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Svenska och engelska fri- och rättigheter – En rättshistorisk komparativ studie                                Johan Nilsson 

Sammanfattning 
 
Numer är fri- och rättigheter som skyddas för de enskilda medborgarna något som måste 
anses självklart i de allra flesta stater och rättssystem. Synen på fri- och rättigheter kan dock 
traditionellt sett skilja sig ganska mycket åt beroende på vilket lands lagar och regler som man 
väljer att studera. Olika system har givetvis funnit olika lösningar på hur dessa fri- och 
rättigheter ska skyddas, samt har även olika uppfattningar om vad som överhuvudtaget är fri- 
och rättigheter för den enskilda medborgaren. Vidare kan synen på om fri- och rättigheterna 
ska vara absoluta eller kunna inskränkas på olika sätt variera beroende på vilket lands 
rättssystem som granskas.  

Olika länder har vidare givetvis influerats av olika synsätt och ideologiska tankegångar 
genom åren. Detta är inte minst fallet när en jämförelse görs mellan Sverige och England. 
England med sitt Common Law-system har historiskt sett ett helt annat sätt att se på vad som 
är fri- och rättigheter för den enskilda än vad exempelvis Sverige har haft. England har 
överhuvudtaget länge ogillat att tala om sådant som absoluta fri- och rättigheter som inte kan 
inskränkas av det suveräna Parlamentet. Detta betyder givetvis inte att det helt saknats fri- och 
rättigheter i England historiskt sett, men dessa har kunnat inskränkas betydligt enklare än i ett 
land som skyddar fri- och rättigheterna genom sin grundlag. Skillnaden mellan hur fri- och 
rättigheter historiskt sett betraktats beror även delvis på att Sverige anammade naturrättens 
idéer om vissa absoluta fri- och rättigheter och kodifikation på ett helt annat sätt än vad 
England gjorde.  

På senare tid, speciellt efter andra världskrigets slut, har dock en viss utjämning skett i 
och med de internationella konventioner som undertecknats av både Sverige och England. 
Dessa kom till för att de kränkningar som människor utsatts för under andra världskriget 
aldrig skulle komma att upprepas. Fortfarande är det dock så att skyddet inte är exakt likadant 
för de svenska medborgarna som för de engelska samt att vissa fri- och rättigheter inte 
skyddas riktigt lika starkt inom en del områden i England jämfört med vad som är fallet i 
Sverige.   
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Förkortningar 
 
ECA – European Communities Act 1972 
 
EMRK – Europakonventionen om mänskliga rättigheter 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
FN – Förenta Nationerna 
 
HRA – Human Rights Act 1998 
 
IOCA – Interception of Communications Act 1985 
 
KU - Konstitutionsutskottet 
 
RF – Regeringsformen 
 
RIPA – Regulation of Investigatory Powers Act 2000 
 
RO – Riksdagsordningen 
 
SOU – Statens Offentliga Utredning 
 
TF – Tryckfrihetsförordningen 
 
UK – United Kingdom 
 
YGL - Yttrandefrihetsgrundlagen 
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1. Inledning 
 
I de allra flesta rättsordningar är numer fri- och rättigheter, som exempelvis rätten till liv, 
förbud mot tortyr, förbud mot slaveri eller förbud mot straff utan stöd av lagen, ansedda som 
självklara. Många nationer har undertecknat internationella konventioner såsom FN-
konventionen, Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter (EMRK) och EU:s ”Charter of 
Fundamental Rights of the European Union” (The Charter). Förutom EMRK är dessa inte 
rättsligt bindande för staterna men, anses trots detta vara av mycket stor vikt. Många 
rättsordningar har dessutom fört in dessa fri- och rättigheter, tillsammans med andra 
rättigheter så som till exempel yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet i sina respektive 
grundlagar. Sverige slår exempelvis fast vilka fri- och rättigheter deras medborgare har i 
regeringsformen (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). 
Anledningen till att dessa fri- och rättigheter förs in i grundlagen är att denna till sin karaktär 
ska vara svår att förändra. Det ska inte gå att hur som helst förändra fundamentala 
förutsättningar för den enskilde när det gäller dennes möjligheter att verka efter och lita till de 
fri- och rättigheter som numer i de flesta rättsordningar anses som självklara.  

I England har läget länge varit något annorlunda. Eftersom Parlamentet där traditionellt 
sett varit suveränt att stifta vilka lagar de vill, har det där inte funnits något konstitutionellt 
skydd för fri- och rättigheter. Synen på fri- och rättigheter har också länge varit något 
annorlunda jämfört med andra länder där det finns en längre tradition av kodifiering och 
användande av grundlagar. Detta betyder självklart inte att det helt saknats fri- och rättigheter 
för de brittiska medborgarna, tvärtom. Magna Charta från 1215, som är kanske det tidigaste 
nedskrivna dokumentet om fri- och rättigheter och ”Habeas Corpus”, som säger att ingen får 
bli anhållen eller kvarhållen om inte speciella förutsättningar föreligger är exempel på en 
mycket gammal regel som skyddar rätten till frihet, kan tas som borgen för att visa att det 
självklart funnits rättigheter även inom den engelska rättsordningen. Det konstitutionella 
skyddet för fri- och rättigheter har dock länge lyst med sin frånvaro. Detta, skall medges, har 
förändrats något i och med att United Kingdom (UK) skrev under Europakonventionen om 
Mänskliga Rättigheter 1950, erkände Europadomstolen som behörig att ta upp klagomål från 
brittiska medborgare 1966, men kanske framförallt i och med införandet av Human Rights 
Act 1998 (HRA). I och med HRA fördes till slut de fri- och rättigheter som stadgas i EMRK 
in i den inhemska lagstiftningen och fick därmed direkt verkan för de engelska medborgarna. 
Dessa lagar kan inte heller inskränkas av Parlamentet hur som helst utan att bryta mot EMRK. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att göra en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt 
när det gäller fri- och rättigheter, både avseende hur dessa fri- och rättigheter har betraktats 
historiskt, hur dessa har skyddats samt hur de numer skyddas. Författarens underliggande 
fundering rör huruvida länderna på senare år, i och med exempelvis medlemskap i EU och 
undertecknandet av EMRK, har kommit närmare varandra i synen på fri- och rättigheter. 
 
1.2 Frågeställning 
 
Hur skiljer sig historiskt sett synen på fri- och rättigheter åt inom den engelska rätten kontra 
den svenska rätten och har skillnaden utjämnats på senare år? 
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1.3 Metod 
 
Metoden som använts i denna uppsats är den rättsdogmatiska. Författaren har utfört en 
litteraturstudie och använt sig av relevant lagtext, praxis och doktrin. Detta har legat till grund 
för besvarandet av frågeställningen samt den komparativa delen av uppsatsen. 
 
1.4 Disposition och avgränsning  
 
Kapitel 1 kommer att innehålla en kort inledning, syftet med arbetet, metoden för detsamma, 
en frågeställning, en disposition och avgränsning samt en kort begreppsdefinition. I kapitel 2, 
som kommer att handla om de internationella konventionerna, avser författaren att ta upp FN, 
EMRK samt EU:s konventioner. Alla konventionernas regler i komplett form och med 
förklaring till varje artikel kommer inte att finnas, men exempel ges där detta anses relevant. 
Kapitel 3 behandlar Sverige. Här behandlas till en början svensk rättshistoria som en 
bakgrund. Denna kommer efter en kort bakgrund att ta sin huvudsakliga inledning runt 1700-
talets början eftersom det är då som fri- och rättighetsbegreppen på allvar börjar florera. I 
sektionen om den svenska rättshistorien kommer vissa politiska faktorer att tas med. Detta 
eftersom de är av vikt för det tankesätt som var rådande samt hur grundlagarna utformades 
vilket måste anses ha relevans för hur fri- och rättigheterna numer ser ut i Sverige. Kapitel 3 
behandlar avslutningsvis de regler och det skydd för fri- och rättigheter som idag finns i 
Sverige i och med RF 2 kap. och de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. 
Inte heller här kommer dock en komplett förteckning av de regler som finns att göras, men 
liksom i kapitel 1 anges vissa relevanta exempel. I 4 kapitlet kommer England att behandlas. 
Till en början tas, liksom i kapitel 3, en viss historik upp angående det engelska rättssystemets 
tillkomst. Anledningen till den relativt stora mängd material som finns här är att det engelska 
Common Law-systemet skiljer sig markant från det system som svenska jurister normalt sett 
är vana vid. Därför har författaren ansett det vara av vikt att först förklara det engelska 
systemet något, inte minst eftersom det ligger till grund för hur det idag ser ut i England och 
för synsättet på exempelvis fri- och rättigheter. Kapitel 4 avslutas med aktuell nationell och 
internationell lagstiftning rörande fri- och rättigheter i England och undersöka om nationell 
lagstiftning på senare år har gått mot ett stärkt skydd för fri- och rättigheter eller tvärtom. I 
kapitel 5 kommer en komparativ analys utföras när det gäller synsättet på fri- och rättigheter i 
Sverige gentemot England och hur detta historiskt sett skilt sig åt. Här kommer anledningarna 
till dessa skillnader samt frågan om vi på senare tid närmat oss varandra i dessa avseenden 
besvaras. Kapitel 6 innehåller avslutningsvis en slutdiskussion som innefattar författarens 
egna synpunkter på, och tankar om, det aktuella ämnet samt delar av det resultat som 
redovisats i analysen. I den mån rättsfall tas upp i arbetet redovisas dessa endast på så sätt att 
innebörden av rättsfallet redovisas. Detta på grund av att det skulle ta för mycket utrymme att 
göra en utförlig redogörelse av varje rättsfall i den här uppsatsen. 
 
1.5 Begreppsdefinition 
 
United Kingdom (UK) – United Kingdom består av England, Skottland, Wales och 
Nordirland. Dessa består av tre skilda rättsordningar med egna domstolar och delvis egna 
lagar. Dessa är 1. England och Wales, 2. Skottland samt 3. Nordirland. I vissa fall kan 
Parlamentet välja att lagstifta för hela området. I de fall UK omnämns (framförallt i samband 
med internationella konventioner) avser det de lagar som hela UK förbundit sig att följa. I 
övrigt kommer främst att refereras till England och den engelska rättsordningen. 
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2. Internationella Konventioner 
 
2.1 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna   
 
De moderna idéerna om fri- och rättigheter kan härledas till efterdyningarna efter andra 
världskriget. Det var nu som de naturrättsliga idéerna om absoluta mänskliga rättigheter som 
härstammade, nu inte från Gud som varit fallet under naturrättens första glansdagar, utan från 
idéerna om att det fanns vissa värden som var goda i sig själva, åter fick luft under vingarna 
och började ta över istället för de idéer som menade att det var varje stats egen angelägenhet 
hur de egna medborgarna behandlades. 1948 utfärdade FN en allmän deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Deklarationen, som får ses som något av ett målsättningsstadgande 
eller en rekommendation till medlemsländerna, är väldigt vid i sitt omfång och i sina begrepp 
och tar upp ett brett spektra av rättigheter inom de privata, politiska, sociala, ekonomiska och 
kulturella områdena.  

Exempel på de politiska och medborgerliga fri- och rättigheter som tas upp är förbud 
mot diskriminering (Art. 2), rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, förbud mot slaveri 
och tortyr (Art. 3-5), rätt att betraktas som rättssubjekt (Art. 6), likhet inför lagen (Art. 7), 
förbud mot godtyckligt frihetsberövande (Art. 9), rätt till en rättvis process (Art. 10), rätt till 
privatliv (Art. 12), rörelsefrihet (Art. 13), asylrätt (Art. 16), äganderätt (Art. 17), 
religionsfrihet (Art. 18), yttrandefrihet (Art. 19), föreningsrätt (Art. 20) och rösträtt (Art. 21). 
När det gäller sociala ekonomiska och kulturella rättigheter omfattar dessa bland annat rätt till 
arbete (Art. 23), betald semester (Art. 24), en adekvat levnadsstandard, inklusive boende och 
hälsovård (Art. 25), rätt till undervisning (Art. 26), och upphovsrätt (Art. 27). Dessa 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ”realiseras genom den egna statens åtgärder och 
det internationella samarbetet, med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser” 
(Art. 22). Vissa inskränkningar får göras enligt Art. 29.  

Numer medföljer två internationella avtal från 1966 till deklarationen och dessa får 
anses utgöra kärnan för de allmänna internationella fri- och rättighetsregler som nu finns. 
Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) antogs 1966 och trädde i kraft 1976. 
Konventionen innehåller i stort sett samma medborgerliga och politiska rättigheter som FN:s 
deklaration men innehåller även rätten till självbestämmande (Art. 1) och minoritetsrättigheter 
(Art. 27). Avvikelser från konventionsförpliktelserna är tillåtna ”under allmänt nödläge, som 
hotar nationens fortbestånd”. Vissa bestämmelser är dock absoluta och får aldrig åsidosättas 
som till exempel rätten till liv, förbuden mot slaveri och tortyr eller retroaktiv bestraffning.1  
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights antogs även den 1966 och trädde i kraft 
1976. Denna konvention stadgar att de anslutna staterna ska uppfylla de förpliktelser som 
stadgas gradvis i takt med att parterna skaffat sig de materiella resurser som krävs för att 
kunna tillförsäkra rätten till arbete, bostad och utbildning (Art. 2). Dessa rättigheter ska vara 
lika för alla oavsett kön, hudfärg nationell härkomst och så vidare (Art. 2.2). Inskränkningar 
får göras om de är angivna i lag och är förenliga med rättens natur men endast för att främja 
det allmänna välståndet i ett demokratiskt samhälle (Art. 4).2 

FN-deklarationen visar upp en klar förkärlek för de sorters samhällen som visar upp en 
sammanhängande uppsättning av civiliserade värden som tolerans för mångfald, åsiktsfrihet, 
rimlighet och rationalitet, fredliga lösningar av konflikter under ”Rule of Law” och 
framförallt respekt för värdigheten och integriteten hos alla individer.3 
 
 
                                                 
1 Mänskliga rättigheter - En introduktion, 3e Upplagan, Fisher, David I, s. 24. 
2 Mänskliga rättigheter - En introduktion, 3e Upplagan, Fisher, David I, s. 29. 
3 The Oxford Handbook of Legal Studies, edited by Cane, Peter & Tushnet, Mark, Ewing, Keith, s. 299. 
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2.2 Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter 
 
Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter och Europadomstolen grundades i likhet med 
FN-deklarationen i kölvattnet efter andra världskriget, som ett skydd och en garanti för att de 
övergrepp på människor och deras fundamentala rättigheter som hade begåtts under kriget 
inte skulle komma att upprepas. Idéerna härstammade från de naturrättsliga tankarna som 
menade att det fanns absoluta naturliga rättigheter som inte fick kränkas, exempelvis rätten till 
liv. EMRK skyddar dock inte alla mänskliga rättigheter utan har riktat in sig på kärnan av 
grundläggande mänskliga rättigheter som ansågs nödvändiga för att stärka stommen för 
demokratin.4 De stater som undertecknat EMRK måste säkra de rättigheter som stadgas inom 
sin egen rättsskipning och se till att det finns kompensation att få för dem som blivit drabbade 
av överträdelser.5  
 
De fri- och rättigheter som fastställs i Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter är: 
 

• Rätten till liv - ”Everyone´s right to life shall be protected by law” (Art. 2 EMRK). 
• Förbud mot tortyr – “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading 

treatment or punishment” (Art. 3 EMRK). 
• Förbud mot slaveri eller påtvingat arbete – “No one shall be held in slavery or 

servitude (1). No one shall be required to perform forced or compulsory labour (2)” 
(Art. 4 EMRK). 

• Rätten till frihet och säkerhet – ” Everyone has the right to liberty and security of 
person” (Art. 5 EMRK). Efter att den generella rätten stadgats följer en rad undantag 
från huvudregeln som stadgar hur den enskilde lagligen kan bli berövad sin frihet.  

• Rätten till en rättvis rättegång – ”Everyone is entitled to a fair and public hearing 
within reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law” 
(Art. 6 EMRK). 

• Förbud mot straff utan rättsligt stöd – ” No one shall be held guilty of any criminal 
offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence 
under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a 
heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal 
offence was committed” (Art. 7 (1) EMRK). “This article shall not prejudice the trial 
and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was 
committed, was criminal according to the general principles of law recognised by 
civilised nations” (Art. 7 (2) EMRK). 

• Rätten till respekt för den enskildes privat- och familjeliv - ”The right to respect for 
private and family life, his home and his correspondence” (Art. 8 EMRK). 

• Tanke- samvets- och religionsfrihet – “Everyone has the right to freedom of thought, 
conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief 
and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to 
manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance” (Art. 9 
(1) EMRK).  

• Yttrandefrihet – “Everyone has the right to freedom of expression. This right shall 
include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas 
without interference by public authority and regardless of frontiers” (Art. 10 (1) 
EMRK). 

                                                 
4 Exploring the Law, 2nd edition, Manchester, Salter, Moodie, Lynch, s. 125. 
5 Exploring the Law, 2nd edition, Manchester, Salter, Moodie, Lynch, s. 131. 
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• Mötes- och föreningsfrihet – “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly 
and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade 
unions for the protection of his interests” (Art. 11 (1) EMRK). 

• Rätten att ingå äktenskap – “Men and women of marriageable age have the right to 
marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of 
this right” (Art. 12 EMRK). 

• Rätten till ett effektivt rättsmedel på nationell nivå (Art. 13 EMRK). 
• Diskrimineringsförbud – “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this 

Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, 
colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
association with a national minority, property, birth or other status” (Art. 14 EMRK). 

• Rätten till egendom – “Every natural or legal person is entitled to the peaceful 
enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in 
the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general 
principles of international law” (Protocol 1, Art. 1 EMRK). 

• Rätten till utbildning – “No person shall be denied the right to education” (Protocol 1, 
Art. 2 EMRK) 

• Rätten till fria och hemliga val – “The High Contracting Parties undertake to hold free 
elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure 
the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature” 
(Protocol 1, Art. 3 EMRK) 

• Rätten att inte utsättas för dödsstraff – “The death penalty shall be abolished. No-one 
shall be condemned to such penalty or executed” (Protocol 6, Art. 1 EMRK). “A State 
may make provision in its law for the death penalty in respect of acts committed in 
time of war or of imminent threat of war; such penalty shall be applied only in the 
instances laid down in the law and in accordance with its provisions” (Protocol 6, Art. 
2 EMRK). 

 
Skillnaden mellan EMRK och FN:s deklarationer samt EU:s Charter, som kommer tas upp 
nedan, är att de stater som är anslutna till EMRK kan bli fällda vid Europadomstolen om de 
överträder reglerna och tvingas utge ersättning till den förfördelade parten. Detta är en 
skillnad mot de rekommendationer som FN-deklarationen och EU:s Charter utgör. Vilken 
enskild person, ickestatlig organisation eller sammanslutning av människor som helst ska 
kunna sätta tillit till dessa rättigheter. Alla de rättigheter, som tagits upp ovan, ses dock inte på 
samma sätt. Vissa av dem är absoluta och kan eller får aldrig åsidosättas, medan andra mer är 
att se som en uppmaning. Medlemsstaterna kan också inskränka de senare under vissa 
bestämda förutsättningar. EMRK erkänner även en rättighet för medlemsstaterna att hantera 
vissa problem i enlighet med deras interna förutsättningar. De absoluta rättigheterna som 
aldrig får åsidosättas är de som stadgas i Artiklarna 2 (rätt till liv), 3 (förbud mot tortyr), 4 
(förbud mot slaveri eller påtvingat arbete), 7 (förbud mot straff utan rättsligt stöd) och 14 
(diskrimineringsförbud). Resten kan inskränkas under vissa bestämda förutsättningar. Särskilt 
Artiklarna 8 (rätten till den enskildes privat- och familjeliv), 9 (åsikts- samvets- och 
religionsfrihet), 10 (yttrandefrihet) och 11 (mötes- och föreningsfrihet) kan bli föremål för 
lagliga restriktioner som är ”nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för intresset av den 
nationella säkerheten eller allmänna säkerheten, i förebyggandet av brott, för skyddet för 
hälsa och moral eller beskyddet av andras rättigheter och friheter” (Art. 11 (2) EMRK).6 
 
 
                                                 
6 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 26. 
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2.3 Charter of Fundamental Rights of the European Union  
 
Även EU har fastslagit vissa fri- och rättigheter som skall efterföljas av dess medlemsstater. 
Det senaste dokumentet rörande fri- och rättigheter, ”the Charter of Fundamental Rights of 
the European Union” (hädanefter the Charter), kom till i Nice år 2000 i samband med ett möte 
angående utvidgningen av EU. I ingressen till dokumentet stadgas att ”I medvetande om sitt 
andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara och universella värdena människans 
värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt på den demokratiska principen och 
rättsstatsprincipen (Rule of Law)”. Dokumentet är uppdelat i sju kapitel där kapitel ett (I) till 
fyra (IV) handlar om, i tur och ordning, värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet. Något som 
skiljer the Charter från exempelvis EMRK är att den inte bara tar upp individuella och 
politiska rättigheter utan även sociala och ekonomiska rättigheter samt stadgar att dessa ska 
vara jämställda varandra.7 Det som tas upp i the Charter är bland annat: 
 

Kapitel I – Värdighet. 
• Människans värdighet – ”Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras 

och skyddas” (Art. 1). 
• Rätt till liv – ”Var och en har rätt till liv” (Art. 2 (1)).  
• Människans rätt till integritet – ”Var och en har rätt till fysisk och mental integritet” 

(Art. 3 (1)). 
• Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling – 

”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och 
behandling” (Art. 4). 

