnämndens ochgenom
regeringens beslut. De påstod också artikel 6 blivit kränktatt
eftersom de saknade möjlighet få tvisten derasatt rätt tillom
fastigheten prövad svensk domstol. Europadomstolen biföllav
klagomålen i sistnämnda hänseenden fann i övrigt någonattmen
kränkning konventionen inte hade förekommit. Klagandenaav
tillerkändes ersättning för rättegångskostnader.

Mats Jacobsson dom 1990-06-28, Ser. A No. 180 A

Målet gällde främst beslut ändringett fastställdom om av en
byggnadsplan innefattade prövning tvist klagandensen av en om
civila rättigheter på sätt medförde klagandenett skulle ha rättattsom
enligt artikel 6 få tvisten prövad svensk domstol.att Europadom-av
stolen fann detta fallet ochatt avsaknaden rätt till dom-attvar av
stolsprövning enligt de vid denna tid gällande svenska reglerna,
innefattade kränkning artikel 6. Klaganden tillerkändesen av
skadestånd med l0 000 kr jämte ersättning för rättegångskostnader.

Skärby m.fl. dom 1990-06-28, Ser. A No. 180 B

Målet gällde främst beslut avslag på byggnadslovett medom om
hänvisning till rådande byggnadsförbud för det område inom vilket
klagandenas fastighet belägen, innefattade prövning tvistvar en av en

klagandenas civila rättigheter på sätt medfördeom ett attsom
klagandena skulle ha rått enligt artikel 6 få tvisten prövadatt av
svensk domstol. Europadomstolen fann detta fallet ochatt attvar
avsaknaden tillrätt domstolsprövning enligt de vid denna tidav
gällande svenska reglerna innefattade kränkning artikelen av
Klagandena tillerkändes skadestånd med 30 000 kr jämte ersättning
för rättegångskostnader.

Nyberg dom 1990-08-31, Ser. 181A No. B

Målet rörde omhändertagande bam. domenI avskrev domstolenav
målet från vidare handläggning sedan regeringen och klagandena
träffat förlikning. Genom förlikningen tillerkändes klagandena
ersättning 225med 000 kr jämte gottgörelse för rättegångskostnader.

Darby dom 1990-10-23, Ser. A No. 187

Målet gällde rätt till nedsättning församlingsskatt enligt lagenav
1951:611 viss lindring i skattskyldigheten för den inteom som
tillhör svenska kyrkan dissenterskattelagen. Som förutsättning för
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tid bl.a.dennavidgälldedissenterskattelagen attenligtskattelindring
iinkomståretförSverigeimantalsskrivenskattskyldigeden var

Ålandpåbosattmedborgare,ñnskKlaganden,fråga. varsom var
SverigeimantalsskriveninteSverige. Haniarbetade menvarmen

ivarit bosattfaktiskthantidtill denmed hänsynändå,ansågs som
mantals-intehanEftersomi Sverige.skattskyldigSverige, varvara

kundeklaganden inteskattedomstolamadockansåg atti riketskriven
i dissenter-bestämmelsernaenligtförsamlingsskattnedsättningfå av

rättstillämp-dennagällandegjorde bl.a.Klaganden attskattelagen.
artikel 9enligtreligionsfrihettillhans rättinnefattade brottning mot

såvitthonomdiskrimineranderättstillämpningen motoch att var
ägande-religionsfrihetenskydd förtillhans rättsåvälgällde som

prövningpågick ininteEuropadomstolen, avrätten. ensom
förekommit14artikelkränkningfannreligionsfrihetsfrågan, att aven
rättstillämp-diskriminerandeförklagandendärigenom utsattsatt en

medskadeståndtillerkändesKlagandenbeskattningen.gälldevadning
rättegångskostnader.ersättning förjämte000 kr8

