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Förhållandet mellan den europeiska övervakningen av mänskliga rättigheter och den 
nationella nivån har diskuterats även vid tidigare nordiska juristmöten. Avsikten med detta 
inlägg är att fortsätta denna diskussion ur en något annan synvinkel än tidigare. Tyngdpunkten 
i min framställning ligger på den ökande dialogen mellan Europeiska människorättsdomstolen 
(EMD) och vissa högsta domstolar, särskilt författningsdomstolar. Syftet är att med exempel på 
en sådan dialog mellan icke-nordiska domstolar och EMD ge impulser till synpunkter som kan 
ha relevans också för diskussionen om förhållandet mellan våra domstolar och EMD. Samtidigt 
är det min avsikt att belysa hur en genuin dialog mellan domstolarna i viss mån kan ha en 
balanserande funktion, som kompenserar avsaknaden av ett konstitutionellt organ som kunde 
balansera EMD:s makt. Ett konkret aktuellt försök att förbättra denna dialog diskuteras också, 
nämligen införandet av en möjlighet för de nationella domstolarna att begära rådgivande 
yttranden från EMD. Avslutningsvis presenteras några teser, som kan utgöra underlag för 
debatten i mötet.  

1. Inledning

Ett av diskussionsämnena vid det 37:e nordiska juristmötet i Reykjavik år 2005 bar rubriken: 
”Menneskerettigheter og grunnrettigheter – er lovgiverens råderom blitt for innsnevret?” 1 
Bara nio år har förflutit, men ganska mycket har hänt när det gäller förhållandet mellan den 
europeiska och den nationella nivån i fråga om mänskliga rättigheter. Detta gör det motiverat 
att återkomma till ämnet, dock ur en något annan synvinkel än senast. År 2005 frågade man 
sig om den nationella lagstiftarens handlingsfrihet hade kringskurits, i synnerhet till följd av 
den europeiska människorättsdomstolens (EMD) verksamhet. Rubrikens formulering tyder på 
att växelverkan mellan de två nivåerna är ensidig; EMD inskränker de nationella aktörernas 
handlingsfrihet.  

Så ensidig var bilden inte ens år 2005, utan frågan om växelverkan mellan den 
europeiska och den nationella nivån kan skönjas bakom diskussionerna i Reykjavik. I 
synnerhet växelverkan mellan EMD och de nationella domstolarna har ökat de senaste åren, så 
att man kan tala om en dialog mellan de två domstolsnivåerna. Denna utveckling torde ha flera 
orsaker. En av dessa är EMD:s växande arbetsbörda, som åtminstone på två sätt har bidragit 
till ett växande behov av en dialog mellan de två nivåerna. För det första har EMD:s ökade 
arbetsbörda då och då lett till  avgöranden som har föranlett vissa kritiska ställningstaganden 
från de nationella domstolarnas sida. För det andra har bl.a. just EMD:s arbetsbörda  medfört 
ökad betoning av subsidiaritetsprincipen, både hos domstolen och de fördragsslutande parterna, 

1  Referenten i Reykjavik var Tolle Stabell. Se Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik 18–20. august 
2005, Bind I s.  365–381. Diskussionerna har publicerats i Band II, s.161–183 under rubriken Mänskliga rättigheter och 
grundrättighetstänkandet – alltför snäva gränser för lagstiftaren? (sektionsmöte).



310 311

Matti Pellonpää, Finland

som kommit överens om att inkludera en hänvisning till principen i konventionens ingress.2  
Detta understryker den nationella nivåns centrala roll och det faktum att utvecklingen av de 
mänskliga rättigheterna inte kan ske genom ensidiga diktat från Strasbourg.  Därtill kommer 
att i en globaliserad värld med ett växande antal övernationella domstolar ökar överhuvudtaget 
behovet av växelverkan mellan domstolarna – utöver en ren dialog förekommer det en flerpolär 
debatt mellan de olika aktörerna, till vilka i detta sammanhang naturligtvis också EU-domstolen 
(och, mutatis mutandis, EFTA-domstolen) hör.

I det följande ska jag inte glömma denna flerpolaritet i förhållandet mellan 
domstolarna, men ändå särskilt, i enlighet med rubriken, koncentrera mig på den dialog som 
förs mellan EMD och de nationella domstolarna, särskilt de högsta nationella domstolarna. 
Dialogen (i vid mening) kan sägas ta sig olika uttryck, som sträcker sig från gemensamma 
möten3  till ”domarutbyte”, d.v.s. att nationella domare blir domare vid EMD och tvärtom.4  

Jag ska dock inte uppehålla mig vid växelverkan av sistnämnda art, utan i stället 
fokusera på den dialog som äger rum genom rättspraxis. Detta ska jag göra i ljuset av några 
konkreta, utvalda exempel från de senaste åren, som jag tycker (och hoppas) både illustrerar 
dialogens betydelse för utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Europa och avslöjar 
problem som står i vägen för en meningsfull dialog.  Exemplen gäller vissa icke-nordiska 
domstolar. Detta alternativ har jag valt därför att de bästa exemplen på en dialog står att finna 
utanför de nordiska länderna. Samtidigt hoppas jag att dessa exempel väcker tankar och tjänar 
som debattunderlag också ur nordisk synvinkel. Själv försöker jag inte ge någon uttömmande 
framställning av läget i de nordiska länderna.

Mot slutet av framställningen ska jag diskutera frågan hur dialogen möjligen kunde 
förbättras.  Jag hoppas att min framställning visar att en fruktbar dialog i viss mån kan 
kompensera avsaknaden av ett konstitutionellt organ som kunde balansera EMD:s makt.5

Innan jag går in på exempel på dialogen och hur den utvecklats, är det skäl att ännu 
en gång påminna om att växelverkan mellan EMD och den nationella nivån aldrig har varit 
uteslutande ensidig i den meningen att de nationella systemen och den nationella  rätten alltid 
skulle ha varit den mottagande parten, d.v.s. den som influeras, och EMD den som utövar 
inflytande. EMD har påverkat de nationella rättssystemen, men dessa har i sin tur påverkat 
EMD och dess tolkningar av konventionen. EMD tillämpar som bekant bl.a. en rättskomparativ 
metod i tolkningen av konventionen som ett ”levande instrument”. Detta innebär att 
rättsutvecklingen i medlemsstaterna beaktas och i vissa fall hittar man rätt så långt utvecklade 
komparativa analyser i motiveringarna. Detta förekommer numera särskilt ofta i domstolens 
stora kammare (Grand Chamber), d.v.s. EMD:s största rättskipningssammansättning, som 

2 Protokollet nr.15 från 24.6.2013, Council of Europe Treaty Series No. 213, som ska träda i kraft och ändra konventionen 
efter att ha blivit ratificerat av alla fördragsslutande stater. Protokollet hade  fram till 2.5.2014 ratificerats av sex stater.

3 I samband med öppningen av ”judicial year” i januari har EMD flera gånger hållit ett seminarium under temat ”Dialogue 
between Judges”. T.ex. Gertrud Lübbe-Wolff (ledamot av den tyska författningsdomstolen) har baserat sin artikel ”How 
can the European Court of Human Rights Reinforce the Role of  National Courts in the Convention System?” Human 
Rights Law Journal 2012, s. 11–15  på ett föredrag som hon höll vid ett sådant seminarium.

4 Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human Rights, ett organ som 
ger utlåtande om domarkandidaternas behörighet (och i vilket jag är själv medlem) har uttryckt oro över vissa tendenser 
som tyder på att de högsta nationella domarna på sistone har visat minskat intresse för att tjänstgöra som domare i Stras-
bourg.   Final Activity Report for the attention of the Committee of Ministers, 11 December 2013.  Det behövs också 
andra än domare (professorer, advokater etc.) i EMD:s sammansättning, men det torde bidra till att skapa  förtroende 
mellan de nationalla domstolarna och Strasbourg att också ha en stark representation av ledamöter med domarbakgrund.    

5 Stabell, op.  cit. (fn. 1), s. 371: ”I motsetning till naer sagt alle rettssystemer, er situasjonen på menneskerettighetsområ-
det at domstolen (EMD) ikke har noen andre ‘konstitusjonelle organer’ som kan balansere ut domstolens makt. ”
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består av 17 ledamöter.  Det är möjligt att urskilja vissa uppmärksammade storkammardomar, 
i vilka  en rättskomparativ analys klart har  spelat en viktig roll och i vissa fall lett till en 
annan slutsats än den som den kammare som avgjort ärendet som ”första instans” har stannat 
för.6  Det här tyder på en ytterligare dimension i dialognätverket, nämligen att det också inom 
EMD förekommer dialog mellan de enskilda kamrarna och stora kammaren. Stora kammarens 
särskilda roll och de problem som är förknippade med den kommer att beaktas i det följande.