• Förbud mot slaveri och tvångsarbete (Art. 5). 
 
Kapitel II – Friheter. 
• Rätt till frihet och säkerhet (Art. 6). 
• Respekt för privatlivet och familjelivet (Art. 7). 
• Skydd av personuppgifter (Art. 8). 
• Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj (Art. 9). 
• Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet (Art. 10). 
• Yttrandefrihet och informationsfrihet (Art. 11). 
• Mötes- och föreningsfrihet (Art. 12). 
• Frihet för konsten och vetenskapen (Art. 13). 
• Rätt till utbildning (Art. 14). 
• Fritt yrkesval och rätt att arbeta (Art. 15). 
• Näringsfrihet (Art. 16). 
• Rätt till egendom (Art. 17). 
• Rätt till asyl (Art. 18). 
• Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning (Art. 19). 
 
Kapitel III – Jämlikhet. 
• Likhet inför lagen – ”Alla människor är lika inför lagen” (Art. 20). 
• Icke-diskriminering (Art. 21). 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män (Art. 23). 
• Barnets rättigheter (Art. 24). 
• Äldres rättigheter (Art. 25). 

                                                 
7 The Oxford Handbook of Legal Studies, edited by Cane, Peter & Tushnet, Mark, Ewing, Keith, s. 322. 
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• Integrering av personer med funktionshinder (Art. 26). 
 
Kapitel IV – Solidaritet. 
• Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder (Art. 28). 
• Skydd mot uppsägning utan saklig grund (Art. 30). 
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3. Sverige 
 
3.1 Bakgrund 
 
På mitten av 1200-talet kom det kanske första uttrycket för att det fanns vissa fri- och 
rättigheter som skulle skyddas i Sverige. Genom Birger Magnussons (även känd som Birger 
jarl) fridslagar fick Sverige regler som gällde hela riket vid sidan av de lagar som gällde för 
varje landskap. Genom en ed förpliktade sig kungen, jarlen och deras närmaste män att straffa 
brott som kränkte den allmänna friden i hela det svenska riket. Utifrån principerna om att 
kungens person var helgad med en viss frid och att det var kungens plikt att vårda sig om den 
friden även bland sina undersåtar stiftades de berömda lagarna om hemfrid, kvinnofrid, 
tingsfrid och kyrkofrid. Den som bröt mot någon av dessa lagar förverkade rätten till all 
egendom och dömdes fredlös.8  

Ett annat tidigt exempel på att svenska medborgare hade ett visst skydd för en del 
rättigheter fanns i Magnus Erikssons allmänna landslag som kom till runt 1350 och som kan 
anses vara Sveriges första grundlag.9 Där stadgades att varje tillträdande svensk konung skulle 
gå ed på att ”styrka rättvisa och sanning och nedtrycka vrångvisa, osanning och orätt” samt 
vidare att ”vara allmogen trygg och trogen, ingen fattig eller rik fördärva till liv eller lem, utan 
att han blivit förvunnen efter rikets lag, och ej av någon taga hans gods utan laga efter dom”. 
Ur detta kan utläsas ett visst skydd för den personliga friheten och rätten till egendom.10 Den 
viktigaste effekten av konungaedens rättighetsförklaringar var att liknande formuleringar kom 
att användas i senare grundlagar och konungaförsäkringar. Magnus Erikssons konungaed kan 
därför anses vara något av en miniminivå för rättighetsskyddet i Sverige.11  

Ytterligare ett exempel på tidiga regler som skyddar fri- och rättigheter inom den 
svenska rätten får Olaus Petris domarregler anses vara. Ursprunget till dessa är inte helt klart, 
men enligt Norstedts lagbok, där dessa under lång tid var införda, har de sannolikt författats 
av Olaus Petri omkring år 1540. Exempel på vad som stadgas i domarreglerna är: En domare 
är skyldig att upprätthålla kunskaper om vad lagen innebär (regel 1), domarens avgöranden 
skall grundas på lag (regel 6), domaren skall tillämpa lagen till den enskildes bästa och han 
har rätt att laga efter läglighet och avvika från lagens bokstav om detta krävs för att den 
enskilde skall komma till sin rätt (reglerna 7,8 och 13), domaren skall vara objektiv och inte 
fästa avseende vid parternas samhällsställning (regel 21) och en domare får inte ta emot mutor 
eller låta avgörandet påverkas av gåvor, våld eller vänskap (regel 39). I dessa regler uttrycks 
bland annat allas likhet inför lagen, allas rätt till en rättvis prövning och att domen skall bygga 
på befintlig lag. 
 
3.1.1 1700-talet 
 
Under 1600-talet hade den dominerande ideologin i Europa varit den om auktoriteten, både 
inom den andliga (kyrkan) och den världsliga (kungen) sektorn. Mot detta ställdes 1700-talets 
frigörelse på de flesta områdena, och då inte minst frigörelse från kyrkans starka makt. Denna 
frigörelse hade sin bakgrund bland annat i de naturvetenskapliga upptäckter som gjordes på 
1600-talet av namn som Kopernikus, Galilei och Newton. Genom dessa upptäckter 
förändrades uppfattningen om jordens plats i universum och människans plats i tillvaron 
radikalt. Inom rättsvetenskapen kom idéerna från 1600-talet till uttryck i den rationalistiska 
naturrätten företrädda av exempelvis Grotius, Hobbes och Locke. Dessa menade att rätten var 
                                                 
8 Jarlens sekel – En berättelse om 1200-talets Sverige, Harrison, Dick, s. 203. 
9 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 22. 
10 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 545. 
11 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 589. 
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inbyggd i människans natur. Det handlade om regler som kunde jämställas med logikens och 
matematikens och som kunde urskiljas med hjälp av det mänskliga förnuftet. Det var vidare 
ansett som allmängiltigt. Dessa idéer skulle komma att påverka den europeiska samhälls- och 
rättsutvecklingen. Människan sattes i centrum och ord som förnuft och nytta blev slagord för 
de nya idéerna. Man gick till angrepp mot nedärvda auktoriteter, fördomar och vidskepelse 
som ansågs hindra framåtskridandet. Om människan blev upplyst menade 
upplysningsfilosoferna att hon själv skulle vara kapabel att genom eget fördomsfritt tänkande 
själv bestämma över sitt liv, och på så sätt medverka till att förändra samhället. Upplysningen 
blev en politisk rörelse som krävde människans frigörelse inom alla områden. Framförallt 
riktades kritik mot kyrkans krav på underkastelse under religionens bud. Tolerans, tanke- och 
trosfrihet samt tryckfrihet blev några av de viktigaste förutsättningarna för de nödvändiga 
samhälleliga reformerna. Staten ansågs vara det viktigaste redskapet för dessa reformer, men 
hur staten skulle agera för att på bästa sätt genomföra reformerna var filosoferna oense om. 
Voltaire menade att det skulle ske genom en upplyst despot. Montesquieu hävdade att en 
noggrant reglerad konstitutionell regim var det bästa sättet, medan Rousseau menade att det 
krävdes en statsupplösande revolutionär omvälvning.12 Upplysningsfilosoferna lyfte även 
fram ett nytt begrepp, nämligen medborgaren ”les citoyens”. Detta begrepp kom att ersätta det 
äldre undersåtebegreppet.13   

I och med upplysningen kom också ett helt nytt sätt att se på lagstiftningen. Lagarna 
sågs som ett instrument för rättsenhet och rättssäkerhet och från mitten av 1700-talet kom 
kodifikationen att bli ett symboliskt uttryck för makthavarna under upplysningstiden. 
Kodifikationen blev för upplysningsmännen ett styrmedel med vilket de kunde förändra 
samhället på ett upplyst sätt och i enlighet med naturrättsliga krav. Kodifikationen var ett 
instrument för genomförandet av den rationella naturrätten och då särskilt tankarna om frihet, 
jämlikhet och äganderätt. Egalitetsprincipen, det vill säga allas likhet inför lagen, medförde 
också nyheten att lagarna skulle gälla likadant för alla oavsett vilket stånd medborgarna 
tillhörde. I Sverige dröjde det dock till 1809 innan kodifikationsteorin slutligen 
implementerades.14  

Redan under 1600-talets andra hälft fick naturrätten en alltmer fast ställning vid de 
juridiska fakulteterna i Sverige. I Lund inrättades exempelvis den första professuren i natur- 
och folkrätt 1668.15 Sverige kom under 1600-talet i kontakt med kontinentens rättsvetenskap, 
inte minst genom sin ställning som stormakt och detta ledde till att de politiska och 
intellektuella relationerna Sverige hade med Central- och Östeuropa tillät deras rättstänkande 
att få fotfäste i landet.16 

Sverige kom att påverkas av dessa tankegångar under 1700-talet. Förnuft och nytta 
hyllades både inom politiken och i kulturlivet. De egentliga upplysningsidéerna börjar dock 
inte göra sig gällande förrän 1700-talets andra hälft. När det gäller naturrätten har den haft en 
stor betydelse för frihetsförfattningens tillkomst, dock är 1734 års lag i stort sett opåverkad av 
den. Däremot spelade idéerna en viktig roll för den rättsvetenskap som kom att arbeta med 
den nya lagen. Det bör emellertid nämnas att de nya idéerna endast berörde en ganska 
begränsad del av befolkningen. För den stora massan fortlöpte det som vanligt och de gamla 
föreställningar som funnits i generationer fortsatte att vara de dominerande för dem.17  

Under 1700-talet bestod Sverige fortfarande av det ståndssamhälle som baserade sig på 
privilegielagstiftningen. Detta började dock förändras mot 1700-talets slut till att gå mer från 

                                                 
12 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 65 f. 
13 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 112. 
14 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 109 ff. 
15 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 103. 
16 An Introduction to Comparative Law, 3rd edition, Zweigert, K, Kötz, H, s. 278 f. 
17 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 67. 
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ett ståndssamhälle till ett klassamhälle. De viktigaste anledningarna till denna förändring var 
tillväxten av det befolkningsskikt som brukar omnämnas som ofrälse och, för bondeståndets 
del, ökningen av allmogens bottenskikt där ett jordbruksproletariat så sakta började 
framträda.18 

Under det karolinska envälde som tidigare rått hade all kritik och offentlig debatt om det 
då rådande statsskicket varit nedtystat och otillåtet. I hemlighet diskuterades dock en 
omvälvning och i dessa diskussioner intog naturrättens tankar en viktig position. Efter Karl 
XII:s död underkände ständerna de två kvarvarande tronpretendenternas anspråk, men 
förklarade sig villiga att välja Ulrika Eleonora till drottning i utbyte mot att hon avgav en 
konungaförsäkran och lovade att styra efter den kommande regeringsformen. RF 1719:s 
tillkomst skulle därför kunna sägas utgöra ett exempel på ett härskarfördrag i enlighet med 
den naturrättsliga ideologin. Året efter tillkom RF 1720 på ett liknande sätt efter att ständerna 
valt Ulrika Eleonoras make Fredrik av Hessen till kung i utbyte mot en ännu oförmånligare 
regeringsform. Som ideal för den nya författningen hade man haft jämvikten mellan kungen 
samt rådet och ständerna. Det nya statsskicket präglades dock inte av någon egentlig jämvikt 
då ett av de dominerande dragen i författningen var att förhindra ett nytt kungligt envälde. 
Från att ha varit ett kungligt envälde började det nu mer och mer gå mot ett ständervälde. 
Statsskicket under denna tid, ofta kallad frihetstiden (1719-1772), utgjordes av 
fundamentallagar eller vad vi idag kallar för våra grundlagar. Främst bland dessa stod RF 
1720, kompletterad med konungaförsäkran samma år samt riksdagsordningen som tillkom 
1723. Även andra förordningar ansågs vara fundamentallagar. Ett exempel på detta är den 
första tryckfrihetsförordningen som kom 1766.19 I RF 1720 infördes i 2 § för övrigt en regel 
som liknade den som funnits i Magnus Erikssons konungaed. Där stadgades att: 
 

Kongl. Maj:t tillhörer lag, rätt och sanning att styrkia, älska och gömma, men vrångvisa och 
orätt förbjuda, afskaffa och nedtryckia, ingen förderfva till lif och ära, lem och välfärd, utan 
han vare lagligen förvunnen och dömder, ej heller något gods, löst eller fast, någon afhända 
eller afhända låta utan efter lag och föregången laga dom, försvara, freda och frälsa den, som 
med späkt och med lagom vill lefva, men näpsa, aga och straffa den ostyrige och vrångvise.20 

 
Det jämlikhetssystem som hade legat till grund för teorierna inför den nya frihetsförfattningen 
blev inte utformat i grundlagen och ännu mindre omsatt i praktiken inom det politiska livet. 
Formellt sett styrde kungen fortfarande riket och alla förordningar, beslut och utnämningar 
utfärdades i hans namn samt måste undertecknas av honom för att vara giltiga, men i 
regeringsrådet var kungen helt bunden av riksrådet. Riksrådet bestod år 1720 av 16 
medlemmar där kanslipresidenten var den främste. Under frihetstiden fungerade regeringen på 
så sätt att kungen, enligt RF, ägde styra riket ”med, icke utan, och än mindre mot råds råde”. 
Alla viktiga ärenden skulle avgöras i rådet där kungen hade två röster samt utslagsröst. Rådet 
sammanträdde främst i viktiga ärenden medan mindre viktiga ärenden kunde avgöras i 
kungens kabinett i närvaro av två riksråd. Formellt sett skulle lagar och förordningar utfärdas 
av kungen, men i kungaförsäkringen hade denne fått lova att alltid instämma med samtliga de 
maktägande stånden i de beslut, stadgar och förordningar som dessa ansåg vara lämpliga. 
Genom detta försköts lagstiftningen i praktiken helt och hållet från kungen till ständerna.21 

Under större delen av frihetstiden rådde en sträng censur. 1766 kom dock Sveriges 
första tryckfrihetsförordning. Genom förordningen avskaffades censorsämbetet. Dock fanns 
en viss kyrklig censur kvar på så sätt att skrifter med religiöst innehåll skulle granskas av 
domkapitlen. En viktig grundsats som finns kvar än i dag slogs fast i tryckfrihetsförordningen 
                                                 
18 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 74. 
19 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 78 ff. 
20 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 590. 
21 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 80 ff. 
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från 1766, nämligen offentlighetsprincipen för allmänna handlingar. Alla sådana skulle i och 
med den nya lagen hållas tillgängliga och fritt få publiceras. Förordningen angavs ha samma 
trygghet som en grundlag och genom 1766 års förordning blev Sverige ett föregångsland i 
Europa för tryckfriheten. Endast i England och Holland fanns en liknande relativ frihet, men 
denna var till skillnad från Sverige inte skyddad av lagen.22 

Efter den oblodiga militärkuppen ledd av Gustav III 1772 började de 
maktdelningstankar som legat till grund för, men som kommit bort i utformningen och 
användandet av grundlagarna, åter aktualiseras. Ideologiskt sett kunde de nu hämta stöd i 
Montesquieus idéer. Inslag av båda maktdelningsidéerna och idéerna om den upplysta 
despoten kom att avspeglas i Gustav III snabbt tillkomna regeringsform. RF 1772 är inte 
särskilt teoretiskt utarbetad och är i många avseenden oklart formulerad. Till skillnad från RF 
1720 som menade att kungen ägde styra riket ”med, icke utan, och än mindre mot råds råde” 
så stadgade RF 1772 i sin 2 § att ”Konungen äger styra sitt rike som Sveriges lagar säger, han 
och ingen annan”. Riksrådet behölls men skulle utses av kungen och var ansvarigt inför 
honom. Rådets uppgift skulle numer vara att råda och inte, som tidigare, regera. Också 
riksdagen fick en mycket förändrad ställning. Exempelvis kunde de inte längre ingripa i 
regeringens arbete och befogenheten att granska kungen och riksrådets åtgärder försvann 
också. Ständerna hade kvar tre viktiga konstitutionella rättigheter i den nya RF. Dessa hade 
alla stark förankring i gammal svensk statsrätt. Kungen kunde för det första inte gå till 
anfallskrig utan ständernas samtycke. För det andra hade de kvar sin makt över bevillningen 
som var ett sorts upptagande av skatt och för det tredje delade kungen lagstiftningsmakten 
med riksdagen. Kungen kunde inte skapa någon ny lag eller avskaffa någon gammal utan 
ständernas samtycke och ständerna kunde inte heller göra detta utan kungens samtycke.23 

Inriktningen mot en maktdelning blev inte heller den här gången fullföljd. Nu var det 
istället kungen som hade den betydligt större makten till skillnad mot innan. Efter att Sverige 
1788 dragits in i ett, enligt oppositionens mening, olagligt anfallskrig med Ryssland utbröt en 
svår politisk kris. I lagstridiga former drev då kungen, med de ofrälse stånden, men mot adeln, 
igenom den så kallade Förenings- och säkerhetsakten. Denna var ett tillägg till RF 1772 och 
gjorde kungen i det närmaste enväldig. Riksrådet avskaffades och de riksvårdande ärendena 
skulle från och med nu skötas på ett sätt som syntes konungen nyttigast. Den initiativrätt till 
lagförslag som ständerna tidigare delat med kungen drogs nu in och kungen tillerkändes rätten 
att börja anfallskrig, något som skulle kunna ses som ett retroaktivt godkännande av kungens 
krig mot Ryssland.24 Den ovan nämnda författningsändringen förutsatte att kungen fick stöd 
från de ofrälse stånden och den innebar också en privilegieutjämning till böndernas förmån. 
Dessa fick nu exempelvis i och med en ny skatteköpsförordning rätt att äga jord. De ofrälse 
stånden fick även rätten att inneha högre ämbeten. I och med riksrådets avskaffande bröts 
också den högsta domsrätten ut från Justitierevisionen och Högsta Domstolen (HD) inrättades 
som högsta domsrätt.25 

I och med Gustav III:s regerande förlorade tryckfrihetsförordningen från 1766 sin 
ställning som likställd grundlag. Gustav III förklarade att 1766 års förordning inte längre 
kunde anses gälla men menade att tryckfriheten var nyttig och nödvändig. Därför uppsattes en 
ny lätt reviderad förordning som nu dock saknade grundlagsskyddet.26 

Under Gustav III tillkom 1781 års toleransdikt. Genom denna lag fick alla främmande 
kristna som bosatte sig i Sverige, inklusive katoliker, rätt till fri religionsutövning samt rätt att 
bygga egna kyrkor och hålla sig med egna präster. Detta var kulmen av en rad reformer som 

                                                 
22 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 85 f. 
23 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 86 ff. 
24 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 88 f. 
25 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 113 f. 
26 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 90. 
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bland annat gett reformerta och anglikanska trosbekännare rätten till fri religionsutövning och 
medborgerliga rättigheter och som tagit sin början i den blygsamma konungaförsäkran från 
1611. Det fanns dock fortsatt ett förbud mot avfall från den evangeliska läran för landets egna 
invånare.  1781 års toleransdikt gällde till en början endast kristna, men kompletterades året 
efter med ett speciellt judereglemente som, med vissa begränsningar, gav judiska 
trosbekännare rätten att slå sig ner i Sverige och utöva sin religion där. Detta var ett avsteg 
från enhetskyrkan och den makt som den länge utövat som bland annat hade gjort så att 
avsteg från den strängt ortodoxa lutherska läran ledde till straff som landsflykt eller 
arvlöshet.27  

När det gällde lagstiftning var annars den mest betydande händelsen på 1700-talet 
tillkomsten av 1734 års lag. Denna hade tagit ett halvt sekel, från tillsättningen av 
lagkommissionen 1686 till ikraftträdandet av lagen 1736, att genomföra. Under denna tid 
hade Sveriges förhållande både internt och externt givetvis förändrats. Antagandet av lagen 
innebar inte någon revolutionerande reform. Lagen hade både formellt och materiellt en klart 
konservativ karaktär. Den vilade på en historisk grund och byggde till stor del på 
huvudprinciperna från det äldre rättssystemet. Lagen utmärktes av att den innehöll kasuistiska 
regler, det vill säga regler som behandlade konkreta fall istället för regler som angav 
generella, abstrakta rättsregler. Detta var i enlighet med gammal svensk rättstradition. Efter 
tillkomsten av 1734 års lag skedde en nedgång i stiftandet av nya lagar. Man ville ogärna 
rubba det nya fastslagna regelverket. Beroende på lagens konservativa karaktär och den 
samhällsutveckling som skedde på 1700-talet väcktes dock snart krav på reformer. Under lång 
tid skedde dessa reformer dock endast i liten skala genom ny lagstiftning.28 
 
3.1.2 1800-talet 
 
Medan 1700-talets ledande ideologi hade varit upplysningen med sina förnufts- och nyttoläror 
kom 1800-talet att präglas av tankeströmningar som både andligt och politiskt var 
upplysningsidéernas motsats. Delvis var dessa nya idéer en reaktion på den franska 
revolutionen och Napoleons omstörtningar i Europa. Nu betonades värdet av det historiska 
arvet och i generationer bestående institutioner istället för endast abstrakta idéer med 
universell giltighet. Man bestred också idéerna om människan som en särskilt förnuftig 
varelse och framhöll istället värdet av andra mänskliga egenskaper som känsla och fantasi. 
Om Frankrike varit det ledande landet för upplysningens tankar och idéer blev Tyskland den 
nya ideologins högborg. Det var här som den så kallade historiska skolan bildades som, under 
ledning av Friedrich Carl von Savigny, i motsats till naturrätten förde in den juridiska 
doktrinen på helt andra banor under 1800-talet. Tanken på förnuftet som ensamt härskande 
rättskälla förkastade Savigny och hans anhängare som absurd. De såg istället på rättens 
tillkomst på ett helt annat sätt, nämligen att rätten skapats av en nations hela förflutna.  

