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Abstract 

 
In Europe, religious minorities are often exposed to intolerance and discrimination by the states 

they live in and by the people they live with. Muslims are the minority in today’s Europe that can be 

the most exposed group due to the public fear of extremism and terrorism. 

 

The right to freedom of thought, conscience and religion is a universal right that is protected by 

several different conventions and declarations. This work deals with the protection for freedom of 

religion and belief in Europe under the European Convention on Human Rights and Fundamental 

Freedoms and also with the International Covenant on Civil and Political Rights. The aim of this 

essay is to analyze the differences between the protection of the freedom of religion under these two 

conventions and how well religious minorities are protected by them in the European states. By 

doing so I have examined the cases of the European court of Human Rights and The United Nations 

Human Rights Committee when they interprets and applies their respective freedom of religion 

articles. 

 

This essay examines numerous differences between these two conventions and comes to several 

conclusions. In many cases it is clear that big differences do exist between the international 

institutions interpretations of their respective freedom of religion articles. My conclusion is that 

religious minorities does not offer a protection that ensures that their freedom of religion and belief 

is not violated in a discriminatory manner. The reason of this is mostly because of the criticized 

”margin of appreciation” that the European states receive by the European Court. While the Human 

Rights Committee tends to be stricter towards the states when they analyze if the states fulfilled 

their obligations under the ICCPR, their decisions is not legally binding.  
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1. Inledning/problem 

 

I Europa är den kulturella mångfalden utbredd i de flesta stater och problem kan uppstå när religiösa 

kulturer krockar med andra religiösa eller sekulariserade kulturer. I Sverige har vi på senare tid haft 

livliga debatter om b.la. slöjförbud och könssegregerade badtider. Det finns idag en påtaglig 

intolerans och också ofta ett hat mot muslimer i europeiska länder. Detta kan liknas med den 

intolerans som fanns mot judar under 1800-talet i Europa. Intoleransen i väst mot muslimer 

eskalerade efter 11 september vilket resulterade i att kontoret för FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter reagerade med en resolution som uppmanade till en lämplig kontroll av 

massmedia för att förhindra incitament för våld och intolerans mot Islam.1 Samtidigt finns det en 

oro över att ett överdrivet praktiserande av Islam leder till extremism vilket har resulterat i att vissa 

europeiska länder som t.ex. Frankrike och Schweiz har reagerat mot traditionella muslimska 

religiösa manifestationer och b.la. infört slöjförbud i skolan. Antalet muslimer i Europa är många 

men i de flesta länder utgör de en religiös minoritet. Religionsfriheten är en erkänd mänsklig 

rättighet som b.la. kommer till uttryck i Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Religionsfriheten är en universell mänsklig rättighet och den får inte 

kränkas någonstans i världen. Europa är väldigt sekulariserat i jämförelse med många andra delar av 

världen och det finns ett starkt skydd för mänskliga rättigheter. Trots det så finns det en påtaglig 

intolerans mot andra kulturer i Europas länder än den egna. Detta kan bero på flera olika 

anledningar, rädslan för religiös extremism är en. Men det kan också bero på att länder värnar mer 

om sina traditioner och sin historia än att anpassa sig efter ett mångkulturellt samhälle. I detta allt 

hårdare klimat ska religiösa minoriteters religionsfrihet skyddas. År 1981 kom FN:s deklaration om 

avskaffandet av all form av intolerans och diskriminering grundad på religion eller annan 

trosuppfattning. Europadomstolen och FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna (MR-

kommittén) är två internationella organ som ska tillgodose att individers fri- och rättigheterna inte 

kränks av stater. Europadomstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten. 

Begränsningar av religionsfriheten får göras av stater enligt Europakonventionens artikel 9.2 om de 

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

allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra 

personers fri- och rättigheter. Europadomstolen ger dock konventionsstaterna ett ganska stort 

tolkningsutrymme (margin of appreciation) för att själva bedöma huruvida deras inskränkningar av 

individers religionsfrihet är legitim och nödvändig. I ett Europa där allt fler högerextrema partier 

sitter i länders parlament och riksdag är det väldigt viktigt att religionsfriheten garanteras ett starkt 

                                                
1 CHR Res. 2002/9 (2002) 15 April 2002. 



skydd, speciellt för religiösa minoriteter. Religionsfriheten är en betydelsefull och grundläggande 

mänsklig rättighet och stater som inte accepterar denna rättighet kan inte kalla sig demokratiska. 

Europadomstolens praxis är inte bara bindande för de berörda staterna utan utgör också viktig 

vägledning för staterna om hur de får och inte får inskränka sina medborgares religionsfrihet. 

Därför är Europadomstolen ett väldigt viktigt organ för att säkerställa religionsfriheten för religiösa 

minoriteter i Europa. Men garanterar verkligen domstolen ett skydd för religiösa minoriteters 

religionsfrihet om de ger konventionsstaterna ett tolkningsutrymme? I ett mål från 2001 fann 

Europadomstolen att en förskolelärare som bar slöja kränkte barnens rätt till frihet från religion 

medan man i ett mål från 2011 ansåg att obligatoriska krucifix i en italiensk skola inte utgjorde en 

sådan kränkning samt att religiösa symbolers plats i klassrum föll under staternas 

tolkningsutrymme.2 Dessutom uttryckte domstolen farhågor i målet från 2001 huruvida det ens var 

möjligt att förena religiösa huvudbonader med Europas grundläggande rättsuppfattning.3 Är 

religiösa minoriteters religionsfrihet verkligen skyddad i Europa? 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att utreda huruvida religionsfriheten är en tillräckligt skyddad rättighet 

för Europas religiösa minoriteter. Innebär tolkningsutrymmet att stater relativt godtyckligt kan 

inskränka religionsfriheten för minoriteter? Är Europakonventionens skydd för religionsfrihet lika 

starkt som det skydd som ges av FN:s konventioner och deklarationer? Min tes är att religiösa 

minoriteters religionsfrihet oftast får ge vika för den kultur och uppfattning som delas av den 

sekulära eller den religiösa majoriteten i Europas länder och för att kunna pröva denna tes måste 

ytterligare en frågeställning ställas: ur vilka moral-etiska perspektiv kan religionsfrihet analyseras? 

Kan något av dessa moral-etiska perspektiv passa bättre för hur religionsfriheten bör tolkas och 

tillämpas i positiv rätt (dvs. av nationella domstolar och Europadomstolen)? 

 

1.2. Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till hur religionsfriheten är skyddad för minoriteter i Europa. Av de 

institutioner som syftar till att skydda mänskliga rättigheter kommer denna uppsats att begränsas till 

hur Europadomstolen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i praxis tolkat och tillämpat 

religionsfriheten. Jag kommer således inte beröra hur EU-domstolen tolkar och tillämpar 

religionsfriheten eftersom enligt artikel 52.3 i EU:s rättighetsstadga ska innebörden av rättigheterna 

                                                
2 Dahlab mot Schweiz, 2001, domstolen, Lautsi mot Italien, 2011, domstolen (stor kammare). 
3 Dahlab mot Schweiz, 2001, domstolen. 



i stadgan ha samma innebörd och räckvidd som rättigheterna i EKMR. Detta innebär att betydelsen 

av religionsfriheten i EKMR är avgörande för betydelsen och förståelsen av religionsfriheten enligt 

stadgan.4 Mot bakgrund av det ovan sagda kommer inte stadgan beaktas närmare i denna studie. 

 

MR-kommittén använder sig av flera verktyg för att bedöma rättigheternas status, t.e.x. periodisk 

granskning i MR-rådet av konventionens inskickade rapporter, eller Special rapportörens arbete 

med religionsfrihet. Vissa av dess verktyg kommer inte undersökas i denna uppsats medan vissa, 

som generalkommentar No. 22 samt Special rapportörens arbete kommer få visst utrymme. Mitt 

fokus kommer dock att ligga på den individuella klagomekanismen som etablerades i det första 

tilläggsprotokollet till konventionen för de medborgerliga och politiska rättigheterna. Det är 

framförallt skärningspunkten mellan individers rättigheter och samhällens intressen som är 

intressant för att undersöka hur religionsfriheten får inskränkas. Det är alltså de mekanismer under 

vilka man får begränsa religionsfriheten som kommer att jämföras och jag kommer inte göra någon 

översikt över hur de olika organen dömer i sakfrågor.   

 

Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW, 1979) nämner 

varken religion eller religionsfrihet men det förekommer ofta konflikter mellan kvinnors rättigheter 

och religionsfriheten.5 Det är framförallt muslimska länder som gjort reservationer mot CEDAW 

med hänvisning till religion.6 Tvisterna kring CEDAW:s räckvidd, tolkning och möjligheter till 

reservationer förtjänar att granskas och diskuteras, men har framförallt rört situationer i länder 

utanför Europa. Det gör att en diskussion om CEDAW hamnar något utanför denna uppsats syfte. 

Därför kommer CEDAW inte beröras i fortsättningen.  

 

1.3. Metod och material 

För att besvara den andra av mina två frågeställningar behöver det göras en jämförelse mellan hur 

MR-kommittén och Europadomstolen tolkar och tillämpar religionsfriheten. Inledningsvis kommer 

jag att jämföra religionsfrihetsartikeln i viktiga rättighetsdokument från FN med 

Europakonventionens artikel 9. Sedan kommer jag utifrån praxis från Europadomstolen och 

Kommissionen för mänskliga rättigheter undersöka hur religionsfriheten faktiskt tolkas och 

tillämpas av de europeiska instituteten och jämföra det med hur den tolkas och tillämpas av MR-

kommittén utifrån dess praxis. För att göra detta kommer jag analysera rättsfall och beslut från de 
                                                
4 Enkvist, Viktoria. Religionsfrihetens rättsliga ramar. Uppsala: Iustus Förlag, 2013, s. 18. 
5 Lerner, Natan. Religious human rights under the United Nations. I Religious human rights in global perspective - 
Legal perspectives. Johan D. van der Vyver & John Witte Jr. (red). Haag: Kluwer Law International, 1996, s. 106f. 
6 Scheinin, Martin. Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights and Its Optional Protocol – 

Reflections on State Practise. 2004. 



berörda organen genom en rättsdogmatisk metod. Vid besvarandet av uppsatsens andra fråga 

används också en komparativ metod för att jämföra de olika internationella organens tolkning och 

tillämpning av religionsfriheten.  

 

För att besvara uppsatsens första fråga kommer en rättsanalytisk metod användas. Rätten analyseras 

därmed utifrån flera perspektiv.7 Tonvikten ligger på det rättsdogmatiska perspektivet, att 

identifiera tillämpliga rättskällor, ur dessa framställa gällande rätt och därefter tillämpa detta på ett 

rättsproblem som är uppsatsens första fråga.8 

För att besvara den tredje och fjärde frågeställningar kommer en historisk metod eftersom dessa 

moral-etiska perspektiv härstammar från vissa tidsepoker och från vissa utstickande filosofer.  

 

Bland rättskällorna i uppsatsen används främst praxis. Även de olika rättighetsdokumenten får stort 

utrymme. Det finns också viktiga verk inom doktrinen som använts. Framförallt kan nämnas Evans 

Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights (2001) och Taylors 

Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice (2005).  

 

1.4. Disposition 

Kapitel 2 kommer innehålla en kort historisk redogörelse av rättigheten religionsfrihet. I kapitel 3 

redovisas samt jämförs de olika rättighetsdokumenten som är viktiga för denna uppsats. 

Rättighetsdokumenten kommer att delas in i olika underkapitlen. Underkapitlet om Konventionen 

om medborgerliga och politiska rättigheter kommer även innehålla en beskrivning av hur MR-

kommittén jobbar. Underkapitlet om Europakonventionen kommer innehålla en genomgång av hur 

de av Europarådets organ som är av betydelse för denna uppsats fungerar och jobbar.  

Kapitel 4 kommer handla om hur Europadomstolen och Kommissionen för mänskliga rättigheter 

tolkar och tillämpar religionsfriheten utifrån dess omfattande praxis. Kapitel 5 kommer handla om 

hur MR-kommittén tolkar och tillämpar religionsfriheten, framförallt utifrån dess praxis, men också 

utifrån andra vägledande dokument. Kapitel 6 kommer sedan innehålla en jämförelse mellan 

resultaten av mina undersökningar som framställts i kapitel 3 och 4. Kapitel 7 kommer sedan 

innehålla en analys där mina frågeställningar besvaras utifrån mina undersökningar av praxis. 

Arbetet avslutas med en sammanfattning. 

                                                
7 Se Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 3 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2015, s. 45 f. 
8 Se Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. I Juridisk metodlära, Korling, F., Zamboni, M. (red.), Lund: 

Studentlitteratur, 2013, s. 26. 



2. Religionsfrihetens historia 

 

2.1. Från Cyrus den store till kristendomens genombrott 
 
Det är inte helt självklart vad religionsfriheten innefattar och om det ens går att rama in 

religionsfriheten som något specifikt. Religionsfrihet är ingen modern idé utan man kan se tillbaka 

flera tusen år i historien där den existerat. Den persiska härskaren Cyrus den store (ca 578-530 f.kr.) 

kodifierade en rättighetskatalog i en cylinder gjord av lera som uppmärksammade värdet av 

religionsfrihet redan 539 f.Kr.9 Religion och tro har varit en orsak till krig och konflikter i Europa 

sedan flera århundraden tillbaka och minoritetsgrupper blev avrättade på grund av sin religion eller 

tro redan under tiden före romarriket.10 Principen om individuella fri- och rättigheter härstammar 

främst från två västerländska filosofiska och politiska idéer; naturrätt och upplysningen.11 Idén om 

naturrätten kan man härleda ända tillbaka till Sofokles tragedi Antigone och idén blev fullt fastställd 

av de stoiska filosoferna under den hellenistiska perioden.12 Naturrätten är en rätt som står över 

rätten skapad av människan då den kommer från en högre makt. I Europa visade man från officiellt 

håll en viss religionsfrihet redan under de första århundradena efter Kristus genom toleranspåbud. 

Milanopåbudet från år 313 signerades av kejsarna Konstantin I och Licinius proklamerade en 

religiös toleranspolitik i det romerska riket som legaliserade kristendomen och syftade till att skapa 

större säkerhet för de religiösa grupperna.13 I flera av dessa multireligiösa imperier fanns 

realpolitiska skäl till bejakandet av religionsfrihet eftersom att det låg i ledarnas intresse att tolerera 

religiösa minoriteter då detta bidrog till samhällsfreden. De var framförallt intresserade av att få in 

skatter och upprätthålla imperiernas gränser och så länge detta skedde kunde man alltså tänka sig en 

ganska vidsträckt tolerans av religionsfrihet.14 Före kristendomens genombrott var det vanligare i 

det romerska riket att religioner var lokala och knutna till bestämda stater, folk och regioner. I 

medeltidens Europa var Bibeln det teologiska argumentet för det gudomliga. Bibeln innehåller flera 

citat som påvisar att kyrkan och staten ska vara åtskilda15 men genom kristendomens 

universalistiska ambitioner blev relationen till andra religioner och även till den politiska makten 

mycket laddad. Under 1500- och 1600-talen i Europa kretsade debatterna om religionsfrihet främst 

                                                
9 Roth, Hans Ingvar. Är religion en mänsklig rättighet? Helsingfors: Norstedts, 2012, s. 66. 
10 Evans, Carolyn. Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights. New York: Oxford 

University Press, 2001, s. 1. 
11 Dalacoura, Katarina. Islam, liberalism and human rights: Implications for International Relations. London: I.B. Tauris 

& Co LTD, 1998, s. 6. 
12 Ibid… s. 6. 
13 Roth, s. 67. 
14 Roth, s. 66-67. 
15 Modéer, Kjell Å. Public and Private, a Moving Border: A Legal-Historical Perspective. I Religion in Public Spaces. 

Ferrari, Silvio och Pastorelli, Sabrina (red). Farnham: Ashgate Publishing LTD, 2012, s. 27. 



kring religionskrigen och hur sådana kunde stoppas. Toleranspolitiken rörde främst frågan hur 

kristna grupperingar (katolska och protestantiska) skulle kunna finna en fredlig samexistens med 

varandra.16 

 

2.2. Upplysningen 
 

Under reformationstiden och upplysningstiden uppfattades den katolska kyrkan av många grupper 

som det främsta hotet mot religions- och samvetsfriheten genom dess strävan efter religiös 

hegemoni och en total kontroll över tankeklimatet.17 Katolicismen, som tidigare ansetts vara den 

rätta och sanna tron, började ifrågasättas och den evangeliska-lutherska tron (som startade i 

Tyskland) spred sig till flera länder i Europa, däribland Sverige.18 Under 1600- och 1700-talet 

pågick livliga debatter i Europa och i Nordamerika om religionsfrihet och dess innebörd. 

Naturrättsliga upplysningsfilosofier som John Locke (1632-1704) hade stort inflytande i den 

liberala debatten om hur statens angelägenheter och det privata religiösa livet strikt skulle åtskiljas 

och han förespråkade en religiös och livsåskådningsmässig tolerans. Den här perioden i 

västvärldens historia var starten i utvecklingen till vårt sekulariserade samhälle som skiljer sig från 

många andra delar av världen där religionen spelar en större roll. Locke förespråkade en naturrätt 

som inte hade sin grund i religion och att vi har vissa självklara rättigheter som mänskliga 

varelser.19 I Nordamerika förespråkade den religiösa ledaren Roger Williams (1603-1683) inte bara 

en vidsträckt religionsfrihet utan också en rätt från religion.20 Även ateisters övertygelser skulle 

respekteras. Rätten till religionsfrihet har haft en framträdande roll i det amerikanska samhället 

genom att det första författningstillägget till den amerikanska konstitutionen säger att kongressen ej 

ska stifta någon lag avseende inrättandet av religion, eller förbjuda den fria utövningen därav, eller 

inskränka yttrandefriheten, eller pressfriheten, eller folkets rätt att fridfullt samlas. Detta 

författningstillägg har haft en betydelsefull roll i den internationella debatten kring religionsfrihet. 

Dock är det fortfarande förenligt med religionsfriheten att det finns statskyrkor enligt b.la. 

Europadomstolen.21 Under 1800-talet växte liberala politiska synsätt fram i det industriella Europa. 

Enligt den brittiske filosofen John Stuart Mill (1806-1873) skulle inte staten lägga sig i frågor som 

de hade begränsade insikter om utan istället ge människor friheten att pröva sig fram. 
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Religionsfriheten var enligt Mill helt nödvändig för vetenskaplig och kulturell utveckling i ett 

samhälle.22 

 

2.3. Stat och religion 
 

I Europa skiljer sig länders förhållande mellan stat och religion. Turkiet har en starkt sekulär 

präglad konstitution, Frankrikes grundlag förespråkar sekularism och Tysklands grundlag skriver 

uttryckligen att det inte ska existera en statskyrka för att ta några exempel. Medan t.ex. Greklands 

grundlag förespråkar en stark koppling mellan kyrkan och staten och Islands grundlag skriver att 

den evangeliska lutheranska kyrkan ska vara statskyrkan och skyddas av staten.23 Trots att 

förhållandet mellan kyrka och stat skiljer sig mellan länderna i Europa så har alla länder som är 

medlemmar av Europarådet, förutom Turkiet och Albanien, ett arv och historia från kristendomen. 