192Ser. A No.1991-02-18,Fredin dom

exploateringförtäkttillståndupphävandegälldeMålet ett av grus.av
Utvinning1963.täkttillstånderhöllföräldrarKlagandens grusav

dåbörjadeFredin1980.tillframhusbehovtillendastskedde ca
Vidföräldrar.sinasamtycke frånmedförsäljningförutvinna grus
förtäkttillståndetåterköpalänsstyrelsensigerbjödtid attsamma

miljon-1980-1983 skeddeUndervägrade.Fredinskr vilket50 000
fråntäkttillståndetöverfördes1983aprilgrusdriften. Iiinvesteringar
medbesluti dettauttaladeLänsstyrelsen att,Fredin.tillföräldrarna
mednaturvårdslagen1973 iinförtsändringartill dehänsyn som

tio år,äldretäkttillstånd änupphävamöjligheten manbland attannat
länsstyrelsenbeslöt1984 atttäkttillståndet.granskaskulleåter

markentidvilken1987, vidupphöraskulletäkttillståndet senast
överlämnade besvärenRegeringenåterställd.skulleockså vara

gällandeFredingjorde attEuropadomstolenbifall. I enbeslutet utan
6tilläggsprotokollet,artiklar lkonventionenskränkning skett avav

avseendeskettendastkränkning art.fannDomstolen14.och att en
domstol.tillöverklagaskundeintebeslutlänsstyrelsensdå en

dom-yttradeäganderättentilläggsprotokolletilBeträffande art.
intemarkanvändningenskildesdenkontroll enstolen varatt aven

skade-i000 kr10tillerkändesFredinkonventionen.kränkning av
stånd.
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Crus Varas och andra dom 1991-03-20, Ser. A No. 201

Målet gällde avvisning Chilenska medborgaretre man, kvinna,av
tillson hemlandet. Mannen åberopade politiska skål för fåatt stanna

i Sverige. Statens Invandrarverk beslöt familjen skulle avvisas,att
vilket beslut fastställdes regeringen. Verkställandet avvisningenav av
sköts då familjen inte inställde sig till Mannenupp ansökteavresan.
därpå ånyo politisk asyl och anförde omständigheter tillom stödnya
för sin talan. Regeringen beslöt dock avvisningen skulleatt verk-
ställas. Mannen i förvar ochtogs till Chile den 6 oktoberavreste

Övriga1989. familjen gömde sig i Sverige. Klagandena gjorde vid
Europadomstolen gällande beträffandeatt ochmannen sonen en
kränkning skett 3 konventionenart. beträffande hela familjenav samt

kränkning 8. Domstolen fannart. någon kränkningen inteav att skett
då det inte visats någon reell risk förelågatt för skulleatt mannen
komma behandlas inhumant iatt hemlandet, heller fanns sådanen
risk beträffande Domstolen uttalade vidare den svenskasonen. att

inte kunde hållasstaten ansvarig för familjen splittrats, dåatt detta
val dem själva. Någonett kränkning 8var hade därmedav art.av

inte skett.

Helmers dom 1991-10-29, Ser. A No. 212 A

Målet gällde de svenska reglerna för rättegång i hovrätt uppfylldeom
kriterierna i artikel 6 i konventionen, bl.a. när detsom ger envar,
gäller hanspröva civilaatt rättigheter, rätt få sin sak prövadatt av
domstol vid fair and public hearing. Helmers hade sökten en
akademisk tjänst vid Lunds universitet, fick inte tjänsten. Hanmen
ansåg han diskrimineratsatt och beredningsgruppen föratt till-
sättningsärenden UHÄvarit partisk. Efter överklaganden till och
regeringen, vilka inte biföll hans talan, väckte han enskilt åtal för
förtal och intygande beredningsgruppensosant mot ordförande samt

studeranderepresentant i beredningsgruppen och fören osant
intygande, förtal och anstiftan till förtal föredraganden imot
beredningsgruppen. Helmers gjorde gällande beredningsgruppensatt
uttalanden honom förtal, vilket förstördeatt hansom var anse som
rykte. Tingsrätten, höll sedvanlig huvudförhandling i måletsom
ogillade till alla delar åtalet. Den hovrätt till vilken Helmers
överklagat domen avgjorde målet huvudförhandling iutan enlighet
med reglerna i rättegångsbalken fastställdeoch tingsrättens dom.
Europadomstolen fann artikel 6 kränkts eftersomatt Helmers för-
vägrats muntlig förhandling i hovrätten. Helmers tillerkändes 25 000
kr i skadestånd.