Redan i denna inledning är det dock värt att påpeka att förutsättningarna för en 
”domstolsintern” (eller ”systemintern”) dialog i EMD inte längre är lika goda som de 
brukade vara före den fusion av den ”gamla” människorättsdomstolen och den tidigare 
människorättskommissionen som trädde i kraft år 1998. I det gamla systemet hade alla de mål 
som kom till domstolen redan behandlats, och ”förberetts” , av människorättskommissionen, som 
spelade en roll som i vissa viktiga hänseenden  liknade den ställning  som generaladvokaterna 
har i EU-domstolen. Möjligheten att i det nuvarande systemet  – i undantagsfall – få en 
kammardom omprövad av stora kammaren kompenserar endast i mycket begränsad omfattning 
bortfallet av kommissionen. Med detta vill jag inte hävda att det var fel att ändra systemet, utan 
att 1998 års reform förde med sig inte enbart fördelar utan också vissa nackdelar, och att det 
gällde att göra en avvägning.

2. Exempel på dialog mellan EMD och de högsta nationella domstolarna

Storbritannien

Förenade kungariket var ett av de sista länderna där konventionen ”inkorporerades”, d.v.s. blev 
en del av intern rätt, i stället för att bara existera som ett internationellt förpliktande dokument.  
Inkorporeringslagen, Human Rights Act, antogs år 1998 och trädde i kraft år 2000. Trots sitt 
namn, som hänvisar till mänskliga rättigheter i allmänhet, är lagen uttryckligen en detaljerad 
författning om EMK:s nationella ställning. I lagen betonas bl.a. vikten av att de nationella 
domstolarna tar hänsyn  till EMD:s rättspraxis.

Nationella domstolars skyldighet att följa EMD:s rättspraxis ansågs dock aldrig vara 
obegränsad, utan man utgick från första början från att växelverkan mellan de två nivåerna 
skulle vara ömsesidig, d.v.s  innehålla en dialog.  

I samband med lagstiftningsprocessen uttryckte sig Lord Chancellor  år 1997 på 
följande sätt:

”The Act would of course permit United Kingdom courts to depart from existing Strasbourg 
decisions and upon occasion it might well be appropriate to do so and it is possible they might
 give a successful lead to Strasbourg.”7

En sådan attityd  kan sägas återspegla en viss självmedvetenhet av en representant för en 

6 Målet Lautsi mot Italien,  kammardom  3.11.2009, hade anhängiggjorts av en finskfödd kvinna och gällde förekomsten 
av krucifix i klassrum i statliga skolor i Italien. Enligt den enhälliga kammardomen innebar detta religiös indoktrinering 
i strid med artikel 2 i första tilläggsprotokollet. I domen finns inga hänvisningar till komparativa synpunkter. I den 
dom som gavs av den stora kammaren (18.3.2011, Reports 2011), dit ärendet hänsköts på regeringens begäran, ingår 
däremot en ganska omfattande jämförande översikt, som tydligt har bidragit till  slutsatsen att ärendet föll inom statens 
diskretionära prövningsrätt (”margin of appreciation”) och att konventionen inte hade kränkts.

7 The Lord Chancellor, 18 November 1997, 583 H.L. 514-515, ovan citerat enligt Jens Elo Rytter: ”Dansk-europaiske 
menneskerettighedsbeskyttelse – om en fredelig forfatningsretlig revolution.” Juristen nr. 6/7 2010, s. 187, s. 192.
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gammal rättskultur och skiljer sig från den mera ”ödmjuka” attityd  med vilken man t.ex. i 
Finland allmänt förhåller sig till Strasbourgdomstolens praxis. Det skulle ha varit rätt  otänkbart 
att vid konventionens införlivande med finsk rätt i förarbetena ge uttryck för en förväntan att 
våra domstolar skulle ge ”a successful lead to Strasbourg.”

Det har visat sig att den brittiska självmedvetenheten inte har varit ogrundad.  EMD 
har i flera fall faktiskt  kunnat stödja sig på den brittiska högsta domstolens (tidigare House of 
Lords) högklassiga motiveringar.8

Samma självmedvetenhet kan man skönja i den tillsvidare viktigaste situation där 
landets  högsta domstol uttryckligen  vägrade att följa EMD:s dom.  Till skillnad från vissa 
andra exempel från andra länder hände detta nämligen inte i samband med ett ärende där 
problemet med Strasbourgdomen kunde tillskrivas ett sådant fel (eller en sådan oklarhet) i 
kammardomen  som kan förklaras med EMD:s oskäliga arbetsbörda. Det var nämligen fråga 
om en kammardom som avkunnats efter en muntlig förhandling i Strasbourg, d.v.s. ett i dag 
exceptionellt noggrant förfarande.9  

Kammardomen i fråga avkunnades 20.1.2009 i fallet Al-Khawaja och Tahery mot 
Förenade Kungariket. Klaganden Al-Khawaja, som var läkare, hade dömts för att ha förgripit 
sig på två kvinnliga patienter medan dessa var under hypnos. Eftersom en av målsägandena 
hade avlidit före rättegången, lästes den berättelse som hon gett till polisen upp för juryn. Detta 
förfarande accepterades på nationell nivå såsom förenligt med såväl konventionen (och Human 
Rights Act) som med den engelska rätten, i vilken reglerna om hearsay evidence hade ändrats 
några år tidigare. EMD:s kammare ansåg däremot enhälligt  att artikel 6 i konventionen hade 
kränkts, därför att det inte hade varit möjligt för Al-Khawaja att i förhör ifrågasätta  den avlidna 
målsägandens uttalanden.  

Domen och EMD utsattes för hård kritik i Storbritannien, och inte enbart av 
boulevardpressen, såsom många gånger tidigare varit fallet. En erfaren domare, lord Hoffman, 
som snart skulle gå i  pension, kritiserade i ett föredrag i hårda ordalag domen och egentligen 
hela EMD. 10 Landets högsta domstol,  som något tidigare hade omdöpts till Supreme Court 
(tidigare House of Lords),  fick möjlighet att ta ställning till EMD:s kammardom i fallet  R. v. 
Horncastle and others, som väsentligen liknade  Al-Khawaja -målet. Högsta domstolen  anslöt 
sig till kritiken. Även om Human Rights Act förpliktade brittiska  domstolar att beakta och 
tillämpa de principer som utvecklats i EMD:s rättspraxis, kunde de  i undantagsfall vägra.  
Lord Phillips formulerade saken så här:

”... on rare occasions, where a court was concerned that the Strasbourg judgment did not 
sufficiently appreciate or accommodate some aspect of English law, it might decline to follow 
the judgment.”

Enligt högsta domstolen utgjorde kammardomen i Al-Khawaja ett sådant fall. EMD:s stora 

  8 I Pretty mot Förenade kungariket, dom 29.4.2002, Reports 2002-II, var frågan huruvida man ur artikel 2 (rätt till liv) 
kan härleda någon rätt till dödshjälp. När EMD besvarade frågan nekande, kunde den stödja sig på House of Lords 
grundligt motiverade dom. I min dåvarande egenskap av ledamot av EMD  deltog jag i handläggningen av detta mål.  

  9  Muntliga förhandlingar ordnas mycket sällan av domstolens kammare, men däremot i regel av stora kammaren i 
de fåtaliga mål som upptas där. I fallet Al-Khawaja höll också stora kammaren enligt sin normala praxis en muntlig 
förhandling, d.v.s. man höll två förhandlingar i målet i Strasbourg.

10 Lord Hoffman: ”Universality of Human Rights”, Judicial Studies Board Annual Lecture 19.3.2009. Det må nämnas 
att Lord Hoffmann inte är den enda högt uppsatta domaren som kritiserar Strasbourgdomstolen. I december förra året 
ägnade Financial Times ämnet en ledarartikel: ”Judiciary is right to take on Strasbourg: Britain’s judges say European 
court needs containing ” (Financial Times, Friday December 6, 2013).
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kammare fick i sin tur tillfälle att ompröva kammarens dom efter att den brittiska regeringens 
begäran om att målet skulle hänskjutas till stora kammaren hade bifallits.  Stora kammaren gav 
i klaganden Al-Khawajas fall en friande dom (d.v.s. icke-kränkning) och  justerade samtidigt 
domstolens  linje i vissa bevisfrågor.

EMD:s dåvarande brittiska domare (senare president), sir Nicolas Bratza, som  i 
egenskap av kammarens ”nationella” ledamot hade varit  med om att fastställa att en kränkning 
ägt rum, ändrade sig, följde stora kammarens majoritet och tillade att fallet Al-Khawaja  är ett 
bra exempel på  dialogen  mellan EMD och nationella domstolar:

”The present case affords, to my mind, a good example of the judicial dialogue between national 
courts and the European Court in the application of the Convention...”11

Österrike

Österrike skiljer sig såtillvida från Storbritannien, där konventionen inkorporerades för mindre 
än 15 år sedan, att konventionen från början har varit en del av nationell österrikisk rätt. 
Eftersom konventionen till och med hierarkiskt hänförs till författningsrätten,12 spelar särskilt 
landets författningsdomstol (Verfassungsgerichtshof) en central roll i tillämpningen av den.