Men Europas blodiga historia av religiösa konflikter visar att de olika inriktningarna inom 

kristendomen, som katolicism och protestantism, inte delar samma värderingar eller respekterar 

varandra.24 

 

2.4. Locke och Williams 
 

Det finns anledning att fördjupa oss i John Lockes och Roger Williams sätt att se på religionsfrihet. 

Williams föddes i England år 1603 och som under sin levnadstid förespråkade en stor tolerans mot 

religiösa minoriteter. Han var skolad i en protestantisk tradition som byggde på den stoiska 

doktrinen vilket var en filosofisk inriktning i det antika Grekland vars grund utgjordes av en idé om 

att alla människor har ett lika värde i kraft av varje människas inre förmåga till moralisk strävan och 

moraliska val, samt att alla människor, vem det än är eller vart än i världen de är, förtjänar samma 

respekt.25 Williams utformade ”the Charter of Rhode Island” vilket var ett dokument som 

tillerkände en koloni på Rhode Island utanför New York vissa rättigheter. I den framgick b.la. att 

ingen skulle bli ofredad, straffad, störd eller utfrågad p.g.a. att man hade en avvikande åsikt rörande 

religion samt att alla människor skulle åtnjuta skydd för sin religionsutövning.26 Williams menade 

att alla människor har ett medvetande som söker efter mening och som behöver ett skyddat 
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utrymme för att kunna utvecklas och för att inte skadas eller förstöras.27  

 

I John Lockes ”A Letter Conerning Toleration” förespråkade Locke religionsfrihet samt att alla 

människor skulle garanteras samma rättigheter som andra.28 Enligt Martha Nussbaum finns det 

dock vissa viktiga skillnader mellan Lockes och Williams sätt att se på religionsfrihet. För det första 

kritiserade Locke aldrig det anglikanska etablissemanget eftersom att han ansåg att ett religiöst 

etablissemang som är välvilligt och skyddar frihet är kompatibelt med jämlikhet och frihet. 

Williams var dock mer kritisk och såg ett religiöst etablissemang som ett hot både mot frihet och 

jämlikhet eftersom att det inte går att undvika att en sådan dominerande ”sekt” kommer kuva 

religiösa minoriteter och inskränka deras medvetandeutrymme samt för att själva existensen av en 

ortodoxi är ett ställningstagande om att alla människor inte är lika värda. För det andra beskriver 

Williams, i sin utläggning om det sökande mänskliga medvetandet, vad som utgör jämlik respekt 

och varför det är så viktigt, vilket var något som Locke aldrig försökte förklara. Den tredje 

skillnaden var deras syn på hur religiösa minoriteter skulle anpassa sig till lagen och till 

majoritetsreligioner. Locke förespråkade en rättsstat som inte gjorde undantag för någon eftersom 

lagar är neutrala i sin natur. Williams ansåg dock att man kunde tillåta undantag från lagar för 

medvetandets skull så länge inte människors uppträdande hotade freden eller den allmänna 

säkerheten. Den fjärde skillnaden var att Locke argumenterade utifrån ett protestantiskt synsätt 

medan Williams försökte utveckla ett självständigt etiskt argumenterande för sina politiska 

principer baserade på medvetandets värdighet och sårbarhet, allas medvetandes jämlikhet samt 

behovet av medvetandets stora utrymme. Den femte skillnaden mellan Locke och Williams som 

Nussbaum tar upp ligger i sättet de föreställde sig sambandet mellan religion och politik. Locke 

menade att religion och politik inte alls hörde ihop medan Williams menade att de olika 

religionerna möts och delar ett gemensamt moraliskt utrymme. Han menade att alla religiösa 

människor kopplar detta moraliska utrymme till sina högre religiösa mål men inom detta utrymme 

kan vi prata ett gemensamt språk och dela moraliska principer. Den sjätte och sista skillnaden är att 

Locke inte gjorde sig känd för att ha varit en moralisk psykolog. Han hade inget att säga om 

anledningen till att människor förföljer och plågar varandra. Williams spårade detta till en rädsla 

och behovet av säkerhet vilket han menade leder till att människor försöker styra över och 

kontrollera andra.29 
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Både dessa filosofer är viktiga för religionsfrihetens historiska utveckling. Medan Locke är mer 

allmänt känd idag än Williams så var Williams betydligt mer radikal och skulle uppfattas än idag 

som väldigt liberal och utmanande. 

 

 

 
  



3. De olika rättighetstraktaten 
 
 

Den i föregående kapitel korta, historiska genomgången av religionsfriheten sträcker sig fram till 

början av 1900-talet. I detta kapitel kommer en genomgång av religionsfrihetsartiklarna i de olika, 

för det här arbetet aktuella, deklarationer och konventioner som kom till för att skydda mänskliga 

fri- och rättigheter. 

 

3.1. UDHR 
 

Efter andra världskriget kom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) som 

föregreps av Atlantdeklarationen från 1941 och FN-stadgan från 1945. UDHR var främst en 

reaktion på Förintelsen och andra världskrigets förödande effekter. Utrotningen av den judiska 

befolkningen stod i centrum för flera av dem som arbetade med FN-förklaringen. Av denna 

anledning fick diskrimineringsfrågor en viktig plats i dokumentet. Ett stort antal stater kom samman 

inom ramen för den nya FN-organisationen och lyckades få fram ett brett rättighetsdokument som 

täckte in de flesta centrala områdena i världens olika samhällen.30  

 

Artikel 18 i UDHR: 

 

”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller 

enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och 

iakttagande av religiösa sedvänjor.” 

 

Enligt religionsfrihetsbegreppet som det kommer till uttryck i UDHR:s artikel 18 ingår 

komponenter som individens rättigheter, universalitet, frihet att byta religion och trosuppfattning, 

samt en ganska vid uppfattning om vari religiösa verksamheter står (undervisning, andaktsutövning, 

gudstjänst och religiösa sedvänjor). Om man ser tillbaka i historien kan man se att under antiken, 

medeltiden och den nya tiden uppfattades religionsfrihet och tolerans mer som förmåner än 

rättigheter och inte sällan motiverades religionsfriheten utifrån teologiska skäl (t.ex. tolkning av att 

bibeln uttryckte religionsfrihet) eller konfliktfrihet. En annan nyhet var också FN:s roll som global 

institution som etablerades 1945 med uppgiften att verka för universella mänskliga rättigheter vilket 
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satte mer och mer press på medlemsstaterna att efterfölja och respektera de nedskrivna 

rättigheterna.31 UDHR är dock en resolution och inte ett fördrag och därför är det inte per se 

bindande för medlemsstaterna. Artikel 18 innehåller ingen begränsningsklausul men i slutet av 

UDHR finns en allmän klausul som ger medlemsstaterna en möjlighet att begränsa samtliga 

föregående rättigheter; artikel 29.2:  

 

”Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana 

inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och 

respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles 

berättigande krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.” 

 

 

3.2. ICCPR 
 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) antogs av FN:s 

generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976. Tillsammans med UDHR och konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) utgör de den s.k. ”International bill of 

human rights”. 

 

Artikel 18, ICCPR: 

 

”1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet 

att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 

trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller 

undervisning. 

2. Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till eller 

anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. 

3. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning får endast underkastas de 

inskränkningar som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna 

säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras grundläggande rättigheter och 

friheter. 

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, 
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förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer 

överens med deras egen övertygelse.” 

 

Till skillnad mot UDHR art. 18 innehåller ICCPR art. 18 en begränsningsklausul som särskilt gäller 

för religionsfriheten. Punkten 3 i ICCPR art. 18 liksom art. 29.2 i UDHR är detaljrika men ger inte 

någon vägledning vad gäller klausulens användning.32 I punkten 2 innehåller ICCPR en uttrycklig 

rätt till frihet från religion som tidigare inte fanns i de flesta delar av världen före de universella 

individuella mänskliga rättigheternas ankomst. Dessutom tillskrivs individen här inte bara rätten till 

religion utan även rätten att ha en religion. ICCPR art.18 utgör det starkaste skyddet för 

religionsfrihet på ett internationellt plan. Specifik vägledning om MR-kommitténs förståelse av 

artikel 18 ICCPR finns i generalkommentaren nr 22.33 Mer generella källor för tolkningar av 

standarder under ICCPR är travaux preparatoires (som registrerats i viss detalj) och resultaten från 

utvärderingarna av staternas rapporter som ska lämnas enligt artikel 40 ICCPR.34 

 

3.2.1.  MR-kommittén 

MR-kommittén har 18 medlemmar som är valda kandidater nominerande av varje medlemsstat. 

Ganska få länder gör de nödvändiga nomineringarna och det har föreslagits att grupper av länder 

tillsammans ska nominera kandidater.35 MR-kommittén sammanträder i plenum tre gånger per år i 

FN:s högkvarter i New York och Genève. MR-kommittén etablerades i enlighet med artikel 28 för 

att övervaka och kontrollera implementeringen av ICCPR.36 Enligt konventionen har MR-

kommittén tre uppgifter. Den första är att granska rapporter från staterna om tillståndet i landet när 

det gäller mänskliga rättigheter (art. 40). Den andra är att undersöka klagomål från en stat om MR-

tillståndet i en annan konventionsansluten stat (art. 41-42). Den tredje uppgiften är att pröva 

klagomål från enskilda i anslutna konventionsstater om MR-kränkningar enligt protokoll 1. MR-

kommittén är i princip fristående men ska enligt konventionen lämna en årlig rapport till 

generalförsamlingen genom FN:s ekonomiska och sociala råd.37 Trots att MR-kommitténs beslut 

inte är bindande för andra domstolar vänder sig mänskliga rättighetsorgan ofta till kommittén för 
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vägledning när de ska fatta sina egna beslut.38  

 

MR-kommittén kan lämna allmänna kommentarer som relaterar till olika konventioners olika 

rättigheter. De allmänna kommentarerna som kommittén hittills har lämnat har varit adresserade till 

alla konventionsstater och MR-kommittén refererar ofta till allmänna kommentarer när de granskar 

staters rapporter. De allmänna kommentarerna fungerar som en guide till tolkningen av olika 

artiklar samt bidrar till den existerande rättstolkningen av de medborgerliga och politiska 

rättigheterna.39 

 

Vad gäller den individuella klagorätten så gäller den för individer som är invånare i stater som 

ratificerat det första tilläggsprotokollet till ICCPR. När MR-kommittén mottagit en inlaga från en 

individ måste kommittén avgöra huruvida fallet är tillgängligt för upptagning och uppfyller de 

kriterier som ställs upp i artikel 1, 2, 3 och 5(2) i tilläggsprotokollet. Kriterierna för att inlaga ska 

vara tillgänglig för upptagning är att den inte får vara anonym och måste vara inskickad av en 

person/personer (ratio personae), fallet måste vara inskickat av offret eller offrets målsägande, 

kärande måste falla under jurisdiktionen av en stat som skrivit under och antagit tilläggsprotokollet, 

kärande måste anföra en existerande och inte framtida kränkning av hans/hennes rättigheter, 

kärande hävdar att den är offer för en kränkning av en stat som både antagit konventionen och 

tilläggsprotokollet, kränkningen av konventionen ska ha skett efter att konventionen trätt i kraft i 

konventionsstaten (ratione materiae), kränkningen måste vara kompatibel med konventionens 

bestämmelser (t.ex. att kärande åberopar en rättighet som skyddas av konventionen och inte utanför 

dess räckvidd), konventionsstaten får inte ha uteslutit kommitténs kompetens genom reservation, 

kommitténs kompetens måste omfatta utvärdering av nationell lagstiftning och praxis, inlagan 

måste vara tillräckligt underbyggd, klagan får inte innehålla ett missbruk av rättigheten, klagan får 

inte ha skickats in allt för sent, samma fråga får inte undersökas i en annan internationell procedur 

samt att käranden har uttömt alla nationella rättsmedel.40 Om klagomålet uppfyller kraven kommer 

kommittén meddela de berörda parterna att målet kommer tas upp för granskning och att den 

berörda staten har sex månader på sig att lämna in en inlaga som förtydligar eller förklarar ärendet 

som är under granskning. Inlagan skickas till kärande som ges möjligheten att lämna in eller 

framställa tillägg eller ytterligare observationer inom den tidsram som sätts av MR-kommittén.41 
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3.3. FN:s deklaration om avskaffandet av all form av intolerans och diskriminering 
grundad på religion eller annan trosuppfattning 1981 

 

Den viktigaste internationella skrivningen och instrumentet för att hävda religionsfrihet anses ändå 

vara Deklarationen om eliminering av alla former av intolerans och diskriminering baserad på 

religion och tro (1981), den så kallade ”Religionsdiskrimineringsdeklarationen”. Deklarationen ger 

religionsfriheten större utrymme än ICCPR och den innehåller flera artiklar om hur religionsfriheten 

ska skyddas. Artikel 6 i deklarationen räknar upp vilka rättigheter religionsfriheten medför:  

 

”In accordance with article 1 of the present Declaration, and subject to the provisions of article 1, 

paragraph 3, the right to freedom of thought, conscience, religion or belief shall include, inter alia, 

the following freedoms: 

  

(a)    To worship or assemble in connexion with a religion or belief, and to establish and maintain 

places for these purposes; 

  
(b)    To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions; 
 
(c)    To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials          

related to the rites or customs of a religion or belief; 

  
(d)    To write, issue and disseminate relevant publications in these areas; 
  
(e)    To teach a religion or belief in places suitable for these purposes; 
  
(f)    To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and 

institutions; 

 
(g)    To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the 

requirements and standards of any religion or belief; 

 
(h)    To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the 

precepts of one's religion or belief; 

  
(i)    To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of 

religion and belief at the national and international levels.” 

 

Deklarationen menar att religionsfriheten och dess uttryck ska ges plats att få vara synlig i samtliga 

av samhällens områden. I sin helhet ska innehållet i deklarationen också ses som ett uttryck för 



internationell sedvanerätt – och ska som sådan givetvis beaktas; men som deklaration väger den inte 

lika tungt som en konvention.42 Vi har dock anledning att återkomma till denna deklaration senare i 

detta arbete. 

 

 

3.4. EKMR 
 
Vid förberedelseförhandlingarna till Europakonventionen i augusti 1949 hade man andra 

världskrigets förföljelser av religiösa minoriteter i minnet och man betonade religionsfrihetens stora 

betydelse som rättighet.43 Enligt preambeln till Europakonventionen inspirerades konventionen och 

tog sitt innehåll från UDHR för att gemensamt stärka vissa rättigheter som anges i UDHR. Artikel 9 

skulle likna artikel 18 i UDHR så långt det var möjligt för att inte utforma definitioner som stod i 

kollisionskurs med UDHR.44 Man kan trots det spekulera huruvida den universella och den 

europeiska standarden för religionsfrihet tagit olika banor. 

Europakonventionens artikel 9: 

”1. Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet 

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

utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av 

religiösa sedvänjor.  

2. Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som 

äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna 

säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra 

personers fri- och rättigheter.” 

Artikel 9.1 var inte alls kontroversiell när den tillkom. Medlemsstaterna ansåg att religionsfriheten 

var av stor vikt och de accepterade UDHR:s modell som ett bra skydd för den. Det var ingen debatt 

om definitionerna av religion eller tro och inte heller om rätten att ändra religion, vilket var väldigt 

kontroversiella frågor vid införandet av flera FN-dokument.45 Artikel 9.2 gav däremot upphov till 

oenighet mellan medlemsstaterna vilket resulterade i konventionens omtalade och omdiskuterade 
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tolkningsutrymme.46 Inskränkningar i religions- och trosfriheten är enligt artikel 9.2 tillåtna under 

förutsättningarna att de är föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn 

till vissa allmänna eller enskilda intressen. I religionsfriheten ingår också en principiell skyldighet 

för stater att inte främja ett religiöst samfund framför ett annat.47  

En annan viktig artikel avseende religionsfriheten i Europakonventionen är artikel 14 som påminner 

väldigt mycket om 1981 års deklaration. Den utgör ett allmänt skydd för samtliga rättigheter i 

konventionen mot diskriminering på grund av religion eller vissa andra grunder. Artikel 14 lyder:  

”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerhetsställas utan 

diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

åsikt, nationell eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller 

ställning i övrigt.” 

 

3.4.1. Europadomstolen och Kommissionen för mänskliga rättigheter 

De av Europarådets organ som främst kommer beröras i detta arbete är Europadomstolen samt 

Kommissionen för mänskliga rättigheter. Kommissionen kunde före den 1 november 1998 ta emot 

klagomål från individer, icke-statliga organisationer eller grupper av individer som ansåg att de 

blivit utsatta för en kränkning av en av rättigheterna i konventionen. Kommissionen kunde förklara 

att en framställning var otillåten om de nationella rättsmedlen ej uttömts. Kommissionen kunde inte 

heller handskas med framställningar som var anonyma eller som huvudsakligen berörde samma 

fråga som redan blivit undersökt av kommissionen eller varit föremål för en annan internationell 

undersökning.48 Om kommissionen bestämde att en framställning var tillåten försökte den nå en 

fredlig lösning mellan de två parterna. Om en lösning inte nåddes utarbetade kommissionen en 

rapport om målet och konstaterade huruvida det förelåg en överträdelse mot konventionen eller inte. 

Kommissionens rapporter var inte juridiskt bindande för parterna men efter tre månader skickades 

ärendet vidare till Europadomstolen vars beslut var juridiskt bindande. Detta lyckade system blev 

ett slags offer för sin egen framgång då antalet klagande blev så pass många att det ofta tog flera år 

innan ett mål kom fram till kommissionen. Behovet av en organisationsförändring ledde till att 

kommissionen avskaffades och ett nytt domstolssystem etablerades där domstolen kunde sitta i små 
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kammare och därmed handskas med ett större antal mål.49 Sedan 1998 avgör kommittéer med upp 

till tre domare om ett mål är tillåtet eller inte och målen avgörs sedan i kammare som består av sju 

domare. Om kammaren anser att målet väcker en allvarlig fråga om tolkningen av konventionen 

kan de, enligt artikel 30 i konventionen, skicka målet vidare till den stora kammaren som består av 

17 domare. Även parter kan enligt artikel 43 överklaga till stora kammaren om den stora kammaren 

finner att målet väcker tillräckligt allvarliga frågor om tolkningen av konventionen. 

Europadomstolens första uppgift i ett mål är att pröva om målet ska avvisas eller tas upp till 

sakbehandling. Konventionen innehåller en mängd avvisningsgrunder. I artikel 34 och 35 framgår 

att en klagan får tas upp om inhemska rättsmedlen uttömts, det inte gått mer än sex månader från 

det slutgiltiga inhemska avgörandet, klagan inte är anonym, klagan inte grundas på i stort sett 

samma grunder som ECHR redan prövat, klagan inte är uppenbart ogrundad, att det inte rör sig om 

ett missbruk av rätten att klaga, om klagande lidit avsevärda men, offret är en individ/individer och 

överträdelsen begåtts av en stat (ratione personae), rättigheten omfattas av konventionen (ratione 

materiae), kränkningen har begåtts på ett territorium där konventionen är tillämplig (ratione loci) 

samt att kränkningen skett efter konventionens ikraftträdande för staten i fråga (ratione temporis). 