Bilaga 2 241sou 1993:40

Jan-Åke 2121991-10-29, Ser. A No. BAndersson dom

uppfylldeför rättegång i hovrättMålet gällde de svenska reglernaom
åtaladartikel 6 i konventionen, bl.a. ochkriterierna i ger var ensom

vid fair and publicfå sin sak prövad domstolrått att av enperson
tingsrätt för förseelsehearing. Andersson dömdes vid moten

huvudför-till 400 kr efter sedvanligvägtrañkkungörelsen böter
bestod i han kört traktor på motortrañkled.handling. Brottet att en

målettill vilken överklagat domen avgjordehovrätt AnderssonDen
huvudförhandlingi enlighet med reglerna i rättegångsbalken ochutan

fann kränkningfastställde tingsrättens dom. Europadomstolen att en
Ekbatani-måletförekommit. jämförde med ochartikel 6 inte Manav

faktiskai aktuella målet hade Andersson medgett defann detatt nu
intehaft invändningar det slaget hanomständigheterna, attmen av

förstått innebörden vägmärke.eller ettsett av

Ser. 212 CFejde 1991-10-29, A No.dom

Fejde dömdes vid tingsrättMålet rörde fråga ovan. ensamma som
hovrätt till vilken Fejdeför olaga vapeninnehav till dagsböter. Den

hålladomen fastställde tingsrättens domöverklagat utan att ny
fann kränkninghuvudförhandling. Europadomstolen att aven

förekommit. domskälen uttalade domstolenkonventionen inte I att
faktiska omständigheterna, inväntFejde i målet medgett de attmen

detta, då det saknade någoninte tillhan ägare vapnet samt attvar
Invändningarna sådantdel, inte att ett var avanse som vapen.var

nödvändiggiordeansåg dessa inteslag domstolenatt att en ny
huvudförhandling i hovrätten.

1992-02-25, Ser.dom A No.och Roger AnderssonMargareta
226

fosterhemsplacering Rogergällde omhändertagande ochMålet av
Klagomål anfördesvårdenligt lagenAndersson avom av unga.

ochenligt artikel 8 i konventionenoch Anderssonmodern sonen
innefattande förbuddet umgängesförbud för modern, ävenrörde mot

fattatsocialnämndentelefon eller brev medkontakt sonen, somper
fanndomstolarna. Europadomstolenoch sedan fastställts attavsom

umgängesförbudet,kränkning artikel 8 skett attgenomen av
mellan och drygtinnefattande förbud all kontakt varatmot mor son,

förenligt med strävandenår och knappast kundeoch halvtett ett vara
Klagandena tillerkändesåterförening modern ochav sonen.om en

ersättning för rättegångs-med 50 000 kr varderaskadestånd samt
kostnader.
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Rieme dom 1992-04-22, Ser. A No. 226 B

Målet rörde s.k. flyttningsförbud utfärdat enligt 28 socialtjänst-§
lagen. Klagomål anfördes fadern enligt artikel 8 i konventionen.av
Flyttningsförbudet i kraft fem år, de åren hadetrevar ca men senare
fadern vid umgängesrätt med dottern boddeäven tillsammanssom
med honom under helger. Europadomstolen fann kränkningatt en av
artikel 8 inte skett, då flyttningsförbudet hade varit nödvändigt för att
skydda barnets hälsa och rättigheter.

Olsson 1992-11-27,II dom Ser. A 250No.

Målet rörde flyttningsförbud enligt 28 socialtjänstlagen§ l980:620
i dess lydelse före den l juli 1990 från fosterhem umgänges-samt
rättsinskränkningar för föräldrarna med sina barn för tid efter dettre

omhändertagandet barnet upphört 24 och 31 lagenatt §§ 1990:52av
vård unga. Klagandena anförde åtgärderna brottatt ettom av var

8 avsaknad domstolsprövning före den julimot art. samt att lav
1990 såvitt avsåg umgängesrättsinskränkningama brottett motvar
art.6. Europadomstolen fann flyttningsförbudet inteatt var en
kränkning art.8 då inget pekade på detta hindrade återföre-attav en
ning mellan föräldrar och barn. Beträffande umgängesråttsinskränk-
ningarna vad avsåg tiden före den 1 juli 1990 förelåg kränkningen

8 då dessa saknade lagstöd. tidenFör därefter hade åtgärdernaart.av
däremot stöd i lagen vård För tiden före den juli1 1990om av unga.
saknades möjligheter i domstol få prövat umgängesrättsbegräns-att
ningarna varför Europadomstolen ansåg kränkning 6att art.en av
skett. För tiden därefter förelåg ingen kränkning. Klagandena
tillerkändes 50 000 kr i skadestånd ersättning för rättegångskost-samt
nader.
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