Trots de ovan nämnda skillnaderna finns det viktiga likheter mellan Storbritanniens 
högsta domstol och Österrikes författningsdomstol såvitt gäller förhållandet till EMD. 
Verfassungsgerichtshof  är också ett  exempel på en högsta domstol som å ena sida fäster 
stor uppmärksamhet vid EMD:s rättspraxis, men å andra sidan inte tvekar att ställa sig kritisk 
till denna praxis, om den anser anledning till kritik föreligga.  Detta hände i december 2011, 
då författningsdomstolen i ett planläggningsärende avslog begäran om muntlig förhandling, 
trots att EMD i Kugler mot Österrike 13 under likadana omständigheter hade ansett att 
författningsdomstolens vägran att hålla muntlig förhandling hade kränkt artikel 6.  I målet 
Kugler anförde EMD:s kammare att eftersom författningsdomstolen var den enda domstol 
som kunde  pröva frågan om byggnadsplanens laglighet, borde muntlig förhandling ha hållits 
i författningsdomstolen. I sitt beslut från december 2011 noterade Verfassungsgerichtshof 
likheterna mellan det ifrågavarande ärendet och Kugler-fallet samt att den fällande domen i 
sistnämnda ärende till väsentlig del hade baserats på Strasbourgdomstolens tolkning av den 
österrikiska rätten, men tillade i samma andetag att denna tolkning inte var korrekt: ”Diese 
Auffassung entspricht aber nicht der österreichischen Verfassungsrechtslage.” 14

Författningsdomstolens vägran att  följa EMD:s kammardom ledde inte till någon 
sådan omedelbar dialog som i fallet Al-Khawaja, eftersom Kugler-målet inte togs till 
omprövning i stora kammaren. Jag återkommer till detta.

Först är det dock skäl att nämna att Österrikes författningsdomstol inte bara 
”korrigerat” EMD:s felaktiga tolkningar av österrikisk rätt, utan i vissa fall  också förhållit 
sig reserverat till det sätt på vilket EMD tillämpat konventionen på österrikiska förhållanden, 

11 Al-Khawaja and Tahery mot  Förenade kungariket, dom 15.12.2011, Reports 2011,  Concurring Opinion of Judge 
Bratza.

12 Se Christoph Grabenwarter: Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Auflage,Verlag H.C. Beck, 2009, s. 15-16.
13 Dom (kammare)  14.10.2010. Begäran om hänskjutande av målet till stora kammaren avslogs av stora kammarens 

panel  11.4.2011.
14 Författningsdomstolens avgörande 13.12.2011, B883/10,  punkt 7.3.
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även om det inte rått några meningsskiljaktigheter om innehållet i den inhemska rätten. Det 
bästa exemplet gäller ne bis in idem -principen, som före Zolotukhin-domen (2009) väsentligen 
utvecklades genom en dialog mellan EMD och Österrikes författningsdomstol.

Hos oss visar sig ne bis in idem -problematiken särskilt i samband med frågan huruvida 
administrativa skattepåföljder och straffrättsliga sanktioner för samma beteende är förenligt 
med principen. I Österrike har det typiskt varit fråga om trafikbrott och/eller -förseelser som 
lett både till straffprocess och administrativa sanktioner. Fallet  Gradinger mot Österrike15 
(1995) utgjorde ett slags utgångspunkt för den ovan nämnda dialogen mellan EMD och 
författningsdomstolen. Klaganden hade dömts för  dödsvållande i allmän domstol och rattfylleri 
i administrativt förfarande.  EMD konstaterade visserligen att de tillämpade bestämmelserna 
skiljde sig från varandra i fråga om både syfte och benämning, men ansåg att Österrike ändå 
gjort sig skyldigt till en kränkning av artikel 4 i konventionens 7:e tilläggsprotokoll, eftersom 
bägge straffen grundade sig på samma beteende (”were based on the same conduct”).

Den österrikiska författningsdomstolen följde dock inte EMD:s linjedragning till 
hundra procent utan anpassade sig endast med vissa förbehåll till Strasbourgdomstolens 
tolkning. Den ansåg nämligen – när den igen konfronterades med problemet – att dubbel 
bestraffning är förbjudet bara om båda gärningarna innehåller samma ”väsentliga element” i sina 
brottsrekvisit, så att administrativa sanktioner för rattfylleri är möjliga om berusningstillståndet 
inte varit ett element som spelat en roll i en tidigare dom för ett trafikbrott. EMD accepterade  
författningsdomstolens resonemang  t.ex. i fallen Franz Fischer mot Österrike och Bachmaier 
mot Österrike.  I det förstnämnda fallet konstaterades visserligen en kränkning, men till skillnad 
från Gradinger -fallet inte på den grunden att sanktionerna grundade sig på samma beteende, 
utan därför att båda gärningar innehöll samma väsentliga element - ”essential elements”.16   

  Genom denna tolkning bekräftade domstolen bland annat att det inte nödvändigtvis 
strider mot tilläggsprotokollet att dels i administrativt förfarande påföra skatteförhöjning eller 
skattetillägg med anledning av att en skattskyldig har försummat att deklarera inkomster och 
senare göra samma försummelse till föremål för straffprocess, eftersom brottsrekvisitens 
väsentliga element, särskilt såvitt gäller uppsåt, kan skilja sig från varandra.

Tolkningen ändrades sedan i början av år 2009 i fallet Zolotukhin mot Ryssland. 
Ändringen kom något överraskande med hänsyn till att rättsläget i vissa viktiga hänseenden 
verkade vara tämligen väletablerat och också därför att faktaläget och den tillämpliga nationella 
lagstiftningen i Zolotukhin-fallet inte hade särskilt mycket att göra med t.ex. de fall som gällt 
Österrike. Hur som helst, EMD:s stora kammare ansåg att det fanns behov att klargöra särskilt 
tolkningen av vad som avses med ”samma brott” och tyckte att det avgörande inte borde vara 
”väsentliga element”, d.v.s. brottsrekvisitet, utan huruvida båda straffen härrör från identiska 
fakta eller fakta som i allt väsentligt är desamma.  På sätt och vis återvände man till Gradinger, 
d.v.s. till att man inte får bestraffa någon dubbelt för samma beteende.   

Till skillnad från den utveckling som började med Gradinger-domen kunde den 
österrikiska författningsdomstolen inte alls påverka denna nya vändning. Domstolen försökte 
inte dölja sin irritation. På sommaren 2009, några månader efter Zolotukhin-domen, tog den 
ställning till det nya prejudikatet från Strasbourg och till hur detta påverkade rättsläget i 
Österrike i samband med trafikförseelser som kunde vara föremål för både straffprocess och 

15 Dom 23.10. 1995,  A 328-C.
16 Dom 29.5.2001, punkt 31. Att EMD medvetet godkände författningsdomstolens linjedragning  bekräftas av beslutet i 

fallet Bachmaier mot Österrike av 2.9.2004.
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administrativt sanktionsförfarande.17 Wiendomstolen är öppet kritisk mot EMD och accepterar 
egentligen bara  Strasbourg-kollegernas resonemang i den mån som dessa framhäver vikten 
av rättssäkerhet och rättsutvecklingens förutsebarhet. (”Der Verfassungsgericht folgt dabei 
insbesondere der Einschätzung des EGMR, dass eine Kontinuität in der Rechtssprechung 
im Interesse der Rechtssicherheit, der Vorsehbarkeit  und der Gleichheit vor dem Gesetz 
gelegen ist.”). Wiendomstolen fortsätter med att konstatera  att den nog tar hänsyn till  EMD:s 
rättspraxis, men preciserar att den beaktar denna praxis i sin helhet sådan den utvecklats mellan 
1995 (jfr.  Gradinger ) och  Zolotukhin-domen, i stället för att låta sig vägledas enbart av den  
sistnämnda domen.  I det konkreta fallet ledde detta till slutsatsen att dubbel bestraffning för 
trafikförseelser var tillåten under samma förutsättningar som tidigare.18    

Den österrikiska författningsdomstolens beredskap att lättare än vad som typiskt torde 
vara fallet med de högsta nordiska domstolarna ifrågasätta EMD:s slutsatser förklaras sannolikt 
delvis av dess särskilda konstitutionella roll  som övervakare av mänskliga och grundläggande 
rättigheter, en roll som i många hänseenden påminner om EMD:s. Samma synpunkter gäller 
också den tyska författningsdomstolen.  

Tyskland

Den tyska författningsdomstolen är en mycket inflytelserik aktör i det europeiska domstolsfältet. 
Det är allmänt känt att utvecklingen av de grundläggande rättigheterna i EU-rätten (tidigare 
EG- eller gemenskapsrätten)  till väsentlig del kan  tillskrivas den dialog som ägt rum mellan 
Bundesverfassungsgericht  och EG-domstolen.19 Författningsdomstolen har  också med 
människorättsdomstolen fört en dialog som i vissa hänseenden påminner om den diskussion 
som ägt rum mellan Karlsruhe och Luxemburg. Ett slags öppningsanförande för de senaste 
årens dialog hölls av författningsdomstolens  –  redan då – tidigare president Ernst Benda, som 
i en artikel år 2002 på ett sarkastiskt sätt kommenterade ett par kammardomar i vilka EMD bl. 
a. hade ansett att konventionen hade kränkts på den grunden att en tysk domstol i ett fall inte 
muntligen hört ett litet barn.20 Benda slutade sin artikel med att uttrycka en  önskan om att EMD 
inte skulle förorsaka mera osäkerhet för de nationella substansdomstolarna (”Fachgerichte”) 
utan låta dem sköta sitt arbete.21