 

3.5. Sammanfattning 
 
Religionsfriheten kommer till uttryck i en mängd traktat och skyddet är delvis olika utformat i dem. 

Förutom den redan nämnda CEDAW finns det en del andra konventioner och deklarationer som är 

intressanta för skyddet av religionsfrihet. Barnens rättigheter regleras främst genom Konventionen 

om barnets rättigheter (ICRC) som antogs 1989 och ratificerades året efter. I artikel 14 tillskrivs 

barn samma rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet som återfinns i ICCPR. I ICRC 

artikel 14:2 finns dock ytterligare begränsningsskrivningar som ger föräldrar och vårdnadshavare 

rätt och skyldighet att ”ge barnen ledning” i den omfattning som motsvarar barnets utveckling, när 

barnet utövar sin rätt. Barns rättigheter gällande bland annat utbildning och religionsfrihet 

avhandlas också i artikel 5 i Religionsdiskrimineringsdeklarationen. I traktat rörande 

ursprungsfolkens rättigheter ges dessa rätt till sina traditionella, kulturella och religiösa platser. 

Skrivningar om ursprungsfolkens 

rättigheter finns också i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 169. 

 

Religionsfriheten erbjuds idag ett omfattande skydd i Europa. Artikel 18.2 i ICCPR erbjuder ett 
                                                
49 Evans, s. 10f. 



särskilt skydd gentemot tvång att anta en religion eller trosuppfattning dock innehåller inte någon 

religionsfrihetsartikel ett skydd mot annat sorts tvång. T.ex. skyddas inte individer mot tvång att 

bete sig i strid med sin religion eller tro, mot straff för att man har vissa övertygelser eller mot tvång 

att avslöja sin tro.50 Vid EKMR:s tillkomst skulle artikel 9 efterlikna artikel 18 i ICCPR så långt det 

var möjligt för att undvika kollisioner. Idag har dock inte religionsfriheten i den universella 

kontexten samma betydelse för de europeiska länderna som den hade då.51 Utvecklingen som 

framförallt skett i praxis har lett till två olika system och idag är det framförallt EKMR som utgör 

det centrala skyddet för mänskliga rättigheter i Europa eftersom Europadomstolens domar är 

rättsligt bindande för staterna. 

 

  

                                                
50 Taylor, s. 342. 
51 Se Taylor, s. 7ff. 



4. Europadomstolens och Kommissionen för mänskliga rättigheters 
tolkning och tillämpning av religionsfrihet 

 

4.1. Skyddsområdet 
 

När det gäller en persons rätt enligt artikel 9 EKMR måste begreppen tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet tolkas med viss försiktighet. Man kan hävda att många olika handlingar strider mot 

en persons samvete eller religion men syftet med artikel 9 är inte att sträcka sig längre än till att ge 

skydd mot ingrepp i vad som framstår som det centrala innehållet i en övertygelse eller en 

religion.52 Ett exempel är fallet Arrowsmith mot Förenade kungariket där spridning av pamfletter 

som propagerade mot de brittiska truppernas närvaro på Nordirland betraktades av Kommissionen 

som en politisk handling och inte som en manifestation av en genom artikel 9 skyddad pacifistisk 

övertygelse.53 Av praxis framgår att endast vissa uttrycksformer för religiösa åsikter skyddas och 

dessa har bedömts olika över tid.54 Man har bedömt sambandet mellan religionen och själva 

utövandet samt om utövandet kan anses vara nödvändigt inom religionen för att rama in vad som 

skyddas av regleringen. I X mot Tyskland uttryckte Kommissionen tre riktlinjer för vad som krävs 

för att en övertygelse ska konstituera religion eller tro inom ramen för artikel 9 EKMR: att 

övertygelsen var tillräckligt stark; att den utgjorde en sammanhållen syn samt att den rörde 

existentiella problem.55 I senare domar har Europadomstolen uttryckt att rätten till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet omfattar åskådningar som uppnår en viss nivå av slagkraft, allvar, 

sammanhållning och betydelse för individen.56 När denna nivå är uppnådd kan inte staten längre 

bedöma att den religiösa tron inte är legitim.57 Artikel 9 EKMR har alltså ett bredare skyddsområde 

än bara de stora religionerna och omfattar även Jehovas vittnen, pacifism och veganism.58 Den 

sikhiska turbanen har ansetts falla inom artikel 9:s skyddsområde i flera fall. I X mot Förenade 

kungariket prövades om den brittiska lagen om hjälmtvång innebar en inskränkning av en sikhs 

religionsfrihet då det inte gick att bära turban under hjälmen. Kommissionen kom fram till att det 

handlade om en inskränkning av mannens religionsfrihet men att den var legitim enligt artikel 9.2 

                                                
52 Danelius, s. 446. 
53 Arrowsmith mot Förenade kungariket, 1977, kommissionen. 
54 Enkvist, s. 105. 
55 X mot Tyskland, 1981, kommissionen. 
56 Se Eweida och andra mot Storbritannien, 2013, domstolen stycke 81; Bayatyan mot Armenien, 2011, domstolen 

stycke 110; Leela Fördekreis och andra mot Tyskland, 2008, domstolen stycke 80; Jakóbski mot Polen, 2010, 
domstolen stycke 44.  

57 Harris, David; O’Boyle, Michael; Bates, Edward och Buckley, Carla. Law of the European Convention on Human 
Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 427. 

58 Rainey, Bernadette; Wicks, Elizabeth och Ovey, Claire. Jacobs White & Ovey: The European Convention on Human 
Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 403. 



EKMR då hjälmtvånget syftade till att skydda människors hälsa.59 I Phull mot Frankrike kom 

Europadomstolen fram till att det inte utgjorde en otillåten inskränkning av religionsfriheten när 

man tvingade en sikhisk man att ta av sig turbanen vid en särkhetskontroll på en flygplats eftersom 

åtgärden syftade till att skydda den allmänna säkerheten.60 I båda dessa fall omfattades turbanen av 

religionsfriheten enligt artikel 9.1 men inskränkningarna ansågs vara legitima enligt artikel 9.2.  

 

Det finns dock gränser för vad artikel 9 EKMR anses omfatta. Europadomstolen har konstaterat att 

en önskan om dödshjälp inte innehåller någon form av utövande av religion eller tro.61 I Eweida och 

andra mot Storbritannien konstaterade domstolen att alla beteenden som är inspirerade eller 

motiverade av religion inte är att anse som utövande av tro enligt artikel 9 om anknytningen till 

religionen är för svag. I Kosteki mot Makedonien framhöll Europadomstolen att artikel 9 inte 

omfattar varje handling som har sin grund i en religiös övertygelse.62 

 

Artikel 9 omfattar även en frihet från religion, en s.k. negativ religionsfrihet. Denna innebär att man 

inte ska kunna bli påtvingad en religion eller vissa religiösa åsikter. Varje individ har en rätt att 

ansluta sig till ett religiöst samfund samt att lämna det. Stater måste respektera medborgares 

religiösa övertygelser även om de inte tillhör en kyrka. 

 

4.1.1. Nödvändighetsprincipen 

I det redan nämnda fallet Arrowsmith mot Storbritannien framhöll Kommissionen att pacifism föll 

inom ramen för artikel 9 EKMR. Kommissionen uttalade i detta mål en så kallad 

”nödvändighetsprincip” vilken innebär att när det gäller rätten att manifestera/utöva sin religion 

krävs en klar och tydlig koppling mellan den inre tron och själva manifestationen för att ett skydd 

enligt artikel 9 ska kunna bli aktuellt. I det Arrowsmith-fallet ansåg Kommissionen att utdelandet av 

flygblad inte hade den tydliga kopplingen till den inre tron som krävdes för att artikel 9 skulle bli 

tillämplig, bland annat på grund av att flygbladen inte innehöll något generellt om pacifism och dess 

innebörd.63 Kommissionen utvecklade innebörden av nödvändighetsprincipen i ett mål från 1981, X 

mot Storbritannien, som handlade om en muslimsk lärare i England. Läraren ville ha förlängd lunch 

på fredagar för att kunna be i moskén vilket skolan vägrade att tillmötesgå. Läraren menade att detta 

                                                
59 X mot Förenade kungariket, 1978, kommissionen. 
60 Phull mot Frankrike, 2005, domstolen. 
61 Pretty mot Förenade kungariket, 2002, domstolen. 
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utgjorde en otillåten inskränkning av hans religionsfrihet enligt artikel 9. Kommissionen bedömde 

att artikel 9 inte var tillämplig eftersom den sökande inte hade lyckats visa att det var ett nödvändigt 

krav för honom som troende muslim att medverka vid fredagsbönen. Fredagsbönen är dock enligt 

det muslimska schemat en så kallad ”fard” vilket kan beskrivas som en religiös plikt för män.64 År 

1996 kom två fall där nödvändighetsprincipen tydliggjordes ytterligare, Valsamis mot Grekland och 

Efstratiou mot Grekland. Fallen handlade om föräldrar tillhörande Jehovas vittnen som inte ville att 

deras barn skulle delta i mässor/andakter på skolan och inte heller i andra aktiviteter som inte 

överensstämde med deras religiösa övertygelser. Domstolen gjorde skillnad på beteenden som var 

nödvändiga enligt religionen och beteenden som uppmuntrades eller tilläts enligt religionen. 

Domstolen ansåg att de senare inte omfattades av artikel 9.65 

 

Nödvändighetsprincipen kan sammanfattningsvis sägas vara en princip där domstolen ställer ett 

krav på att en handling, för att den ska skyddas av artikel 9, måste vara nödvändig enligt den 

religion man utövar. Att en handling ska vara nödvändig enligt domstolen verkar innebära att den 

ska utgöra ett av kraven som ställs från religionen för att man ska anses följa den. Fallet från 1981 

står sig väldigt motsägelsefullt mot detta vilket kan förklaras med att Kommissionen i detta mål 

argumenterade för att läraren underkastade sig vissa inskränkningar i och med sitt valda yrke som 

lärare och att anledningen till att skolan inte godkände hans krav om förlängd lunch var för att han 

skulle missa schemalagd undervisning där han skulle lära ut.66 Nödvändighetsprincipen kan därmed 

ses som ett slags grundkrav för att skydd enligt artikel 9 ska aktualiseras men även om en viss 

handling utgör ett krav från religionens sida kan rätten till att utöva dessa handlingar inskränkas 

genom legitima syften. Man kan ifrågasätta domstolens kompetens att avgöra vad som utgör 

handlingar som är nödvändiga enligt religioner. De flesta religioner består främst av uppmaningar 

och riktlinjer, inte krav, på hur man ska leva. Olika människor kan uppleva att olika handlingar är 

viktiga för att de ska känna att de efterlever sin religiösa tro. Men det är ändå en rimlig 

utgångspunkt att det ska röra sig om en nödvändig, eller kanske framförallt central, del av 

religionen för att ett skydd ska kunna aktualiseras eftersom rättigheten annars skulle bli alltför 

omfattande. 

 

 

                                                
64 X mot Förenade kungariket, 1981, kommissionen. 
65 Valsamis mot Grekland, 1996, domstolen och Efstratiou mot Grekland, 1996, domstolen. 
66 X mot Förenade kungariket, 1981, kommissionen. 



4.1.2.  Det kristna arvet 

Det som skyddas av religionsfriheten enligt EKMR avgörs i viss mån av vad och hur domstolen 

definierar religion.67 I preambeln till Europakonventionen uttrycks det att: 

 

 ”… såsom regeringar i europeiska stater vilkas besjälas av samma anda och äger ett 

gemensamt arv i sina politiska traditioner, sina ideal, sin frihet och sin grundläggande 

rättsuppfattning och är beslutna att vidta de första åtgärderna ägnade att åstadkomma en 

kollektiv garanti för vissa av de rättigheter som har angetts i den allmänna förklaringen.” 

 

Denna gemensamma anda och arv har Europadomstolen ibland uttryckt som ”Europas 

gemensamma kristna arv”. Ett exempel är målet Dahlab mot Schweiz där domstolen framhöll att det 

är viktigt att bevara den religiösa harmoni som finns i Europa. Domstolen uttryckte också farhågor 

om huruvida det kunde vara möjligt att förena bärandet av religiösa huvudbonader med den 

tolerans, respekt för andra, jämlikhet och ickediskriminering som existerar i Europas grundläggande 

rättsuppfattning.68 Med tanke på att Europadomstolen till viss del bestämmer vad som är religion 

och hur den ska definieras, samt att de avgör huruvida det finns en koppling mellan utövandet och 

religionen och om den är nödvändig så talar preambeln och viss praxis för en brist på förståelse och 

tolerans gentemot andra religiösa kulturer än den kristna, även om Europadomstolen gång på gång 

betonar vikten av att konventionsstaterna måste garantera religiös pluralism.69 Domstolen har dock 

öppnat för en ny syn på relationen mellan inre och yttre religionsfrihet i målet Leyla Sahin mot 

Turkiet där de även gick ifrån nödvändighetsprincipen. Målet handlade om en kvinna som bar 

muslimsk huvudduk och ansåg att hennes religionsfrihet enligt artikel 9 EKMR blivit kränkt i och 

med att det rådde slöjförbud på universitetsområdet där hon studerade. Europadomstolen gjorde en 

subjektiv bedömning och betonade att eftersom Sahin själv ansåg att de utgjorde ett krav från 

hennes religion att bära muslimsk huvudduk kunde domstolen konstatera att hennes val att bära 

slöja var motiverat eller inspirerat av religion eller tro vilket räckte för att utövandet skulle skyddas 

av artikel 9. Domstolen kom dock fram till att inskränkningen var godtagbar i ett demokratiskt 

samhälle samt att inskränkningen uppfyllde kraven i artikel 9.2 EKMR.70 Detta fall talar för att 

domstolen har antagit ett mjukare och mer subjektivt förhållningssätt till mål än kommissionen 

rörande artikel 9 vilket är positivt för religiösa minoriteter i Europa.71  
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4.1.3. Tolkningsmarginal 

Medlemsstaterna har en betydande tolkningsmarginal avseende förståelsen av artikel 9 EKMR 

eftersom att det inte existerar en gemensam europeisk samsyn på relationen mellan religion och stat 

samt att staterna har olika syn på religionens roll i samhället.72 I Murphy mot Irland fann domstolen 

att när det kommer till religiösa uttrycksformers skydd i artikel 9 har staterna ett vidare 

tolkningsutrymme än för andra uttryckssätt eftersom nationella myndigheter har större möjligheter 

att avgöra vad som skulle uppfattas som kränkande i det egna landet än en internationell domstol 

som Europadomstolen.73 Detta tolkningsutrymme skulle kunna i sin helhet motverka syftet att 

skydda minoriteter då skyddet för minoritetsuttryck i en del fall får stå tillbaka för 

majoritetsyttringar i de enskilda medlemsstaterna.74 Tolkningsutrymmet är dock under 

Europadomstolens tillsyn och ska uppfylla en rimlig nivå av proportionalitet mellan de medel som 

används och målet som eftersträvas med inskränkningen.75 Lautsi och andra mot Italien (stor 

kammare) handlade om en statlig skola där det fanns krucifix uppsatta på väggarna vilket familjen 

Lautsi ansåg utgjorde en kränkning av deras frihet från religion. Efter att Europadomstolen dömt till 

de klagandes fördel och ansett att Italien brutit mot artikel 9 överklagade italienska staten till den 

stora kommaren. Den italienska staten menade att krucifixet fanns i offentliga skolor på grund av 

den historiska innebörden och att krucifixet borde ses som en passiv symbol som kan uppfattas 

olika beroende på person samt att det inte behöver anses vara en religiös symbol utan det finns 

också en kulturell identitet länkad till symbolen. Domstolen ansåg att bedömningen av frågan om 

religiösa symbolers plats i klassrum hamnade under staters tolkningsutrymme eftersom det inte 

finns någon europeisk konsensus rörande religiösa symboler. Att låta landets dominerande religion 

synas i klassrummen var i sig inte tillräckligt för att beteckna detta som en process av indoktrinering 

och krucifix kan inte förknippas med obligatorisk undervisning om kristendom. Föräldrarna hade 

rätt att vägleda sina barn samt upplysa dem om sina egna övertygelser men staten hade rätt att 

tillämpa sitt tolkningsutrymme.76 Det intressanta med det här fallet är varför domstolen inte ansåg 

att barnens rätt till frihet från religion kränktes genom krucifixens närvaro i klassrummen medan 

man i fallet Dahlab mot Schweiz fann att ett förbud mot en skollärarinna att bära slöja var ett 

berättigat mål för att skydda barnens rätt till frihet från religion.77 Den främsta anledningen till det 

är förmodligen staternas tolkningsutrymme och Europadomstolen tenderar till att tolka generösare 

gentemot staterna än till klagande individer. Enligt min mening kan detta tolkningsutrymme leda till 

att stater relativt oförhindrat får kränka religionsfriheten för religiösa minoriteter. Att länderna 
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själva, med sin egen kultur, historia och relation mellan stat och religion, får ett eget 

tolkningsutrymme för att bedöma huruvida religiösa minoriteters religionsfrihet kränks är 

problematiskt då nationella myndigheter inte har samma internationella perspektiv som 

Europadomstolen. I båda dessa fall gjorde domstolen en intresseavvägning mellan majoritetsuttryck 

och minoritetsuttryck där domstolen synes ha lagt tonvikten på att skydda majoritetsuttrycken och 

låta staternas tolkningsutrymme väga tyngre än skyddet för religiösa minoriteter.  

 

4.1.4. Absolut och relativ rättighet 

Ett viktigt avgörande från Europadomstolen är Van den Dungen mot Nederländerna där domstolen 

ansåg att artikel 9 EKMR hade ett omfattande skyddsområde.78 Artikel 9 brukar delas upp i två 

delar, en absolut och en relativ. Den absoluta är den delen av artikel 9.1 som handlar om att inneha 

en religion, tro eller samvete och som inte kan begränsas under några omständigheter. Den relativa 

är den delen av artikel 9.1 som handlar om manifestering av religion och som går att begränsa under 

de förutsättningar som anges i artikel 9.2. De två delarna brukar refereras till den inre och yttre 

religionsfriheten eller till forum internum och forum externum.79 I Kokkinakis mot Grekland 

konstaterade Europadomstolen att religionsfriheten främst är en angelägenhet för det enskilda 

samvetet men att friheten även innefattar en rätt att missionera, en frihet att utövas sin religion samt 

att ge vittnesbörd i ord och gärningar som är sammanflätade med den religiösa övertygelsen.80 

Domstolen pekar här på att den inre och yttre religionsfriheten inte alltid kan särskiljas och 

Europadomstolens praxis har visat att det inte är helt enkelt att dra en gräns mellan den inre och 

yttre tron.81 Det kan också bli problematiskt att göra en alltför skarp särskiljning eftersom utövandet 

kan vara oskiljbart från den inre övertygelsen för troende människor.  