Rättsvetenskapsmannens uppgift var att urskilja detta av inre nödvändighet uppkomna 
material, att vidmakthålla och försiktigt föryngra detsamma. Dessa idéer kom att 
sammanfattas under den historiska skolans slagord om folksjälen. Denna utgjorde den 
sammanhållna nationens gemensamma medvetande. Det var fortfarande verksamma krafter 
inom nationen som stod för rättsbildningen och detta skulle respekteras. Enligt Savigny kunde 
dock folksjälen använda sig av både rättsvetenskapen och lagstiftningen. Detta var något som 
var vitt skilt från naturrättslärans kodifikationer som enligt Savigny endast kunde innebära en 
uppteckning och fixering av en för tillfället härskande ideologi. Den historiska skolan 

                                                 
27 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 67 f. 
28 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 95 ff. 
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dominerade den tyska rättsvetenskapen och kom att ligga till grund för exempelvis 
rättspositivismen.29 

För samhällsutvecklingen i Europa blev under 1800-talet tre stora idériktningar 
dominerande. Dessa var konservatismen, liberalismen och socialismen. Konservatismen 
stämde i sin allmänna syn överens med den historiska skolans idéer. För konservatismen var 
nationalism och legitimitet bärande principer. Konstitutionen blev under 1800-talet ett 
symboliskt, statsbärande dokument. 1800-talets Europa präglas också av den rättsliga 
regleringen av den nya synen på stat och individ. Staten skulle vara en rättsstat vars uppgift 
det var att hävda rätten och att trygga medborgarnas frihet både inåt från rättskränkningar från 
andra medborgare och utåt mot angrepp från andra stater. Montesquieus maktdelningslära låg 
till grund för 1800-talets liberalism.30 Liberalismen kom att i många avseende framstå som en 
arvtagare till upplysningen. Detta gällde speciellt tolerans, tanke- och trosfrihet samt yttrande- 
och tryckfrihet. Liksom upplysningen präglas liberalismen av utvecklingsoptimism och tron 
på ett ständigt framåtskridande. Liberalismen blev en viktig kugge för borgarklassen i deras 
kamp mot aristokratin. Liberalismen ställde individen och individens frihet i centrum och då 
speciellt på det ekonomiska området där frihandel och näringsfrihet krävdes. Staten skulle 
enligt liberalismen ingripa i människors liv så lite som möjligt. Den ekonomiska friheten 
passade väl för 1800-talets industrialism men framkallade grova sociala missförhållanden och 
det var dessa som socialismen vände sig emot. Målet för socialismen blev efter Marx och 
Engels idéer om klasskampen, samhällets övertagande av produktionen och ett klasslöst 
samhälle. I motsats till den ursprungligen revolutionära inriktningen hos socialismen 
framträdde en socialdemokrati i Tyskland vars mål det var att på laglig väg erövra makten och 
på så sätt få till stånd ett socialistiskt samhälle. Det var också i denna sistnämnda form som 
socialismen upptogs i Sverige när socialdemokratin kom hit via Danmark på 1880-talet. 
Politiken i Sverige under 1800-talets början kan karaktäriseras som en dragkamp mellan de 
konservativa och de liberala. De konservativa slog vakt om det nya statsskicket och det 
bevarade gamla samhällsskiktet medan liberalerna ville reformera båda. Först omkring 1860 
lyckades liberalerna dock få igenom vissa viktiga reformer avseende bland annat 
riksdagsrepresentation, lokalt självstyre, samt religions- och näringsfrihet. Fortsättningsvis 
blev huvudtemat för den politiska utvecklingen i Sverige fortsatt demokratisering och 
parlamentarism.31 

Alltsedan kristendomens införande i Sverige hade kyrkan spelat en dominerande roll i 
kultur- och samhällsutvecklingen. Detta kom emellertid att förändras under 1800-talet, trots 
ett fortsatt starkt inflytande i början av århundradet. När det gällde tro och lära stod 
enhetskyrkan fortfarande obruten vid seklets början. Religionslättnaderna som infördes under 
1700-talet gällde som bekant inte svenskarna utan endast inflyttade främlingar. I RF 1809 § 
16 slogs de medborgerliga fri- och rättigheterna fast. Där stadgades: 
 

Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och 
förbjuda, ingen förderifva eller förderfva låta till lif, ära, personlig frihet och välfärd, utan 
han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen afhända eller afhända låta något gods, löst 
eller fast, utan ransakning och dom, i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskrifva; 
ingens fred i dess hus störa eller störa låta; ingen ifrån ort till annan förvisa; ingens samvete 
tvinga eller tvinga låta, utan skydda hvar och en vid en fri utöfning af sin religion, så vidt 
han derigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen 
låte en hvar blifva dömd af den domstol, hvarunder han rätteligen hörer och lyder.32 

 

                                                 
29 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 102 f. 
30 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 130. 
31 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 103 ff. 
32 Jfr. med 2 § RF 1720 ovan. 
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Religionsfriheten som stadgades i och med stycket om att att konungen bör ”ingens samvete 
tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid fri utövning av sin religion” innebar dock 
endast frihet inom kyrkans ramar och fungerade som ett skydd endast mot tvång att delta i 
ritual- och kulthandlingar. Straffet mot avfall från den rätta läran, nämligen landsförvisning 
och förlust av medborgar- och arvsrätten, kvarstod i lagen fram till 1860. På slutet av 1800-
talet hade kyrkan mist mycket av sin forna makt men på vissa civilrättsområden som ingående 
och upplösning av giftermål hade statskyrkan fortfarande ett viktigt inflytande en bra bit in på 
1900-talet.33 

Efter Sveriges förlust i kriget mot Ryssland där Finland blev tvunget att ges upp, skedde 
en, liksom 1772, oblodig revolution i Sverige. Denna gång var det i omvänd ordning då det 
var kungen som fängslades och den därefter sammankallade riksdagen som förklarade att 
Gustav IV Adolf och hans arvingar hade förverkat all rätt till kronan. En ny regeringsform 
utarbetades och denna hade påtagliga likheter med dem från 1719 och 1772 såtillvida att 
idealet fortfarande var maktdelningsläran. Medan Montesquieus maktdelningslära hade tre 
självständiga statsmakter hade den svenska varianten en på tre makthavare uppdelad 
femdelning av den styrande makten, lagstiftande makten, finansmakten, kontrollmakten och 
den dömande makten. Kungen svarade ensam för den styrande makten medan Högsta 
Domstolen efter 1809 års RF kom att vara ensam innehavare av den dömande makten. 
Domstolarna fick överhuvudtaget en stärkt ställning i och med RF 1809 och 
maktdelningsläran och egalitetsprincipen om allas likhet inför lagen, som ersatte 
ståndssamhällets princip om att alla skall dömas av sina likar, styrde i allt större utsträckning 
domstolarnas arbete.34 Riksdagen hade ensam makten över finans- och kontrollmakten och 
delade utöver det lagstiftningsmakten med kungen. Problemet var nu, liksom tidigare att på ett 
bra sätt hitta en balans mellan de olika aktörerna. Lösningen sökte man i en självständig 
kungamakt som stod under noggrann reglerad kontroll av ständerna.35 Lagstiftningsmakten 
delades som setts ovan av kungen och riksdagen där båda hade initiativrätt. För stiftande av 
allmän lag krävdes överensstämmande beslut av kungen och tre av stånden. När det gällde 
grundlagsändringar var kraven strängare då det för en sådan ändring krävdes beslut vid två på 
varandra följande riksdagar och dessutom samstämmighet mellan kungen och alla de fyra 
stånden. Som grundlagar anges i RF 1809 den själv, riksdagsordningen (RO), 
successionsordningen och tryckfrihetsförordningen. Omedelbart efter statsvälvningen 1809 
återupprättades tryckfriheten. I 86 § RF 1809 blev den definierad och grundlagsfäst. Där 
stadgades att: 
 

Med tryckfrihet förstås hvarje svensk mans rättighet att, utan några af den offentliga magten 
i förväg lagda hinder, utgifva skrifter; att sedermera endast inför laglig domstol kunna 
tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna derföre straffas, än om detta 
innehåll strider emot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän 
upplysning. Alla handlingar och protokoll i hvad mål som helst, de protokoll undantagne, 
som uti statsrådet och hos konungen i ministeriella ärenden och kommandomål föras, må 
ovillkorligen genom trycket kunna utgifvas. Ej må tryckas banko- och riksgäldsverkens 
protokoll och handlingar rörande ärenden, hvilka böra hemliga hållas. 

 
Den nya tryckfrihetsförordningen bestod i stort av samma principer som dem från 1766 och 
1774 när det gällde allmänna handlingars offentlighet, anonymitetsskydd för författare och 
ansvarighet för boktryckare och utgivare. All censur, nu även den från kyrkan, avskaffades. 
Det fanns dock en möjlighet att dra in exempelvis periodisk skrift genom den så kallade 
indragningsmakten. Denna gav hovkanslern rätt att dra in periodiska skrifter som ansågs 

                                                 
33 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 105 f. 
34 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 149. 
35 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 121 f. 
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”vådliga för allmän säkerhet”. Formellt kom 1809 års tryckfrihetsförordning att bestå till 
1949, genom partiella reformer hade dock förordningen under denna tid blivit delvis 
omskapad.36 

1809 försökte Sverige, mot bakgrund av tidigare erfarenheter när det gällde hur det gått 
med maktdelningen i landet, att i själva RF skapa ett fast reglerat balanssystem. I realiteten 
fungerade dock detta dåligt och visade sig väsentligt gynna kungen. Reaktionerna på detta 
ledde, bortsett från förändringar i representationsformerna, ständernas avskaffande och 
förändring i vem som var valbar till riksdagen, inte till några djupare ingrepp i själva 
grundlagarna. Istället förändrades konstitutionen under en långsam utveckling i praxis till ett 
omkring 1920 fullt utbildat parlamentariskt statsskick där riksdagen, liksom under frihetstiden 
kom att stå som den helt dominerande innehavaren av den politiska makten.37 
Rättsutvecklingen i allmänhet var fram till 1870-talet starkt influerad av Frankrike och 
naturrätten, men kom därefter att vända sig mer mot den kraftigt framväxande tyska påverkan 
inom rättsvetenskapen och den där rådande historiska skolan.38 
 
3.1.3 1900-talet 
 
I början av 1900-talet präglades den skandinaviska rättsutvecklingen av den skandinaviska 
rättsrealismen. Denna var en rättsteoretisk utveckling av den så kallade Uppsalaskolan som 
grundades av Axel Hägerström och Adolf Phalén. Hägerström, som inte själv var jurist utan 
filosof, kom genom sina tankar att prägla och dominera den svenska rättsfilosofin från tiden 
före första världskriget till andra hälften av 1900-talet. Uppsalaskolan ställde sig skeptisk till 
det traditionella naturrättsliga rättighetsbegreppet. Hägerström menade att förhållanden som 
låg utanför tid och rum, till exempel värdeomdömen som att något är rätt eller fel, är 
metafysiska. Detta låg till grund för den kritik som Hägerström riktade mot rättsvetenskapen, 
som han ansåg borde rensa ut dessa metafysiska element. Efter andra världskriget blev 
rättspositivismen utsatt för hård kritik ute i Europa eftersom den tillåtit framväxandet av 
diktatoriska stater. Detta satte dock endast begränsade spår i Sverige. Rättsrealismen, som inte 
bör blandas ihop med rättspositivismen, hade en stark ställning i Sverige så sent som på 1970-
talet. Numer dominerar inte rättsrealismen längre den svenska rättsvetenskapen på samma sätt 
som den tidigare gjort, men detta utesluter inte att det finns jurister och domare som 
fortfarande influeras av rättsrealismens idéer.39  

Åren 1918-1921 skedde en författningsrevision. Därmed hade det mål som liberalerna 
uppsatt och kämpat för alltsedan representationsreformen 1865 angående demokratisering och 
parlamentarism slutligen uppnåtts. Detta skedde utan några större inverkningar på den skrivna 
författningen. Både RF 1809 och RO 1866 var i stort sett oförändrade. Statsskicket som vuxit 
fram i praxis visade sig vara mycket funktionsdugligt. En viktig grundlagsändring infördes i 
början av 1920-talet, nämligen införandet av folkomröstningsinstitutet. Detta hade dock 
endast en begränsad innebörd eftersom folkomröstningarna endast var rådgivande och inte 
rubbade den representativa demokratin. Trots att statsskicket som vuxit fram i praxis 
fungerade på ett tillfredställande sätt började de föråldrade grundlagarna att ses som ett allt 
större problem. Den ursprungliga dualismen mellan kungen och riksdagen från RF 1809 stod i 
allt för stor kontrast till den i praktiken tillämpade monismen. Det dröjde till 1950-talet innan 
en omfattande revision av grundlagarna gjordes och då debatterades huruvida den gamla 
lagen skulle omarbetas något, eller om en helt ny grundlag skulle skapas. Valet föll till slut på 
det senare alternativet. Detta alternativ stadgade att Regeringsformen samt 
                                                 
36 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 125 f. 
37 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 138 f. 
38 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 158. 
39 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 94-97. 
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Successionsordningen och Tryckfrihetsförordningen skulle ha karaktär av grundlag. Däremot 
skulle inte Riksdagsordningen längre vara grundlag, men vissa större krav ställdes för ändring 
av denna än för en vanlig lag. Förslaget gick i huvudsak ut på att det skulle ske en övergång 
från en tvåkammarriksdag till en enkammarriksdag. Riksdagen skulle bestå av 290 ledamöter 
valda enligt en reformerad proportionell valmetod. Parlamentarismen skulle grundlagsfästas 
med möjlighet för riksdagen att besluta om misstroendevotum mot regeringen eller enskilt 
statsråd. Lagstiftningsmakten skulle helt och hållet ligga hos riksdagen utan vetorätt från 
regeringens sida, samt en katalog över grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter 
skulle införas i RF.40 Frågan angående införandet av en svensk rättighetskatalog som skulle 
ersätta RF 1809 § 16, ”den svenska regeringsformens Magna Charta”, återkom regelbundet 
från slutet av 1930-talet. Det första betänkandet om en svensk rättighetskatalog gjordes av 
professor Herbert Tingsten i SOU 1941:20. Förslaget innehöll tillägg till RF 1809 § 16 där 
bland annat medborgarnas religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, församlingsfrihet och 
föreningsfrihet skulle skyddas i grundlagen.41 Förslaget resulterade dock inte i någon 
lagstiftning.42 

Förslaget till grundlagsändring utsattes för kritik och det dröjde till slutet på 1960-talet 
innan riksdagen fattade ett beslut som innebar en i tre viktiga avseenden partiell reform av 
grundlagen. Dessa var parlamentarismens införande i grundlagen, införandet av en 
enkammarriksdag och ett valsätt som grundade sig på riksproportionalism och som utestängde 
mycket små partier från riksdagen. Ändringarna trädde i kraft 1 januari 1970.43 Som ett 
övergripande resultat av grundlagsreformen infördes en princip om folksuveränitet som 
ersatte den sedan länge, i teorin, använda maktdelningsprincipen. 1974 års RF utgår från en 
parlamentarisk demokrati där all makt utgår från folket genom deras valda ombud.44 De 
viktigaste olösta frågorna rörde statschefens ställning och inskrivningen av fri- och rättigheter 
i grundlagen. Statschefens ställning löstes genom en kompromiss som innebar att monarkin 
skulle finnas kvar men att den skulle sakna maktbefogenheter. Angående frågan om 
införandet av fri- och rättighetskatalogen i grundlagen så var detta kontroversiellt. Vid 
utskottsbehandlingen KU 1973:26 visade det sig att överenskommelsen som träffats i 
Grundlagsberedningen angående de grundläggande fri- och rättigheterna inte höll. Samtliga 
oppositionspartierna krävde att skyddet skulle stärkas. Även här gjordes en kompromiss som 
förutsatte fortsatt utredning.45 Utredningen skulle sträva efter att stärka skyddet för de 
politiska fri- och rättigheterna samt undersöka möjligheterna att utvidga rättighetsområdet. 
KU godtog dock tills vidare i huvudsak propositionsförslaget men grundlagsskyddet utökades 
i ett par avseenden.46  

Resultatet från den överenskomna utredningen redovisades 1975. I SOU 1975:75, 
”Medborgerliga fri- och rättigheter”, lades det fram förslag om att de sociala rättigheterna 
skulle komma till uttryck i programstadganden i en ny 2 § till RF 1 kap. samt att de rättsligt 
bindande rättigheterna skulle sammanföras i ett helt nytt 2 kap. i RF. Antalet rättigheter som 
inte kunde begränsas genom lag utökades liksom antalet begränsningsbara rättigheter. Den 
rättsliga kontrollen av rättighetsskyddet skulle ske av de rättstillämpande myndigheternas 
lagprövningsrätt, som enligt förslaget skulle införas i RF.47 Den följande propositionen från 
regeringen, prop. 1975/76:209, följde i stort utredningsförslaget. Den största skillnaden var att 
lagprövningsrätten även i fortsättningen skulle förbli oreglerad. Propositionen antogs av 
                                                 
40 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 162 f. 
41 SOU 1941:20 s. 6. 
42 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 174. 
43 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 164 f. 
44 Historiska Rättskällor, En introduktion i rättshistoria, Modéer, Kjell Å, s. 174. 
45 Kompendium i svensk rättshistoria, Hasselberg, Gösta, s. 164 f. 
46 Kommentar till Regeringsform, Karnov 2005-2006 Band 1, Regeringsformen, Schäder, Göran, s. 1-3. 
47 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 34. 
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riksdagen med endast små förändringar. 1977 tillsattes den så kallade 
Rättighetsskyddsutredningen vars förslag SOU 1978:34, ”Förstärkt skydd för fri- och 
rättigheter”, kom att ligga till grund för prop. 1978/79:195. Även denna proposition antogs av 
riksdagen och innebar att lagprövningsrätten skrevs in i RF och att ett särskilt kvalificerat 
förfarande för inskränkningar av fri- och rättigheter infördes. Det gjordes även vissa 
förstärkningar av rättighetsskyddet på vissa punkter, till exempel förbudet mot retroaktiv lag 
om skatt och statliga avgifter.48 

Frågan om ytterligare förstärkning av grundlagsskyddet för fri- och rättigheter fortsatte 
att diskuteras och 1992 tillsattes en ny utredning, fri- och rättighetskommittén (SOU 
1993:40). Resultatet av utredningen ledde till ändringar rörande till exempel rätt till ersättning 
vid inskränkning i användningen av mark eller byggnader och ett visst skydd för 
allemansrätten (RF 2:18), skydd för näringsfriheten och yrkesfriheten (RF 2:20), rätt till 
kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola (RF 2:21) samt en grundlagsregel (RF 
2:23) om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagande på 
grund av Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (se även nedan).49 På 1980-talet tillsattes även en särskild utredning, 
yttrandefrihetsutredningen, som fick i uppdrag att utarbeta en yttrandefrihetsgrundlag. I SOU 
1983:70, ”Värna yttrandefriheten”, kom utredningen med sitt förslag till ändringar i 
tryckfrihetsförordningen, samt till en särskild yttrandefrihetsgrundlag. 1991 antog riksdagen 
yttrandefrihetsgrundlagen.50  

De gällande reglerna om fri- och rättigheter i Sverige har huvudsakligen tillkommit i tre 
omgångar. Dels efter RF:s ursprungliga lydelse från 1974 och dels från de efterföljande 
utredningarna från 1976 respektive 1979. Kraftigt förenklat kan sägas att beskrivningarna av 
de rättigheter som skyddas samt regeln om att inskränkningar inte får beslutas på annat sätt än 
genom lag tillkom 1974, att begränsningarna av inskränkningsmöjligheterna med avseende på 
ändamålet tillkom 1976 och att de speciella procedurreglerna tillkom 1979.51 I RF 1:1 
stadgas:  
 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
självstyrelse. 
Den offentliga makten utövas under lagarna. 