Även om de av Benda mest kritiserade avgörandena sedan togs till stora kammaren 
och ändrades på viktiga punkter, förverkligades inte önskan om arbetsro. Ett par år senare gav 
EMD (en kammare) domen i det barnrättsliga målet Görgülü mot Tyskland 22. Det var bl.a. 
fråga om en fars umgängesrätt till sin utomäktenskapliga son. Mera uppmärksamhet än att en 
kränkning av artikel 8 fastställdes på den grunden att fadern vägrades umgängesrätt av en tysk 
domstol väckte den ”verkställighetsorder” som EMD inkluderade i sin dom. EMD anförde 

17 VfGH 2.7.2009, B 559/08. Domen i Sergey Zolotukhin mot Ryssland  hade meddelats 10.2.2009 (Reports 2009).
18 Se Claudia Fuchs: ”Ne bis in idem: Korrespondenzen zwischen Strassburg und Wien”,  Öffentliches Recht, Jahrbuch 

2010, s. 181, särskilt s. 188.
19   Om människorättskonventionens ställning i tysk rätt, se Grabenwarter, op. cit. (fn. 12), s. 18–21.   
20 Ernst Benda, ”Verkehrtes zum Verkehrsrecht – Anmerkungen zu den EGMR -Urteilen Sommerfeld, Elsholz und Sahin 

gegen die Bundesrepublik Deutschland”, EuGRZ 2002, s. 1.  I både Sahin och Sommerfeld avkunnades kammardomar   
11.10.2001, stora kammarens domar 8.7.2003, Reports 2003-VIII.  Jag deltog i  kammaren, där jag och en kollega 
anmälde avvikande mening.

21 ”Der Gerechtigkeit würde ein grösserer Verdienst erwiesen, wenn man die Fachgerichte nicht verunsichern würde, 
sondern sie ihre Arbeit tun liesse.” Benda, s. 3 .

22 Dom  26.2.2004, Reports 2004-II. Se t.ex. J. Meyer Ladewig & H. Petzold, ”Die Bindung deutscher Gerichte an Urteile 
des EGMR – Neues aus Strassburg und Karlsruhe”, Neue Juristische Wochenschrift 1–2/2005, s. 15–20.
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nämligen att trots den vida prövningsrätt som de fördragsslutande parterna hade i valet av de  
åtgärder som de skrider till för att fullfölja sina förpliktelser enligt artikel 46 23, förutsatte artikel 
46 åtminstone att fadern bereds möjlighet att  träffa barnet (”In the case at hand this means 
to make it possible for the applicant to at least have access to his child.”). Dock vägrade den 
behöriga tyska domstolen även efter EMD:s dom att utfärda ett sådant föreläggande. Inte heller 
författningsdomstolen, som måste ta ställning till frågan, krävde att umgängesrätten absolut 
skulle verkställas, men förutsatte att substansdomstolen ”beaktar”/”tar i betraktande” EMD:s 
dom. Detta ledde till en diskussion  mellan författningsdomstolens president och EMD:s 
president  i tyska medier. Från EMD:s sida uttrycktes  oro över att författningsdomstolen gett 
ett dåligt exempel för de nya medlemsstaternas motsvarande domstolar: EMD:s domar är inte 
strikt bindande utan det räcker att man ”beaktar” (”berücksichtigt”) dem.

Ingendera sidan förskansade sig i sina ställningar. De avgöranden som Benda 
hade  kritiserat kraftigast hänsköts på tyska regeringens begäran till stora kammaren, som 
också ändrade dem i viktiga hänseenden. I fallet Görgülü  bestämde författningsdomstolen 
att målet skulle behandlas av en annan domstol än den ursprungliga. Visserligen krävde 
författningsdomstolen inte heller nu att umgängesrätten ovillkorligen skulle verkställas, men 
betonade att de nationella domstolarnas skyldighet att ta i betraktande EMD:s domar inte ger 
dem obegränsad prövningsrätt.  

Författningsdomstolens beredvillighet att vara konsiliant gentemot EMD, även 
efter alla de spänningar som  Görgülü-episoden hade skapat, framgick av ett viktigt beslut 
år 2009 (BverfG, 2 BvR 2365/09), som hade koppling särskilt till EMD:s dom i målet M 
mot Tyskland (2009) 24. Strasbourgdomstolen hade ansett att Sicherheitsverwahrung, eller 
säkerhetsförvaring av farliga brottslingar, d.v.s. frihetsberövande efter avtjänat fängelsestraff,  
i vissa hänseenden stred mot konventionens artiklar 5 och 7. Detta ledde till en viktig ändring 
av grundlagstolkningen. Författningsdomstolen hade nämligen i ett avgörande från 2004 ansett  
Sicherheitsverwahrung  förenlig med grundlagen. Nu tyckte författningsdomstolen dock att 
grundlagens bestämmelser efter EMD:s prejudikat måste tolkas på ett folkrättsvänligt sätt 
(”völkerrechtsfreundlich”), vilket betydde att säkerhetsförvaringen numera måste anses strida 
mot grundlagen på samma grunder som EMD hade konstaterat en kränkning av konventionen 
föreligga.

Tyska författningsdomstolen skulle dock inte vara den domstol som den är om den, 
när den anpassar sig till europeisk rättspraxis, inte skulle tillfoga förbehåll och antydningar 
om var gränsen går för dess anpassningsförmåga. Ett slags ”solange”-förbehåll riktat till 
Strasbourg kan man skönja i författningsdomstolens konstaterande att gränsen kan gå vid 
situationer i vilka ett förstärkande  av ett rättssubjekts rättigheter kan betyda en försvagning av 
en annans rättigheter, d.v.s  i ”flerpolära” rättsförhållanden där den nationella domstolen måste 
ha större frihet att göra en avvägning mellan konkurrerande intressen.  Författningsdomstolen 
resonerade på följande sätt:

”Grenzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich aus dem Grundgesetz. Sie darf 
zunächts nicht dazu führen, dass der Grundrechtsschutz nach dem Grundgesetz eingeschränkt 
wird.... Dieses Rezeptionshemmniss kann vor allem in mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen 
relevant werden, in denen das ‘Mehr’ an Freiheit für den einen der Grundrechtsträger zugleich 

23 Artikel 46(1): ”De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom i varje mål 
där de är parter.”

24 Dom  17.12.2009, Reports 2009.
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ein ‘Weniger’ für einen anderen bedeutet. Die Möglichkeiten einer völkerrechtsfreundlichen 
Auslegung enden dort, wo diese nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung und 
Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint.”    

Man kan anta  att  i bakgrunden till detta stycke finns bl.a. EMD:s kammardom i målet von 
Hannover mot Tyskland från 2004 25, ett särskilt i Tyskland mycket omdiskuterat fall.  Tyskland 
hade kränkt prinsessan Carolines rätt till privatliv genom att systemet inte skyddade henne mot 
störande fotografering. I början av 2012  gav EMD, denna gång i stor sammansättning, sin dom 
i von Hannover mot Tyskland (No. 2)26, nu till yttrandefrihetens förmån såtillvida att prinsessan 
Carolines klagomål om publiceringen av vissa fotografier avslogs. Ur dialogsynpunkt 
viktigare än detta resultat är dock att människorättsdomstolen sammanfattar de principer som 
tillämpas i situationer där det krävs en avvägning av konkurrerande rättigheter i ett flerpolärt 
rättsförhållande på ett sätt som tydligt närmar sig de tyska domstolarnas betraktelsesätt.27 EMD 
tar som utgångspunkt att de konkurrerande rättigheterna har samma värde, oberoende av vem 
som uppträder som klagande i Strasbourg, och betonar den nationella beslutfattarens centrala 
roll. Om denna domstol har gjort en noggrann avvägning och följt de principer som utvecklats 
i EMD:s rättspraxis, ingriper sistnämnda domstol bara av ”vägande skäl”.28 Sådana fanns inte 
i det senare von Hannovver -fallet och inte heller i fallet von Hannover (No. 3), i vilket domen 
avkunnades 19.9.2013. I och med att denna dom blev slutgiltig 17.2.2014, då stora kammarens 
utskott vägrade ta den till omprövning, avslutades denna dialog, åtminstone i detta skede på ett 
sätt som i  princip torde vara tillfredsställande ur författningsdomstolens synvinkel. 29  

Schweiz

EMD:s kammare meddelade  8.1.2009 dom i målet  Schlumpf mot Schweiz. Det 
bakomliggande problemet gällde ett försäkringsbolags skyldighet att betala ersättning för en 
könsbytesoperation.  Människorättsdomstolen fastställde att en kränkning av artikel 6 skett bl. 
a. på grund av avsaknaden av muntlig förhandling inför en nationell domstol. Den fastställde 
vidare att även en kränkning av artikel 8 skett, då den federala försäkringsdomstolen hade 
avslagit yrkandet  på ersättning därför att en tvåårig observationsperiod före operationen 
förutsattes. Klaganden hade inte varit villig att iaktta en sådan period. EMD ansåg att kravet på 
en två år lång observationsperiod hade tillämpats alltför mekaniskt och därtill utan stöd i lagen. 
Klaganden hade  fått stå för kostnaderna för könsbytet, som hon alltså undergick, och som det 
i sig inte varit fråga om inför EMD.