 

4.1.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att Europadomstolens definition av religion och tro är ganska 

vidsträckt och omfattar såväl de större som mindre religionerna. För att ett utövande ska skyddas av 

artikel 9 måste dock utövandet ha en inte allt för svag anknytning till religionen. Det är inte helt 

självklart vad detta anknytningskrav innebär och domstolen har inte utvecklat det vidare. Vad 

innebär t.ex. anknytningen när det kommer till vegetarianism eller pacifism? I Kosteki mot 

Makedonien konstaterade domstolen som sagt att varje handling som har sin grund i en religiös 
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övertygelse inte omfattas av skyddet enligt artikel 9. Domstolen utvecklade inte detta konstaterande 

i domen men hänvisade till målet Kalac mot Turkiet.82 I det sistnämnda målet skriver domstolen att 

utövandet av ens religion skyddas av artikel 9 på en mängd olika sätt genom t.ex. tillbedjan, 

utlärande, praktiserande och iakttagande men att en individ måste räkna med att ens specifika 

situation kan påverka hur denna rätt kan inskränkas.83 I det här fallet gällde det en högt uppsatt 

militär som redan stått ut med vissa inskränkningar av sin religionsfrihet och fri- och rättigheter 

med anledning av sitt valda yrke. Det är ganska luddigt uttryckt och Europadomstolen borde 

försöka klargöra mer exakt vad som räknas som ett utövande och vad kravet på viss anknytning 

innebär i kommande avgöranden. Europadomstolen frångick som sagt nödvändighetsprincipen i 

Leyla Sahin mot Turkiet men det betyder inte att principens roll är överspelad. Kravet på att en 

handling ska vara nödvändig enligt den religion man utövar är problematiskt på flera sätt. Det vore 

dock orimligt om man kunde hävda att varje handling från en stats myndigheter som strider mot ens 

religion eller tro är en kränkning av ens religionsfrihet. Men det är fullt rimligt att ifrågasätta 

domstolens kompetens att avgöra huruvida en handling är nödvändig för individers utövande eller 

efterföljande av en religion. Både preambeln till konventionen samt viss praxis talar dessutom för 

en viss intolerans mot andra religiösa traditioner än den kristna varför det inte är konstigt om 

religiösa minoriteter, i praktiken, inte åtnjuter ett lika starkt skydd för sin religionsfrihet som den 

religiösa (oftast kristna) majoriteten.  

 

4.2. Inskränkningar 
 
Det finns vissa ”suspekta kategorier” av diskriminering som konventionsstater har svårt att 

rättfärdiga inskränkningar av. Dessa kategorier är sådana som är baserade på illegitimitet84, kön85 

och ras86 men än så länge har inte religion placerats i en sådan suspekt kategori.87 Inskränkningar i 

religions- och trosfrihetens relativa del är enligt artikel 9.2 tillåtna under förutsättning att de är 

föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till vissa allmänna eller 

enskilda intressen. I religionsfriheten ingår också en principiell skyldighet för medlemsstaterna att 

inte främja ett religiöst samfund framför ett annat.  

 

                                                
82 Kosteki mot Makedonien, 2006, domstolen. 
83 Kalac mot Turkiet, 1997, domstolen. 
84 Marckx mot Belgien, 1979, kommissionen; Inze mot Österrike, 1988, kommissionen. 
85 Abdulaziz, Cabalas och Balkandali mot Förenade kungariket, 1985, kommissionen. 
86 East African Asians mot Förenade kungariket, 1981, kommissionen. 
87 Taylor, s. 186. 



4.2.1.  Föreskrivet i lag 

Det finns två förutsättningar för att föreskrivet i lag ska vara uppfyllt. Lagen i fråga måste vara 

åtkomlig och måste formuleras med tillräcklig precision så att konsekvenserna av en viss åtgärd kan 

förutses. Det hänvisar alltså inte bara till att nationell rätt ska innehålla en lag utan också till att 

lagen ska vara av viss kvalité.88 Syftet med att en inskränkning ska vara föreskriven i lag är att 

förhindra nationella myndigheter från att agera fritt mot aktiviteter som de tycker är skadliga för det 

gemensamma intresset, ett slags antitotalitärt syfte. I målet Sunday Times mot Förenade kungariket 

uttryckte domstolen att en lag inte behöver vara i skriftlig form utan även oskrivna lagar kan 

uppfylla kravet på ”lag” i Europakonventionens mening.89 Domstolen förtydligade detta ytterligare i 

Sahin-målet och menade att ordet ”lag” ska uppfattas i sin konkreta och inte sin formella 

bemärkelse. ”Lag” inkluderar inte bara skriven lag utan även andra föreskrifter av lägre rang.90 

Detta innebär att Europadomstolen även betraktar åtgärder och föreskrifter, konstruerade av 

tillsynsmyndigheter, som lag under förutsättningen att tillsynsmyndigheten befullmäktigats 

normgivningskompetens av parlamentet, eller med parlamentet jämställt organ.91  

 

Det första målet där kravet på ”föreskrivet i lag” underkändes var i Hasan och Chaush mot 

Bulgarien. Bakgrunden till målet var en strid mellan muslimska grupper i vilken den bulgariska 

staten inte var neutral utan lämnade stöd till en grupp genom att registrera personer ur denna grupp 

som religiösa ledare med särskild officiell status, trots att muslimska samfundet redan demokratiskt 

valt en ledare. Domstolen konstaterade att den aktuella lagen, som gjorde ett sådant beslut lagligt, 

inte dikterade några materiella kriterier för registrering av religiösa samfund eller förändringar i 

deras ledarskap. Lagen saknade rättssäkerhetsgarantier mot godtyckliga val av den verkställande 

makten och beslutet hade inte heller meddelats till de berörda. Dessutom var resonemangen bakom 

beslutet godtyckliga och gynnande en fraktion av det delade religiösa samfundet. Domstolen kom 

fram till att ingripandet i det muslimska samfundets interna organisation samt inskränkningen i den 

av muslimska samfundets valda ledares religionsfrihet inte var ”föreskriven i lag” då lagen var 

godtycklig och uppnådde inte kraven på förutsebarhet och tydlighet.92 I ett senare fall, Boychev och 

andra mot Bulgarien, där ett religiöst möte inom ramen för den s.k. Moonrörelsen avbröts av 

polisen eftersom rörelsen inte var registrerad som religiöst samfund i Bulgarien. De regler som 

gällde var inte tillräckligt effektiva och tydliga för att uppfylla laglighetskraven i artikel 9.93 I ett 

annat mål undersökta Europadomstolen en lags kvalité vilken utgjorde en grund för disciplinär 
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sanktion mot en domare för att han var med i frimurarna. Även om lagen uppfyllde kravet på 

tillgänglighet ansåg domstolen att dess effekt inte var förutsebar. Inskränkningen i domarens 

religionsfrihet var inte föreskriven i lag och därför var det en otillåten inskränkning.94 I Igor 

Dmitrijevs mot Lettland hade en häktad person vägrats delta i en gudstjänst i fängelset och eftersom 

att det vid den aktuella tiden inte hade funnits regler i lettisk lag om hur rätten till religionsutövning 

kunde tillgodoses under frihetsberövanden ansågs inskränkningen i den häktades religionsfrihet inte 

ha haft stöd i lag. Även i Poltoratsky och Kuznetsov, båda mot Ukraina, handlade om inskränkning 

av frihetsberövandes rätt att delta i gudstjänster eller att motta själavårdande besök av präst. 

Domstolen menade i bägge fallen att sådana inskränkningar, för att vara förenliga med artikel 9, 

måste ha stöd i lag och vara proportionerliga. I Manoussakis och andra mot Grekland, som gällde 

medlemmar av Jehovas vittnen som straffades för att de utan tillstånd hade använt en lokal för 

gudstjänst, konstaterade domstolen att om grekisk lag om tillståndstvång skulle vara förenlig med 

konventionen krävdes det att tillståndsprövningen inte innefattade mer än en rent formell kontroll 

från myndighetens sida. I förevarande fall hade klaganden upprepade gånger och under lång tid 

begärt tillstånd att få använda lokalen men inte fått något svar och av utredningen framgick att 

grekiska staten varit benägen att uppställa stränga eller t.o.m. prohibitiva villkor för 

religionsutövning inom vissa icke ortodoxa samfund och att särskild stränghet visats mot Jehovas 

vittnen. Under sådana omständigheter kunde det inte läggas dem till last att de utövat sin religion 

utan tillstånd och domstolen kom fram till att de utsatts för en otillåten inskränkning i deras 

religionsfrihet enligt artikel 9 EKMR.95  

 

Begreppet ”föreskrivet i lag” medför ganska högt ställda krav på medlemsstaternas myndigheter att 

göra inskränkningar med stöd i en lag som är både förutsebara och tillgängliga för individer. 

Individer skyddas relativt väl av godtyckliga inskränkningar från staterna genom detta krav.  

 

4.2.2.  Legitimitet 

När domstolen försäkrat sig om att en inskränkning har en juridisk grund och uppfyller kraven på 

”föreskrivet i lag” går domstolen vidare för att beakta inskränkningens legitimitet. För att det ska 

vara en legitim inskränkning ska inskränkningen vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle och ha 

ett berättigat mål att skydda den allmänna säkerheten, upprätthålla allmän ordning, skydda hälsa 

eller moral eller andra personers fri- och rättigheter, enligt artikel 9.2 EKMR. Både Europeiska och 

FN:s institutioner tenderar att acceptera snarare än att ifrågasätta de skyddsintressen som staterna 

                                                
94 Maestri mot Italien, 2004, domstolen. 
95 Manoussakis och andra mot Grekland, 1996, domstolen. 



åberopar.96 Dock kan inte staterna argumentera för att deras inskränkningar är nödvändiga för att 

tillgodose vilket statsintresse som helst. Till exempel kan inte en stat inskränka någons 

religionsfrihet för att tillgodose ett mål om att avancera forskningen inom evolutionen, det är inte ett 

legitimt mål utan målet måste vara ett av målen som räknas upp i artikel 9.2 EKMR.97 Anledningen 

till att domstolen tenderar att inte ifrågasätta huruvida den juridiska grunden har ett legitimt 

ändamål är enligt den australiensiska professorn Carolyn Evans för att domstolen anser att staterna 

själva har bättre möjligheter att förstå varför en lag tillkommit samt att domstolen inte vill anklaga 

stater för att vara lögnaktiga eller vara i ond tro.98 Därför föredrar domstolen att finna att en lag har 

det legitima mål som staterna åberopat. Evans menar att detta är ett problem eftersom i vissa mål är 

det tydligt att lagar kan ha underliggande och olämpliga syften.99 Ett exempel hon tar upp i sin bok 

är Chappell-målet där kommissionen drog slutsatsen om statens beslut om att stänga Stonehenge 

var ”nödvändigt för att skydda den allmänna säkerheten, för att upprätthålla den allmänna 

ordningen eller för att skydda andras fri- och rättigheter.”100  Ordet ”eller” menar Evans ger 

intrycket av att kommissionen var osäker om vad det var som staten egentligen hade bevisat.101 

Evans kan ha rätt i detta, men det kan också helt enkelt handla om att det i det här fallet handlade 

om en inskränkning med flera legitima mål och att användningen av ordet ”eller” endast syftar till 

att vilket som helst av dessa berättigade mål är tillräckligt för att inskränkningen ska kunna anses 

vara legitim. Domstolen har visat i flera mål att staterna måste vara specifika med vilket eller vilka 

legitima mål de inskränker någons religionsfrihet. I Kokkinakis mot Grekland dömde domstolen 

mot den grekiska staten just för att de inte varit tillräckligt specifika med vad de hade för legitimt 

mål för att inskränka Kokkinakis religionsfrihet.102 Det finns dock fler än Evans som anser att 

domstolen och kommissionen har haft ett förhållningssätt där de mer tar hänsyn till staternas 

angelägenheter än till individernas påstådda kränkningar och stater enkelt kan ta sig runt kravet på 

legitimitet genom att till exempel räkna upp flera möjliga legitima grunder för inskränkningen.103  

 

 

4.2.2.1. Nödvändigt för att skydda den allmänna säkerheten och upprätthålla den allmänna 
ordningen  
 

Varken MR-kommittén eller Europadomstolen gör någon nämnvärd skillnad mellan begreppen den 

allmänna säkerheten och ordningen trots att de utgör sig för att vara separata grunder för 
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inskränkning. Inskränkningar för att upprätthålla den allmänna ordningen har i Europa tolkats brett 

och den har tillämpats främst när det funnit risk för oroligheter.104 En anledning till att det är viktigt 

att kunna inskränka religionsfriheten för att skydda den allmänna säkerheten och upprätthålla den 

allmänna ordningen är för att vissa religiösa grupper kan uppmana eller organisera våldshandlingar. 

Ett exempel är fallet Omkaranda och the Divine Light Zentrum mot Schweiz där en ledare av en 

religiös grupp fängslades efter att ha organiserat ett bombattentat mot en politiker.105 En annan 

anledning är att det finns samhällen där det finns motsättningar och intolerans mellan religiösa 

grupper där religiöst praktiserande kan ha ett fokus på hat och uppmana till oroligheter. Ett exempel 

på det är Plattform Ärzte mot Österrike där katolska abortmotståndare drabbades samman med en 

socialistisk grupp som förespråkade rätten till abort.106 Allmänna ordningen-inskränkningen kan 

tolkas väldigt brett för att tillåta stater att ingripa i religiösa sedvänjor så fort det blir obekvämt eller 

irriterande för dem som har makten. Kommissionen har t.ex. slagit fast att en stat är berättigad att 

använda allmänna ordningen-inskränkningen för att hindra någon vars handlingar orsakar en allmän 

upprördhet, vilket är ett lägre krav på staten än vad konventionen ställer.107 I Sessa Francesco mot 

Italien hade en judisk advokat begärt uppskov med en domstolsförhandling på grund av att den 

utsatts till en judisk helgdag vilket inte medgavs. Europadomstolen fann att inskränkningen var 

berättigad enligt artikel 9.2 för att tillgodose rättskipningens intresse och för att göra det möjligt att 

slutföra en rättegång inom skälig tid. Ett område där skydd av allmän ordning tillämpats frekvent 

som en berättigande inskränkningsgrund är fall som rör fängslade personer. Ett exempel är fallet 

Childs mot Förenade kungariket där en fånges rätt att manifestera sin religion inskränktes. Childs 

var en flerfaldig mördare som hade vittnat mot ett antal andra fångar och det var därför sannolikt att 

hans närvaro i fängelsets kapell skulle resultera i störningar och sammandrabbningar med andra 

fångar. Han förvägrades att vistas i kapellet men fick regelbundna besök av fängelsets pastor i sin 

cell. Kommissionen ansåg att det var en legitim inskränkning med hänsyn till skyddet för den 

allmänna ordningen.108 När det gäller lokaler för gudstjänster och andra gemensamma 

sammankomster får staten uppställa krav på att lokalen ska godkännas av myndigheterna, men 

proceduren för ett sådant godkännande får innefatta någon värdering av innehållet i den religiösa 

trosuppfattningen och får inte heller göras så komplicerad eller långvarig att religionsutövningen 

väsentligt hindras eller försvåras.109 Europadomstolen fann i Vergos mot Grekland att avvägningar 

av motstående intressen som gjorts var rimlig när en begäran om uppförande av bönehus avslagits 

på grund av att uppförandet skulle strida mot gällande byggnadsplan. Domstolen fann att artikel 9 
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inte hade överträtts.110 I det ovan nämnda Manoussakis-fallet konstaterade Europadomstolen den 

fällande domen om att straffa medlemmar av Jehovas vittnen för att de använt en lokal för 

gudstjänst utan tillstånd inte var proportionerlig i förhållande till det legitima syftet att skydda 

allmän ordning. Vad gäller religiös klädsel ansåg domstolen i S.A.S. mot Frankrike (stor kammare) 

att det franska förbudet mot att på offentlig plats bära en klädsel som döljer ansiktet inte innebar en 

överträdelse mot religionsfriheten i artikel 9.111 I det redan nämnda fallet Ahmet Arslan och andra 

mot Turkiet fann Europadomstolen dock att det var en oproportionerlig inskränkning i rätten att 

utöva sin religion när personer tillhörande en speciell religiös grupp straffats för att de på allmän 

plats hade burit huvudbonader (som inte var ansiktstäckande) och klädesplagg som markerade 

religionstillhörighet.112 I Dogru och Kervanci, båda mot Frankrike, gällde ett krav på att skolflickor 

skulle ta av sig sina huvuddukar under gymnastik- och idrottslektioner. Europadomstolen fann 

kravet rimligt och ansåg att avstängningen av flickorna från skolundervisningen på grund av att de 

vägrat uppfylla kravet inte stred mot artikel 9.113  

 

Man kan se att domstolen historiskt sett varit generös mot staterna i sin bedömning om skyddet för 

den allmänna ordningen och säkerheten varit legitim. Ett fall där domstolen dock verkar insett att 

det finns en potentiell fara med att döma alltför generöst till staternas fördel är Buscarini-målet där 

de avfärdade statens argument om att en religiös ed var nödvändig för att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för den lagstiftande församlingen och därmed nödvändig för att skydda den allmänna 

ordningen.114 Statens argument var här visserligen väldigt svagt men även målet Serif mot Grekland 

ger indikationer på att domstolen sedan slutet av 90-talet ställer högre krav på staterna för att bevisa 

att inskränkningen är nödvändig för skyddet av allmän ordning. I det sistnämnda fallet 

argumenterade Grekland för att man var tvungen att åtala en man som påstod att han var 

muslimernas religiösa ledare i ett lokalt muslimskt samfund eftersom att det fanns en potentiell risk 

med allmän oro och spänning om två människor påstod att de var den legitima ledaren av samma 

religiösa samfund. Domstolen menade att även om det fanns en risk för oro och spänning så är 

staternas roll inte att avlägsna orsaken till spänningarna genom att eliminera pluralismen, utan att 

tillgodose att de konkurrerande grupperna tolererar varandra.115  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kraven är högre ställda idag än vad de tidigare varit gällande 

staternas bevisning om att det finns ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten. Enligt mig 
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är det en lyckad utveckling eftersom det försvårar för staterna att göra godtyckliga inskränkningar 

av religiösa minoriteters religionsfrihet.  