 
Här kommer bland annat idéerna om representativ parlamentarism och ”Rule of Law” till 
uttryck i och med att den offentliga makten ska utövas under lagarna.  

De sociala rättigheterna uttrycks i programstadganden i RF 1:2 från 1976. Dessa 
programstadganden är inte rättsligt bindande utan anger endast mål för den samhälleliga 
verksamheten. De rättsligt sett bindande reglerna avseende fri- och rättigheterna finns i RF 2 
kap.52  
 
I RF 2:1 stadgas de positiva opinionsfriheterna. Dessa är:  
 

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

                                                 
48 Kommentar till Regeringsform, Karnov 2005-2006 Band 1, Regeringsformen, Schäder, Göran, s. 1-3. 
49 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 35. 
50 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 36. 
51 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 54. 
52 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 54. 
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2. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av 
andras yttranden, 
3. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring 
eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 
4. Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats, 
5. Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, 
6. Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

 
I RF 2:2 och 2:3 behandlas de negativa opinionsfriheterna. Här stadgas: 
 

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin 
åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte 
gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning 
eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, 
trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.  
 
3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på 
hans politiska åskådning. 
Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans 
personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av 
automatisk databehandling.  

 
Skyddet för den enskildes frihet och säkerhet till person, de så kallade kroppsliga fri- och 
rättigheterna, eller även kallat skyddet för den kroppsliga integriteten, behandlas i RF 2:4-8.53 
Där fastlås: 
 

4 § Dödsstraff får icke förekomma.  
 
5 § Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr och 
mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.  
 
6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 
även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, 
husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 
försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 
meddelande.  
 
7 § Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 
Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat 
fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir 
medborgare i annan stat. Utan hinder härav får dock föreskrivas att barn under aderton år i 
fråga om sitt medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem. Vidare får föreskrivas att, 
i enlighet med överenskommelse med annan stat, den som sedan födelsen är medborgare även 
i den andra staten och är varaktigt bosatt där förlorar sitt svenska medborgarskap vid aderton 
års ålder eller senare.  
 
8 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Han är även i 
övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna detta.  

 
I RF 2:17 föreskrivs de fackliga friheterna. Där stadgas: 
 

17 § Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att 
vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal. 

 
Regeringsformens skydd för egendomsrätten som regleras i RF 2:18 består främst i en rätt för 
ägaren att få ersättning när denne tvingas avstå från egendomen. Lagen är tillämplig såväl på 
                                                 
53 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 56. 
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fast som lös egendom och även ideell sådan. När det gäller fast egendom ger lagen rätt till 
ersättning även vid inskränkningar av ägarens rådighet över densamma. Detta gäller inte bara 
mark utan även byggnader. Rätten för staten att tvångsinlösa egendom uppkommer endast 
”när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.54 I anslutning till 
egendomsrätten ställs ett skydd för upphovsrätten upp i RF 2:19, som säger att författare, 
konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. 
1994 fick närings- och yrkesfriheten för första gången en plats i svensk grundlag i och med 
RF 2:20. Bestämmelserna framhäver likhetsprincipen och stadgar att begränsningar endast 
får göras ”för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att gynna 
vissa personer eller företag”. Även rätten till utbildning inskrevs i grundlagen 1994 i och med 
RF 2:21. Enligt nämnda paragraf fastslås rätten till att ”kostnadsfritt erhålla grundläggande 
utbildning i allmän skola”. Där fastslås också den allmänna skolplikten och att det allmänna 
ska se till att högre utbildning finns tillgänglig.55 

I RF 2:9 föreskrivs en rätt till prövning av domstol eller domstolsliknande nämnd utan 
oskäligt dröjsmål vid ett frihetsberövande. Här avses provisoriska åtgärder av typen 
anhållande. Om den anhållne inte friges efter kortare tid har denne rätt till en 
domstolsprövning. I RF 2:10 stadgas ett förbud mot retroaktiv strafflag och retroaktiv lag om 
skatt eller statlig avgift. Straff eller annan påföljd får inte utdömas för en gärning som inte 
var straffbar när den begicks och en hårdare påföljd får inte utdömas än den som fanns när 
gärningen begicks. I RF 2:11 1st. ställs ett förbud mot tillfälliga domstolar upp. 
Domstolsförhandlingar ska även vara offentliga enligt RF 2:11 2st.56  

I RF 2:15-16 ställs ett generellt diskrimineringsförbud upp riktat till normgivaren. 
Dessa stadgar att: 
 

15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han 
med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet.  
 
16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av 
sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män 
och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.  

 
I RF 2:16 får dock ett missgynnande baserat på kön ske om det utgör ett led i att åstadkomma 
jämlikhet mellan män och kvinnor inom ett visst område.57 

Regeringsformen skiljer på två typer av rättigheter. För det första finns det rättigheter 
som endast kan inskränkas med hjälp av en grundlagsändring. Reglerna för grundlagsändring 
fastslås i RF 8:15. RF 8:15 1st. stadgar att: 
 

15 § 1st. Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får ej fattas, förrän 
det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen 
har samlats. Vidare skall minst nio månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första 
gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskottet genom 
beslut, som fattas senast vid ärendets beredning och varom minst fem sjättedelar av 
ledamöterna förenar sig, medgiver undantag härifrån. 

 
Rättigheterna som endast kan inskränkas genom grundlag kallas ibland för orubbliga 
rättigheter. Exempel på dessa är religionsfriheten, förbud mot tortyr och dödsstraff, förbudet 
mot tillfälliga domstolar eller retroaktiv lagstiftning samt förbud mot landsförvisning och 
fråntagande av svenskt medborgarskap. För det andra finns det även rättigheter som kan 
                                                 
54 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 56. 
55 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 59. 
56 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 59 f. 
57 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 61. 
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inskränkas genom vanlig lag. Exempel på rättigheter som kan begränsas genom lag är 
skyddet mot registrering av uppgifter i allmän databas (RF 2:3 2st.), skyddet för de fackliga 
friheterna (RF 2:17), upphovsrätten (RF 2:19), allemansrätten (RF 2:18 3st.) och närings- och 
yrkesfriheterna (RF 2:20). Enligt RF 2:12 stadgas: 
 

12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i 
den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får 
de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 
§. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som 
anges i 14 § första stycket andra meningen. 
Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så 
långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. 
Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 
åskådning. 
Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller upphävande av sådan 
lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i 
minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i 
riksdagens kammare. Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem 
sjättedelar av de röstande förenar sig om beslutet. 
Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller ej 
heller förslag till lag som enbart angår 
1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av 
tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn till intresse som angives i 2 kap. 2 § 
tryckfrihetsförordningen, 
2. husrannsakan eller liknande intrång eller 
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning. 
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida tredje stycket är 
tillämpligt i fråga om visst lagförslag. 

 
Ur RF 2:12 1st. kan utläsas att yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, 
demonstrationsfriheten och föreningsfriheten kan begränsas (RF 2:1 1-5). Även garantierna 
för skyddet för den kroppsliga och personliga integriteten (RF 2:6), skyddet mot 
frihetsberövande (RF 2:8) samt kravet på offentlighet vid domstolsförhandlingar kan 
begränsas om det sker i enlighet med RF 2:13-16. Begränsningar får enligt RF 2:12 2st. 
endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. För det 
andra får det inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 
föranlett begränsningen (proportionalitetsprincipen). För det tredje får begränsningen inte 
sträcka sig så långt att den utgör ett hot för den fria åsiktsbildningen och den får för det fjärde 
inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.58 
Utöver detta krävs det enligt RF 2:12 3st. ett kvalificerat förfarande för en ifrågavarande 
ändring. Huvudtanken är att det i fall som inte är uppenbara eller oomstridda ska finnas tid 
för upplysning och debatt i riksdagen innan en inskränkning blir aktuell. Formen som krävs 
är i första hand att det krävs två lagstiftningsbeslut, så kallade läsningar, av riksdagen, med 
ett års mellanrum. Om förslaget vid första tillfället dock blir antaget av minst 5/6 av de 
röstande är inskränkningen beslutad och någon andra läsning behövs inte.59 

För de positiva opinionsfriheterna, förutom religionsfriheten, finns reglerna om 
inskränkning av dessa i RF 2:13-14. Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas 
med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds 
anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten 
att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och 
                                                 
58 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 62. 
59 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 65. 
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informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det enligt RF 2:13 1st. 
Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet 
vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter 
begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot. Föreningsfriheten 
får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller 
liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av 
visst etniskt ursprung enligt RF 2:14. Skyddet för rättigheterna som ställs upp i RF 2 kap. 
gäller i huvudsak endast mot det allmänna. Med det allmänna avses till exempel det 
allmännas verkställande organ och normgivande organ när dessa beslutar om offentliga 
föreskrifter som är betungande för den enskilde.60  

Det materiella skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna skall i stort gälla 
även vid krig och krigsfara. Enligt RF 2:22 gäller grundlagsskyddet för fri- och rättigheter i 
stor utsträckning även för utlänningar som vistas i Sverige.61 

Utöver fri- och rättigheterna som stadgas i RF 2 kap. tillkommer nu givetvis också 
Tryckfrihetsförordningen (Lag 1949:105) och Yttrandefrihetsgrundlagen (Lag 1991:1469). 
Vilka rättigheter som finns på respektive område och hur dessa kan inskränkas regleras i 
respektive grundlag men kommer inte att vidare utvecklas i detta arbete. 
 
3.2 De internationella konventionernas ställning inom den svenska rätten 
 
Enligt folkrättens regler ska en konvention alltid tillämpas av den anslutna staten och om 
inhemska föreskrifter avviker från konventionens bestämmelser skall dess föreskrifter få ge 
vika. För att en stat ska kunna agera i enlighet med konventionen är det viktigt att 
konventionen ges en klar ställning i statens egen rättsordning att konventionens skydd ska 
kunna slås fast i konkreta inhemska domstolsmål och myndighetsärenden. Efter Sveriges 
undertecknande av EMRK 1950 och ikraftträdandet 1953 kom dock till en början ingen sådan 
lag, vilket krävdes för införlivandet av EMRK i den svenska rätten på grund av den 
traditionellt dualistiska synen på internationell och inomstatlig rätt i Sverige.62 Detta eftersom 
det antogs att svenska regler och föreskrifter givetvis överrensstämde väl med konventionens 
bestämmelser. I vissa fall där en enskild inte lyckades övertala de svenska domstolarna om att 
det var fråga om ett konventionsbrott lyckades de dock ändå påvisa detta vid 
Europadomstolen. Detta ledde till att Sverige fick ett antal fällande domar mot sig, 
exempelvis i Sporrong-Lönnroth (Dom 23 september 1982, Series A No 52), som gällde 
giltigheten av förlängning av expropriationstillstånd och Pudas (Dom 27 oktober 1987, Series 
A No 125 – A), som gällde återkallelse av trafiktillstånd.63 I båda dessa fall handlade det om 
de enskildas rätt till överprövning av ett till dem meddelat förvaltningsbeslut, något som inte 
alltid var möjligt i Sverige vid tiden för målens avgörande i Europadomstolen. Efter dessa, 
och ett antal andra fällande domar, särskilt rörande frågor om enskildas rätt till prövning av 
vissa beslut, av frihetsberövande och rätten till rättvis förhandling inför en oavhängig och 
opartisk domstol i frågor om brott eller civila rättigheter64 uppkom till slut 
rättsprövningslagen (Lag 1988:205 om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut).65 

För att ge EMRK en klarare ställning inför svenska rättsinstanser stiftades därför till slut 
inkorporeringslagen (1994:1219) och samtidigt infördes det en grundlagsföreskrift i RF 2:23. 
Båda dessa ändringar trädde i kraft 1 januari 1995. Inkorporeringslagen innebär att EMRK 

                                                 
60 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 63 f. 
61 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 67. 
62 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 609. 
63 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 521. 
64 Vår författning, 12e upplagan, Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, s. 50. 
65 Mänskliga rättigheter - En introduktion, 3e Upplagan, Fisher, David I, s. 81. 
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och de tilläggsartiklar som Sverige undertecknat ska gälla som svensk lag. Därmed har 
EMRK blivit införlivad i den nationella lagstiftningen i Sverige. Genom införandet av RF 
2:23 som slår fast att lag och andra föreskrifter inte får meddelas i strid med EMRK stärktes 
EMRK:s ställning ytterligare i Sverige. Enligt RF 11:14 ska domstolar och myndigheter låta 
bli att använda en föreskrift som står i strid med en annan föreskrift som har högre rang (lex 
superior). Eftersom RF 2:23 är en grundlag, och därmed en föreskrift av högsta rang, innebär 
det att alla föreskrifter av lägre rang som strider mot EMRK inte ska tillämpas. Värt att notera 
är dock uppenbarhetskravet som stadgas i RF 11:14 som säger att domstolarna ska låta bli att 
tillämpa lägre föreskrifter som står i strid med högre föreskrifter endast om det är uppenbart 
att den lägre föreskriften står i strid med den högre.66 Vissa menar att bara det faktum att en 
lag som antagits gått igenom lagstiftningsprocessen där lagrådets sakkunniga jurister fått yttra 
sig och delta i arbetet, talar för att det inte kan vara uppenbart att lagen strider mot högre lag 
eller föreskrift.67 Det i sin tur skulle innebära att RF 11:14 är tämligen tandlös. Detta är dock 
en diskussion som inte kommer utvecklas vidare i detta arbete.  

Sverige har även undertecknat FN-deklarationen från 1948 samt de två internationella 
avtalen som numer medföljer från 1966 samt EU:s Charter från Nice 2000. Dessa innehar inte 
samma rättsliga ställning som EMRK men EG-domstolen kommer med all sannolikhet att 
beakta the Charter och dess principer när de avgör sina domar, som i sin tur är bindande för 
medlemsländerna. På detta indirekta sätt kan givetvis the Charter komma att få verkningar 
också rent juridiskt. 
 

                                                 
66 Mänskliga rättigheter - En introduktion, 3e Upplagan, Fisher, David I, s. 82. 
67 Konstitutionellt rättighetsskydd, Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, Nergelius, Joakim, s. 680. 
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4. England  
 
4.1.1 Common Law 
 
Common Law härstammar ursprungligen från de juridiska prejudikat som kom från ”the Old 
Courts of the Common Law”. Dessa bestod av the Court of Exchequer som var en domstol 
som hade hand om alla de mål som rörde skatter, the Court of Common Pleas (även känd som 
Common Bench) som hade hand om vanliga tvistemål mellan privatpersoner, båda 
härstammande från 1100-talet, samt the Court of King’s/ Queen’s Bench som huvudsakligen 
behandlade mål av särskild politisk betydelse.68 Dessa var kungliga domstolar inrättade av 
normanderna och de tog över domstolsmakten från ett nätverk av lokala domstolar som hade 
existerat alltsedan den Anglo-Saxiska tiden. Lagen som de Anglo-Saxiska domstolarna 
tillämpat var lokal sedvanerätt som kunde skilja sig väsentligt åt innehållsmässigt beroende på 
vilken del av riket den härstammade från.69 

När de kungliga domstolarna, vilka var centraliserade, tog över domstolsmakten, 
utvecklade och tillämpade de ett system av lagar som var likadana oavsett i vilken del av 
landet man befann sig. Lagen blev därmed likadan i hela landet och har därifrån fått sitt namn 
”Common Law” (gemensam lag). Detta var en markant skillnad från det föregående system 
som kort beskrivits ovan.70 

Termen Common Law används numer även som en beteckning på de länder vars lagar 
inte ursprungligen härstammar från den Romerska rätten. Dessa länder kallas då istället för 
”Civil Law” länder. Termen kan även hänvisa till det system som byggs upp av ”Case Law” 
(prejudikat), i motsats till de system som byggs upp av ”statutes” (lagstiftning), samt även för 
att skilja på de regler som byggts upp av Common Law och de som tillkommit genom Equity 
inom den engelska rätten.71  

I början av Common Law’s existens var tillvägagångssättet för att inleda en process 
annorlunda än det är idag. För att kunna starta en process krävdes en så kallad ”Original Writ” 
(original eftersom det var den som startade hela processen). Writs var, kortfattat, koncist 
skrivna befallningar härstammande från någon hög auktoritet, till exempel kungen. 
Användningen av Writs av rent administrativa skäl kom från den Anglo-Saxiska tiden och var 
troligen ett lån från den frankiska domstolsutövningen. Original Writs var dokument som 
utfärdades mot betalning från de administrativa kontoren hos the Chancery. Det fanns en stor 
variation i formen av dessa Writs, beroende på vilket ärende det rörde sig om, men dess 
huvudsyfte var att se till att den svarande i processen infann sig till domstolen. Detta skedde 
för det mesta under sheriffens, i vars county tvisten uppstod, försorg. Vidare innehöll denna 
Writ även en kort redogörelse av kärandens grunder. Dessa Writs blev relativt snabbt 
stiliserade på så sätt att klagomål (claims) som rörde en viss typ av tvister fick sin egen 
speciella Writ. För att få igång en process inom Common Law-systemet krävdes därför att rätt 
Writ valdes.72   

Efter en tid började många Writs bli stereotyper och det behövdes då ett sätt att skapa 
nya. Detta som en förutsättning för att lagen skulle kunna utvecklas. Ibland godkände 
parlamentet en ny Writ och ibland gjordes det administrativt av dem som verkade vid the 
Chancery. På 1300-talet började en praxis att utvecklas. Detta gjordes dock inte utan stor 
tvekan och försök till förhinder på politisk väg. Den nya praxisen bestod av att domstolarna, 
baserat på de fakta som framkommit, samt de bevis som käranden hade på sin faktiska förlust 
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som kunde härledas till svaranden, tillät att processer som baserades på det enskilda fallet, ”on 
the case”, kunde godkännas. Med andra ord kunde domstolarna själva godkänna nya Writs 
under de förutsättningar som nämnts ovan.73 Detta gjordes dock till en början med stor 
försiktighet eftersom domstolen på inget sätt ville stöta sig med kronan. Till en början gick 
utvecklingen långsamt och de nya Writs som skapades uppstod genom analogitolkningar av 
redan förekommande Writs. Sakta men säkert gjorde dock detta att systemet växte och 
utvidgades. För att en enskild skulle kunna hävda sin rätt krävdes det att det fanns en Writ på 
området, ”No Writ – no right”, om då inte domstolen godkände en ny Writ. Utvecklingen av 
Common Law kan därför härledas till utvecklingen av dessa Writs. Utvecklingen har pågått 
under en mycket lång tid, över sjuhundra år, varav systemet en del av tiden existerat sida vid 
sida med Equity-systemet (som kommer att behandlas nedan). Det har dock givetvis funnits 
perioder när utvecklingen har stagnerat eller förändrats på olika sätt. Writsystemet 
avskaffades i och med “the Common Law Procedure Act” 1852, men slutade inte användas 
helt förrän “the Judicature Act” från 1873-75 då Writsystemet slogs ihop med systemet om 
Equity.74 

Det moderna systemet bygger på ”the Judicature Act” och har förpassat Writsystemet 
till historien. Juridiska innovationer under de senaste hundra åren, särskilt inom 
lagstiftningen, har varit framträdande och på så sätt frångått de rötter som härstammar från 
dessa Writs. Ramarna för tvistemål härrör dock alltjämnt från dem och det bör kommas ihåg 
att Common Law-systemet fortfarande är under utveckling.75 

Det största enskilda problemet med systemet av Writs var dess formkrav. Det krävdes 
att den enskilde valde en Writ som passade dennes fall eftersom om denne istället valde fel 
Writ skulle käromålet helt enkelt automatiskt ogillas. Det gick inte att byta Writ mitt under en 
process, utan hade man valt fel Writ fick man domen baserad på den och tvingades därför att 
börja om från början med rätt Writ för att få sin sak korrekt prövad. Detta förutsatte givetvis 
att den enskilde hade den tid, ork och de ekonomiska resurser som krävdes för ytterligare en 
process.76 När det gällde brottmål var förfarandet något annorlunda som kommer att visas 
nedan. 