25  Dom  24.6.2004, Reports 2004-VI.
26 Dom  7.2.2012, Reports 2012. Till skillnad från t.ex. Al-Khawaja målet gick detta mål till stora kammaren inte genom 

det interna ”besvärsförfarande” som regleras i artikel 43 utan kammaren hänsköt i enlighet med artikel 30 frivilligt 
målet till stora kammaren (och alltså utan att själv först meddela dom).

27 Till dessa hör i detta sammanhang jämte författningsdomstolen också förbundsdomstolen, den högsta allmänna domsto-
len. Ett viktigt inlägg (utöver ovan nämnda säkerhetsförvaringsbeslut) från tyska sidan i den diskussion som kulmine-
rade i EMD:s dom i det andra von Hannover-fallet utgjorde författningsdomstolens avgörande   26.2.2008 (BverfG, 1 
BvR 1602/07) som gällde ett bl. a. av prinsessan Caroline anhängiggjort mål.

28 Se von Hannover (No. 2), punkterna 106–107. Som ett färskt exempel på tillämpningen av detta prejudikat,  se Lil-
lo-Stenberg and Sæther mot Norge, dom 16.1.2014.

29 ”I princip” därför att EMD:s  färdighet att själv tillämpa de principer som den proklamerade i von Hannover (No. 2)  
kan ifrågasättas i ljuset av fallet Axel Springer Verlag mot Tyskland, en storkammardom av samma datum (7.2.2012), 
i vilken EMD å ena sidan åberopade samma allmänna principer som i von Hannover (No. 2) men å andra sidan inte 
verkar respektera dessa principer, utan gör en självständing avvägning mellan privatlivet och yttrandefriheten i stället 
för att inskränka sig till att bara av ”vägande skäl” ingripa i de nationella domstolarnas avvägning. EMD fastställde en 
kränkning av artikel 10 med motiveringar som kritiserades skarpt av en minoritet på fem domare.   
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Den fällande domen, såvitt gällde artikel 8, meddelades efter omröstning (5–2 ). Den 
schweiziska regeringen begärde 8.4.2009 att målet skulle tas upp för ny behandling i stora 
kammaren. Begäran avslogs 5.6.2009. Kammardomen blev alltså slutlig utan att det gavs 
möjlighet till en sådan dialog som med anledning av målet Al-Khawaja.

Schweiz högsta domstol, förbundsdomstolen (Bundesgericht/ Tribunal fédéral), 
fick dock  efteråt tillfälle – blev egentligen tvungen – att ta ställning till kammarens dom. 
Enligt schweizisk rätt kan nämligen  EMD:s slutliga dom tjäna som grund för extraordinärt 
ändringssökande och upphävande av en  lagakraftvunnen inhemsk dom. Schlumpf  ansökte 
hos  förbundsdomstolen om att den federala försäkringsdomstolens dom från 2005, med vilken 
ersättningsansökan hade avslagits, skulle upphävas. Bundesgericht 30godkände ansökan, hörde 
klaganden personligen och ansåg att den konventionsstridighet som föranletts av avsaknaden 
av muntlig förhandling därigenom korrigerades.

I fråga om kränkningen av artikel 8 riktade förbundsdomstolen skarp kritik mot EMD 
och accepterade särskilt inte konklusionen att kravet på en tvåårig observationstid saknade laga 
grund i schweizisk rätt och att kravet skulle ha  tillämpats mekaniskt.31 Domstolen betonade 
ändå att den måste korrigera en av EMD fastställd konventionskränkning även om  den inte 
var övertygad av EMD:s motiveringar.32 Ett pikant tillägg till förbundsdomstolens kritiska dom 
utgörs av konstaterandet att EMD enligt Lausannedomstolen uppenbart felaktigt hade ansett att 
klaganden Schlumpf inte alls hade yrkat på ersättning för materiell skada inför EMD.33 Också 
detta fel – begått av EMD – måste korrigeras i revisionsförfarandet. 34 Saken återförvisades 
till den behöriga försäkringsdomstolen för ny behandling. Fallet fick alltså sin fortsättning på 
nationell nivå, men dialogen mellan denna nivå och EMD stannade halvvägs och sistnämnda 
domstol fick inte  ta ställning till förbundsdomstolens kritik, enligt vilken EMD  misstänktes 
ha gjort sig skyldig till en kompetensöverskridning.35  

3. Slutsatser om dialogens förutsättningar

De presenterade exemplen visar att det pågår en dialog mellan EMD och de högsta nationella 
domstolarna i flera länder, men att den inte alltid slutförs. För att dialogen ska vara fruktbar, 
krävs ömsesidig beredvillighet att acceptera kritik och låta sig påverkas av den. Framställningen 
torde också visa att  dessa förutsättningar i princip  är för handen inte bara i fråga om nationella 
domstolar, utan också i fråga om EMD. Domstolen  accepterar att dess verksamhet kan ge 
anledning till legitim  kritik, något som  illustreras av vad sir Nicolas Bratza sade kort efter han 
hade valts till EMD:s president. Sir Nicolas anförde bl. a. följande om denna dialog:

30 Urteil der II. Sozialrechtlichen Abteilung i S. Schlumpf gegen SWICA Krankenversicherung AG (Revisionsgesuch) 
9F_9/2009 vom 15. September 2009.

31 Se förbundsdomstolens dom, 7.3.3.2 och 8.3.
32 ”Bundesgericht hat die im EGMR-Urteil vom 8. Januar 2009 festgestellten Konventionsverletzungen nach Massgabe 

von Art. 46 EMRK und Art. 122 BGG auch dann zu beseitigen, wenn es von der  Richtigkeit der Herleitung und 
Begründung durch den EGMR nicht überzeugt ist.” (7.3.4.)  

33 EMD:s dom, punkt 120: ”La requérante ne fait pas valoir un dommage matériel...”
34 Förbundsdomstolens dom 7.1.
35 Förbundsdomstolen  frågade sig om inte EMD överskridit sin behörighet i fråga om tolkningen av nationell rätt när den 

ansett att det ovan nämnda kravet på en observationsperiod på två år saknade grund i nationell rätt. Sammanfattningen 
(Regeste) av förbundsdomstolens avgörande innehåller en hänvisning till EMD:s kompetensgränser som en av de 
centrala frågorna i målet. (”Grenzen der Rechtsprechungzuständigkeit des EGMR.”).
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”I believe that it is right and healthy that national courts should continue to feel free to criticise 
Strasbourg judgments where those judgments have applied principles which are unclear or 
inconsistent or where they have misunderstood national law or practices. But I also believe that 
it is important that the superior national court should, as Lord Phillips put it in the Horncastle 
judgment, on the rare occasions when they have concerns as to whether a decision of the Strasbourg 
Court sufficiently appreciates or accommodates particular aspects of the domestic process, decline 
to follow the Strasbourg decision, giving reasons for adopting this course.”36

Kritik är med andra ord välkommen, men den borde förses med motiveringar, d.v.s. vara  
konstruktiv.

Vad sir Nicolas konkret uppfattade som en god dialog framgår av hans ovan relaterade 
särskilda mening i målet Al-Khawaja, där Storbritanniens högsta domstol lyckades förmå 
EMD:s stora kammare att ändra kammarens enhälliga dom. Detta mål, som involverade olika 
nationella domstolar och två rättsskipningsnivåer inom EMD, karakteriserades av den brittiska 
domaren som ett bra exempel (”a good example”) på en dialog mellan EMD och  de nationella 
domstolarna.

Händelseförloppet var utan tvivel ett gott exempel, om man med ”good example” 
avser   hur dialogen i ett idealfall borde löpa. Detta torde sir Nicolas också ha avsett. Ur den 
nationella domstolens synvinkel var dialogen tillfredsställande med hänsyn till att Supreme 
Court fick möjlighet att försöka övertyga stora kammaren om att kammarens dom måste ändras 
– och lyckades med detta. Sir Nicolas ”concurring opinion” visar att dialogen också ur EMD:s 
synvinkel ledde till ett positivt resultat, i och med att en kammardom som inte omfattades av 
stora kammaren – och inte heller längre av kammarens brittiska domare – inte blev slutlig.

Al-Khawaja -målet var däremot knappast ett gott exempel i den meningen att det 
skulle ha varit ett ”typexempel”. Att landets högsta domstol får möjlighet att ta ställning till 
kammarens dom på samma sätt som Supreme Court i Al-Khawaja, sker inte automatiskt. Än 
mera sällsynt är det att ställningstagandet görs på ett av EMD:s två officiella språk och därtill  
med ”flankstöd” från en högt uppskattad ”utomstående”  domarpersonlighet.  Det fanns alltså 
flera mer eller mindre slumpmässiga omständigheter som sannolikt gjorde att den högsta 
domstolens kritik kunde ha särskild genomslagskraft.

 I exemplet med Tysklands författningsdomstol finns både likheter med och skillnader 
till det som hände i förhållandet mellan EMD och Storbritanniens Supreme Court. Om man 
ser på det som hände i anslutning till prinsessan  Carolines ärenden, kan man säga att det 
uppstod en fruktbar dialog med EMD, men att det tog mycket längre tid än i fallet Al-Khawaja, 
tio år från kammardomen år 2004 till den dom (von Hannover (No. 3)) som blev slutlig i 
februari 2014. Den första kammardomen gick aldrig till stora kammaren. Det det var till stor 
del prinsessans vilja att anhängiggöra nya rättegångar i Tyskland för att skydda sitt privatliv 
som gjorde att författningsdomstolen fick möjlighet att omvärdera saken i ljuset  av den första 
von Hannover-domen och att saken  också kom till prövning i EMD:s stora kammare.