 

4.2.2.2. Nödvändigt för att skydda hälsa 

Ibland blir det nödvändigt att inskränka individers religionsfrihet för att skydda tredje personers 

hälsa. I t.ex. det ovan nämnda Childs-fallet kunde andras säkerhet och hälsa äventyras om Childs 

hade fått vistas i fängelsets kapell eftersom att det förelåg en risk för att hans närvaro kunde 

provocera fram våldshandlingar mellan internerna. Lagar kan ha till syfte att skydda tredje mans 

hälsa från andras utövning av religionsfrihet men kan också ha till syfte att skydda 

religionsutövarnas egen hälsa från sin religionsutövning. Det finns en del fall som pekar på att 

staterna har en rätt till att tvinga religionsutövare till att skydda sin egen hälsa. Ett exempel är det 

redan nämnda fallet om en Sikh som bar turban och vägrade ta av den när han åkte motorcykel 

vilket var i strid med brittisk lag. Kommissionen ansåg att lagen hade ett legitimt ändamål som var 

att skydda människors hälsa och att inskränkningen därmed var berättigad.116 Ett annat område som 

är ganska kontroversiellt vad gäller inskränkningar för att skydda människor hälsa är då barn blir 

skadade av sina föräldrars tro. Det kan t.ex. handla om att föräldrar vägrar sitt barn 

blodtransformation för att det är emot deras tro, att föräldrarna vill använda religiöst utövande (t.ex. 

att be) istället för traditionella medicinska behandlingar eller att föräldrarna kräver att barnet ska 

undergå en viss fysiskt skadlig religiös ritual, t.ex. kvinnlig könsstympning.117 Ett fall där 

Kommissionen ansåg att stater får ingripa i föräldrars religiösa utövande för att skydda deras barns 

hälsa var i Sju individer mot Sverige från 1982. Där hade ett antal föräldrar klagat på en lag som 

förbjöd föräldrar från att aga sina barn för att de ansåg att de hade en biblisk rätt till att göra detta 

och att detta var en otillåten inskränkning av deras religionsfrihet. Kommissionen visade en viss oro 

över hur lagen la sig i familjeliv men framhöll att lagen syftade till att skydda samhällets svaga och 

utsatta medlemmar samt att svenska staten inte hade brutit mot artikel 9.118 Fallet klargör dock inte 

riktigt var gränsen går mellan staternas rätt att ingripa i familjernas privatliv för att skydda barnens 

hälsa och rätten föräldrar har att uppfostra barnen enligt sina religiösa övertygelser. Fallet visar 

dock att domstolen kommer vara motvillig att döma staten för handlingar som har till syfte att 

skydda barn från fysiska skador vilka utgör konsekvenser av föräldrarnas tro, vilket är helt i linje 

med artikel 5(5) i religionsdiskrimineringsdeklarationen som säger att barn inte får växa upp i en 

miljö där religiöst praktiserande kan skada barnets fysiska eller mentala hälsa eller hämma barnets 

fulla utveckling. 
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4.2.2.3.  Nödvändigt för att skydda moral 

Det kan vara problematiskt att låta stater få inskränka individers religionsfrihet för att skydda 

moralen eftersom att inte alla religioner delar en gemensam moral. En svår fråga som väcks är 

huruvida det är legitimt att inskränka religiösa minoriteters religionsfrihet i ett land för att skydda 

en moral som den religiösa majoriteten i det landet delar, men inte minoriteten. Ett fall som berör 

detta men som handlar om artikel 12 (rätten att ingå äktenskap och bilda familj) är Johnston mot 

Irland, som även är viktig för förståelsen av artikel 9. Fallet handlade om en protestantisk gift man 

från Irland som klagade till Kommissionen över att irländsk lag förbjöd skilsmässor vilket enligt 

honom var en olämplig inskränkning av mannens religionsfrihet. Den katolska kyrkan i landet hade 

ett tydligt förbud mot skilsmässor utom i vissa undantagsfall medan den protestantiska kyrkan, som 

mannen tillhörde, tillät det. Kommissionen ansåg att frågan inte rörde artikel 9 eftersom artikel 12 

var lex specialis när det kommer till giftermål. Kommissionen avfärdade den klagandes anspråk 

under artikel 12 eftersom den irländska lagen inte förbjöd rätten att gifta sig utan bara reglerade den 

rätten på ett sätt som var förenligt med deras skyldigheter enligt konventionen.119 Målet har blivit 

kritiserat för att Kommissionen tillåter stater att reglera hur giftermål och skilsmässor får gå till men 

diskuterar inte huruvida sådan reglering kan utgöra en otillåten inskränkning av individers 

religionsfrihet.120 Staterna får ett stort tolkningsutrymme när det kommer till inskränkningar till 

skydd av moral. Moralen i ett land härstammar från landets religiösa, filosofiska och sociala 

traditioner och det blir problematiskt för religiösa minoriteter att kunna leva i ett samhälle där 

staterna får inskränka deras religionsfrihet för att skydda moralen om moralen är alltför intolerant 

eller skiljer sig alltför mycket från ett demokratiskt synsätt. Att låta staterna få ett brett 

tolkningsutrymme i dessa fall är i linje med Kommissionens och Europadomstolens övriga praxis 

då de anser att staternas myndigheter har en bättre möjlighet att se över deras lands behov och 

förhållanden. Tolkningsutrymmet kan dock underminera pluralismen och toleransen i ett land vars 

moral inte respekterar andras trosuppfattningar.    

 

4.2.2.4.  Nödvändigt för att skydda andras fri- och rättigheter 

Utövningen av religionsfrihet kan ofta krocka med andras fri- och rättigheter. Ett extremt exempel 

är att vissa religioner tillåter tortyr av kättare vilket naturligtvis krockar med förbudet mot tortyr. De 

fri- och rättigheter artikel 9.2 hänvisar till är främst de fri- och rättigheter som kommer till uttryck i 

konventionen men även andra fri- och rättigheter kan vara skyddsvärda.121 En viktig del i 

religionsfriheten är att den inte bara innefattar rätten att själv utöva sin religion utan också friheten 
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att missionera. Europadomstolen konstaterade i det redan nämnda fallet Kokkinakis mot Grekland 

att artikel 9 innefattar en rätt att påverka andra genom religiös förkunnelse med förbehåll för 

obehörig påverkan genom t.ex. våld eller hjärntvätt. Kokkinakis hade straffats för att han brutit mot 

ett förbud i grekisk lag mot s.k. proselytvärvning, varmed förstods försök att påverka annan person i 

dennes trosuppfattning genom erbjudanden av förmåner eller med utnyttjande av brist på erfarenhet 

eller mognad. Domstolen konstaterade att det kan vara nödvändigt att inskränka rätten att utöva en 

religion i syfte att skapa harmoni och balans mellan olika intressen och för att försäkra att alla 

religioner och trosuppfattningar som förekommer i ett pluralistiskt samhälle respekteras. 

Kokkinakis tillhörde Jehovas vittnen och hade uppsökt en kvinna i hennes hem och sökt förmå 

henne att överge sin ortodoxa tro vilket hade ådragit honom åtal och bestraffning. I förevarande fall 

var det inte fråga om obehörig påverkan och domstolen fann att även om det straff som Kokkinakis 

dömts till hade stöd i lag och var avsett att skydda andras fri-och rättigheter innebar straffet en 

oproportionerlig inskränkning i rätten till religionsfrihet. Denna inskränkning kunde därför inte 

anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle och det förelåg en överträdelse mot artikel 9 EKMR.  

 

Ett annat mål där en inskränkning för att skydda andras fri- och rättigheter aktualiserades var i 

Dahlab mot Schweiz. Där fann domstolen att ett förbud mot en skollärarinna att bära slöja var ett 

berättigat mål för att skydda andras fri- och rättigheter, det allmännas säkerhet samt den allmänna 

ordningen. Domstolen tog hänsyn till att skolbarnen var i en påverkbar och känslig ålder och att 

lärarinnan var ansvarig för barnen och representant för staten.122  

 

Ett ganska färskt fall från Europadomstolen, Karaahmed mot Bulgarien, berörde bland annat hur 

rätten till religionsfrihet ska förhålla sig till demonstrationsfriheten och andra fri- och rättigheter. 

Under en fredag intill en moské i Sofia anordnande ett politiskt parti en demonstration mot moskéns 

existens som resulterade i att flera av de praktiserande muslimer som utövade sin fredagsbön fick 

utstå hot och b.la. äggkastning från demonstranterna. Domstolen uttalade sig om att rättigheterna 

enligt Europakonventionen måste balanseras mot varandra på ett sådant sätt att vikten av 

rättigheterna erkänns i ett samhälle baserad på pluralism, tolerans och öppenhet. Tre principer följer 

från detta: För det första måste staten säkerställa att rättigheterna är skyddade. Denna skyldighet 

gäller även handlingar som kan inkräkta på en annans rättighet som genomförs av privatpersoner. 

Den andra principen innebär att staten måste se till att en rättslig ram införs för att skydda dessa 

rättigheter från tredje part samt att vidta effektiva åtgärder för att se till att de respekteras i 

praktiken. Den tredje principen innebär att vid utövandet av sin europeiska tillsyn är 
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Europadomstolens uppgift att kontrollera om myndigheterna gjort en rättvis avvägning mellan dessa 

två värden. I samband med detta bör domstolen inte agera med facit i hand eftersom att de 

nationella myndigheterna är i varje enskilt fall mycket bättre lämpade att bedöma hur en lämplig 

balans uppnås. Domstolen ska alltså respektera staternas tillvägagångsätt för att uppnå balansen 

vilket är ett utflöde av staternas tolkningsutrymme. I fallet kom dock domstolen fram till att en 

kränkning av religionsfriheten enligt artikel 9 hade gjorts i och med att polismyndigheten underlåtit 

att hitta en lämplig balans i de steg de tog för att säkerställa ett effektivt och fredligt utövande av 

demonstranternas och de praktiserande muslimernas rättigheter, liksom deras efterföljande 

misslyckande att svara på dessa händelser.123 Fallet visar att statens skyldighet inte begränsas till att 

tillåta religionsutövning utan det finns också en positiv förpliktelse att tillse att religionsutövningen 

skyddas mot ingrepp från dem som av religiösa eller andra skäl vill söka förhindra att ett religiöst 

samfund får verka. I det här fallet fann man som sagt att en kränkning hade gjorts men det hade 

varit väldigt förvånade om de inte hade funnit det i detta fall eftersom att de praktiserande 

muslimerna inte alls skyddades av staten. Man kan dock tänka sig att i mindre uppenbara fall 

kommer staternas tillvägagångssätt för att uppnå balansen mellan individers olika fri- och 

rättigheter accepteras och att Europadomstolen kommer undvika att kritisera staternas 

tillvägagångsätt.  

 

I det redan nämnda fallet S.A.S. mot Frankrike hävdade den franska staten att ansiktstäckande 

klädsel stred mot den franska principen ”living together” vilket är en princip om att man ska visa en 

viss respekt mot varandra när man lever tillsammans i ett samhälle. Europadomstolen ansåg att 

ansiktet spelar en viktig roll i social interaktion och att man kunde anse att klädsel som döljer det 

stred mot den franska principen. Domstolen kom fram till att man kunde härleda denna princip till 

skyddet av andras fri- och rättigheter och att det därmed var en legitim inskränkning. Två domare 

var dock skiljaktiga och menade att ”living together” inte utgjorde någon rättighet enligt 

konventionen och att det var långsökt och vagt att härleda denna princip till andras fri- och 

rättigheter. Jag är beredd att hålla med de skiljaktiga domarna i detta, även om ”living together” 

snuddar vid vissa av rättigheterna i konventionen som rätt till skydd för privat- och familjeliv i 

artikel 8 samt förbudet mot diskriminering i artikel 14. Men man kan inte säga att det utgör en fri- 

eller rättighet och det franska förbudet är väldigt diskriminerande och utgör en grov inskränkning av 

religionsfriheten. Därför står den här domen för en ganska oroväckande utveckling. 
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4.2.3.  Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

Inskränkningen ska inte bara ha ett legitimt syfte utan den ska också vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Med demokratiskt samhälle menas ett samhälle som representerar folkets 

vilja och där människors rättigheter respekteras.124 Till skillnad mot MR-kommittén ger 

Europadomstolen ett visst tolkningsutrymme för medlemsstaterna att själva bestämma hur 

nödvändigt och proportionerligt ett visst ingripande är. I Handyside mot Förenade kungariket 

förklarade man detta genom att säga att staterna är i en bättre position än internationella domstolar 

att bedöma vad som är nödvändigt i den nationella kontexten.125 Detta tolkningsutrymme är dock 

under Europeiska domstolens tillsyn och det är upp till domstolen att avgöra huruvida åtgärderna 

staterna tagit har varit rättfärdigande och proportionella.126 Fallet Metropolitan Church of Bessarbia 

och andra mot Moldavien gällde ett kyrkligt samfund som inte officiellt erkändes av de moldaviska 

myndigheterna och som härigenom hämmades i sin verksamhet. Europadomstolen konstaterade att 

den berörda kyrkan, genom myndigheternas vägran att erkänna den, saknade möjlighet att utöva en 

rad viktiga funktioner. Det var ett ingrepp som dock hade stöd i lag och som var avsett att tjäna det 

legitima ändamålet att skydda allmän ordning och säkerhet men som domstolen ändå fann det 

obestyrkt att kyrkan bedrivit eller avsett att bedriva sådan politisk verksamhet som skulle kunna 

motivera ett nödvändigt ingrepp i dess religionsfrihet. Den moldaviska staten var inte heller neutral 

och domstolen konstaterade att det som står spel är den religiösa pluralismen vilken måste kunna 

existera i ett demokratiskt samhälle och att domstolen måste göra en helhetsbedömning huruvida 

inskränkningarna möter ett pressande socialt behov och är proportionella för att uppnå de 

berättigade ändamålen. Domstolen kom fram till att ingreppet inte var tillåtet med stöd av artikel 

9.2 och innebar en överträdelse mot religionsfriheten.127 I Buscarini och andra mot San Marino 

fann domstolen att ett tvång att ta en religiös ed inte kunde anses som nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle.128 För att religionsfriheten ska bli en effektiv rättighet är det nödvändigt att inte bara en 

person tillåts ansluta sig till ett visst samfund och delta i dess religionsutövning utan också att han 

eller hon inte drabbas av påföljder eller repressalier för utnyttjande av sina rättigheter i detta 

hänseende. I Ivanova mot Bulgarien avskedades en kvinna från en tjänst vid en statlig skola och 

Europadomstolen fann det klarlagt att det verkliga skälet för avskedandet var att hon tillhörde 

samfundet Livets ord vilka hade vägrats registrering i Bulgarien och som motarbetades av 

bulgariska myndigheter.129 Fallet Ahmet Arsla och andra mot Turkiet handlade om huruvida det var 

legitimt att förbjuda viss religiös klädsel på allmänna platser, såsom gator och torg. Kläderna i fallet 
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bestod av b.la. en turban och en tunika och domstolen accepterade turkiska statens ändamål med 

inskränkningen som var att skydda deras princip om att staten ska vara sekulär och att upprätthålla 

den allmänna ordningen, skydda den allmänna säkerheten samt att skydda andras fri- och 

rättigheter. Domstolen konstaterade dock att de klagande inte var statstjänstemän utan vanliga civila 

människor och fann att Turkiet inte kunde visa att inskränkningen var nödvändig.130 Ett fall som 

helt klart talar för att domstolen borde dömt annorlunda i S.A.S. mot Frankrike. 

 

I den praxis som redovisats ovan visar att domstolen och kommissionen ställer ett ganska högt krav 

på staterna för att visa att en inskränkning ska anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

Även om staternas tolkningsutrymme tenderar att leda till att domstolen inte ifrågasätter staternas 

åberopade legitima syfte med en inskränkning så är tolkningsutrymmet när det kommer till att visa 

att inskränkningen varit nödvändig betydligt snävare för staterna i och med att domstolen gör en 

proportionalitetsbedömning. Fallen som är redovisade ovan utgör dock exempel där staterna varit 

tydligt odemokratiska och oproportionerliga i sina inskränkningar. I fall som befinner sig mer i en 

gråzon huruvida de är proportionerliga eller inte kan man tänka sig att staternas tolkningsutrymme 

leder till att inskränkningen anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

 
 

 

’ 

  

                                                
130 Ahmet Arslan och andra mot Turkiet, 2010, domstolen. 



5. MR-kommittén tolkning och tillämpning av religionsfriheten 
 

5.1. Skyddsområdet 
 

Precis som Europakonventionens artikel 9 omfattar artikel 18 ICCPR inte bara religiös tro, utan 

även andra trosuppfattningar skyddas. Detta framgår b.la. av travaux préparatoires.131 FN:s chef 

division för mänskliga rättigheter John Humphrey uttryckte ett stöd för att använda termen ”religion 

or belief” vilken omfattar även andra trosuppfattningar som agnosticism, ateism och rationalism. 

Detta ledde till att man använde ordet ”whatever” före ”belief” i artikel 1(1) i 1981 års 

religionsdiskrimineringsdeklaration (vilken i övrigt är identisk med artikel 18 ICCPR).132 I MR-

kommitténs praxis finns det ett klart stöd för att artikel 18 även omfattar icke-religiösa 

trosuppfattningar. Ett exempel är Kang mot Sydkorea där Kommittén konstaterade att ett uttalande 

som stödde kommunism kvalificerades som ett manifesterande av tro.133 Religionsfriheten enligt 

artikel 18 ICCPR omfattar även en negativ religionsfrihet, precis som Europakonventionens artikel 

9. Man har en rätt att inte tillhöra något religiös samfund och man har en valfrihet till vilket religiöst 

samfund man vill tillhöra. När man tog fram UDHR och ICCPR fanns det dock en stor skepsis från 

vissa håll (främst från muslimska länder) att rätten om att få byta religion skulle uppmana till 

missionsaktivitet och proselytvärvning vilket associerades med konflikterna mellan protestanter och 

katoliker i Europa samt kolonialism och korståg.134 Man har dock en rätt enligt artikel 18 att 

missionera men inte en rätt att påtvinga eller genom proselytvärvning förmå någon att ansluta sig 

till en religion. En stat kan behöva lagstifta för att rätten till negativ religionsfrihet ska säkerställas, 

till exempel om ett religiöst samhälle inte tolererar att man lämnar ett religiöst samfund måste staten 

lagstifta för att det ska kunna vara praktiskt genomförbart.135 Att ett land har en statsreligion eller 

statskyrka strider inte mot den negativa religionsfriheten så länge staten tillåter att andra religioner 

kan samexistera med den officiella och att man inte direkt eller indirekt påtvingar medborgarna att 

man ska tillhöra den sistnämnda. Artikel 18.2 förbjuder sådant tvång som kan inskränka hans eller 

hennes frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. Ordet 

”tvång” åsyftar både till direkt fysiskt tvång samt mer indirekt tvång, t.ex. privilegier för de som 

tillhör en viss religiös grupp, oavsett om privilegierna är under offentlig eller privat rätt.136  
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5.1.1   Artikel 6 i 1981 års deklaration 

Till skillnad mot de europeiska institutionernas praxis som uttalat en nödvändighetsprincip och ett 

krav på anknytning mellan religionen och utövandet så använder sig Kommittén av olika FN-

dokument för att avgöra om en handling är skyddad av artikel 18. Artikel 6 i 1981 års deklaration 

radar upp en mängd olika typer av manifesteringar av religion som erkänns skydd enligt artikel 18 

ICCPR. MR-kommittén använder sig också b.la. av vad Special rapportören Arcot Krishnaswami 

uppgav i sina studier om vad som bör skyddas av FN:s religions- och trosfrihet. Krishnaswami 

nämnde t.ex. handlingar som att gifta och skilja sig, att bära religiös klädsel, att få närvaro vid olika 

begravningsritualer, att få kommunicera med andra medlemmar i ens religiösa samfund och att få 

tillbe ensam eller tillsammans med andra.137 En nackdel med att använda sig av föreskrivna 

riktlinjer om vad som skyddas är att det kan bli problematiskt att bedöma ett enskilt fall om det 

innehåller ovanliga förutsättningar. Det kan bli mindre flexibelt. Dock kan man säga att det uppvägs 

av att stater kan förutse vad religionsfriheten skyddar och undvika sådana åtgärder som de vet utgör 

en kränkning av den. 