Utvecklingen av Writs visar att lagen inom Common Law utvecklats genom 
tillerkännandet av kompensation för enskilda klagomål. Detta gjordes för att återställa 
balansen i det specifika fallet. Efterhand ledde detta till att ett system utvecklades där de 
rättigheter som de enskilda hade visade sig vilket var en skillnad mot att formulera abstrakta 
rättigheter för den enskilde. Den enda rätten en enskild hade var resultatet av tillerkännandet 
från domstolen.77 

Det finns vissa olika syner på vad Common Law faktiskt är för något. Vissa menar att 
det inte är något annat än sunt förnuft, medan andra menar att Common Law härstammar från 
Guds lag eller att Common Law har funnits alltsedan jorden skapades. Ytterligare någon anser 
att Common Law endast kan förstås om man ser det för vad det egentligen är, nämligen en 
intressant mänsklig konstruktion, en företeelse påverkad av tid och rum, av ekonomi och 
klassintressen, av strider mellan politiska fraktioner samt ett prov på uppfinningsrikedom och 
stor yrkesskicklighet hos de jurister som varit med och skapat Common Law.78 
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4.1.2 Criminal Law 
 
Straffrätten är den mest fundamentala delen av varje rättssystem. Det är genom dessa regler 
som ordning och reda kan bevaras. Varje gemenskap måste stadga att vissa gärningar som 
mord, stöld och andra grova brott inte bara är felaktiga, utan också kommer att leda till 
sanktioner. För att ta reda på om ett samhälle är väl fungerande eller ej räcker det inte med att 
ta reda på om de kan hantera och kontrollera sådant anti-socialt beteende, utan det krävs 
vidare att dessa åtgärder härstammar från någon form av lag, regel eller förordning och inte ur 
ett godtyckligt dömande. För att ett centralt styre ska kunna ta över och leda ett helt land 
krävs det att de visar att de godtar det ansvar som fordras för att bibehålla ordningen, antingen 
direkt eller indirekt. Efter sin seger vid Hastings 1066 var Vilhelm erövraren fast besluten att 
få den typen av kontroll över det besegrade England.79 

Det är möjligt att göra en distinktion mellan brott riktade mot staten och brott riktade 
mot en enskild. Den första varianten är statens egen angelägenhet och straffas av den 
anledningen på grund av att det är ett hot mot samhället i stort. I det senare fallet är det den 
drabbades egen angelägenhet att utfå ersättning för det fel som har begåtts mot denne av 
någon annan. Denna skillnad mellan de två varianterna gjordes dock inte inom den tidiga 
engelska rätten. Till en början var det alltid en enskild som väckte talan mot någon annan. 
Detta även i de fall där felet var riktat mot staten eftersom det då räknades som att brottet var 
riktat mot kungen själv och att det då var denne som formellt väckte talan.80  

Vid tiden för Vilhelms erövrande av England fanns där bara en underutvecklad 
straffrätt. Exempelvis kunde man fortfarande bli dömd till laglöshet vilket i princip innebar att 
vem som helst kunde slå ihjäl den som var laglös utan att själv riskera något straff. Detta visar 
att den engelska straffrätten vid den här tiden var primitiv till sin natur. Något annat som 
också förekom var blodsfejder. De engelska kungarnas lagar kunde vara hårda och grymma, 
och det kunde visserligen vara ”öga för öga, tand för tand” men det kunde inte vara ett öga för 
en tand, enligt rättshistorikern Harold Potter. Hämnden kunde fortfarande utföras på ett grymt 
sätt och under privat försorg, men det fanns fasta gränser för hur den fick utföras. Eftersom 
dessa gränser var satta var det även enklare att räkna ut en rimlig ekonomisk ersättning för 
den skada som uppkommit. För vissa brott kunde det utdömas böter till antingen den enskilde 
eller till kungen. Det fanns dock vissa särskilt grova brott där endast dödsstraff och 
beslagtagande av den skyldiges land var straff nog. Det grova straffet ansågs vara nödvändigt 
för att skydda samhället i stort.81 

Normanderna var inte de första som ockuperade delar av England. Innan dem hade 
bland annat den danske kungen Cnut Canute styrt över delar av England. Canute hade använt 
vissa av honom stiftade lagar som det normandiska styret till viss mån övertog efter det att 
Vilhelm erövraren övertog styret av England. Exempel på brott som reglerades enligt Canutes 
lagar var störande av kungens ordning eller vapenvägran.82  Till de lagar som normanderna 
övertog från Canute lade de till det saxiska system som sade att samhälleliga gemenskaper var 
ansvariga inför det centrala styret för de gärningar som medlemmarna i dessa gemenskaper 
gjorde. Till detta tillkom även en normandisk teknik, ”the inquest” (undersökningen). Denna 
undersökning innebar att kungen sammankallade en rådgivande kommité av män från den 
gemenskap där händelsen i fråga hade skett. Dessa kommitéer kom att kallas för juryer. Det 
hade funnits juryer även under det saxiska styret, men medan dessa mest fungerade som 
vittnen på en parts trovärdighet var de normandiska juryernas egentliga uppgift att svära på att 
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en död man som upphittats, utan att man visste vem som var mördaren, var engelsman och 
inte normand. Juryns uppgift var att göra en ”presentment of Englishry”.83 

Under ledning av Henry II (1154-89) användes juryn regelbundet för att handskas med 
brott. Förordningarna från Clarendon (1166) och Northampton (1176) ålade sheriffen i varje 
county att sammankalla en jury som skulle framföra en lista på namn över dem som var 
misstänkta för mord eller stöld i countyt. Denna jury blev sedermera känd som ”the grand 
jury”. Deras uppgift var att väcka åtal och ställa brottslingar inför rätta. De hade däremot 
ingen funktion i själva prövningen som på den tiden var ett enkelt försök att få en gudomlig 
dom genom vad som kallades för ”the ordeal” (svårt prov/ eldprov). Detta var den enda teknik 
som fanns till förfogande för att pröva en anklagads skuld eller oskuld. Eftersom det saknades 
rationella sätt att pröva eller bedöma bevisning blev det upp till Gud att avgöra och då var det 
prästerna som besatt den nödvändiga tekniken. Allvaret i hela proceduren understöks än mer 
av den smärta och terror som den som prövades utsattes för. Detta inte som ett straff, eftersom 
skuldfrågan var det som skulle avgöras, utan för att få alla inblandade att inse allvaret.84 
Exempel på prövningar som användes var att prästen värmde upp en järnstång som den 
anklagade sedan fick bära under delar av mässan. Skadan bandagerades sedan och efter tre 
dagar togs bandaget bort. Var såret rent bedömdes den anklagade vara oskyldig, medan om 
det varat sig så ansågs han vara skyldig. Ett annat exempel var att den anklagade bakbands 
och sänktes ner i vatten. Sjönk han ansågs han vara oskyldig och försök gjordes att få upp och 
återuppliva honom. Flöt han däremot var det ett tecken på att Gud sett till att vattnet försköt 
honom, med andra ord var han skyldig till det han anklagades för. Även om en anklagad blev 
rentvådd var denne likafullt tvungen att lämna riket genom att ta sig till närmsta hamn och 
därifrån lämna landet.85 Det fanns dock vissa misstankar mot att prästerna manipulerade 
proven för att få fram vad de ansåg vara den rätta domen. Andra ifrågasatte om det 
överhuvudtaget gick att förvänta sig att Gud skulle ta sig an rättsliga frågor. 1215 förbjöds 
präster att delta vid dessa ”ordeals”, och det användes snart inte alls.86 

Efter att systemet med ”ordeals” hade avskaffats behövdes ett annat sätt att bedöma 
skuldfrågan för den som stod anklagad. Henry III (1216-72) behövde ett sätt att återinföra lag 
och ordning i landet efter ett uppror och var därför i behov av ett sätt att hantera dem som satt 
fängslade i väntan på rättegång. Systemet som togs i bruk innebar att den anklagade fick sin 
skuld prövad av en jury bestående av dennes egna jämlikar. Denna jury kom att kallas för 
”petty jury” och hade som uppgift att bedöma om den anklagade var skyldig eller oskyldig, 
detta i likhet med dagens juryer.87  

För att bedöma fakta måste dagens juryer även ta in lagen i sin bedömning. Det ideala 
skulle annars vara att juryn koncentrerade sig på fakta och domaren på lagen, men för det 
mesta baseras juryns bedömning numer på en blandning av fakta och lag. Juryn bedömer en 
anklagads skuld eller oskuld baserat på hur de fått lagen förklarad för sig av domaren.88 
Domare får instruera juryer att frikänna en anklagad, men däremot inte att fälla densamme. 
Det finns dock inget formellt hinder för domaren att sammanfatta rättegången på ett sådant 
sätt att det förefaller uppenbart för juryn att allt annat än en fällande dom vore orimligt.89 
Juryn behöver inte ange något skäl för sitt beslut. Det är inte heller tillåtet att försöka ta reda 
på skälen för vad juryn kommit fram till enligt ”the Contempt of Court Act 1981”, section 8.90 
Frikänner juryn någon i en brottmålrättegång går det inte att i normalfallet överklaga juryns 
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beslut. Juryns beslut avseende tvistemål kan överklagas, men endast under förutsättningen att 
den ursprungliga domen ter sig helt orimlig, det vill säga ingen förnuftig jury som fått 
tillräcklig vägledning skulle kunna komma fram till ett sådant beslut.91 Teoretiskt sett ska 
urvalet av dem som tjänstgör i en jury göras slumpvis. Det skulle kunna tänkas att denna 
slump skulle leda till att en jury består av endast vita, endast män eller endast svarta och så 
vidare. Detta visar att det inte nödvändigtvis är bra att en jury väljs ut slumpvis.92 I praktiken 
sker urvalet något mer selektivt eftersom den som utvalts till jurytjänst av olika anledningar 
inte kan medverka eller för att personen helt enkelt anses vara olämplig att bedöma målet i 
fråga. Detta har lett till att hela jurysystemet har fått utstå en hel del kritik för att inte 
representera folket i sin helhet. Det har på senare tid gjort vissa försök att minska användandet 
av jurysystemet i England. Enligt dem som är emot jurysystemet har hela idén med en jury 
blivit romantiserad och saknar verklighetsanknytning eller att de som är för jurysystemet är 
det av emotionella eller sentimentala skäl. Förespråkarna menar dock att det finns ett 
oantastbart värde i att ha kvar jurysystemet i svåra brottmål där de kan stå mellan det 
allmännas åklagare och den anklagade medborgaren.93 Proportionellt sett används dock inte 
juryn i brottmål särdeles ofta. Eftersom det endast är grova mål som exempelvis mord, 
våldtäkt eller rån som går till Crown Court (den högsta instansen för brottmål innan Court of 
Appeal) och det där endast är cirka 40 % av fallen som kräver en jury eftersom de övriga 
fallen avslutas i och med att den anklagade erkänner brott, blir det i praktiken endast cirka 1 
% av alla brottmål som avgörs inför en jury.94 

Det var först under 1800- och 1900-talet som det skedde en effektiv förbättring av 
straffrätten. Innan dess genomsyrades den ofta av hårda och grymma straff. Till exempel 
kunde dödsstraff utdömas för över 200 brott, inklusive snatteri eller konkurs. Det var inte 
förrän andra hälften av 1800-talet som åtal av brottslingar formellt sett blev kronans uppgift 
och rent praktiskt polisens uppgift. Först 1836 fick fängslade rätten att få hjälp av ombud vid 
domstol och även denna, som kan tyckas, grundläggande rättighet motsattes av de flesta av 
dåtidens domare.95 
 
4.1.3 Equity 
 
På 1500-talet började lagregler som vi nu känner dem att ta form genom Common Law-
processer. När utgången av ett tvistemål eller brottmål var beroende av en parts edsvurna 
vittnesmål, av ”ordeal” eller genom ”battle” fanns det ingen möjlighet för en tappande part att 
vända sig någon annanstans för att försöka utvinna rättvisa. När ”ordeal” ersattes av mänskligt 
beslutande kunde detta ifrågasättas på ett helt annat sätt än ”Guds vilja”. Det var här som 
equitysystemet kom in i bilden, inte för att upphäva det beslut som tagits, men för att försöka 
påverka samvetet hos den vinnande parten för att få denne att inte dra nytta av Common Law-
domen. Detta var equitysystemets funktion fram till dess att equitys företräde framför 
Common Law fastställdes i ”the Earl of Oxford’s Case” 1615.96 

Ämbetet ”the Office of Chancellor” (Lord Chancellor) har en lång historia. The 
Chancellor var kungens högra hand och den mäktigaste ämbetsmannen i hela riket. Han ledde 
the Chancery, det kungliga sekretariatet, och var ansvarig för användandet och tillsynen av 
”the Great Seal of the Realm” (det kungliga sigillet). Han hade vidare nära kontakter med den 
juridiska administrationen. Detta eftersom han ledde the Chancery som var de som från början 
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utfärdade Writs. The Chancellor var också en viktig medlem i ”the King’s Council”, vars 
uppgift det var att överväga och avkunna domar angående framställningar till rådet av 
undersåtar som sökte rättvisa från det råd som var närmast självaste kungen. 
Framställningarna kunde framläggas av olika anledningar. Vanligtvis framfördes de av 
människor som, på ett eller annat sätt, hade misslyckats med att få rättvisa vid de vanliga 
domstolarna. Detta misslyckande berodde oftast på någon av tre faktorer. För det första kunde 
Common Law vara oanvändbar eller otillräcklig inom vissa områden. För det andra var 
Common Law-domstolarnas påföljd erkännandet till rätt av ersättning, och detta var inte 
nödvändigtvis vad käranden var ute efter när denne ville söka utvinna rättvisa. För det tredje 
fanns det också en risk att trots att det fanns tillräckliga regler och lagar på det berörda 
området kunde inte rättvisa utvinnas på grund av olika maktförhållanden. Risken fanns 
nämligen, särskilt på medeltiden, att en av parterna hade betydligt större makt än vad 
domstolarna själva hade vilket avskräckte domstolarna att döma till den partens nackdel. 
Detta kunde dock the Chancellor åtgärda. Han var nära associerad med kungen och var varken 
bunden av regler eller de processuella krav som fanns inom Common Law. Det var inte heller 
särskilt troligt att han skulle bli skrämd eller avskräckt av att någon part var väldigt mäktig. 
Detta eftersom han själv stod nära kungen och hade dennes stöd.97  

Genom de framställningar som kom in till the Chancellor, eller ”bills” som de sedan 
kom att kallas, började the Chancellor sakta utforma en uppsättning regler som uppvägde de 
defekter som fanns att finna inom Common Law, samt att utfärda nya former av ersättningar. 
Dessa kunde många gånger vara annorlunda och mer effektiva än de som fanns att få enligt 
Common Law’s regler. Till exempel tog de upp kontraktsbrott eftersom detta ansågs vara ett 
förtroendebrott som var moraliskt förkastligt. Överhuvudtaget var moral något som var av stor 
vikt när the Chancellor gjorde sina bedömningar.98 Inledningsvis var the Chancellors inte bara 
administrativa befattningshavare, utan även män av kyrkan och överhuvuden för de kungliga 
kapellen. När reglerna för equitysystemet skapades föll det sig därför naturligt att de lånade 
vissa delar och drag från den kanoniska (kyrkliga) och romerska rätten.99  

Det bör påpekas att equitysystemet inte skapades som en konkurrent till Common Law, 
utan istället som ett komplement till detsamma. Där det fanns luckor i Common Law-system 
skulle equitysystemet ta vid. Det ska vidare nämnas att från början var det så att om 
equityreglerna stod i strid men reglerna i Common Law i ett enskilt fall så fick equityreglerna 
ge vika. De skulle som sagt vara ett komplement till Common Law, men inte verka som ett 
konkurrerande alternativ.100 Equtiys företräde framför Common Law fastställdes dock, som 
nämnts ovan, år 1615. 

Det var the Chancellor som började använda en särskild Writ, den så kallade subpoena, 
vilken innebar att man kunde förmå parterna samt vittnena att infinna sig till 
domstolsförhandlingen. Om de inte infann sig kunde de få böta eller i vissa fall till och med 
bli fängslade.101 

Till en början hade inte the Chancellor någon oberoende domstol att tillgå, utan verkade 
vanligtvis i samråd med ”the King’s Council” och med domarna själva. Vid 1400-talets slut 
agerade dock the Chancellor på eget initiativ och det är runt den här tiden som ”the Court of 
Chancery” börjar användas. Denna separata domstol fanns kvar till dess att ”the Judicature 
Act” avskaffade den. De nya regler som kom från the Court of Chancery blev sedermera 
kända som reglerna om ”Equity” (från latinets aequitas som betyder levelling – utjämning). 
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Equitysystemet utvecklades gradvis till ett parallellt regelsystem till Common Law’s regler. 
Systemet var inte färdigutvecklat förrän början av 1800-talet  under Lord Eldonds ledning.102  
 
4.1.4 Lagstiftning 
 
Enligt engelsk konstitutionell rätt stadgas att Parlamentet har makten att anta, upphäva och 
förändra vilka lagar som helst. Detta understryks även av att till och med ”the Human Rights 
Act 1998” (HRA), erkänner Parlamentets rätt att stifta lagar som går emot vissa av de 
rättigheter som stadgas i EMRK. Systemet är vidare utformat på ett sådant sätt att Parlamentet 
aldrig ska kunna begränsa sina efterträdares lagstiftningsmöjligheter med hjälp av egen 
lagstiftning. Denna absoluta rätt att stifta lagar kom till på 1600-talet efter maktkampen 
mellan Parlamentet och Stuart-monarkin. Parlamentet gjorde där anspråk på lagstiftarmakten 
och i och med detta fick kronan fortsättningsvis endast en formell roll i 
lagstiftningsprocessen. Domstolarna, som under maktkampen tagit ställning för Parlamentet, 
fick i utbyte ett erkännande om sin oberoende ställning. Trots att Englands rättssystem är känt 
som ett Common Law-system och trots att domstolarna fortfarande spelar en viktig roll i 
tolkningsfrågor och rättsutveckling är det viktigt att klargöra att den dominerande metoden för 
att skapa lagar numer är den lagstiftning (statutes) som förekommer i Parlamentet.103  

Trots att Parlamentet teoretiskt sett haft den absoluta makten att stifta lagar allt sedan 
1600-talet var det egentligen inte förrän 1800- och 1900-talet som Parlamentet på bred front 
började använde sig av sin lagstiftningsmakt. Givetvis hade det funnits stiftade lagar under en 
lång tid innan 1800- och 1900-talet, men dessa verkade sida vid sida med Case Law-systemet 
som länge var det dominerande. I och med industrialiseringen och välfärdssamhällets 
intågande uppstod dock problem som domstolarna inte själva kunde, eller var lämpade för att 
hantera, exempelvis arbetsrättslagstiftning, sociallagstiftning och hälsolagstiftning.  

Alltsedan the United Kingdom (UK) gick med i EU har de sakta men säkert givit upp en 
del av sin rätt att själva stifta lagar till den större europeiska gemenskapen. Därmed kan den 
engelska lagstiftningen endast verka inom de ramar som EG-rätten satt upp.104 EU:s 
institutioner är suveräna inom sina respektive områden, men inom övriga inhemska områdena 
är det fortfarande Parlamentet som suveränt har lagstiftarmakten i England.  

Parlamentet består av tre bestämda aktörer. House of Commons, House of Lords samt 
Monarken. Innan ett lagförslag (“bill”) kan bli en färdig lag (Act of Parliament) måste det 
godkännas av både House of Commons och House of Lords, samt formellt sett få ett kungligt 
godkännande.105 För att en ”bill” ska antas och bli till lag måste den genomgå fem bestämda 
steg. ”First reading” innebär att titeln på lagförslaget läses upp i House of Commons och ett 
datum fastställs för nästa ”reading”. Nästa steg är ”Second reading”. Här debatteras de 
generella principerna i lagförslaget. Detta är den mest kritiska delen i hela processen. 
Avslutningsvis hålls det en omröstning om värdet av förslaget. Godkänns det i denna 
omröstning finns det goda möjligheter att förslaget kan gå igenom och bli till lag. Det tredje 
steget är det så kallade ”Committee stage”. Förslaget skickas här till en kommitté som går 
igenom förslaget punkt för punkt. Kommittén har rätt att lägga till delar till förslaget för att se 
till att det uttrycker det som godkändes av parlamentet under ”the Second reading”. Efter detta 
går förslaget till ”Report Stage” där kommittén redovisar sitt arbete samt eventuella tillägg 
inför parlamentet. Sista steget är ”the Third reading”. Här får det förekomma fortsatt debatt, 
men då bara angående de frågor som rör innehållet i själva förslaget och inte de generella 
principerna som skulle ha debatterats under ”the Second reading”. Efter dessa steg skickas 
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förslaget till House of Lords för deras övervägande. När House of Lords gjort sina 
överväganden skickas förslaget tillbaka till House of Commons tillsammans med eventuella 
tillägg från House of Lords som måste övervägas. Där House of Commons och House of 
Lords inte kan komma överens kan förslaget komma att skickas fram och tillbaka mellan dem. 
Normalt sett måste ett förslag godtas under en mandatperiod, annars riskerar den att helt gå 
om intet.106 House of Lords har en viss möjlighet att blockera ett lagförslag, men efter the 
Parliament Acts från 1911 och 1949 har dessa möjligheter begränsats. Ett förslag med enbart 
finansiellt innehåll kan godkännas utan House of Lords godkännande, men alla andra förslag 
kan fördröjas upp till ett år av the House of Lords.107 

För att ett förslag slutgiltigt ska bli till en lag krävs avslutningsvis Monarkens 
godkännande. Detta är ingen egentlig konstitutionell regel utan mer ett sätt att bevara 
Monarkens konstitutionella ställning. Efter ”the Royal Assent Act 1967” räcker det med att 
det sker en formell uppläsning av titeln på lagförslaget i både House of Commons och House 
of Lords för att Monarkens godkännande skall anses fullbordat. Lagen träder i kraft det datum 
som Monarkens godkännande har inhämtats, alternativt vid ett senare datum som stadgats i 
själva förslaget.108  
 
4.1.5 Case Law 
 
Med Case Law avses det system som utvecklats genom prejudicerande domar. Case Law kan 
numer sättas ur spel av lagstiftning, men den juridiska kreativiteten och de principer som 
härstammar från Case Law fortsätter alltjämnt att spela en viss roll och bör inte underskattas. 