Att det blev en viktig storkammardom, von Hannover (No. 2), som sammanfattar 
de principer som tillämpas i flerpolära rättsförhållanden, särskilt såvitt gäller avvägningen 
mellan rättigheter garanterade av artiklarna 8 och 10, berodde inte bara på prinsessan Carolines 
aktivitet, utan också  på det faktum att författningsdomstolen å ena sidan accepterade vissa 
synpunkter som EMD framfört  i den första von Hannover  -domen, men å andra sidan inte 
gjorde detta förbehållslöst, utan i viss likhet med det som Österrikes författningsdomstol  

36 Sir Nicolas Bratza, ”The Relationship between the UK Courts and Strasbourg”, EHRLR 2011,  505–512.
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gjorde beträffande ne bis in idem under pre-Zolotukhin-perioden, stod fast vid sin tidigare 
grundhållning och påverkade EMD, så att påverkan blev ömsesidig.   

Dialogen mellan den tyska författningsdomstolen och EMD visar att en konstruktivt 
kritisk attityd gentemot EMD kan bidra till en genuin dialog bättre än förbehållslös 
underkastelse. De nationella domstolarna  måste beakta  EMD:s  rättspraxis. Det kan också 
vara motiverat att gå längre än denna praxis entydigt föreskriver, om en sådan progressiv 
tolkning också verkar vara motiverad ur den nationella rättspolitiska synvinkeln.  Däremot 
tycker jag att det är problematiskt   att tolka konventionen på ett mera långtgående sätt än EMD 
tillsvidare har gjort bara för att försäkra sig om att det inte blir en fällande dom i Strasbourg. Att 
systematiskt operera med en sådan ”säkerhetskorridor” kan leda till en utveckling som varken 
är nödvändig eller önskvärd från rättspolitisk synpunkt och samtidigt snedvrider den bild som 
Strasbourgdomstolen har av den nationella rätten och de nationella värderingarna.37  Det är 
viktigt att känna EMD:s rättspraxis, men om denna inte ger ett klart svar på en fråga, är det inte  
alltid påkallat att försöka förutspå Strasbourgdomstolens möjliga reaktioner.

Därför ställer jag mig något tveksamt till det sätt  på vilket Sveriges högsta domstol 
i Åke Green -målet (NJA 2005, s. 805) i en i och för sig välmotiverad dom verkar tillmäta  
avgörande betydelse sin prognos att EMD skulle fastställa en konventionskränkning om inte 
domen mot Gren för hets mot folkgrupp  upphävs. Mycket beror dock på omständigheterna. År 
2005 kunde man fråga sig om inte den norska Høyesterettens praxis i fråga om ne bis in idem 
-principen utgjorde ”overoppfyllelse” av konventionskraven,38 medan man i dag efterklokt kan 
hävda att domstolen egentligen visade stor framsynthet mot bakgrund av stora kammarens 
senare dom i målet Zolotukhin.

Också i målen Al-Khawaja och i von Hannover deltog EMD:s största 
rättsskipningssammansättning, stora kammaren, i  förfarandet, som i dessa fall slutade på ett 
tillfredsställande sätt såtillvida att de nationella domstolarnas synpunkter hördes och EMD:s 
domar innebar ett viktigt förtydligande av rättspraxis. Exemplen har dock visat att det kan 
bero på slumpmässiga omständigheter huruvida ett ärende överhuvudtaget kommer till stora 
kammaren. Stora kammarens sammansättning är inte avsedd att vara ett  forum för systematisk 
dialog och dess nuvarande kapacitet tillåter inte heller en sådan roll. EMD:s stora kammare 
gav 13 domar år 2013. När man tar hänsyn till att det totala antalet domar översteg  3 600, 
förstår man lätt att stora kammaren endast sporadiskt kan tjäna som forum för dialog.39 Dess 
roll ligger i att utveckla europeisk rättspraxis genom ledande principdomar. Då och då uppstår 
i detta sammanhang en fruktbar dialog som en biprodukt, men oftare torde det hända att även 
mål som ur dialogsynpunkt skulle förtjäna att bli behandlade av stora kammaren inte blir 
det. I t.ex. fallet  Schlumpf mot Schweiz  bifölls inte regeringens begäran om hänskjutande av 
kammarens dom till stora kammaren, och den schweiziska förbundsdomstolen fick nöja sig 
med att framföra sin kritik mot kammardomen efteråt och utan att det uppstod någon egentlig 
dialog mellan  förbundsdomstolen och EMD. Klagomål mot de nordiska länderna kommer 
sällan till stora kammaren.40  

37 Om domstolarna i alla eller de flesta medlemsländerna gick in på en linje av mycket dynamisk tolkning av konven-
tionen, skulle man – för att citera Tolle Stabell, ”på et vis sette vognen  foran hesten, i stedet for bak,. Ja, man ville sette 
flere vogner foran den ene hesten.” Stabell, op. cit. (fn. 1), s. 378.

38 Se Stabell, op. cit. (fn. 1), s. 380.
39 År 2013 gav stora kammaren 13 domar. Sammanlagt 93 397 klagomål avgjordes med slutligt avgörande (3 659 domar 

och 89 737 beslut).
40 T.ex. efter kammardomen i fallet Kjartan Asmundsson mot Island, dom av 12.10.2004, Reports 2004-IX  (om invalid-

pensionslagstiftning)  begärde den isländska regeringen att målet hänskjuts till stora kammaren men begäran avslogs  
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Att utöka stora kammarens kapacitet så att den skulle ge t.ex. 50 domar årligen torde 
inte vara ett sätt att möjliggöra en dialog i större omfattning.  Domarnas kvalitet skulle snart 
äventyras. Jag tycker att det är viktigare att ha väl förberedda, högklassiga  principdomar, 
även att antalet blir begränsat. Bortsett från stora kammarens roll i ett eventuellt förfarande 
med rådgivande yttranden, som behandlas nedan, ser jag inte någon realistisk  möjlighet att 
väsentligen ändra dess roll från den nuvarande (om inte hela systemet ändras ganska radikalt).

En annan sak är att stora kammarens nuvarande roll även utan radikala ändringar 
sannolikt kunde utvecklas. Bland de fåtaliga domar som stora kammaren meddelar  brukar det 
finnas sådana principavgöranden som är avsedda att ha betydelse också i vidare sammanhang 
och inte bara för ett enskilt medlemsland. Fallet Zolotukhin mot Ryssland, som diskuterades i 
samband med Österrike, är ett exempel. EMD:s stora kammare betonade att dess rättspraxis 
i frågan om ne bis in idem hade varit otydlig och sade sig vara  nödd att ge en allmängiltig 
definition särskilt av vad som menas med ”samma” brott  (idem.).  

Som redan framgått, verkar domen ha kommit som en överraskning för t.ex. den 
österrikiska författningsdomstolen. Den österrikiska regeringen kunde ha begärt möjlighet 
att intervenera i enlighet med artikel 36 i konventionen, men man kan lätt förstå att den 
inte kom på tanken i ett mål som verkade ha mycket litet gemensamt med den österrikiska 
vägtrafiklagstiftningen. Kanske ännu mindre tycktes de bakomliggande omständigheterna 
i Zolotukhin-fallet ha gemensamt med de sofistikerade nordiska skattesystemen, vilket 
åtminstone delvis förklarar varför domen skapade viss förvirring också på våra breddgrader. 
Enligt den rättspraxis  som utvecklats före Zolotukhin var en kombination av ett skattetillägg 
(Sverige)/skattehöjning (Finland) och straffrättsliga sanktioner  i princip förenlig med ne bis 
in idem -principen, men stora kammarens dom från 2009 ändrade allt detta utan förvarning.

Även om det kan låta efterklokt, tycker jag att det i ett mål som  Zolotukhin  skulle  ha 
varit bra om EMD hade fäst  de fördragsslutande staternas uppmärksamhet vid sin avsikt att ge 
ett prejudikat med potentiella konsekvenser för flera stater.  Möjligheten att reagera skulle inte 
bara göra det lättare att acceptera stora kammarens dom även i fall där intervenienterna inte har 
påverkat domens innehåll, utan det är också tänkbart att inlägg ur olika nationella synvinklar 
kunde hjälpa EMD att bättre förverkliga sitt syfte att förtydliga rättspraxis. I Zolotukhin 
definierade EMD (punkt 83) en aspekt av ne bis in idem på följande sätt:

”The guarantee enshrined in  Article 4 of Protocol No. 7 becomes relevant on commencement of 
a new prosecution, where a prior  acquittal or  conviction has already acquired the force of res  
judicata.”      