 

5.1.2. Absolut och relativ rättighet 

Artikel 18 innehåller en uppdelning mellan forum internum och forum externum. Artikel 18.2 

refererar till forum internum och alltså den absoluta delen av rättigheten, vilken inte får inskränkas. 

Friheten från tvång att ha eller att anta en religion eller tro får inte begränsas. Liksom föräldrars och 

vårdnadshavares frihet att välja religiös och moralisk uppfostran för sina barn enligt artikel 18.4. 
Artikel 18.1 skyddar individuell och kollektiv manifestation av religion eller tro genom att tillbe, 

efterleva, praktisera och lära ut. Manifestation är forum externum som får inskränkas enligt artikel 

18.3 under vissa förutsättningar. I fallet Hudoyberganova mot Uzbekistan hade en student blivit 

portad från ett universitet för att hon hade vägrat att ta av sig sin slöja som hon bar i enlighet med 

sin religion. Kommittén ansåg att rätten att manifestera sin religion omfattar rätten att bära religiös 

klädsel på offentliga platser och att vägra en person detta skulle kunna utgöra en överträdelse mot 

artikel 18.2 som förbjuder allt tvång som försämrar en individs frihet att ha eller anta en religion. 

Kommittén observerade dock att rätten att manifestera sin religion inte är absolut och att den får 

inskränkas med de grunder som nämns i artikel 18.3. Men eftersom att staten inte hade visat att 

någon sådan legitim inskränkningsgrund låg till grund för den klagandes uteslutning fann 

Kommittén att artikel 18.2 hade kränkts.138 Att tillbe syftar till typisk religiös bön och predikan som 

varierar i tillvägagångsätt beroende på vilken religion man manifesterar. Att efterleva innebär att 
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man har en rätt att efterleva en religions riter och traditioner, t.ex. bära religiös klädsel och bli 

omskuren. Rätten att lära ut ska förstås som varje form av utlärning av innehållet i en religion och 

särskilt i religiösa skolor, i offentliga skolor eller genom varierande typer av icke formell utbildning 

och missionärsarbete. Utlärandet måste dock förhålla sig till föräldrars rättighet enligt artikel 18.4. 

Att praktisera är en mer vidsträckt term som innefattar alla handlingar eller underlåtenheter som är 

motiverade av religion eller tro. Det måste dock röra som om ett uppträdande som uppenbart 

relaterar till en religiös övertygelse, ett slags anknytningskrav.139 I fallet Kang mot Sydkorea fann 

MR-kommittén att distribueringen av kommunistiska publikationer och ett otillåtet till Nord Korea 

utgjorde ett manifesterande av tro enligt artikel 18.1.140  

 

Vad gäller artikel 18.4 om att konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och 

förmyndares frihet att få tillförsäkra sina barn religiös och moralisk bildning som överensstämmer 

med deras egen övertygelse finns en del intressanta fall. E. Hartikainen mot Finland handlade om 

en klagande som ansåg att finska staten hade kränkt hans rättigheter enligt artikel 18.4 i och med att 

deras kommunala skolor hade ett obligatoriskt alternativ till religiösa instruktioner för barn vars 

föräldrar var icketroende. Kommittén fann att den underkastelse som den klagande fått utstå inte var 

tillräckligt för en kränkning av artikel 18.4 så länge detta alternativ gavs på ett neutralt och objektivt 

sätt samt respekterade andras övertygelser.141 Lerivåg och andra mot Norge handlade om ett flertal 

ateistiska föräldrar som ansåg att Norges obligatoriska religiösa undervisning i kommunala skolor 

kränkte deras rättigheter enligt artikel 18.4 Kommittén fann att den obligatoriska religiösa 

undervisningen kombinerade undervisning om religionskunskap med praktiserande av en specifik 

religion genom att eleverna skulle lära sig vissa böner utantill, sjunga religiösa psalmer och närvara 

vid vissa religiösa tjänster. Även om man kunde välja att ens barn inte behövde närvara vid vissa 

undervisningstillfällen hade de klagandes barn tvingats att uppläsa religiösa texter vid ett julfirande. 

Av dessa anledningar fann Kommittén att den religiösa undervisningen i Norges kommunala skolor 

utgjorde en kränkning av artikel 18.4.142 Något som är intressant men som Kommittén inte 

diskuterade är huruvida denna typ av obligatorisk undervisning utgör en kränkning av elevernas 

frihet från religion. Förmodligen hade man kommit fram till att den även gjorde det om det hade 

tagits upp av de klagande.  
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5.1.3. Reservationer 

År 1994 antog MR-kommittén Generalkommentar nummer 24 som innehåller de reservationsregler 

som gäller för ICCPR. Det är alltså inte samma reservationsregler som 1969 års Wienkonvention 

om traktaträtten innehåller vilket är möjligt eftersom de är dispositiva.143 I Generalkommentar 

nummer 24 framgår det att det är upp till Kommittén att avgöra huruvida en reservation är 

kompatibel med ICCPR:s bakgrund och syfte. I vissa fall har Kommittén avvisat reservationer och i 

vissa fall har de funnit reservationer olämpliga.144 Om en stat reserverat sig mot en artikel i ICCPR 

kan inte Kommittén granska huruvida den staten begått överträdelser mot just den artikeln. Det 

ställs alltså vissa krav för att reservationer ska äga giltighet. År 2002 hade 37 av de totalt 149 

anslutna staterna gjort reservationer mot ICCPR. Av dessa 37 kom 21 stater från Västeuropa och 

västerländska stater, sju från Syd- och Centralamerikan, fyra från Asien och tre från Afrika. Israel 

och Rumänien hade även gjort varsin reservation.145 Det är intressant att notera att merparten av 

reservationerna kommer från västerländska länder eftersom det brukar hävdas att de internationella 

konventionerna främst representerar västerländska ideal och idétraditioner. Länder som gjort 

reservationer mot artikel 18 är b.la. Pakistan och Saudiarabien.  

 

5.1.4. Sammanfattning 

Artikel 18 i ICCPR ger en skydd som är till stora delar identiskt med det skydd som ges av artikel 9 

i EKMR. Även mindre religioner och andra trosuppfattningar skyddas samt det finns en rätt till 

frihet från religion och rättigheten är uppdelad i en absolut- och relativ del. Det finns ett slags 

anknytningskrav men framförallt utgår Kommittén från 1981 års deklaration när de avgör om en 

handling är skyddsvärd, samt vissa andra dokument vilket ger en viss förutsägbarhet men kan också 

leda till mindre flexibilitet. Artikel 18.4 ger föräldrar och vårdnadshavare en uttrycklig rätt att 

tillförsäkra sina barn religiös och moralisk bildning som överensstämmer med deras egna 

övertygelser. En rätt som också skyddas av Europakonventionen även om det inte framgår 

uttryckligen i artikel 9.146 Generalkommentar nummer 24 tillåter stater att göra reservationer mot 

ICCPR:s innehåll. Reservationerna måste dock godkännas av Kommittén och reservationerna får 

inte strida mot konventionens bakgrund och syfte. Men själva möjligheten till reservationer är något 

som självklart kan underminera religiösa minoriteters skydd i länder som reserverar sig mot artikel 

18. 
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5.2. Inskränkningar 

 
Inskränkningsklausulen i artikel 18.3 ICCPR är närmast identisk med EKMR:s artikel 9.2. För att 

en inskränkning ska vara legitim enligt 18.3 ICCPR måste inskränkningen vara i föreskriven i lag, 

vara införd för att skydda ett av de i artikeln uppräknade legitima ändamålen samt vara nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Inskränkningar får inte heller tillämpas på ett sådant sätt att de 

underminerar de rättigheter som ges i artikel 18. I målen Myung-Jin Choi och Yeo-Bum Yoon mot 

Sydkorea konstaterade Kommittén att även om rätten att manifestera sin religion inte medför att 

man kan vägra alla skyldigheter som åläggs en genom staters lagstiftning så ger artikel 18.3 ett visst 

skydd mot tvång att handla i strid med ens religiösa tro och restriktioner får inte underminera själva 

kärnan i rättigheten.147 I jämförelse med Europadomstolens praxis är MR-kommitténs få och 

kommitténs beslut innehåller oftast endast väldigt kortfattade analyser om huruvida en inskränkning 

är föreskriven i lag och har till syfte att skydda något av de legitima ändamål som anges i 18.3.148 I 

vissa fall kommer därför tolkning och tillämpning av Generalkommentar nummer 22 samt travaux 

préparatoires agera som utfyllnad och komplettera de väldigt få relevanta beslut som finns 

tillgängliga. MR-kommittén följer också den praxis som Internationella Juristkommissionen (ICJ) 

har utvecklat, de s.k. ”Syrakusaprinciperna” för att tolka begränsningsklausulerna. 

 

5.2.1. Föreskrivet i lag 

Vad gäller kravet på ”föreskrivet i lag” kan man utläsa MR-kommittén praktiserande i paragraf 8 i 

Generalkommentar nummer 22 där det betonas att begränsningar måste fastställas i lag och får inte 

tillämpas på ett sätt som skulle underminera de rättigheter som garanteras i artikel 18. Detta utgör 

två kumulativa krav men som MR-kommittén i praktiken ofta bedömer tillsammans.149 Fallet 

Robert Faurisson mot Frankrike visar detta och handlade om en den klagandes rätt att få utrycka 

tvivel om gaskammares existens i Nazityskland vilket var förbjudet enligt fransk lag. Kommittén 

ansåg att den nationella domstolens dom mot författaren inte inkräktade på hans rätt att inneha och 

uttala en åsikt i största allmänhet utan att domstolen snarare dömt författaren för att inte ha 

respekterat andras rättigheter och rykte. Med anledning av detta ansåg kommittén att den franska 

lagen som inskränkte författarens rätt till tankefrihet och yttrandefrihet var förenlig med 

konventionen.150 Lagstöd innebär att begränsningen måste bygga på en lag och inte enbart på praxis 
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eller doktrin. Staten kan inte godtyckligt begränsa rättigheten utan det måste finnas lagstöd som 

måste vara tillgänglig och skriven på ett förståeligt sätt så att en person kan förutse om ett visst 

beteende är olagligt eller inte. Men precis som Europadomstolen, godkänner MR-kommittén även 

inskränkningar som föreskrivna i lag även om de inte direkt är föreskrivna i lag. Oskrivna normer 

som utgör sedvanerätt kan anses uppfylla kravet på ”föreskrivet i lag”, liksom andra föreskrifter av 

lägre rang än lagar.151 Ett fall där kravet diskuterades är Malcolm Ross mot Kanada som handlade 

om en lärare som hade uttalat sig negativt om den judiska tron utanför sin tjänst. Med anledning av 

detta blev läraren uppsagd av skolan där han var anställd. MR-kommittén förlitade sig på att det 

fanns en rättslig ram som omgav förfarandet som ledde till uppsägningen och att inskränkningen av 

lärarens rättigheter enligt artikel 18 var föreskriven i lag. Kommittén förlitade sig på detta eftersom 

att den kanadensiska Högsta Domstolen funnit att det fanns en viss grund (en tvivelaktig sådan152) i 

kanadensisk lag för avskedandet, vilket inte kommittén ifrågasatte.153  

 

5.2.2. Legitimitet 

Precis som Europadomstolen tenderar MR-kommittén att acceptera och inte ifrågasätta staters 

hävdade legitima syfte med inskränkningar.154 Liksom EKMR:s artikel 9, innehåller artikel 18 i 

ICCPR fem grunder som ger staterna en rätt att inskränka den relativa delen av religionsfriheten om 

inskränkningen främjar någon av de uppräknade grunderna. Dessa grunder är skyddet av den 

allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras grundläggande rättigheter 

och friheter. MR-kommittén har varit ganska utförlig i vissa mål när det kommer till analysen 

huruvida en inskränkning har ett legitimt syfte eller inte. Ett exempel är Malcolm Ross mot Kanada 

där kommittén utvidgade betydelsen av ”andras fri- och rättigheter” till att även innefatta en 

befolkningsgrupp i sin helhet.155  

 

5.2.2.1.  Nödvändigt för att skydda den allmänna säkerheten och ordningen 

Även om begreppet ”allmänna säkerheten” verkar vara ett brett begrepp så är det avsett att tolkas 

ganska snävt. Inskränkningar till skydd av den allmänna säkerheten är endast tillåtet om en specifik 

fara uppstår som hotar personers eller vissa sakers säkerhet. Enligt Syrakusaprinciperna kan den 

allmänna säkerheten åberopas som en grund för inskränkning av individuella rättigheter endast när 

nationens existens, territoriella integritet eller politiska självständighet hotas.156 Framförallt blir 
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denna grund för inskränkning tillåten när fientliga religiösa grupper konfronterar varandra eller när 

religiösa seder används för politiska ändamål.157 Ett exempel när Kommittén fann att en 

inskränkning för att skydda den allmänna säkerheten var tillåten var i M.A. mot Italien där en person 

hade blivit dömd av italienska domstolar för att ha försökt återförena det upplösta fascistpartiet.158 

Ett exempel där Kommittén inte godkände denna grund för inskränkning var i de redan nämnda 

fallen Myung-Jin Choi och Yeo-Bum Yoon mot Sydkorea där staten argumenterade för att den 

obligatoriska militära tjänstgöringen och landets lagstiftning som medförde att individer kunde 

straffas om de inte underkastade sig denna tjänstgöring hade till syfte att skydda den allmänna 

säkerheten och upprätthålla den nationella försvarskapaciteten. Kommittén noterade att det i och för 

sig röde sig om en legitim inskränkningsgrund men fann att staten inte lyckades visa varför det var 

nödvändigt med detta tvång när flera andra länder med obligatorisk militär tjänstgöring erbjöd 

oliktänkande alternativ tjänstgöring för att inte kränka individers rättigheter enligt artikel 18.159 

Propaganda för krig i en religions namn kan också tillåtas inskränkas för att skydda den allmänna 

säkerheten enligt artikel 18.3.160 MR-kommittén har ställt frågor till stater rörande skyddet av den 

allmänna säkerheten när de granskat vissa staters rapporter i syfte att försäkra om att visst religiöst 

utövande inte utsätter någon individ för fara. Till exempel huruvida religiöst utövande skulle kunna 

utgöra en hälsorisk (som kvinnlig könsstympning).161 Vissa utfrågningar har också gällt otillbörliga 

restriktioner av religionsfriheten för att skydda den allmänna säkerheten.162 Kommittén ger inte 

konventionsstaterna något tolkningsutrymme och har sällan godkänt eller accepterat skyddet av den 

allmänna säkerheten som ett tillräckligt starkt skäl för inskränkning.163 

 

Flera andra artiklar i ICCPR använder termen ordre public som en inskränkningsgrund. I den 

engelska versionen av artikel 18.3 står det dock endast ”order” vilket varken refererar till ordre 

public eller allmän ordning. Således får inte religionsfriheten inskränkas under allt som kan strida 

mot ordre public och inte heller allmän ordning. Anledningen till att man inte ville att det skulle stå 

”allmän ordning” utan bara ”ordning” var för att man inte ville göra denna inskränkningsgrund för 

vid och endast kunna tillämpas för att förebygga oordning.164  Denna inskränkningsgrund ska tolkas 
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snävt.165  Syrakusaprinciperna uppger att termen ”ordning” ska tolkas enligt varje rättighets syfte 

och kontext samt att det finns två typer av regler som speciellt faller in under termen. För det första 

är det regler som säkrar samhällets verksamhet och funktion eller de grundläggande principer som 

samhället är byggt på. För det andra är det regler som garanterar respekt för mänskliga 

rättigheter.166 Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter har, som framställt ovan, varit 

generös i sin bedömning mot stater i flera fall där fångars religionsfrihet har inskränkts för att 

upprätthålla den allmänna ordningen.167 I Boodoo mot Trinidad och Tobago fann dock MR-

kommittén att det utgjorde en kränkning av en dömd muslimsk fånges religionsfrihet enligt artikel 

18 när fängelsemyndigheterna hade tvingat honom att raka av sig sitt skägg, tagit ifrån hans 

bönböcker och inte låtit honom närvara vid muslimska bönetjänster.168 Det här är ett mer extremt 

fall än de fall som togs upp i kapitel 3.3.4. och det är mycket möjligt, även om artikel 18.3:s 

”ordning” i ICCPR är snävare än artikel 9:s ”allmän ordning” i EKMR, att kommissionen eller 

Europadomstolen hade dömt det här fallet likadant, precis som MR-kommittén förmodligen hade 

beslutat liknande i de fall som togs upp av kommissionen. Special rapportören har dock uttalat sig 

mer tolerant gentemot religiös klädsel än de europeiska institutionerna. Azerbajdzjans passkontrolls 

myndighet hade förbjudit kvinnor att fotografera sig klädda i hijab vilket Special rapportören 

kommenterade. Han betonade att bära hijab eller annan särskiljande klädsel orsakar endast problem 

i den mån man använder religion för att uttrycka attityder och intolerans mot andra eller rimligen 

om det kan orsaka allvarliga hot mot den allmänna ordningen. Om den smälter in med landets form 

av klädsel och används normalt bör den inte ge upphov till begränsningar, reservationer eller 

invändningar, även när det berör officiella dokument.169  

 

5.2.2.2.  Nödvändigt för att skydda hälsa 

Att skydda hälsa som grund för inskränkning kan bara åberopas av stat när de måste vidta åtgärder 

för att hantera hot mot befolkningen eller en individ. Åtgärderna måste syfta till att förebygga en 

sjukdom, skada eller för att tillhandahålla vård för sjuka ellerx§ skadade.170 MR-kommittén gör 

sällan skillnad på skyddet av den allmänna säkerheten och hälsan. Ett exempel är fallet K. Singh 

Bhinder mot Kanada där kommittén stödde ett avskedande av sikhisk järnvägselektriker som 

vägrade att bära skyddshjälm. Kommittén ansåg inskränkningen vara legitim för att skydda den 

allmänna säkerheten och hälsan utan att diskutera huruvida det är någon skillnad på dessa 
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inskränkningsgrunder.171 Vissa religiösa övertygelser kan komma i konflikt med statlig sjukvård. 

När en obligatorisk statlig sjukvårdsåtgärd är nödvändig för att skydda den allmänna hälsan (t.ex. 

vaccinering) kan motstridigare religiösa övertygelser säkerligen inskränkas. Frågan om stater även 

har en rätt att skydda en enskild individs hälsa mot hans eller hennes religion är dock mer 

problematiskt eftersom detta skulle kunna anses strida mot artikel 17 och 18 i ICCPR172 Denna 

fråga skulle kunna komma upp exempelvis om en person tillhörande Jehovas vittnen vägrar att ta 

emot blod genom blodtransfusion även om detta skulle vara den enda chansen för personen att 

överleva. Dock fann kommittén i K. Singh Bhinder-fallet att inskränkningen var legitim trots att K. 