Doktrinen om bindande prejudikat eller så kallade ”stare decisis”, ligger nära kärnan av 
det engelska rättssystemet. Principen innebär att inom det hierarkiskt uppbyggda 
domstolsväsendet är en dom från en högre instans bindande för en lägre instans. Konkret 
innebär detta att domaren kontrollerar om ett liknande fall som det aktuella har avgjorts vid 
domstol tidigare. Är så fallet och instansen varifrån domslutet härstammar ligger högre eller 
lika högt i hierarkin kommer detta domslut att efterföljas. Är avgörandet från en lägre instans 
är det inte bindande, men det kommer oavsett detta att övervägas och beaktas.109 

Inte allt i ett rättsfall utgör prejudikatet. Det är viktigt att skilja på ett falls ”ratio 
decidendi” och dess ”obiter dictum”.  Det är inte själva beslutet i ett rättsfall som utgör det 
prejudicerande värdet. Detta eftersom domen ska bygga på redan befintlig lag. Med ”ratio 
decidendi” avses det som får domstolen att döma på ett visst sätt. Kärnan i bedömningen och 
det som ligger till grund för prejudikatet. ”Obiter dictum” är sådant som nämns i förbifarten 
och som inte tillhör ”ratio decidendi”. Detta har ingen avgörande betydelse för fallets 
avgörande, men kan i vissa fall ha en övertalande verkan.110  

Det finns givetvis för- och nackdelar med Case Law-systemet. Exempel på fördelar är 
att systemet är konsekvent. Detta baseras på att liknande fall avgörs på liknande sätt samt att 
avgörandet inte grundas på domarens egna värderingar eller uppfattningar, utan på bindande 
prejudikat från tidigare fall. En annan fördel som ibland nämns är förutsebarheten i systemet. 
Detta följer av att man kan förutspå utgången av ett fall genom att studera tidigare liknande 
fall och dess domar. Vidare är systemet effektivt så till vida att det sparar tid och pengar vid 
domstolsförhandlingarna när det går att hänvisa till ett tidigare prejudikat istället för att 
argumentera för saken på nytt. Systemet är också flexibelt i den meningen att domarna i vissa 
fall kan styra och utveckla lagen i en viss riktning utan att vänta på att det ska stiftas lagar på 
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området. Denna flexibilitet går dock i viss mån stick i stäv med förutsebarheten och gör det 
hela till något av en paradox.111 

Nackdelen med Case Law är till exempel som nämnts ovan att flexibiliteten står i 
motsatsförhållande till förutsebarheten. Vidare kan det hävdas att systemet ger upphov till ett 
visst mått av osäkerhet på så sätt att systemet bygger på en så stor mängd rättsfall att det kan 
vara svårt att greppa dessa, samt att veta vilka av dessa som domaren kommer att bygga sin 
bedömning på. Ett annat problem kan vara att om ett dåligt prejudikat uppkommer så kommer 
detta att styra rättstillämpningen på området, trots att det kan vara olämpligt. Systemet är 
också okonstitutionellt och det hävdas ibland att det i vissa fall är domarna själva som stiftar 
lagarna, något som inte tillhör deras uppgift.  Mot detta brukar hävdas att lagen är något 
abstrakt och att domarna inte skapar lagen utan istället bara ger uttryck för vad den säger. Alla 
lagar måste dock ha ett ursprung och är det inte så att den uppkommit genom lagstiftning har 
den uppkommit genom en domares bedömning av ett rättsfall, där det då kan sägas att 
domaren själv faktiskt skapade lagen. Slutligen kan det också vara svårt att förändra och 
förbättra lagar med Case Law-systemet. Detta eftersom prejudikaten är bindande och att detta 
gör det svårare att förändra lagar än genom lagstiftning.112 
 
4.2 Fri- och rättigheter 
 
När man talar om fri- och rättigheter inom den engelska rätten är det oundvikligt att komma in 
på Magna Charta från 1215. Detta frihetsbrev stadgar fri- och rättigheter för rikets ”fria män” 
vilket innebar att fri- och rättigheterna inte skyddade alla människorna i landet. Till exempel 
berörde inte dokumentet de fattiga eller bönderna. Magna Charta framtvingades av adeln 
gentemot Kung Johan Utan Land för att säkra främst adelns rättigheter. Flera av de rättigheter 
som stadgades i Magna Charta 1215 har dock levt kvar under en lång tid i den engelska rätten. 
Exempel på rättigheter som stadgas är: 
 

1. We have also granted to all freemen of our kingdom, for us and our heirs for ever, all the 
underwritten liberties, to be had and held by them and their heirs, of us and our heirs for ever. 
 
39. No freeman shall be arrested or imprisoned or disseised or outlawed or exiled or in any 
other way harmed. Nor will we [the king] proceed against him, or send others to do so, except 
according to the lawful sentence of his peers and according to the Common Law. 
 
40. To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice. 
 

Idéerna om fri- och rättigheter grundade sig historiskt sett på ett naturrättsligt tänkande som 
menade att det fanns vissa värden och principer som i sig var goda och som från början 
härstammade från Gud. Att naturrätten härstammade från Gud frångicks dock efter hand 
vilket gav upphov till den sekulariserade naturrätten där förnuftet kom att spela en viktigare 
roll än det gudomliga inslaget. Det var denna naturrätt som åter kom tillbaka efter andra 
världskriget. Det ansågs finnas värden och principer som låg till grund för mänskliga fri- och 
rättigheter. Naturrätten kan något förenklat sägas vara regler som varje förnuftig människa 
skulle anse som rättvisa. Exempel på sådana regler kan vara att ingen får vara domare i ett 
mål som rör honom själv, att en domstol som ska avgöra en tvist måste låta båda sidor komma 
till tals och att domstolen ska uttala skälet till att de dömt som de gjort.113 

På 1600- och 1700-talet hävdade de naturrättsliga teorierna att människorna till sin natur 
hade vissa rättigheter och skyldigheter och att det var domstolarnas uppgift att upprätthålla 
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och avgränsa dessa rättigheter och skyldigheter. Eftersom denna sida av rätten grundade sig 
på förnuftsprinciper och rättviseprinciper kunde den systematiskt tolkas och bli föremål för 
tolkning eftersom olika stadgade regler kunde sättas i samband med bakomliggande principer 
som uttrycktes eller med rättigheter som skulle beskyddas.114  

Naturrättsteorierna har dock inte gått fria från kritik genom åren. Den som kom med det 
första angreppet på den sekulariserade naturrätten var den engelska 1700-tals filosofen och 
tillika upphovsmannen bakom utilitarismen, Jeremy Bentham. Bentham hävdade att talet om 
naturrätt och naturliga rättigheter inte klargjorde någonting. Det fanns inget sätt att visa vilka 
reglerna eller rättigheterna enligt naturrätten kunde tänkas vara och därmed gav inte 
naturrätten någon vägledning i moraliska och politiska frågor. Enligt Bentham var den enda 
riktiga riktlinjen för att bestämma hur den enskilde skulle leva och vilka rättsregler som borde 
finnas, den så kallade nyttoprincipen.115 

I många länder är grundlagen ett skriftligt dokument som innehåller de mest 
fundamentala reglerna och rättigheterna. Ofta är det mycket svårt att förändra, inskränka eller 
lägga till något till grundlagen som till sin natur ska ha den karaktären att den är 
svårföränderlig så att medborgarna skall kunna lita till den. England saknar dock en 
nedskriven grundlag, något som för den skull inte betyder att den saknar betydelse för dem. 
Att det inte finns någon nedskriven grundlag betyder inte heller att det saknas viktiga 
nedskrivna dokument, som till exempel Magna Charta från år 1215 eller Bill of Rights från 
1689 (som bland annat innehöll rätt till fria parlamentsval och förbud mot för höga 
bötessummor, men som trots namnet inte kan anses vara någon egentlig rättighetskatalog utan 
mer behandlade statsorganisatoriska frågor116), utan betyder istället endast att de viktiga 
dokumenten inte finns samlade på en och samma plats. Eftersom Parlamentet är suveränt 
krävs det inte några speciella formkrav eller procedurer för att förändra de fundamentala 
reglerna i England. Parlamentet kan, med en ny lag, förändra vilken lag som helst, när som 
helst, oavsett hur fundamental den ursprungliga lagen kan verka. Domstolarna har därför fått 
anta en skarpsinnig hållning för att försöka försäkra att rättigheter för den enskilde kan 
genomdrivas och bevaras. Några absolut säkra rättigheter har man traditionellt sett dock inte 
kunnat hävda i England.117  

Detta betyder inte att det saknats fri- och rättigheter i England, men betyder däremot att 
de teoretiskt sett har kunnat inskränkas något enklare än inom många andra rättssystem. 
Eftersom de engelska medborgarna inte kan sätta sin tillit till någon grundlag som garanterar 
deras fri- och rättigheter måste de lita på de generella regler som domstolarna sätter upp 
genom sina prejudicerande domar. Rättigheterna sägs därför härstamma från den ordinära 
lagen i landet.118 Skyddet för fri- och rättigheter har traditionellt sett varit ett av de områden 
där de engelska domarna har kunnat verka för att stärka fri- och rättigheternas ställning. På 
grund av Common Law-rättens karaktär finns det dock givetvis exempel på när rättigheternas 
omfattning också kommit att begränsas. Ställningen för fri- och rättigheterna kunde aldrig 
vara starkare än vad domarna gjorde den till och detta kunde givetvis skifta från domare till 
domare och över tiden. I och med lagstiftningens ökade inflytande på 1900-talet har dock 
Common Law-systemet kommit att få betydligt mindre betydelse än tidigare på detta 
område.119 

I sitt verk ”Commentaries on the Laws of England” (1765-69) presenterar Sir William 
Blackstone vissa rättigheter som denne ansåg uttrycktes i den engelska rätten. Han menade att 
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det i den engelska rätten fanns ett skydd för vissa grundläggande naturrättsliga fri- och 
rättigheter. Han delade upp dessa rättigheter i tre delar. Den första berör varje människas rätt 
till liv och lem, kropp, hälsa och anseende. Häri låg till exempel att ingen skulle bli straffad 
för någons död som uppkommit i självförsvar. Den andra delen berör rätten till den 
individuella friheten. Detta begrepp innefattade rätten att förflytta sig eller förändra sin egen 
situation utan att bli anhållen, kvarhållen eller förhindrad utan lagligt stöd för en sådan åtgärd. 
Här spelar till exempel ”Habeas Corpus” en viktig roll. Den tredje delen behandlade rätten till 
egendom och att fritt kunna nyttja denna egendom utan inblandning eller inskränkningar från 
statens sida förutom när lagligt stöd för en sådan åtgärd fanns att tillgå.120  

Som bland annat visats ovan finns det vissa grundläggande rättigheter i England som 
skulle kunna omnämnas som konstitutionella. Dessa är exempelvis rätten till personlig frihet, 
äganderätten, rätten till yttrandefrihet, rätten till mötes- och föreningsfrihet, och rätten till att 
bli jämlikt behandlad. Rätten till personlig frihet innefattar två saker. För det första får ingen 
bli anhållen förutom när vissa förutsättningar föreligger. För det andra har den som blir 
anhållen utan att dessa förutsättningar föreligger, rätten att bli frisläppt och rätten till 
ersättning enligt en gammal Writ vid namn ”Habeas Corpus”.121 Denna Writ nämns så tidigt 
som på 1300-talet och blev lag i och med ”the Habeas Corpus Act 1679”. ”Habeas Corpus” 
innebär att den som anklagas för att olagligen ha någon i sitt förvar måste visa för en domstol 
att kvarhållandet av personen i fråga sker på lagliga grunder. Om detta inte kan påvisas ska 
den kvarhållne genast släppas fri och har därefter rätt till ersättning på grund av det olagliga 
kvarhållandet. ”Habeas Corpus” garanterade också ”the freedom of locomotion”, det vill säga 
friheten att förflytta sig vart man ville i landet, något som ofta inskränktes under feodaltiden. 
Regeln riktade sig inte heller endast till den rika adeln utan gällde ett vidare omfång av 
människor än exempelvis Magna Charta. ”Habeas Corpus” är en mycket gammal regel som 
har förblivit Writ och som faktiskt fortfarande används, nu främst som ett sätt att bestrida 
myndighetsbeslut som innefattar vårdnadsfrågor.122 Normalt sett krävs det en fullmakt om 
tillstånd att anhålla en namngiven person för att det ska anses som lagligt. Gäller det brott som 
har straffskalan fastställd i lagen krävs det dock inte nödvändigtvis en sådan fullmakt. Andra 
exempel på när anhållande av någon kan vara lagligt är om personen i fråga gjort sig skyldig 
till förakt mot domstolen eller förakt mot Parlamentet.123 

Förr ansågs rätten till egendom nästan lika oantastlig som rätten till personlig frihet.124 
Speciellt i England var detta fallet där till exempel John Locke skrev om ”Life, liberty and 
property”. Dessa ansågs i stort sett vara lika betydelsefulla. Att rätten till egendom är lika 
okränkbar som rätten till personlig frihet stämmer dock inte riktigt längre efter att ett antal 
lagar gjort det lagligt för myndigheter och andra offentliga auktoriteter att i vissa fall 
tvångsförvärva land. Därför går det inte längre att säga att denna rätt är lika skyddad som den 
en gång var.125 

När det gäller yttrandefriheten så stadgar inte lagen vad som får sägas eller skrivas. Den 
generella regeln är att vem som helst är fri att uttrycka vilken åsikt som helst så länge detta 
inte strider mot någon befintlig lag rörande exempelvis ärekränkning, oanständigheter eller 
hädelse. Det har i stort sett inte förekommit någon censur, förutom i krigstider, sedan 1695. I 
stort är människor med andra ord fria att säga eller trycka vad de vill. Undantag från detta är 
exempelvis hemligstämplat eller rasistiskt material.126 Det finns, liksom för yttrandefriheten, 

                                                 
120 Commentaries on the Laws of England, Blackstone, Sir William, Book 1, Chapter 1. 
121 Introduction to English Law, 12th edition, James, Philip S, s. 157 f. 
122 Introduction to English Law, 12th edition, James, Philip S, s. 164. 
123 Introduction to English Law, 12th edition, James, Philip S, s. 162 f. 
124 Jfr. Blackstone. 
125 Introduction to English Law, 12th edition, James, Philip S, s. 165. 
126 Introduction to English Law, 12th edition, James, Philip S, s. 165. 



Svenska och engelska fri- och rättigheter – En rättshistorisk komparativ studie                                Johan Nilsson 

 35

vissa lagfästa inskränkningar i föreningsrätten. Enligt ”the Public Order Act 1936” section 1 
(1) är det till exempel olagligt att vid offentliga möten bära uniform som kännetecknar 
tillhörandet av något visst parti. Det saknas också generell rätt till mötesfrihet då denna kan 
inskränkas exempelvis för att upprätthålla ordningen i samhället.127 

Teoretiskt sett har Common Law-systemet alltid behandlat alla människor jämlikt. 
Domstolarna ska ha varit tillgängliga för alla utan åtskillnad. På senare tid har dock en allmän 
rörelse för erkännandet av lika rättigheter tagit plats. Det ligger också till grund för de 
filosofiska principer som utgör Romfördraget och EMRK. I England har detta givit upphov 
till ett antal lagar som bland annat stadgar att det ska vara lika lön för lika arbete för män och 
kvinnor samt att det är otillåtet att diskriminera någon på grund av kön eller ras.128 
 
4.3 Rule of Law 
 
När man talar om fri- och rättigheter och rättssäkerhet för den enskilde är ”Rule of Law” ett 
centralt begrepp. Exakt vad som menas med ”Rule of Law” är svårt att precisera. Detta 
eftersom innebörden av begreppet tenderar att förändras över tid, samt beroende på vem som 
tillfrågas. En fundamental innebörd är dock att ”Rule of Law” ska förhindra staten från 
godtycklig maktutövning mot enskilda medborgare genom att vara bunden av lagen. 

Ursprunget till doktrinen om ”Rule of Law” kan troligtvis spåras till föreställningen om 
att utöver alla lagar finns ett, om det tolkas rätt, system av naturlagar som klarar av att få fram 
absolut rättvisa i alla tänkbara fall och som kan härledas till fundamentala och oförändrade 
moraliska principer. Detta uttrycktes bland annat av Romarna som i sin tur fått idéerna från 
Grekerna. I England uttrycktes idéerna för första gången på 1200-talet av Bracton som skrev 
att ”Kungen själv bör inte vara underställd någon människa, utan bör vara underställd Gud 
och lagen; ty det är lagen som gör honom till Kung”.129 På medeltiden åsyftades med lagen 
den Gudomliga lagen. På 1600-talet kom dock lagen att istället att börja identifieras med 
Common Law. Parlamentet var visserligen suveränt och kunde stifta lagar, men utöver det var 
det Common Law som var lagen och som styrde alla människor på ett rättvist och jämlikt 
sätt.130  

Enligt AV Dicey och FA von Hayek skulle ”Rule of Law” verka för att förhindra 
godtyckligt maktutövande från statens sida. Detta kan anses vara en engelsk tolkning av ”Rule 
of Law”-begreppet. Enligt Dicey, som var mycket inflytelserik på 1800-talet, innebar ”Rule of 
Law” framförallt tre saker. För det första, som nämnts ovan, en absolut frånvaro av godtycke i 
rättskipningen. Ingen står över lagen och ingen kan straffas för annat än uppenbara lagbrott. 
För det andra att alla oberoende av ställning, inkomst och så vidare är lika inför lagen och för 
det tredje att de allmänna principerna i den engelska konstitutionen, inte minst fri- och 
rättigheterna, är resultat av domstolsavgöranden i enskilda mål.131 Hayek gick ett steg längre 
och menade att lagar måste stiftas generellt och får inte rikta sig mot enskilda människor. 
Enligt EP Thompson är ”Rule of Law” en blandning mellan underförstådda löften och 
behändigt vaga formuleringar. Vissa rättsfilosofer som Joseph Raz har förstått 
nödvändigheten i statliga ingripanden och har tillhandahållit olika sätt att se ”Rule of Law” 
som ett sätt att kontrollera statens beslutsfattande, utan att för den skull ta bort den helt. Raz 
menar till skillnad från Hayek att en lag med endast generella regler skulle bli omöjlig att 
praktiskt använda. Däremot såg även Raz ”Rule of Law” som ett sätt att minimera riskerna 
som kunde följa av statens godtyckliga beslutsfattande. På denna punkt är han ense med 
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Thompson, Hayek och Dicey. Raz menade att det grundläggande kravet som ”Rule of Law” 
egentligen bygger på är att en lag måste kunna vägleda den enskildas beteende. Han menade 
att lagar ska vara presumtiva istället för tillbakablickande. Människor kan inte väntas följa 
eller vägledas av regler som ännu inte finns. Lagarna ska också, enligt Raz, vara öppna och 
tydliga så att den enskilda kan förstå dem och agera i enlighet med dem. Lagarna ska också 
vara stabila och inte ändras för ofta eftersom detta kan leda till förvirring. Det bör finnas klara 
regler och procedurer för att skapa lagar och domstolarna måste vara oberoende så att de 
baserar sina domar på lagen och inte på något annat på grund av tryck utifrån. Domstolarna 
ska även ha makten att granska hur andra principer realiseras och om de är i linje med ”Rule 
of Law”. Domstolarna ska också vara lättillgängliga. De brottsförebyggande organen i 
samhället får inte heller använda sitt beslutsfattande på ett rättsperverterat sätt.132 

 Inom den kontinentala rätten, exempelvis i Tyskland, är lagstiftarens makt kontrollerad 
av ”Rule of Law”. Lagstiftaren måste följa vissa befintliga grundläggande lagar och regler när 
denne stiftar nya lagar. Denna relation där staten är underordnad lagen är innefattad i 
begreppet ”Rechtsstaat” (Rättsstat). Staten ska vara tvingad att skapa generella lagar som inte 
riktar sig mot någon enskild.  