En sådan definition väcker omedelbart frågan om det verkligen är så att principen endast gäller 
under förutsättningen att det andra förfarandet inleds efter att det första har avslutats med res 
judicata  -verkan och inte alls  är tillämplig på parallella processer.  I Finland och, såvitt jag 
förstår, också i Sverige skapade frågan en viss osäkerhet, som först fyra år efter Zolotukhin-
domen klarnade genom avgöranden av de två ländernas respektive högsta domstolar, som 

30.3.2005.  Fallet diskuteras av Stabell, op.cit. (fn. 1), s. 372-373.  Likaså avslogs (beslut  av stora kammarens utskott 
22.10.2012) begäran om hänskjutande till stora kammaren i Lindheim m.fl.  mot Norge, dom av 12.6.2012. Samma 
hände med  X mot Finland , dom 3.7.2012, Reports 2012. I denna dom fastställdes en kränkning av artikel 5 med moti-
veringar som Finlands högst förvaltningsdomstol ställde sig kritisk till i ett beslut som jag deltog i  (KHO 2012:75). Det 
ser ut som om kammardomar i vilka förrättats omröstning har bättre chanser att bli tagna till omprövning. År 2012 togs 
t.ex. sju kammardomar till omprövning i stora kammaren. Av dessa hade bara en antagits enhälligt av kammaren.  
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inte väntade på ett förtydligande från EMD.41 Kanske kunde saken ha förtydligats i själva 
Zolotukhin -domen, om nationella synpunkter från system där ne bis in idem -problematiken 
presenterar sig i ett litet annat ljus  än i Ryssland hade kanaliserats till processen innan EMD 
gav sin dom? Även om det är svårt att utveckla stora kammaren till ett forum för systematisk 
dialog, torde det med andra ord finnas vägar att se till att stora kammaren kan bidra till ett 
fruktbart meningsutbyte med den nationella nivån (eller de nationella nivåerna) - bättre än vad 
som skedde i Zolotukhin-målet.

Det är inte heller helt otänkbart att utveckla stora kammarens roll på annat sätt, något 
som man håller på att göra genom ett nytt protokoll, som behandlas nedan.  

4. Rådgivande yttranden – ett sätt att förbättra dialogen?

Dialogens betydelse för en harmonisk utveckling av EMK:s tolkning erkänns allmänt, men 
bristerna i dialogens strukturer är uppenbara. Det är därför inte överraskande att man under 
årens lopp då och då har kastat fram idéer om något som påminner om det förfarande med 
förhandsavgöranden som finns i EU-rätten. Förhållandet mellan EU-domstolen och de 
nationella domstolarna baserar sig ju väsentligen på en dialog, som sker genom att de nationella 
domstolarna begär förhandsavgöranden av Luxemburgdomstolen om EU-rättens tolkning (och 
giltighet).

Själv har jag förhållit mig något reserverat till att införa ett förfarande med 
förhandsbesked i människorättskonventionens system, särskilt om man syftar till att ersätta 
det nuvarande systemet med ett som följer EU:s exempel. Det finns trots allt fundamentala 
olikheter mellan EU:s rättssystem och konventionssystemet. Integrationens logik förutsätter 
enhetlig tolkning av EU-rätten, och i ett system där denna rätt och den nationella rätten på sätt 
och vis kompletterar och överlappar varandra, dock så att EU-rätten ska säkerställas företrede, 
utgör systemet med förhandsavgöranden ett lämpligt sätt att  organisera ”arbetsfördelningen”. 
Förhandsavgörandena är en särskilt bra metod  att garantera  enhetlig tolkning av t.ex. direktiv 
av teknisk natur.

Konventionssystemet är baserat på gemensamma minimistandarder i stället för 
behovet av  enhetlig tolkning. I praktiken leder rättsutvecklingen på många punkter till ett 
visst förenhetligande – vilket i sig inte är en dålig sak – men grundidén är att en medlemsstat 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen tillämpar konventionens minimikrav inom en viss 
prövningsmarginal (”margin of appreciation”), som konventionen tillåter för beaktande av 
nationella särdrag. I detta system passar  en internationell domstol som utövar efterhandskontroll 
bättre än att konventionens tolkning så att säga dikteras på förhand.

Att det existerande systemet kan leda  till en fruktbar dialog visas t.ex. av domarna 
i von Hannover -målen. Den första  von Hannover -domen från 2004 kritiserades i Tyskland 
bl.a. för att EMD ansågs ha behandlat ärendet som om det hade varit fråga om ett  bipolärt 
rättsförhållande mellan prinsessan, som uppträdde som klagande i målet, och de nationella 

41 Sveriges högsta domstol ansåg i ett plenumavgörande  11.6.2013 (Mål nr B 4946-12) att artikel 4 i tilläggsprotokollet 
tillämpas även på parallellt pågående förfaranden (69:”Det skydd mot nya åtal som följer av domens rättskraft skulle 
försvagas allvarligt om ett pågående förfarande inte gavs samma rättegångshindrande verkan som ett lagakraftvunnet 
avgörande.”). I Finland ändrade HD sin tidigare praxis baserad på en bokstavlig tolkning av Zolotukhin-domen,  enligt 
vilken endast på varandra följande rättegångar omfattades av ne bis in idem -förbudet i ett avgörande 5.7.2013 (KKO 
2013:59).  HFD, som år 2011 (KHO 2011:41) omfattade samma linje som HD urspungligen gjorde, har vid utgången 
av april 2014 ännu inte gett något avgörande som skulle klargöra om den tillämpar principen på samma sätt som landets 
HD enligt sin nyaste linjedragning har gjort.  I början av maj 2014 fanns det i Strasbourg relevanta klagomål anhängiga 
åtminstone mot Finland, Island och Sverige. EMD meddelade 20.5.2014 fyra domar  i finlänska mål.
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myndigheterna (särskilt domstolarna).42 Det var särskilt de nationella domstolarna (i synnerhet 
Bundesverfassungsgericht) som med sina inlägg bidrog till att EMD i von Hannover (No. 2) fäste 
större uppmärksamhet vid rättsförhållandenas flerpolära natur och  klart fastställde att både de 
privata intressen som skyddas av artikel 8 och de som omfattas av artikel 10 i princip har samma 
värde.43 Vidare betonade domstolen att det i första hand är den nationella domstolens uppgift 
att väga de olika intressena i målet mot varandra. Om den gör den i ljuset av de principer som 
utvecklats i EMD:s rättspraxis, behöver den sistnämnda domstolen  ”strong reasons” för att själv 
gå in  och göra en detaljerad avvägning. Jag tror att författningsdomstolens beredskap att å ena 
sidan ta hänsyn till EMD:s rättspraxis44 och å andra sidan dess motvillighet att acceptera denna 
praxis utan några som helst förbehåll eller nyanser ledde till en mera genuin och fruktbar dialog 
än den som möjligen hade uppstått under helt fiktiva förhållanden där författningsdomstolen 
hade begärt ”förhandsavgörande” om hur EMD:s rättspraxis skulle tillämpas och tolkas i von 
Hannover (No. 2). Utan författningsdomstolens eget diskussionsinlägg kunde svaret  ha blivit 
att den måste tolkas på samma sätt och leda till samma resultat som i von Hannover (No. 
1). Även om författningsdomstolen i den fiktiva alternativvärlden på basis av den första von 
Hannover -domen hade försökt orientera sig och ”gissa” EMD:s reaktion i det andra fallet, i 
syfte att försäkra sig om att det inte blir en fällande dom i Strasbourg, hade den kanske kommit 
till slutsatsen att skillnaderna mellan de två fallen inte var så stora att en annorlunda slutsats 
hade varit berättigad.  

  Jag tror alltså att den dialog som uppstod blev bättre och genuinare än vad man 
skulle ha kunnat åstadkomma i en fiktiv värld med förhandsavgöranden. Dialogen ledde 
också till erkännandet att det i ett system baserat på subsidiaritetsprincipen i första hand 
måste vara de nationella domstolarna som gör avvägningen mellan olika intressen  i flerpolära 
rättsförhållanden. Detta bekräftar ytterligare  att EMK-systemet inte kan baseras på möjligheten 
att inhämta förhandsavgöranden. Med hänsyn till att avvägningen mellan de olika rättigheterna 
vanligtvis är den knepigaste frågan i flerpolära rättsförhållanden och att  EMD har anförtrott  
de nationella domstolarna uppgiften att göra denna avvägning, skulle det vara egendomligt att 
förutsätta att dessa först ska vända sig till EMD.

Ett system  med förhandsavgöranden är enligt min mening alltså  varken ett realistiskt 
eller ens ett önskvärt alternativ till det nuvarande systemet. Å andra sidan kan det tänkas att  
något som motsvarar förfarandet med förhandsavgöranden skulle kunna komplettera systemet 
och korrigera de brister – eller fylla de luckor – som finns i det. Som bekant håller man på att 
skapa ett sådant försiktigt tillägg till systemet i form av möjligheten att få EMD:s  rådgivande 
yttranden. Ett protokoll, protokoll nr. 16 om rådgivande yttranden har utarbetats och öppnades 

42 Wolfgang Hoffmann-Riem skrev 2006 (då han var ledamot av  Bundesverfassungsgericht)  att : ”Für den EGMR 
scheint bei einer Abwägunskontrolle, insbesondere einer in multipolaren Grundrechtsverhältnissen, immer noch 
eine Versuchung zu bestehen, die Prüfung letzlich anhand eines bipolaren Schemas vorzunehmen.” Hoffman-Riem, 
”Kontrolldichte und Kontrollfolgen beim nationalen und europäischem Schutz von Freiheitsrechten in mehrpoligen 
Rechtsverhältnissen”. EuGRZ 2006, s. 492, s. 497.