Singh hävdade att hjälmen endast berörde hans egen hälsa och säkerhet.173  

 

5.2.2.3.  Nödvändigt för att skydda moral/sedlighet 

I Generalkommentar nummer 22 konstaterade MR-kommittén att begreppet moral härstammar från 

många sociala, filosofiska och religiösa traditioner och följaktligen får begränsningar i rätten att 

manifestera en religion eller tro inte inskränkas i syftet att skydda moralen som baseras på principer 

som härrör ur en enda tradition.174 MR-kommittén har uttryckt oro när konventionsstater, i deras 

rapporter, tolkat moral subjektivt eller härlett den från en enda tradition.175 Med anledning av detta 

tenderar stater inte att enkom använda sig av denna inskränkningsgrund, varken i staternas rapporter 

till MR-kommitténs eller i svaromål i Europadomstolens praxis. När stater har gjort det har dock 

Europadomstolen och kommissionen varit generösa mot staterna genom att de dem ett brett 

tolkningsutrymme, vilket inte MR-kommittén ger.176 

 

5.2.2.4.  Nödvändigt för att skydda andras grundläggande rättigheter 

Av artikel 5 i ICCPR kan man utläsa att konventionen inte bara erkänner att varje människa 

rättigheter utan också ansvar och skyldigheter gentemot andra människor och samhället som man 

hör till. Artikel 18.3 tillåter inte inskränkningar för att skydda andras generella fri- och rättigheter 

utan bara för deras ”grundläggande fri- och rättigheter”. I den engelska versionen av artikeln står 

det ”fundamental rights and freedom” och de fri- och rättigheter som får skyddas är framförallt de 

subjektiva rättigheter som, i jämförelse med andra fri- och rättigheter, är starkare skyddade (t.ex. 
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genom att skyddas i grundlag).177 Konventionsstater får alltså endast inskränka individers 

religionsfrihet för att skydda sådana grundläggande eller fundamentala fri- och rättigheter som finns 

i deras rättssystem. Termen ”grundläggande fri- och rättigheter” refererar också till de fri- och 

rättigheter som anges i ICCPR och UDHR som får skyddas oavsett om de åtnjuter en stats 

grundlagsskydd eller inte. När religiöst utövande förespråkar rasistiskt eller religiöst hat kan (eller 

måste) den förbjudas eftersom att sådant förbud är nödvändigt enligt artikel 20.2 i ICCPR och 

motsvarar det krav som ställs på konventionsstaterna enligt artikel 26 om att de ska garantera alla 

personer likvärdigt och effektivt skydd mot diskriminering utifrån ras eller religion. 

 

5.2.3.  Nödvändig 

För att inskränkning inte ska vara i strid med artikel 18.3 måste den vara nödvändig vilket medför 

att inskränkningen måste vara proportionerlig. Till skillnad mot EKMR:s artikel 9 innehåller 

klausulen 18.3 inte begreppet ”i ett demokratiskt samhälle”. Det relevanta kriteriet för att en 

inskränkning ska anses vara nödvändig enligt artikel 18.3 är sålunda inte ett allmänt demokratiskt 

minimum, utan enkom huruvida inskränkningen är proportionerlig i det enskilda fallet.178 MR-

kommittén tenderar att inte ge någon utförlig motivering för sin ståndpunkt i denna fråga och har 

undvikit att diskutera detta när frågan inte tagits upp av den klagande179 eller av den stat som varit 

part.180 Ett fall där kravet diskuterades relativt ingående är Malakhovsky och andra mot Vitryssland. 

Där hade staten vägrat att registrera en religiös grupp som ett religiöst samfund vilket medförde att 

gruppen inte kunde etablera undervisningsinstitutioner eller bjuda in utländska religiösa dignitärer 

till Vitryssland. Kommittén ansåg att staten inte kunde visa varför det var nödvändigt att en religiös 

grupp var tvunget att ha en godkänd laglig adress som uppnådde vissa krav samt att det var 

nödvändigt att lokalen skulle kunna användas för religiösa ceremonier, ritualer och andra 

sammankomster. Kommittén fann med anledning av detta att vägran att registrera gruppen som ett 

religiöst samfund innebar en olämplig inskränkning av gruppens tillhörande medlemmars 

religionsfrihet och att inskränkningen inte nådde upp till de krav som ställs i artikel 18.3. I de redan 

nämnda fallen Myung-Jin Choi och Yeo-Bum Yoon mot Sydkorea, som handlade om två individers 

vägran att delta i obligatorisk militär tjänstgöring på grund av religiösa skäl, fann Kommittén att 

staten inte hade visat att lagen som tvingade alla invånare i landet att undgå tjänstgöringen var 

nödvändig eftersom att den hade kunnat utformas på ett sätt så människor som ansåg att det var i 
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strid med deras religiösa övertygelser hade kunnat få underkasta sig en annan typ av tjänstgöring.181 

I det redan nämnda fallet Malcolm Ross mot Kanada, gjorde Kommittén en slags 

nödvändighetsavvägning mellan skolsystemets roll, influensen från lärare på unga barn, de särskilda 

skyldigheter och ansvar som kommer med en utövning av rätten till yttrandefrihet samt skolans 

skyldighet att försäkra att diskriminering inte legitimeras av yttrandefriheten.182 Den tydligaste 

vägledningen från MR-kommitténs beträffande tolkningen av begreppet ”nödvändigt” uttrycks i 

Generalkommentar nummer 22 där det konstateras att begränsningar endast får göras för de 

ändamål de är föreskrivna för och att de måste vara direkt relaterade till dessa samt proportionerliga 

för att uppnå de behov som begränsningarna grundar sig på.183 Syrakusaprinciperna fastslår att 

inskränkningar inte får företas på ett sätt som äventyrar rättighetens kärna, och att alla 

begränsningsklausuler ska tolkas strikt och i förmån för rättigheterna i fråga.184 
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6. Jämförelse 
 

Europakonventionens artikel 9 skulle efterlikna artikel 18 i UDHR så långt det var möjligt när den 

tillkom. Den har också stora likheter med artikel 18 i ICCPR till ordalydelsen. I detta kapitel 

kommer en jämförelse göras mellan tolkningen och tillämpningen av artikel 9 EKMR och artikel 18 

ICCPR utifrån den praxis och fakta som lagts fram i kapitel 4 och 5. Enligt artikel 31 i 1969 års 

Wienkonvention ska ett traktat (vilket innefattar en konvention) tolkas ärligt i överensstämmelse 

med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av 

traktatens ändamål och syfte. Enligt artikel 31.2 ingår hela traktatet samt andra överenskommelser 

och accepterande dokument och enligt artikel 31.3 b) ska även hänsyn tagas till efterföljande praxis 

vid traktatens tillämpning. Praxis syftar här till praxis mellan traktatens parter och inte till 

domstolspraxis. Reglerna i 1969 års Wienkonvention är dock till stor del dispositiva185 och det är 

alltså inte oförenligt med traktatreglerna i Wienkonvention om religionsfrihetsartikeln i dessa två 

traktat får olika innebörd och betydelse.  

 

6.1. Skyddsområdet 
 

Religionsfriheten så som den följer av ICCPR och Europakonventionen skyddar inte bara de stora 

religionerna utan även mindre religioner samt andra typer av trosuppfattningar som pacifism och 

ateism. Rättigheten är uppdelad i en absolut- och en relativ del och bägge artiklarna garanterar 

negativ religionsfrihet. Det finns dock ganska stor skillnader mellan artikel 9 EKMR och artikel 18 

ICCPR när det kommer till artiklarnas skyddsomfång för manifestering av religion eller tro. Medan 

MR-kommittén använder sig av artikel 6 i 1981 års deklaration samt vad Special rapportören uttalat 

om vad som utgör skyddsvärda manifesteringar av religion så har de europeiska institutionerna 

utvecklat vissa principer som utgör krav som måste vara uppfyllda för att en manifestering ska 

skyddas av artikel 9 EKMR. Dessa principer utgörs av ett krav på en viss anknytning mellan 

religionen och manifesteringen samt en nödvändighetsprincip som kräver att manifesteringen utgör 

en nödvändig del av religionen. Även Kommittén ställer ett visst krav på anknytning mellan 

religion och manifestering men EKMR erbjuder ett snävare omfång av manifesteringar som 

skyddas än ICCPR.186 Det är inte helt självklart vad Europadomstolen menar med 

anknytningskravet och inte heller hur nödvändighetsprincipen ska tillämpas i varje enskilt fall. 

Dock förbisåg Europadomstolen nödvändighetsprincipen i Leyla Sahin mot Schweiz vilket kan peka 
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på att domstolen är beredda att lämna denna princip för att istället göra en mer subjektiv bedömning 

i varje enskilt fall. I Leyla Sahin-fallet räckte det med att Sahin själv ansåg att det utgjorde ett krav 

från hennes religion att bära muslimsk huvudduk för att domstolen skulle konstatera att hennes val 

att bära slöja var motiverat eller inspirerat av religion och därmed ett av artikel 9 skyddat 

manifesterande. Om domstolen fortsätter på detta spår kommer förmodligen skyddsomfånget i 

artikel 9 EKMR bli minst lika omfattande som artikel 18 ICCPR. 

 

6.1.1. Reservationer vs. tolkningsutrymmet 

Medan Europadomstolen ger staterna ett visst tolkningsutrymme att själva avgöra vad som utgör en 

nödvändig inskränkning av individers religionsfrihet så kan stater reservera sig mot artiklarna i 

ICCPR enligt Generalkommentar nummer 24. En reservation mot artikel 18 innebär att MR-

kommittén inte kan granska huruvida staten gjort en överträdelse mot den och kan inte erbjuda 

religiösa minoriteter något skydd utifrån just den artikeln. Det går dock även att reservera sig mot 

artiklarna i EKMR enligt artikel 57 som säger att förbehåll kan göras i den mån en lag, som gäller 

vid tiden för statens tillträde till konventionen, inte överensstämmer med konventionen. Förbehåll 

av allmän karaktär (dvs. enligt Wienkonventionen) är dock inte tillåtna. Möjligheten att göra 

förbehåll gäller i samband med tillträdet till konventionen och en stat kan inte reservera sig mot en 

artikel i efterhand. Det är bara ett land som har gjort ett förbehåll mot artikel 9 EKMR. Detta land 

var Norge och den reservationen drog Norge tillbaka redan år 1956.187 Även om fler länder gjort 

reservationer mot artikel 18 ICCPR än artikel 9 EKMR så går det inte att säga att möjligheten till att 

göra reservationer enligt Generalkommentar nummer 24 innebär en lika stor fördel för staterna när 

de vill undvika att bli granskade för överträdelser mot religionsfriheten som tolkningsutrymmet. 

Reservationer kan leda till att stater gör invändningar och avbryter andra samarbeten med länder för 

att göra påtryckningar på staten som gjort reservationen. Man kan få ett dåligt internationellt 

anseende om man gör en reservation. Tolkningsutrymmet erbjuds också närsomhelst och stater 

behöver inte göra något för att tillerkännas det.  

 

 

 

 

                                                
187 Evans, s. 49. 



6.2. Inskränkningar 
 

Inskränkningar av religionsfrihetens relativa del får göras enligt både artikel 9 EKMR och artikel 18 

ICCPR. Enligt artikel 9.2 EKMR får envars frihet att utöva sin religion eller tro endast underkastas 

sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa 

eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter. Enligt artikel 18.3 ICCPR får friheten att 

utöva sin religion eller trosuppfattning endast underkastas de inskränkningar som är angivna i lag 

och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller 

sedligheten eller andras grundläggande rättigheter och friheter. Det är i stort samma krav som ställs 

för att begränsningar av religionsfriheten ska vara tillåtna enligt dessa artiklar; de ska vara 

föreskrivna i lag och de ska vara nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, ordningen, 

folkhälsan eller moralen eller andras fri- och rättigheter. Nedan kommer dock en jämförelse som 

visar att det finns vissa påtagliga skillnader mellan hur dessa krav och grunder tolkas och tillämpas 

av de olika organen. 

 

6.2.1.  Föreskrivet i lag 

Både de europeiska institutionerna och MR-kommittén godkänner föreskrifter av lägre rang som 

lag. Själva syftet med att en inskränkning måste vara föreskriven i lag för att den inte ska vara i strid 

med religionsfrihetsartiklarna är för att motverka att stater agerar alltför fritt mot aktiveter som de 

tycker skadar det gemensamma intresset och att det finns en viss nivå av förutsägbarhet för staters 

maktutövning. Europadomstolen och Kommissionen har i flera fall varit ganska stränga i sin 

bedömning om kravet på ”föreskrivet i lag” varit uppfyllt och därmed underkänt staters åberopade 

lagstöd.188 Om man utgår från MR-kommitténs begränsade praxis i denna del så ser man i Malcolm 

Ross-fallet att Kommittén inte ifrågasätter och analyser huruvida staten uppfyllt detta krav om den 

nationella domstolen ansett att kravet är uppfyllt. De europeiska institutionerna har istället 

underkänt relativt många staters lagar för att de inte nått upp till kravet på ”föreskrivet i lag” 

eftersom att de varit godtyckliga, oförutsägbara och otydliga. Kommittén ställer dock ett krav på att 

en lag inte får underminera de rättigheter som garanteras i artikel 18 i ICCPR och precis som de 

europeiska institutionerna ställer de krav på att lagen ska vara förutsägbar och tillgänglig för att den 

ska godkännas. Praxis pekar dock på att de europeiska instituten här varit strängare mot staterna för 

att de ska anses ha uppfyllt kravet på ”föreskrivet i lag” än vad MR-kommittén har varit. 

                                                
188 Se exv. Hasan och Chaush mot Bulgarien, 2002, domstolen och Boychev och andra mot Bulgarien, 2011, 

domstolen. 



6.2.2. Legitimitet 

Både artikel 18 och EKMR artikel 9 innehåller fem inskränkningsgrunder som verkar vara identiska 

vid en första anblick. Det finns dock stora skillnader mellan de europeiska institutionernas och MR-

kommitténs tolkning och tillämpning av dessa. 

 
 6.2.2.1. Allmänna ordningen och säkerheten 

Varken MR-kommittén eller Europadomstolen gör någon större skillnad mellan begreppen den 

allmänna säkerheten och ordningen trots att de utgör sig för att vara separata grunder för 

inskränkningar. En anledning till att det är viktigt att kunna inskränka religionsfriheten för att 

skydda den allmänna säkerheten och upprätthålla den allmänna ordningen är för att vissa religiösa 

grupper kan uppmana eller organisera våldshandlingar. Det föreligger stora skillnader mellan hur 

MR-kommittén tolkar och tillämpar inskränkningsgrunderna ”skyddet av den allmänna säkerheten 

och ordningen” med hur de europeiska institutionerna tolkar och tillämpar ”skyddet av den 

allmänna säkerheten och upprätthållandet av den allmänna ordningen”. FN:s inskränkningsgrunder 

är betydligt snävare än de europeiska och enligt Syrakusaprinciperna kan den allmänna säkerheten 

åberopas som en grund för inskränkning av individuella rättigheter endast när nationens existens, 

territoriella integritet eller politiska självständighet hotas. Historiskt sett har stater kunnat åberopa 

skyddet av den allmänna ordningen som legitim inskränkningsgrund för Europadomstolen i stort 

sett så fort det rört sig om en situation som är obekväm för staterna.189 MR-kommittén följer istället 

Syrakusaprinciperna som säger att stater måste visa att denna inskränkningsgrund syftar till att 

säkra samhällets verksamhet och funktion eller de grundläggande principer som samhället är byggt 

på, eller syftar till att garantera respekt för mänskliga rättigheter.190 Fallen Buscarini och andra mot 

San Marino och Serif mot Grekland visar dock att Europadomstolen sedan 90-talet börjat ställa 

högre krav på staterna för att de ska anses uppfylla kravet på legitim inskränkning för att skydda 

allmän ordning och säkerhet.  

 

 Special rapportören uttalade sig mer tolerant gentemot friheten att få bära religiös klädsel i en 

rapport än vad de europeiska institutionerna gjort i sin praxis (exv. S.A.S. mot Frankrike). I 

rapporten betonade Special rapportören att bära hijab eller annan särskiljande klädsel orsakar endast 

problem i den mån man använder religion för att uttrycka attityder och intolerans mot andra eller 

rimligen om det kan orsaka allvarliga hot mot den allmänna ordningen. Om den smälter in med 

landets form av klädsel och används normalt bör den inte ge upphov till begränsningar, 

                                                
189 Håkansson mot Sverige, 1983, kommissionen. 
190 Conte, och Burchill, s. 56. 



reservationer eller invändningar, även när det berör officiella dokument.191 MR-kommittén hade 

därmed, med största sannolikhet, inte godkänt Frankrikes förbud mot att bära ansiktstäckande 

religiös klädsel på offentlig plats i målet S.A.S. mot Frankrike och istället ansett att det rörde sig om 

en otillåten kränkning av religionsfriheten. 

 

6.2.2.2. Hälsa 

När det kommer till inskränkningen till skyddet av hälsa så är det nog den inskränkningsgrund som 

de europeiska institutionerna och MR-kommittén tolkar och tillämpar mest likartat. Det finns inga 

betydliga skillnader utan praxis visar att inskränkningar till skyddet av hälsa kan vara legitimt både 

för att skydda andra personers hälsa samt skydda religionsutövarens egen hälsa. En relevant fråga 

man kan ställa sig är dock hur MR-kommittén hade dömt i ett fall med samma förutsättningar som i 

Sju individer mot Sverige där Kommissionen ansåg att stater får ingripa i föräldrars religiösa 

utövande för att skydda deras barns hälsa. I det fallet klagade föräldrar på en lag som förbjöd 

föräldrar från att aga sina barn för att de ansåg att de hade en biblisk rätt till att göra detta och att 

detta var en otillåten inskränkning av deras religionsfrihet. ICCPR artikel 18.4 tillhör som sagt den 

absoluta delen av religionsfriheten. Å andra sidan använder även MR-kommittén sig av 1981 års 

deklaration där artikel 5(5) säger att barn inte får växa upp i en miljö där religiöst praktiserande kan 

skada barnets fysiska eller mentala hälsa eller hämma barnets fulla utveckling. 

 

6.2.2.3. Moral 

När det kommer till moral finns det ganska stora skillnader. Medan MR-kommitténs praxis är tydlig 

med att skyddet av moral inte får hänföra sig en till moral baserad på principer ur en enda tradition, 

ger Europadomstolen staterna ett extra stort tolkningsutrymme för att själva avgöra vilken moral 

som ska skyddas. Europadomstolens tolkningsutrymme är här väldigt problematiskt för skyddet av 

religiösa minoriteters religionsfrihet om moralen i ett land inte respekterar eller är intolerant mot 

andra religiösa kulturer än den egna. Fallet Johnston mot Irland visar delvis detta.  