I England är situationen något annorlunda. Eftersom parlamentet är suveränt skulle det, 
inom de konstitutionella ramar som finns, kunna stifta sådana lagar som gjorde godtycklig 
maktutövning möjlig i strid med principen om ”Rule of Law”. Denna spänning mellan ”Rule 
of Law” och Parlamentets suveränitet är en egenhet som är speciell för England. Anledningen 
till att det aldrig existerat en stark rättsstat i England går att knyta till landets historia. Efter att 
revolutionerna i England på 1600-talet hade gett borgarklassen en effektiv kontroll av den 
engelska staten genom sin makt i Parlamentet behövde de aldrig se staten som något som 
hotade dem och som de behövde försvara sig emot. I viss mening var det de själva som var 
staten. Detta var inte fallet på kontinenten och den framväxande borgarklassen var där 
tvungen att få fram sätt på vilka de kunde skydda sig från för stor statlig inblandning. 
Framväxandet av rättsstatsteorin var ett sätt att begränsa det statliga maktutövandet och stärka 
ställningen för borgarklassen. I England fanns inte detta behov på samma sätt eftersom de 
som drog nytta av de principer som låg till grund för rättsstatsteorin på kontinenten, i England 
även kontrollerade Parlamentet och kunde få samma resultat genom att godkänna särskilda 
lagar. Därför kan det enligt vissa, exempelvis Franz Neumann, hävdas att ”Rule of Law” och 
Parlamentets suveränitet inte var motståndare utan istället kompletterade varandra.133 

I och med att staten blev mer och mer involverad i att reglera den ekonomiska 
aktiviteten i samhället behövde lagarna förändras. För att hantera dessa problem när de 
uppstod behövde staten ta till sin beslutsfattande makt istället för att underordna sig redan 
existerande regler. Detta beslutsfattande går dock stick i stäv med den traditionella bilden av 
”Rule of Law” som gick ut på att begränsa statens beslutsfattande. Detta ledde till den 
spänning som uppstod mellan ”Rule of Law” och de behov av att reglera de sociala aktiviteter 
som förekommer i samhället. Detta ledde till en fundamental förändring. 
Lagstiftningstekniken har förändrats på så sätt att där det tidigare var önskvärt med fasta och 
precisa regler, tenderar det nu att vara mera öppet formulerat för att söka öka beslutsfattandet 
hos de olika statliga organen. Detta har resulterat i en minskning av domstolarnas makt att 
kontrollera dessa sociala aktiviteter. Användningen av tribunaler och skiljedomstolar med 
medverkandet av experter som inte är juridiskt kunniga indikerar också att lagen inte kan 
hantera alla typer av problem längre och ger därför lagen mindre makt. Lagstiftaren försöker 
numera att mer och mer eftersträva faktisk rättvisa när lagarna stiftas istället för den formella 
rättvisa som krävs av ”Rule of Law”. Dessa förändringar kan sägas känneteckna en förändring 
från att lagen har varit ett självändamål, till att lagen har blivit ett sätt att uppnå ett visst mål. 
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Numer är lagen, enligt till exempel Max Weber, bara en mekanism för att nå ett mål som är 
uppsatt utanför lagen själv. Lagen är inte längre sedd som totalt självstyrande, utan mer som 
en viktig bidragande orsak för att kunna uppnå vissa syften som staten, i sin funktion av 
representant för folkviljan, har satt upp.134 

Mot idéerna om fri- och rättigheter och ”Rule of Law” ställs ibland idén om att dessa 
skulle kunna inskränka demokratin. I England är de grundläggande aspekterna av 
konstitutionen Parlamentets suveränitet och en regering som är ansvarig inför Parlamentet. 
Ibland hävdas det att absolut fastslagna lagar om fri- och rättigheter, eller för den delen 
orubbliga lagar inom andra områden, skapar potentiella konflikter mellan Parlamentet och 
domstolarna. Detta eftersom ett sådant scenario skulle inskränka Parlamentets suveräna makt 
och tillåta domstolarna att ifrågasätta lagar stiftade av Parlamentet. Ministrarnas ansvarighet i 
dessa frågor skulle också kunna sägas skifta från att ha varit inför Parlamentet till att vara 
inför domstolarna.135 Kritikerna mot fri- och rättighetsidéerna är i de flesta fall inte 
motståndare till själva rättigheterna, utan mer till idén om att dessa ska vara absoluta och 
oföränderliga. Vissa menar att det faktum att fri- och rättigheterna blir absolut fastslagna i en 
grundlag gör att det inskränker demokratin på så sätt att medborgarna själva inte kan välja hur 
de vill ha det.136 

I maj 1995 publicerade the Guardian en artikel av dåvarande domaren i High Court, Sir 
Stephen Sedley. Han uttalade där de spänningar som fanns mellan ”Rule of Law” och 
domstolarna samt den verkställande makten. Sedley menade att domstolarnas agenda för 
2000-talet inte nödvändigtvis behövde begränsas till ett val mellan rättigheter, såsom de tolkas 
av domstolarna, och ett avvisande av dessa rättigheter till förmån för Parlamentets suveräna 
styre. Problemet låg, enligt Sedley, i att se till att de själva som samhälle styrs av lagar som 
tillvaratar idéerna om fundamentala mänskliga rättigheter. Detta skulle enligt Sedley kunna 
innebära att ”Rule of Law” måste upptas som en, i likhet med demokratin, högre styrande 
princip. Om ”Rule of Law” ska betyda något måste det åtminstone innebära att domstolarna är 
ålagda att uttala och försvara de grundregler som utgörs av de fundamentala mänskliga 
rättigheterna. Den grundläggande funktionen för mänskliga rättigheter och ”Rule of Law” är 
att skydda de svaga mot de starka. Detta är sprunget ur en era där jämlikt behandlande och 
lika möjligheter har kommit att uppfattas som en verkningslös nytta, och som ett erkännande 
för att det inte går att uppnå jämlikhet endast genom att förkunna det. För att de fundamentala 
mänskliga rättigheterna ska bli verkliga måste de, enligt Sedley, styras så, att de omkullkastar 
de ojämlikheter som hånar principen om allas likhet inför lagen. Dessa fundamentala 
mänskliga rättigheter som omnämns förvägrar parlamentet sin absoluta suveränitet eftersom 
det erkänner områden som ligger utanför det legitima utövandet av statlig makt. Det räcker 
inte heller, enligt Sedley, med endast formell jämlikhet som till exempel Dicey eller Hayek 
menade. Enligt Sedley är den egentliga meningen av ”Rule of Law” idéerna om sådan faktisk 
jämlikhet som marknadsekonomiska system och rättslig formalism inte kan tillhandahålla 
utan istället underminerar. Enligt Sedley innefattar ”Rule of Law” en omvärdering av 
relationen mellan den verkställande makten och domstolarna och kräver att domstolarna gör 
en ännu större omvärdering av sina egna tidigare värderingar och av sin egentliga funktion.137 

För den domare som ville upprätthålla skyddet för mänskliga fri- och rättigheter genom 
”Rule of Law” i England uppstod historiskt sett ett problem. De mänskliga friheterna i 
England grundades nämligen inte på idéer om absolut säkra mänskliga rättigheter som aldrig 
kunde tas ifrån den enskilde eller kunde inskränkas, utan istället på informella friheter, det vill 
säga den enskilda var fri att göra vad som helst så länge inte dennes handlande förbjöds av 
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lagen. Detta i kombination med doktrinen om Parlamentets suveränitet gjorde det hela något 
problematiskt eftersom Parlamentet i praktiken kunde ta bort vilka fri- och rättigheter som 
helst för den enskilda genom att helt enkelt stifta en lag med den innebörden.138 

Domstolarna utvecklade ett system av juridisk översyn av nya lagar i överrensstämmelse 
med ”Rule of Law” för att försöka se till att de mänskliga fri- och rättigheterna skyddades mot 
denna risk. På grund av systemet i England var de dock något begränsade, så till vida att de 
inte kunde kritisera innehållet i en ny lag, som konstitutionella domstolar inom andra system 
kunde göra, utan var begränsade till att kritisera formen eller tillvägagångssättet i 
lagstiftningen. Det fanns dock ett annat sätt att kritisera och angripa lagstiftning som ansågs 
strida mot mänskliga fri- och rättigheter och det var att vända sig till Europadomstolen. Denna 
grundade sig till skillnad från det engelska systemet på tanken om absoluta mänskliga 
rättigheter och inte på informella friheter.139  
 
4.4 Internationella deklarationer och konventioner inom UK 
 
UK var bland dem som undertecknade FN-deklarationen om mänskliga rättigheter den 10 
december 1948. UK var även bland de första att ansluta sig till Europakonventionen om 
Mänskliga Rättigheter 1950, men i motsats till många av de andra medlemsländerna vars 
grundlagar gjorde att konventionen automatiskt införlivades i den inhemska rätten fanns ett 
behov för England att lagstifta för att införliva konventionen. När England skrev under 
konventionen stiftades dock, i likhet med Sverige, till en början inga sådana lagar eftersom 
det antogs att de rättigheter som stadgades i konventionen redan självklart var tillräckligt 
skyddade inom den engelska rätten. Konsekvensen av detta blev att konventionen inte var 
juridiskt bindande för UK och en enskild kunde inte formellt åberopa konventionen inför en 
engelsk domstol.140 

1966 erkände UK Europadomstolen som behörig att ta upp klagomål från enskilda 
medborgare inom UK och även rätten för Europadomstolen att döma i sådana frågor. Det 
dröjde dock innan de införlivade EMRK i den egna lagstiftningen. Detta gjorde att EMRK 
inte kunde genomdrivas av de engelska domstolarna. 1991 avgjorde the Court of Appeal ett 
mål141 där det stadgades att ett ministerdirektiv inte behövde tolkas i enlighet med EMRK, 
detta eftersom detta enligt Court of Appeal skulle vara som att införa EMRK i den engelska 
rätten utan den nödvändiga lagstiftningsprocessen. Det faktum att EMRK inte kunde hävdas i 
engelska domstolar gjorde att medborgarna inom UK som ville hävda sina rättigheter, som 
staten för övrigt formellt godtog, var tvungna att söka sig till ett externt forum 
(Europadomstolen) för att få sin sak prövad, istället för att kunna använda de inhemska 
domstolarna. För att kunna få tillgång till detta externa forum var de dock tvungna att gå 
igenom alla steg inom det inhemska domstolsväsendet. Detta var självklart ett ohållbart 
system som fick mycket kritik, inte bara av dem som drabbades av systemet utan även av 
domare inom det engelska domstolsväsendet. Domarna menade att EMRK borde införlivas 
med den engelska rätten, inte endast på moraliska grunder, utan även på grund av att domarna 
ogillade att de var tvungna att döma på ett visst sätt enligt den engelska rätten, trots att de 
visste att domen sedan skulle komma att ändras i Europadomstolen i händelse av ett 
överklagande. Dessutom fanns det visst missnöje över att domarna och besluten som togs av 
Europadomstolen och som ledde fram till att en viss rättsutveckling skedde utan någon 
inblandning eller påverkan från det engelska systemet.142  
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Domstolarna var dock inte helt tvingade att bortse från EMRK när de gjorde sina 
bedömningar och gjorde vad de kunde för att döma i enlighet med konventionen så långt det 
gick. Var det till exempel frågan om inhemska lagar som antagits av Parlamentet för att 
uppfylla krav från EMRK kunde domstolarna tolka lagen i enlighet med konventionen. Det 
fanns också en möjlighet att genom EMRK:s relation till EG-rätten använda den senare för att 
indirekt kunna tillämpa konventionen. Där den inhemska rätten var oklar eller ofullständig 
dömde domstolarna också, i den mån det var möjligt, i enlighet med konventionen och var en 
lag tvetydig antog domstolarna att det var Parlamentets avsikt att stifta lagar i enlighet med de 
åtagande UK godtagit enligt EMRK. Trots dessa försök att använda konventionen där det var 
möjligt förblev situationen otillfredsställande. Intresseorganisationer verkade för att 
konventionen skulle införlivas i den engelska rätten men när ett lagförslag lades fram till 
House of Lords 1995 uttalade den dåvarande regeringen sin syn på det hela genom ministern 
för the Home Office, Lady Blatch. Hon menade att ett införlivande av konventionen varken 
var önskvärt eller nödvändigt, vare sig principiellt eller praktiskt. När oppositionspartiet 
Labour tog makten 1997 började de dock genast med processen av ett införlivande av 
konventionen. Resultatet blev ”the Human Rights Act (HRA) 1998”.143  

I och med att HRA antogs i England 1998 skedde något av en maktförskjutning inom 
det området från Parlamentet till domstolarna. Enligt doktrinen om Parlamentets suveränitet 
kunde Parlamentet, som nämnts tidigare, stifta vilka lagar de ville, även om detta innebar att 
fri- och rättigheter berövades medborgarna. I och med HRA grundmurades dock de rättigheter 
som EMRK stadgade, men det ansågs lämpligt att för övrigt förändra relationen mellan det 
folkvalda Parlamentet och domstolarna så lite som möjligt.144  

Section 2 i HRA kräver att domstolarna i framtida fall tar med alla de tidigare domar 
från Europadomstolen i sin beräkning, inte bara de fall som rör engelska medborgare.145 
Denna bestämmelse får effekt på doktrinen om bindande prejudikat inom engelsk rätt på så 
sätt att bestämmelsen tillåter att beslut från tidigare engelska domstolar kan överklagas och 
förändras om de står i konflikt med domarna från Europadomstolen.  

I Section 3 HRA stadgas att all lagstiftning skall, så långt det är möjligt, tolkas i enlighet 
med konventionen. Detta utvidgar domstolarnas tolkningsmöjligheter. Detta kan även leda till 
att tidigare accepterade tolkningsmetoder av lagen kan komma att ogiltigförklaras.  

Section 4 i HRA bemyndigas domstolarna att utfärda ett uttalande om att en lag är 
oförenlig med EMRK. Domstolarna kan dock inte ogiltigförklara stiftad lag som strider mot 
EMRK utan måste istället överlämna det till lagstiftaren att göra om lagen i enlighet med 
EMRK:s regler.  

I Section 5 HRA stadgas att Kronan ska förvarnas när en domstol överväger att utfärda 
ett uttalande om en lags oförenlighet med EMRK.  

Section 6 förklarar att det är olagligt för alla offentliga auktoriteter att agera på sådant 
sätt att det strider mot konventionen och Section 7 HRA ger den som råkat illa ut på grund av 
en sådan överträdelse, rätt att väcka talan mot ifrågavarande auktoritet. Section 8 HRA 
bemyndigar domstolarna att utfärda rimlig ersättning för överträdelsen till den som råkat illa 
ut av den aktuella offentliga auktoriteten. Där den offentliga auktoriteten har följt befintlig lag 
som funnits strida mot konventionen är den dock inte ansvarig enligt Section 6 (2) (b) HRA. 
Med offentlig auktoritet menas enligt Section 6 (3) en domstol eller tribunal eller annan 
person vars uppgifter har en offentlig karaktär. Det sistnämnda inkluderar exempelvis 
myndigheter eller polisen.146 I och med att domstolar och tribunaler inräknas till de 
auktoriteter som måste följa konventionen innebär det att domstolarna generellt sett måste 
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använda och utveckla lagen i enlighet med EMRK, detta oavsett om det rör sig om stiftad lag 
eller Common Law och oberoende av vilka som är parter i målet.147 Detta är dock inte något 
helt nytt för domstolarna eftersom de ofta i de fall där det var möjligt försökte följa EMRK så 
långt det var möjligt redan innan ikraftträdandet av HRA som tidigare nämnts ovan.148 

I Section 19 HRA krävs det att den minister som är ansvarig för ett lagförslags väg 
genom Parlamentet antingen gör ett skriftligt tillkännagivande om att lagförslaget står i 
överrensstämmelse med konventionen eller alternativt, tillkännage att trots att förslaget inte är 
förenligt med konventionen så vill regeringen fortfarande fortsätta med genomförandet. 

Reaktionerna på införandet av HRA har mestadels varit positiva. Viss kritik har dock 
funnits, exempelvis för att EMRK är ett förhållandevis gammalt dokument som inte hanterar 
vissa rättigheter som nutida medborgare anser vara lika fundamentala som dem som faktiskt 
tas upp i EMRK. Exempelvis tar EMRK inte upp rätten till faktisk jämlikhet i fråga om 
välfärd och fördelning av resurser. Konventionen kan också ge upphov till vissa 
tolkningssvårigheter så till vida att den på vissa punkter kan vara något självmotsägande. Det 
kan till exempel uppstå tolkningsproblem när Art. 8 EMRK (respekt för den enskildes privat- 
och familjeliv) ställs mot Art. 10 EMRK (yttrandefrihet) i frågor som rör grävande 
journalistik och dylikt. Den viktigaste kritiken ligger dock kanske i att regeringen inte ansett 
det nödvändigt att inrätta en Human Rights kommitté för att offentliggöra och främja dess 
arbete på området. Införandet av ett sådant organ har av många ansetts nödvändigt för att öka 
medborgarnas medvetenhet om mänskliga rättigheter, samt att hjälpa enskilda individer att 
hävda sina rättigheter i enlighet med HRA.149 

I de fall där de engelska domstolarna finner att engelsk lagstiftning kan vara oförenlig 
med EMRK måste de tolka om meningen med konventionens regler överensstämmer med 
reglerna i den engelska lagstiftningen eller inte. I och med att konventionens regler ofta är 
brett formulerade måste de engelska domarna använda samma metoder för tolkning av dem 
som Europadomstolen använder sig av. Dessa tolkningsmetoder är inte nödvändigtvis sådana 
som de engelska domarna annars är vana att tillämpa. Tolkningen måste ofta ske på ett 
teleologiskt sätt (ändamålstolkning).150 Europadomstolen har fastställt att det är nödvändigt att 
söka efter den tolkning som är mest lämplig för att förverkliga målen och uppnå syftet med 
konventionen, och inte den tolkning som i så stor utsträckning som möjligt skulle begränsa de 
förpliktelser som medlemsstaterna åtagit sig.151 Konventionen skall också tolkas på ett sådant 
sätt att rättigheterna som stadgas är praktiska och effektiva och inte endast teoretiska.152 Efter 
att dessa tolkningar genomförts ska det sedan vara möjligt att se om de engelska lagarna 
överensstämmer med konventionen.153 

När lagligheten av inskränkandet av någon av de icke absoluta rättigheterna bedöms 
måste domstolarna inte bara vara övertygade om att det finns ett behov av en sådan föreslagen 
inskränkning, utan också att statens agerande står i proportion till behovet. Staten får med 
andra ord inte överreagera på ett uppkommet problem genom att dra in fler rättigheter än vad 
som egentligen behövs för att åtgärda problemet. I England måste förutom detta även den 
minister som är ansvarig för lagförslagets väg genom Parlamentet antingen göra ett skriftligt 
tillkännagivande om att lagförslaget står i överrensstämmelse med konventionen eller, 
alternativt, tillkännage att trots att förslaget inte är förenligt med konventionen så vill 
regeringen fortfarande fortsätta med genomförandet.154 
                                                 
147 Exploring the Law, 2nd edition, Manchester, Salter, Moodie, Lynch, s. 148. 
148 Exploring the Law, 2nd edition, Manchester, Salter, Moodie, Lynch, s. 149. 
149 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 28 f. 
150 Exploring the Law, 2nd edition, Manchester, Salter, Moodie, Lynch, s. 144. 
151 Se: Wemhoff v. Federal Republic of Germany (1968) 1 E.H.R.R. 55 at 75, para. 8. 
152 Se: Artico v. Italy (1980) 3 E.H.R.R. 1 at 13, para 33. 
153 Exploring the Law, 2nd edition, Manchester, Salter, Moodie, Lynch, s. 145. 
154 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 27. 
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Sådana inskränkningar har gjorts inom UK bland annat angående den utökade tid som 
en misstänkt terrorist får kvarhållas utan att formellt anklaga denne för något brott enligt ”the 
Prevention of Terrorism Act 1989”, senare efterföljd och ersatt av den utökade ”the Terrorism 
Act 2000”. Detta skulle kunna anses stå i strid med bland annat Art. 5 EMRK155. Lagen 
angriper även rättigheter som mötesfriheten, yttrandefriheten och antagandet att någon är 
oskyldig tills det att motsatsen bevisats. UK gjorde även en inskränkning i och med ”the Anti-
Terrorism, Crime and Security Act 2001”, som antogs efter attacken på World Trade Center i 
New York den 11 september det året. Enligt denna lag tilläts bland annat kvarhållandet utan 
rättslig prövning av utländska medborgare som misstänktes vara inblandade i 
terroristaktiviteter.156 Andra rättigheter som har inskränkts genom lagstiftning under 1900-
talet är exempelvis ”the Police Act 1997” som ger polisen rätt att bryta sig in och installera 
avlyssningsapparatur i en misstänkts bostad, vilket kan anses kränka rätten till privatliv. 
Ytterligare ett exempel är ”the Criminal Justice and Public Order Act 1994”. Här stadgas i 
sections 34-39 bland annat att domstolar och juryer får dra vilka slutsatser de anser lämpliga 
när en anklagad utnyttjar rätten att inte tala. 