43 Punkt 106: ”In cases such as the present one, which require the right to respect for private life to be balanced against the 
right to freedom of expression, the Court considers that  ... as a matter of principle these rights deserve equal respect...”. 
Dessa principer uttrycktes för första gången så här klart av stora kammaren i von Hannover (No.2 ) (samt också  samma 
dag i fallet Axel Springer, punkt 87).

44 Författningsdomstolen  samt Bundesgerichtshof tog i de skeden som följde på  den första von Hannover -domen hänsyn 
till EMD:s rättspraxis, något som noterades av EMD. Se t.ex. domen i von Hannover (No. 3), punkt 47.
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för ratificering 24.6.2013.45 De högsta nationella domstolarna – och bara de46 –  får möjlighet –  
men åläggs ingen skyldighet att begära ett rådgivande yttrande om tolkningen av konventionen. 
Bara EMD:s stora kammare  ska vara behörig att ge rådgivande yttranden av EMD om 
tolkningen av konventionen och, i viss likhet med domstolens interna ”besvärsförfarande”, 
utövar en kommitté (eller panel) bestående av fem ledamöter ”pre-screening” genom att avgöra 
om en begäran om rådgivande yttrande tas till prövning. Protokollet kommer alltså att innebära 
ett försiktigt steg. Detta är förnuftigt med hänsyn till att protokollet är avsett att komplettera 
det nuvarande systemet, inte ersätta det, och med tanke på att ett sådant ”implantat” kan 
medföra risk för vissa komplikationer. Systemets homogenitet kan äventyras av att  inte alla 
fördragslutande stater ratificerar protokollet och att vissa högsta domstolar möjligen kommer 
att vara villigare än andra att använda denna nya möjlighet. Det är också klart att stora 
kammarens arbetsbörda inte får växa avsevärt genom det nya förfarandet.

Trots allt kan den förestående reformen  komplettera det nuvarande systemet på ett 
meningsfullt sätt.  Å ena sidan är möjligheten att inhämta rådgivande yttranden  avsedd bara 
för ”principfrågor” beträffande tolkningen, vilka i och för sig inte fundamentalt skiljer sig från 
de ärenden som går till stora kammaren i enlighet med artikel 43 (begäran om omprövning). 
Å andra sidan betonas det i Explanatory Report att det förestående systemet har ett annat syfte 
än nämnda artikel och att detta måste beaktas: ”the different purposes   of the procedure under 
this Protocol and that under Article 43, paragraph 2 will have to be taken into account.” 47 I 
enlighet med detta måste protokollet  antas tillägga något, inte bara utgöra en ny kanal för 
att få stora kammarens ställningstagande i frågor som i och för sig redan kunde komma till 
stora kammaren med stöd av artikel 43 i konventionen. Fallet Schlumpf, som behandlades 
ovan, kunde möjligen tjäna som exempel. Den schweiziska förbundsdomstolen var ganska  
besviken över kammarens dom och kritiserade enligt min mening den på ett välmotiverat sätt. 
Det kan mycket väl tänkas att om protokollet hade varit i kraft för Schweiz vidkommande, 
hade förbundsdomstolen kunnat begära ett rådgivande yttrande om principfrågan beträffande 
den högsta nationella  domstolens och EMD:s respektive roller i tolkningen av nationell 
rätt.  Även om kammardomen inte togs till omprövning i stora kammaren, är det tänkbart 
att en sådan begäran kunde ha bifallits och möjliggjort en fortsättning på den dialog som 
förbundsdomstolen försökte inleda. Det är inte heller svårt att föreställa sig andra exempel.

Rådgivande yttranden och det relaterade protokollet kan alltså innebära ett viktigt 
tillägg. Men inte heller det nya förfarandet utgör en mirakelmedicin. Man kan till och med 
ifrågasätta om det överhuvudtaget behövs ett botemedel som korrigerar alla de bristfälligheter 
och problem som gör att dialogen inte alltid fungerar på bästa möjliga sätt. Vissa spänningar 
är en väsentlig del av en genuin dialog. Det gäller att inte försöka utplåna dessa  helt och 
hållet, utan att se till att de inte överskrider en sådan nivå att de förstör det ömsesidiga 
förtroende och den ömsesidiga respekt  mellan EMD och de nationella domstolarna som är en 
minimiförutsättning för systemets harmoniska utveckling.

45 Council of Europe Treaty Series No. 214.  Protokollet träder i kraft efter 10 ratificeringar. Fram till 2.5.2014 hade 10 
stater undertecknat protokollet (däribland Finland, men inga andra nordiska länder) men ingen hade ratificerat det.

46 De fördragsslutande parterna måste identifiera domstolarna i fråga. För Finlands vidkommade är det klart att protokollet  
gäller högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Det återstår att se om även andra, närmast försäkringsdom-
stolen, som i vissa ärenden är högsta instans, inbegrips.

47 Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Explanatory 
Report, punkt  9.
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Sist och slutligen torde det största  problemet som EMD konfronteras med vara antalet 
klagomål, vilket i sin tur också påverkar domarnas kvalitet och då och då medför  reaktioner 
från de nationella domstolarna. Lösningen på detta problem är också nyckeln till lösningen 
på de problem som berör dialogen mellan Strasbourgdomstolen och den nationella nivån. Om 
problemet med EMD:s arbetsbörda kan lösas, kan också spänningarna mellan de nationella 
domstolarna och EMD minskas till en nivå som garanterar att dessa spänningar är en resurs, 
inte en brist. Hur domstolens möjligheter att  koncentrera sig på de viktigaste målen kan 
förbättras är en omfattande fråga som bl.a. tangerar frågan om existensen av den individuella 
klagorätten som systemets grundpelare och går utöver ramarna för detta diskussionsinlägg.

5. Slutsatser och teser: sammanfattning

Tes 1: En växelverkan – en dialog –  mellan EMD och de nationella domstolarna  är en 
förutsättning för en harmonisk utveckling av de mänskliga rättigheterna i Europa.  
EMD saknar sådana institutionella ”checks and balances” som finns i konstitutionella 
system, och en fruktbar och genuin dialog kan i viss utsträckning kompensera denna 
brist.

Tes 2:  De nationella domstolarna måste beakta EMD:s rättspraxis, men inte helt  utan 
förbehåll.  Det kan vara bra att i vissa situationer göra egna tolkningar, som går 
längre än EMD:s, särskilt om detta verkar påkallat också ur nationell rättspolitisk 
synvinkel. Däremot borde man var försiktig innan man tolkar konventionen på 
ett överprogressivt sätt bara för att säkerställa att det inte blir  en fällande dom i 
Strasbourg. En sådan attityd kan lätt snedvrida diskussionen och ge EMD fel bild av 
de nationella värderingarna. En genuin  dialog förutsätter att de nationella domstolarna 
vid behov också ”vågar” ifrågasätta EMD:s avgöranden. Det verkar som om de högsta 
domstolarna i de nordiska länderna i detta hänseende är försiktigare än vissa andra 
domstolar, särskilt författningsdomstolar, som torde ha större benägenhet att betrakta 
sig som likvärdiga diskussionspartners till EMD.48

Tes 3:  En kritisk attityd får inte vara ett självändamål men om – för att citera den tidigare 
EMD-presidenten sir Nicolas Bratza – avgöranden av EMD ”have applied principles 
which are unclear or inconsistent or where they have misunderstood national law or 
practices”, behöver de nationella domstolarna inte tveka att göra EMD uppmärksam 
på sådana brister.  Om detta leder till en dialog, hör det till systemets logik  att EMD 
måste ha sista ordet.

Tes 4:  Även om det finns en tydlig beredskap till dialog, finns det ingen ideal infrastruktur 
för en fruktbar dialog. Stora kammaren är inte ett forum för systematisk dialog, 
men dess roll i detta hänseende kan sannolikt förbättras genom dess egen praxis  
Den förestående möjligheten att inhämta rådgivande yttranden erbjuder inte någon 

48 Jfr.  dock  Fredrik Stenhammar: ”Internationell anarki i svenska domstolar? Ett folkrättsligt perspektiv på ‘HD-up-
proret’ om skattetilläggen”, JD 2011,  s. 477,  s. 497 (en hänvisning till den tidigare presidenten i danska Højesteret, 
Niels Pontoppidan, som uttalat att det är ”naturligt att nationella domstolar aktivt och efter omständigheterna kritiskt 
förhåller sig till Europadomstolens praxis.”).
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mirakelmedicin, men innebär en potentiellt viktig, om än begränsad, förstärkning 
av dialogens strukturer och förutsättningar. Därför är det önskvärt att de nordiska 
länderna, av vilka  tills vidare bara Finland undertecknat protokollet, överväger  
möjligheten att ansluta sig till protokollet.
Någon mirakelmedicin behövs inte heller. Vissa spänningar är en förutsättning för 
en konstruktiv och fruktbar dialog. Hur man kan hålla dessa spänningarna på en 
ideal nivå beror på hur man lyckas lösa de problem som är förknippade med EMD:s 
oskäliga arbetsbörda. Lösningen på dessa problem är en ytterst viktig fråga, som jag 
inte kan gå djupare in på i detta sammanhang.