 

6.2.2.4.  Andras fri- och rättigheter 

Vad gäller inskränkningar till skydd av andras fri- och rättigheter är det framförallt de 

grundläggande fri- och rättigheter som finns i de respektive rättighetsdokumenten samt i staters 

grundlagar som är skyddsvärda. I Karahmeed mot Bulgarien konstaterade domstolen att det finns 

tre principer för att garantera att allas fri- och rättigheter skyddas i en stat: Staten måste säkerställa 
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att rättigheterna är skyddade; staten måste införa en rättslig ram för att skydda dessa rättigheter samt 

se till att de respekteras i praktiken samt att staten har ett tolkningsutrymme för att uppnå denna 

balans. Tolkningsutrymmet kan förmodligen leda till att Europadomstolen i framtiden kommer 

godkänna staternas tillvägagångssätt för att uppnå denna balans i mindre uppenbara fall än 

Karahmeed-fallet, vilket kan leda till att religiösa minoriteters religionsfrihet både får ge vika för 

andras fri- och rättigheter samt för andras religionsfrihet. Ett fall som på flera sätt är oroväckande är 

S.A.S. mot Frankrike där domstolen ansåg att den franska principen ”living together” kunde 

härledas till andras fri- och rättigheter. Det var ett långsökt och vagt resonemang som domstolen 

förde och det förbud som franska staten satte upp om att inte få bära ansiktstäckande klädsel på 

offentliga platser innebar en grov inskränkning av många människors religionsfrihet. Man kan fråga 

sig om ”living together” egentligen utgör en ny legitim inskränkningsgrund. Oavsett om det gör det 

eller inte visar målet väldigt tydligt Europadomstolens inställsamhet gentemot staterna vilken är till 

kraftig nackdel för religiösa minoriteters utövande av religionsfrihet. 

 

6.2.3. Nödvändigt 

Till skillnad mot artikel 9 EKMR innehåller inte artikel 18.3 ICCPR begreppet ”i ett demokratiskt 

samhälle”. Det relevanta kriteriet för att en inskränkning ska anses vara nödvändig enligt artikel 

18.3 är sålunda inte ett allmänt demokratiskt minimum, utan enkom huruvida inskränkningen är 

proportionerlig i det enskilda fallet.192 Den stora skillnaden mellan hur MR-kommittén och 

Europadomstolens bedömer begreppet ”nödvändigt” är hur Europadomstolen ger staterna ett 

tolkningsutrymme för att själva bestämma om en inskränkning är ”nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle”.193 Eftersom MR-kommittén inte ger stater något tolkningsutrymme är kravet på 

”nödvändigt” som artikel 18.3 ställer, i teorin, svårare att leva upp till för staterna än det krav på 

”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” som Europadomstolen ställer. MR-kommittén ska göra en 

proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall men det är något som Kommittén brukar undvika att 

göra på ett ingående och utförligt sett.  

 

Det finns stora likheter mellan fallen Metropolitan Church of Bessarbia och andra mot Moldavien 

och Malakhovsky och andra mot Vitryssland då de båda handlar om stater som vägrat registrera 

vissa religiösa grupper som religiösa samfund vilket medfört att de inte haft tillgång till vissa 

rättigheter. Både MR-kommittén och Europadomstolen fann att staterna inte kunde visa att denna 

typ av inskränkning uppfyllde kravet på nödvändighet.   
                                                
192 Nowak, s. 426. 
193 Se exv. Handyside mot Förenade kungariket, 1976, kommissionen. 



6.3. Locke och Williams 
 

Det är inte alltför långsökt att säga att de europeiska institutionernas tankesätt påminner mer om 

John Lockes åsikter än Roger Williams. Den till synes gränslösa tolerans som Williams 

förespråkade går inte att finna i Europadomstolens och Kommissionens praxis. Det går dock inte 

heller säga att de europeiska institutionernas tankesätt är helt i linje med Lockes. I Dahlab mot 

Schweiz framhöll domstolen att det var viktigt att bevara den religiösa harmoni som finns i Europa 

och ifrågasatte huruvida det kunde vara möjligt att förena bärandet av religiösa huvudbonader med 

den tolerans, respekt för andra, jämlikhet och ickediskriminering som existerar i Europas 

grundläggande rättsuppfattning.194 Locke menade ju att religion och politik inte hörde ihop och här 

verkar domstolen peka på att de är oskiljbara. Men likheter med Locke kan man finna i de 

europeiska institutionernas inställsamhet mot medlemsstaterna. Locke ifrågasatte aldrig det 

anglikanska etablissemanget och Europadomstolen och Kommissionen har inte ifrågasatt staters 

välvillighet. En annan likhet de delar är det kristna synsättet som Locke argumenterade utifrån och 

som även Europadomstolen tenderar att utgå ifrån. Även om man inte kan säga att MR-kommitténs 

praxis visar att de till fullo följer Williams fotspår så går det inte att finna samma kristna, 

västerländska synsätt i dess praxis som i de europeiska institutionernas. Den typ av tolerans som 

Special rapportören förespråkade angående religiös klädsel är också i linje med Williams åsikter.195 

Man skulle därför kunna säga att FN:s organ är mer lika Williams i det etiska argumenterandet än 

de europeiska institutionerna.  

 

6.4. Sammanfattning 
 
Sett till ordalydelsen är artikel 18 ICCPR och artikel 9 EKMR väldigt lika. Men som jag redovisat 

ovan finns det ganska stora skillnader mellan hur MR-kommittén och de europeiska institutionerna 

tolkar och tillämpar sina respektive artiklar. Den största skillnaden är det ganska så omfattande 

tolkningsutrymme som staterna erhåller från Europadomstolen för att själva avgöra vad som utgör 

en nödvändig inskränkning.  

 

Det utrymme som staterna erhåller i och med tolkningsutrymmet går inte riktigt att jämföra med det 

utrymme som stater kan erhålla genom att göra reservationer mot artikel 18 ICCPR. Även om en 

reservation mot artikel 18 skulle innebära att Kommittén inte kan granska den staten för 
                                                
194 Dahlab mot Schweiz, 2001, domstolen. 
195 Se UN Doc. E/CN.4/2001/63 (2001), p. 7, para. 17 (Azerbajdzjan). 



överträdelser mot artikeln så måste dels Kommittén godkänna reservationen och dels kan stater göra 

invändningar mot reservationen och förklara att de inte godtar reservationen. Dessutom kan stater få 

ett dåligt internationellt rykte och kan bli uteslutna från affärsavtal m.m.  Man kan säga att 

Kommittén följer mer tydliga riktlinjer som Syrakusaprinciperna och artikel 6 i 

religionsfrihetsdeklarationen än Europadomstolen som istället är mer flexibla i sitt dömande.  

 

Artikel 9 EKMR erbjuder ett snävare omfång av manifesteringar som skyddas än artikel 18 ICCPR. 

Detta kan dock ändras om Europadomstolen fortsätter att gå ifrån nödvändighetsprincipen. Vad 

gäller kravet på ”föreskrivet i lag” så visar praxis att de europeiska institutionerna varit mer stränga 

än Kommittén i bedömningen om en lag ska anses vara föreskriven. Vid skyddet av allmän ordning 

och säkerhet så har dock Europadomstolen och Kommissionen varit betydligt mer generösa i sin 

bedömning om staterna verkligen haft detta legitima syfte än Kommittén. Viss praxis visar dock att 

Europadomstolen börjat bli hårdare mot staterna i denna bedömning. Det finns ingen nämnvärd 

skillnad mellan de olika internationella organens inställning till skyddet av hälsa. Däremot finns det 

stora skillnader när det kommer till skyddet av moral då Kommittén varit väldigt tydliga med att 

moralen som ska skyddas inte får hänföra sig till en enda tradition. Europadomstolen ger här istället 

konventionsstaterna ett extra stort tolkningsutrymme. Andras fri- och rättigheter hänvisar 

framförallt till de andra rättigheter som erkänns i respektive konvention. Dock kan även andra fri- 

och rättigheter vara skyddsvärda. Fallet S.A.S. mot Frankrike visar att Europadomstolen även kan 

erkänna principer som rättigheter. Förmodligen hade inte MR-kommittén dömt likadant i detta fall, 

dels för att inskränkningen inte hade ansetts vara nödvändig och dels för att de inte skulle härleda 

denna princip till skyddsvärda fri- och rättigheter. Kravet på ”nödvändigt” enligt artikel 18 ICCPR 

är svårare att leva upp till än kravet på ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” som artikel 9 

EKMR ställer. 

 

En slutsats som går att dra utifrån denna del är att Europakonventionen erbjuder ett skydd som på 

många sätt är enklare för staterna att inskränka än skyddet som ges av ICCPR.  

  



7. Analys 

 

I olika rättsliga dokument beskrivs religionsfriheten som en grundpelare i en fungerande 

demokrati.196 Demokrati är ett otydligt begrepp vars innebörd är omtvistad. Man kan dock säga att 

den övergripande idén med demokrati är ett system där folket styr och därmed där majoriteten styr. 

Det är förmodligen inte denna definition som avses i de rättsliga dokument där religionsfrihet anges 

vara ett fundament i en demokrati. Förmodligen avses med denna form av uttalanden att respekten 

av religiösa minoriteter är en fundamental del av demokratin. När religionsfriheten som rättighet 

aktualiseras handlar det i de flesta fall om att minoritetsgruppers intressen hamnar i konflikt med 

majoritetens intressen. När det gäller förståelsen för och skyddet av företeelser som sker inom 

ramen för vad som kan kallas majoritetssamhället är kultur och traditionsargumenten tungt vägande 

i motsats till hur dessa argument värderas gällande minoritetsuttryck. Bland annat Dahlab-målet 

och Lautsi-målet visar det. Enligt ett demokratiargument framgår det att om en majoritet av 

befolkningen vill att landet ska präglas av en viss kultur så bör det vara så för att beslutet ska vara 

förankrat i den demokratiska processen. Roger Williams såg en religiös majoritet som ett hot mot 

religiösa minoriteters frihet och jämlikhet eftersom majoriteten kommer kuva och inskränka 

minoriteternas medvetandeutrymme. Även om ett samhälle består av en sekulär eller religiös 

majoritet så går det förmodligen inte att undvika detta. Å andra sidan brukar pluralism anses vara 

värdefullt i en demokrati. Att tillvarata minoritetsrättigheter kan anses vara en del av en fungerande 

demokrati. Det kan dock sägas att det föreligger en inneboende konflikt mellan de liberala, 

demokratiska systemen och religionens roll i samhället. Konflikten kan sägas ligga i att en del av de 

stora fri- och rättighetstraditionerna har sin grund i religion och det gudomliga och heliga. Den 

liberala synen på rättigheter kan kopplas till rationalitet och politik. I och med att samhällen blir 

mer och mer sekulariserade har fri- och rättigheter kommit att relateras till det mänskliga förnuftet 

istället för det gudomliga. En konsekvens av att förnuftet värderas så högt är att allting bedöms 

utifrån förnuftsbaserade argument, även religion och dess innehåll.  

 

En viktig självklar skillnad mellan de europeiska institutionernas praxis och MR-kommitténs är att 

MR-kommittén jobbar internationellt över i stort sett hela världen. Det innebär att religionsfriheten 

enligt FN:s dokument ska kunna appellera till samtliga av världens kulturer och samhällen. De 

diskussioner och oenigheter som rört religionsfriheten i FN:s kontext har handlat till stor del om hur 

odemokratiska och religiösa stater ska förhålla sig till religionsfrihet. I Europa har vi inte samma 

problem eftersom Europa i överlag är sekulariserat. Men om man tittar i Europadomstolens och 
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Kommissionens praxis kan man dock se att det finns en påtaglig skillnad mellan staters 

inskränkningar i Öst- och Västeuropa. Flera av de stater som ingick i forna Sovjetunionen är 

överrepresenterade i mål från Europadomstolen där enskildas fri- och rättigheter kränks. Enligt 

Taylor handlar det om att nya religiösa rörelser ses som ett hot mot processen att återuppbygga den 

nationella identiteten i dessa länder efter kommunismens plötsliga fall.197 En annan förklaring är 

den historiska frånvaron av individuella fri- och rättigheter i dessa forna kommunistiska stater. Man 

kan också urskilja en viss tendens av mer oneutrala och odemokratiska inskränkningar i de 

Östeuropeiska länderna i jämförelse med de Västeuropeiska. Ett väldigt tydligt exempel är Moscow 

Branch of the Salvation Army mot Ryssland, som gällde de ryska myndigheternas vägran att 

registrera en avdelning av Frälsningsarmén som religiöst samfund med motiveringen b.la. att det 

rörde sig om en paramilitär organisation med medlemmar som bär uniform och är en organiserad 

armé.198 Det finns dock exempel där västeuropeiska länder gjort den här typen av inskränkningar 

där bristen på neutralitet varit väldigt påtaglig. Ett exempel är fallet Religionsgemeinschaft der 

Zeugen Jehovas och andra mot Österrike där Jehovas Vittnen hade försökt i 20 år bli registrerade 

som ett religionssamfund i Österrike och därmed erhålla rättskapacitet men inte fått göra det.199 

Men antalet fall av detta slag som gäller länder i Östeuropa är betydligt fler.200 Det jag vill peka på 

är att det bara i Europa existerar flera synsätt på mänskliga rättigheter och att alla stater är inte lika 

demokratiska. Om man tittar på världen i sin helhet så finns det självklart ännu fler kulturella och 

ideologiska skillnader. Trots det är MR-kommittén strängare mot stater i bedömningen om en 

inskränkning ska anses vara nödvändig och legitim. Detta beror på att Europadomstolen ger staterna 

ett ganska stort tolkningsutrymme vilket innebär att staterna själva ges en möjlighet att bestämma 

vad som utgör en nödvändig inskränkning. Tolkningsutrymmet leder till ett svagt minoritetsskydd 

och diskriminering av religiösa minoriteter i både Öst- och Västeuropa. Tolkningsutrymmet medför 

ett större handlingsutrymme samt större utrymme för egna tolkningar för staterna medan MR-

kommittén istället följer Syrakusaprinciperna vilka förespråkar striktare tolkningar av 

inskränkningsklausulerna. Till skillnad mot Europadomstolens domar så är dock MR-kommitténs 

beslut inte bindande. Detta innebär att stater inte behöver följa besluten. Europadomstolens domar 

är däremot bindande och det är förståeligt att domstolen är mer tillmötesgående mot 

konventionsstaterna eftersom ingenting hindrar konventionsstater från att lämna konventionen. 

Detta kan utgöra en förklaring till varför domstolen till viss del är så försiktig med att låta staterna 

                                                
197 Taylor, s. 3. 
198 Moscow Branch of the Salvation Army mot Ryssland, 2006, domstolen. 
199 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas och andra mot Österrike, 2008, domstolen. 
200 Se exv. Church of Scientology Moscow mot Ryssland där myndigheternas åtgärder hade allvarligt försvårat 

Scientologikyrkans möjligheter till registrering som religiöst samfund; Biserica Adevarat Ortodoxa din Moldava 
och andra mot Moldavien där moldaviska staten vägrade att registrera samfundet ”Den sanna ortodoxa kyrkan i 
Moldavien” utan stöd i lag; Nolan och K. mot Ryssland där en amerikansk missionär inom den s.k. Moonkyrkan 
utvisats på grund av sin religiösa verksamhet. 



få ett tolkningsutrymme. Tolkningsutrymmet är omdiskuterat och kritiserat, det kan inte sägas vara 

förenligt med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och det är också motsägelsefullt mot 

Europakonventionens preambel samt viss praxis som handlat om den gemensamma europeiska 

(kristna) andan. Om det finns en sådan gemensam anda, varför ska staterna erhålla ett 

tolkningsutrymme för att bedöma vad som passar bäst i deras nationella kontext? Även om det finns 

vissa ”suspekta kategorier” av diskriminering som stater har svårt att rättfärdiga inskränkningar av 

så har inte religion placerats i en sådan suspekt kategori. Ett utfall av detta är att MR-kommittén 

inte har respekterat staters inskränkningar av religionsfriheten lika långtgående som Kommissionen 

och Europadomstolen gjort. S.A.S. mot Frankrike är ett exempel där Kommittén med största 

sannolikhet hade dömt annorlunda än Europadomstolen och istället funnit att det franska förbudet 

innebar en otillåten inskränkning av religionsfriheten. Detta eftersom Special rapportören har uttalat 

sig om vikten att tolerera olika typer av religiös klädsel och att inskränkningar inte bör göras.201  

 

Ett problem med kravet på ”föreskrivet i lag” är att en begränsning som är föreskriven i lag endast 

är tillåten om den har till syfte att skydda ett eller flera av de uppräknade skyddsintressena. Ju 

bredare och öppnare en lag är kan desto mindre av dess beståndsdelar definieras och desto svårare 

blir det att avgöra huruvida en lag har ett legitimt syfte och desto lättare blir det för en stat att göra 

anspråk på att ha ett av dessa legitima syften i sikte. Det är även ett problem att stater tenderar att 

åberopa flera olika inskränkningsgrunder i ett och samma fall. Roger Williams ansåg att man borde 

kunna tillåta undantag från lagar för medvetandets skull så länge inte människors uppträdande 

hotade freden eller den allmänna säkerheten. Att tillåta undantag från lagar för religioners skulle 

idag vara orimligt men däremot borde stater istället kunna visa att de har ett klart och tydligt skäl till 

en inskränkning som är motiverad utifrån en viss legitim grund. Framförallt Europadomstolen borde 

bli hårdare mot staterna i denna del och även avveckla tolkningsutrymmet.  

 

Religionsfriheten är en rättighet som på flera sätt inte har en given plats i ett sekulariserat och 

liberalt samhälle. Det är dock en väldigt viktigt rättighet för religiösa minoriteter. S.A.S. mot 

Frankrike kan man säga är ett mål som tydligt visar hur lätt det är för stater att visa att det finns 

viktigare intressen än skyddet av religionsfrihet för Europadomstolen. Ett tydligt exempel på 

Europadomstolens inställsamma attityd gentemot medlemsstaterna där religiösa minoriteters 

rättigheter får stå åt sidan för en stats fördomsfulla och intoleranta begränsning av möjligheten att få 

bära religiös klädsel på offentliga platser. Att tolka en princip om att folk ska visa respekt för 

varandra i ett samhälle så att nonchalerar människor som vill bära viss religiös klädsel är i sig ett 
                                                
201 UN Doc. E/CN.4/2001/63 (2001), p. 7, para. 17 (Azerbajdzjan). 



problem. Fallet gör religionsfriheten till en väldigt osäker rättighet och om Sahin-fallet på ett sätt 

var ett steg framåt mot ett starkare skydd för religiösa minoriteter så är S.A.S. mot Frankrike två 

steg tillbaka.  

  



8. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att religionsfriheten är en rättighet med oklart syfte för 

majoritetsbefolkningen i ett sekulariserat europeiskt samhälle. Tolkningsutrymmet är problematiskt 

av flera anledningar. Olika stater ges olika tolkningsutrymme i olika fall och det finns inget 

rättfärdigande med det i fall där en majoritet står emot en minoritet. Roger Williams var kritisk mot 

det dåvarande religiösa etablissemanget eftersom att det var oundvikligt att ett en religiös stat skulle 

inskränka och kuva religiösa minoriteters andliga och religiösa sökande. Det kristna arvet i Europa, 

staternas tolkningsutrymme samt Europadomstolens stundom intoleranta och trångsynta tolkning 

och tillämpning av religionsfriheten leder till att religiösa minoriteters utövande inskränks på ett sätt 

som ofta blir diskriminerande. Williams insikter och toleranta synsätt skulle därmed vara lika 

aktuella idag som de var på 1600-talet. I Europa finns det länder som är mindre demokratiska än 

andra och det finns en växande främlingsfientlig politik i många länder. Därför är Europas religiösa 

minoriteter i behov av ett starkare överstatligt skydd av religionsfriheten än det som 

Europadomstolen och MR-kommittén ger. 
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