Efter terrorattentaten i London den 7 juli 2005 kom ett lagförslag, ”the Terrorism Bill”, 
från regeringen med Tony Blair i spetsen som, enligt Clause 23 i förslaget, skulle innebära att 
det skulle vara möjligt att kvarhålla terroristmisstänkta häktade i upp till 90 dagar utan att 
formellt anklaga dem för något brott. Detta var en ökning från de 14 dagar som tidigare varit 
stadgat. Ökningen var enligt Blair nödvändig för att garantera den nationella säkerheten och 
för att underlätta arbetet för polisen som verkade för att förhindra och förebygga terroristdåd. 
Förslaget kritiserades eftersom det ansågs inkräkta för mycket på de medborgerliga fri- och 
rättigheterna och även stred mot EMRK. De konservativas motförslag var att det skulle bli 
lagligt att kvarhålla den misstänkta i upp till 28 dagar mot de tidigare 14. Blair hävdade dock 
att ingen kompromiss kunde göras på området eftersom en sådan överrenskommelse skulle 
vara att kompromissa med rikets säkerhet och som svar på kritiken om att lagförslaget 
inkräktade för mycket på de terrormisstänktas fri- och rättigheter menade Blair att det var fel 
att inrama debatten på det sättet. Han menade att de terrormisstänktas fri- och rättigheter 
givetvis var viktiga, men ställt mot rättigheterna hos dem som råkar ut för attentaten måste de 
få ge vika för den mest fundamentala mänskliga rättigheten av dem alla, rätten till liv.157 I 
opinionsundersökningar innan omröstningen i Parlamentet visade det sig att förslaget hade ett 
folkligt stöd. Den 9 november 2005 röstades dock förslaget, något överraskande, ned i 
Parlamentet med 322 röster mot 291. Detta efter att ledamöter från Blairs eget parti röstat 
emot förslaget. Istället blev det de konservativas motförslag på 28 dagars kvarhållande som 
antogs.158  

Ett område där UK återkommande har blivit föremål för prövning av Europadomstolen 
är polisens och säkerhetstjänstens befogenheter att samla in fällande bevis mot någon 
misstänkt. I Malone v UK (1984) fann Europadomstolen att telefonavlyssning från polisens 
sida mot en misstänkt, som var godkänd av regeringen och som Common Law-systemet enligt 
High Court hade överseende med, stred mot Art. 8 EMRK som garanterar rätten till respekt 
för den enskildas privatliv. Detta får endast inskränkas med hjälp av lagstöd och som skydd 
för det demokratiska samhället och ordningen i landet. Avlyssningen i ovan nämnda fall stred 
mot Art. 8 EMRK eftersom lagstöd saknades. Det kunde enligt Europadomstolen inte heller 
vara nödvändigt för att skydda demokratin på detta sätt eftersom det saknades regler som 
skyddade den enskilda mot missbruk. Svaret på detta från regeringens sida blev att det 
stiftades en lag på området, ”the Interception of Communications Act (IOCA) 1985”. Denna 
                                                 
155 Se: Brogan v UK (1989). 
156 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 27. Jämför även Art. 6 EMRK.  
157 Webster, Philip, The Times 8  november 2005, s. 24.. 
158 http://www.publicwhip.org.uk/division.php?date=2005-11-09&number=84&display=allvotes (Läst 051202). 
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lag begränsade möjligheten till avlyssning till vissa reglerade fall.159 De engelska domstolarna 
kom dock med en intressant synpunkt på det hela när de menade att telefonavlyssning inte 
kunde vara otillåtet i England eftersom det saknades en rätt till privatliv inom Common Law-
systemet. Med andra ord fanns det inget att bryta mot och rätten till detta enligt EMRK kunde 
inte användas i de engelska domstolarna vid den här tiden eftersom HRA ännu inte trätt 
ikraft.160 IOCA reglerade bara avlyssning av publika nät och inte interna telefonnät på 
exempelvis arbetsplatser. Detta gjorde att Europadomstolen fann att UK än en gång bröt mot 
Art. 8 EMRK i fallet Halford v UK (1997). I fallet Khan v UK (2000) hade den tilltalade blivit 
fälld, för att ha sålt droger, baserat på bevis som inhämtats genom otillåten avlyssning från 
polisens sida. Europadomstolen menade att vid tiden för detta fanns det ingen lagstiftning som 
reglerade det hela och det stred därför mot Art. 8 (2) EMRK. Detta ledde till en viss 
frustration hos de domare som tvingades döma i enlighet med Common Law’s regler som 
stadgade att relevant bevisning som framkommit på ett otillåtet sätt fortfarande var tillåtna. 
Detta trots att de visste att detta skulle leda till kritik från Europadomstolen.161 De fall som 
ledde till granskning av Europadomstolen gjorde att UK kände sig tvingade att åtgärda 
problemet. Resultatet blev ”the Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) 2000”. Lagen 
stiftades specifikt för att se till att statens undersökningsmöjligheter skulle överrensstämma 
med de mänskliga rättigheterna. I och med lagen utökades övervakningsmöjligheterna från 
vad som tidigare varit fallet. Innan RIPA trädde i kraft hann UK dock med att bli fällda ännu 
en gång i Europadomstolen för brott mot Art. 8 på grund av otillåten avlyssning från polisens 
sida, detta i målet Allan v UK 2002.162 

I och med Englands medlemskap i EU har de, liksom övriga medlemsstater, fått ett helt 
nytt regelsystem som på vissa områden är överställt det inhemska. ”The European 
Communities Act” (ECA) 1972 lagfäste the UK’s medlemskap och underordnandet av den 
inhemska rätten gentemot gemenskapsrätten. Parlamentet är därmed, som nämnts ovan, inte 
längre helt suveränt när det gäller lagstiftningen.  

The Charter var inte inkluderat i huvudfördraget från Nice på begäran av UK. UK såg 
även till att vissa hänvisningar, särskilt gällande sysselsättning, var underkastad den inhemska 
rätten. I ett offentligt uttalande hävdade den engelska regeringen att the Charter återspeglar de 
rättigheter som innehas av europeiska medborgare och är helt förenliga med EMRK.  
Angående sociala och ekonomiska frågor sätter the Charter, enligt den engelska regeringen, 
upp principer hämtade från nationell och europeisk lagstiftning men hävdar inga nya rättsligt 
skyddade rättigheter. Det faktum att the Charter inte innehåller några nya rättigheter kommer 
dock inte förhindra EG-domstolen att hänvisa till the Charter i tolkningen av andra EG-
rättsliga fall och på så sätt kan the Charter få en inverkan på lagen.163  
 

                                                 
159 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 605. 
160 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 606. 
161 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 606 f. 
162 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 607. 
163 The English Legal System, 6th edition, Slapper, Gary, Kelly, David, s. 580. 
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5. Analys 
 
Det som främst skiljer Sverige och England åt traditionellt sett när det gäller synen på och 
skyddet för fri- och rättigheter är att det i England historiskt sett saknats absoluta rättigheter 
som aldrig kan inskränkas. De rättigheter som funnits i England är de som växt fram genom 
domstolarnas prejudicerande domar och tillsammans bildat något av ett system. Det har länge 
ansetts, bland annat av AV Dicey, att det inte går att veta vilka rättigheter någon har när denne 
går in till domstolen för att få sin sak prövad, utan att de rättigheter som denne faktiskt har 
visar sig istället efter det att domen fallit och den berörda personen går därifrån. Fri- och 
rättigheterna var med andra ord resultatet av domstolsavgöranden i enskilda mål. De 
mänskliga friheterna i England grundade sig historiskt sett inte heller på idéer om absolut 
säkra rättigheter som aldrig kunde tas ifrån den enskilde, utan istället på informella friheter. 
Så länge det inte uttrycktes i lag att något var förbjudet var den enskilde fri att göra detta. I 
och med Parlamentets suveräna lagstiftningsmakt sedan slutet av 1600-talet innebar detta 
dock att Parlamentet, åtminstone i teorin, kunde ta bort eller inskränka vilka fri- och 
rättigheter som helst för de engelska medborgarna genom stiftandet av en lag med den 
innebörden. Värt att komma ihåg är dock att det var först i slutet av 1800- och början av 1900-
talet som Parlamentet började använda sin lagstiftningsmakt på bred front i och med de nya 
problem som uppkom i samband med industrialiseringen som exempelvis 
arbetsrättslagstiftning, sociallagstiftning och hälsolagstiftning. Givetvis hade det stiftats lagar 
av Parlamentet även innan detta, men det gjordes i betydligt mindre omfattning och 
lagstiftningen verkade sida vid sida med Case Law-systemet. 

Upplysningens idéer slog aldrig rot på riktigt samma sätt i England som i många andra 
delar av Europa, däribland Sverige. Det var dessutom engelsmannen Jeremy Bentham som 
kom med det första egentliga angreppet på naturrättsläran, som denne inte ansåg klargjorde 
någonting. Eftersom naturrätten inte fastslog vilka regler och rättigheter som fanns gav den 
ingen vägledning i politiska och moraliska frågor och saknade därför något egentligt värde 
enligt Bentham. Inte heller kodifikationen eller läran om ”Rule of Law” fick något väsentligt 
fotfäste i England. Även detta kan härledas till Parlamentets suveräna ställning. Teoretiskt sett 
skulle Parlamentet i England kunna stifta lagar som gjorde exempelvis godtycklig 
maktutövning tillåten. På grund av att det var borgarklassen som i och med Parlamentet 
effektivt hade makten i England behövde de dock inte, som i många andra länder, se staten 
som något som hotade dem och som de var tvungna att försvara sig mot med hjälp av 
rättsstatsteorin och ”Rule of Law”. Överhuvudtaget finns en mycket stark tilltro till det egna 
Parlamentet i England. Detta kan troligtvis förklaras med hjälp av traditionens makt. Eftersom 
Parlamentet varit styrande och suveränt allt sedan slutet av 1600-talet präglas hela systemet av 
en kontinuitet och ett lugn som gör det lättare att sätta sin tillit till de folkvalda än i 
exempelvis ett land med många omstörtande förändringar när det gäller vem eller vilka som 
styr.  

Vissa menar att idéerna om fri- och rättigheter och ”Rule of Law” teoretiskt sett skulle 
kunna inskränka demokratin, som är något som värderas högt i England. Kritikerna är i de 
flesta fall givetvis inte motståndare till själva idén om att det skulle finnas något sådant som 
fri- och rättigheter, utan mer till själva idén om att dessa skulle vara absoluta och 
oföränderliga. Detta, menar kritikerna, inskränker demokratin på så sätt att medborgarna 
själva inte kan bestämma hur de vill ha det. Att medborgarna skulle välja bort sina fri- och 
rättigheter ser dock åtminstone jag som något som låter högst osannolikt varför argumentet 
enligt min mening saknar tyngd.  

Trots att det saknas en nedskriven samlad grundlag i England som skyddar absoluta fri- 
och rättigheter betyder det givetvis inte att det helt saknats fri- och rättigheter historiskt sett. 
Redan 1215 kom det första nedskrivna dokumentet som behandlade fri- och rättigheter i och 
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med Magna Charta. Här stadgades vissa fri- och rättigheter som skulle gälla för de fria 
männen i riket gentemot kungen. Det så kallade frihetsbrevet var dock inget som makthavaren 
i landet själv kommit på och tagit initiativ till, utan var istället resultatet av att adeln tvingat 
kungen att skriva på vad som skulle kunna ses som ett kontrakt mellan kungen och den rika 
adeln i landet. De fri- och rättigheter som stadgades i Magna Charta gällde sålunda inte för 
alla invånarna i riket när det först begav sig, men har trots det fått betydelse för utvecklingen 
av de rättigheter som under lång tid funnits i England och inte minst som inspiration till andra 
länders frihetsförklaringar. Någon gång på 1300-talet, exakt när är svårt att säga, skapades en 
Writ som fick namnet ”Habeas Corpus”. Denna innebar helt kort att det var otillåtet att hålla 
någon fängslad om det inte gick att påvisa inför en domstol att fängslandet eller kvarhållandet 
skedde på lagliga grunder. ”Habeas Corpus” garanterade även rätten till ”freedom of 
locomotion”, det vill säga den enskildas rätt att förflytta sig inom riket som denne själv 
behagade. Ville någon flytta från en stad eller en by till någon annan plats för att söka lyckan 
där skulle inget stoppa denne från att göra det. Detta var en skillnad från feodaltiden då många 
inte tilläts flytta från det landområde där härskaren satt dem. Liksom Magna Chartas regler 
har även ”Habeas Corpus” överlevt under en lång tid i England och används faktiskt 
fortfarande i viss utsträckning i vissa speciella fall.  

Trots Parlamentets teoretiska möjlighet att kunna förändra eller inskränka vilka 
rättigheter som helst finns det några rättigheter som ansetts som näst intill konstitutionella. 
Till dessa hör rätten till personlig frihet, äganderätten, rätten till yttrandefrihet, rätten till 
mötes- och föreningsfrihet och rätten till ett jämlikt behandlande. Någon som ansåg att dessa 
rättigheter tog sig uttryck i den engelska rätten var Sir William Blackstone som på 1760-talet 
kom med sitt verk ”Commentaries on the Laws of England”. Här presenterar han vissa 
grundläggande fri- och rättigheter som han ansåg tog sig uttryck inom den engelska rätten. 
För det första skyddet för liv, lem, kropp, hälsa och anseende. För det andra den individuella 
friheten och för det tredje rätten till egendom och att fritt kunna nyttja denna egendom.  

Förutom Birger Jarls fridslagar från 1200-talets mitt kom ett utav de första uttrycken för 
ett visst rättighetsskydd för svenska medborgare till någon gång i mitten av 1300-talet. I vad 
som ibland kallas för Sveriges första grundlag, nämligen Magnus Erikssons allmänna 
landslag, stadgas ett visst skydd för den personliga friheten samt för skyddet för den enskildes 
egendom. Magnus Erikssons konungaed kom fortsättningsvis att användas i Sverige i senare 
grundlagar och konungaförsäkringar. Redan på ett relativt tidigt stadium började grundlagar 
med andra ord att användas i Sverige som därmed har en helt annan tradition på det området 
än vad England har som helt saknar dessa. Någon gång runt 1540, också här är det svårt att 
ange exakt när, kom Olaus Petris domarregler till i Sverige. Dessa angav hur en domare skulle 
agera när denne utövade sitt ämbete och gav också uttryck för vissa rättigheter som tillkom 
den enskilda. Här stadgades bland annat att domarens avgörande skulle bygga på lagen, att 
domaren skall vara objektiv och inte fästa avseende vid parternas samhällsställning och att en 
domare inte får ta emot mutor eller låta avgörandet påverkas av gåvor, våld eller vänskap. Ur 
detta kan paralleller dras till nutidens regler om allas likhet inför lagen, allas rätt till en rättvis 
prövning och att meddelad dom skall bygga på befintlig lag. 

Den svenska historien sedan 1600- och 1700-talet präglas inte på samma sätt av 
kontinuitet och lugn, när det gäller vem eller vilka som styrde riket, som den engelska gör. 
1719 tvingade ständerna, efter Karl XII:s död, Ulrika Eleonora att ange konungaförsäkran och 
skriva på en oförmånlig regeringsform i utbyte mot kronan. Året efter var det hennes man, 
Fredrik av Hessen, som för att bli kung tvingades göra detsamma och underteckna en ännu 
oförmånligare regeringsform. Idealet för den nya författningen var maktdelningsläran där det 
skulle råda jämvikt mellan kungen och ständerna. Någon egentlig jämvikt var det dock inte 
fråga om, då ständerna nu under den så kallade frihetstiden (1719-1772) var de som klart 
dominerade. Statsskicket i Sverige utgjordes under denna tid av fundamentallagar, eller vad vi 
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numer kallar för grundlagar. Främst bland dessa står regeringsformen och i 1720 års RF 
infördes i 2 § en regel som liknade den som funnits i Magnus Erikssons konungaed. Här 
stadgades med andra ord vissa fri- och rättigheter i den då befintliga grundlagen. Under större 
delen av frihetstiden rådde en sträng censur i Sverige men 1766 kom Sveriges första 
tryckfrihetsförordning.  

Efter den oblodiga militärkuppen av Gustav III 1772 aktualiserades åter tankarna om 
maktdelning. Nu kunde förespråkarna för detta även hämta stöd i Montesquieus idéer. Inte 
heller nu blev det dock fråga om någon egentlig maktdelning, men till skillnad mot tidigare 
var det nu kungen som hade den egentliga makten. Efter ett tillägg till RF 1772 blev kungen i 
det närmaste enväldig.  

Sverige kom att på ett helt annat sätt präglas av upplysningens idéer än vad England 
gjorde. I och med sin position som stormakt på 1600-talet kom Sverige på ett tidigt skede i 
kontakt med de idéer som florerade i Central- och Östeuropa. Under 1700-talet började 
förnuft och nytta att hyllas både inom politiken och inom det svenska kulturlivet. Det dröjde 
dock till 1700-talets andra hälft innan upplysningsidéerna på allvar började göra sig gällande i 
Sverige. 1734 års lag är i stort sett opåverkad av dessa idéer, men de spelade däremot en 
viktig roll för den rättsvetenskap som arbetade med den nya lagen. De nya idéerna berörde 
dock inte alla utan endast en ganska begränsad del av befolkningen. När det gällde 
kodifikationen dröjde det också till RF 1809 innan den slutligen började användas.  

Efter Sveriges förlust i kriget mot Ryssland tillkom en ny regeringsform. Idealet var, 
liksom tidigare, maktdelningsläran. Medan Montesquieus maktdelningslära hade tre aktörer 
med varsin uppgift hade det svenska systemet tre aktörer som delade på fem uppgifter. 
Kungen svarade för den styrande makten, domstolarna för den dömande och riksdagen för 
finans- och kontrollmakten och delade utöver det lagstiftningsmakten med kungen. I RF 1809 
slogs de medborgerliga fri- och rättigheterna fast i 16 §. Också tryckfrihetsförordningen togs 
in i grundlagen i RF 1809 § 86. Fram till 1870-talet var rättsutvecklingen starkt påverkad av 
Frankrike och naturrättsläran.  

I början av 1900-talet utvecklades den så kallade skandinaviska rättsrealismen, inte 
minst av Uppsalaskolan och Axel Hägerström. Dessa var skeptiska till det traditionella 
naturrättsliga rättighetsbegreppet och menade att sådant som låg utanför tid och rum, som 
värdeomdömen av vad som är rätt och fel, var metafysik och inte hörde hemma inom 
rättsvetenskapen. Uppsalaskolans tankar fick stor genomslagskraft och dominerade den 
svenska rättsfilosofin fram till andra hälften av 1900-talet.  

De gällande fri- och rättigheterna i Sverige tillkom huvudsakligen i tre omgångar med 
början i RF 1974. Nu skapades en rättighetskatalog som fördes in i RF 2 kap. Rättigheterna 
fick därmed ett grundlagsskydd och kunde bara förändras eller inskränkas genom 
grundlagsändring, eller enligt andra, i RF uppsatta förutsättningar. I RF 2 kap. stadgas en rad 
olika fri- och rättigheter som berör allt från de positiva opinionsfriheterna och den enskildes 
frihet och säkerhet till fackliga friheter och diskrimineringsförbud. 

Efter andra världskrigets slut fick naturrätten något av en renässans. Nu talades det 
återigen om mänskliga fri- och rättigheter som var absoluta och som aldrig fick kränkas. Ett 
flertal internationella konventioner och fördrag skapades, bland annat FN:s deklarationer om 
de mänskliga rättigheterna. Både UK och Sverige undertecknade tidigt dessa fördrag. Både 
UK och Sverige undertecknade även EMRK på ett tidigt stadium och erkände även 
Europadomstolen som behörig att ta upp klagomål från enskilda medborgare i de respektive 
länderna. Eftersom både UK och Sverige hade en dualistisk syn på internationell och nationell 
rätt krävdes det dock i båda fallen att EMRK införlivades i de respektive inhemska systemen 
för att den skulle bli direkt tillämplig för de egna medborgarna. Värt att notera är att varken 
UK eller Sverige till en början stiftade några sådana lagar. Detta då inga egentliga 
undersökningar gjordes eftersom det ansågs, något arrogant kan tyckas, att de fri- och 
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rättigheter som uppställdes i EMRK redan självklart skyddades inom den inhemska 
rättsordningen. Detta visade sig dock inte vara fallet vilket ledde till att både UK och Sverige 
fälldes i ett antal fall hos Europadomstolen. Detta ledde i Sveriges fall till att 
inkorporeringslagen (1994:1219) stiftades samt att det infördes en grundlagsföreskrift i RF 
2:23. Inkorporeringslagen innebar att EMRK och de tilläggsartiklar som Sverige undertecknat 
numer gäller som svensk rätt och bestämmelsen i RF 2:23 stadgar att lag och andra 
föreskrifter inte får meddelas i strid med EMRK. I England dröjde en sådan lagstiftning ännu 
längre. För att en engelsk medborgare skulle kunna hävda sin rätt enligt EMRK krävdes det 
därför länge att denne fick sin sak prövad av Europadomstolen. Detta eftersom engelska 
regler och lagar under lång tid kunde stå i strid med EMRK men ändå följas av de inhemska 
domstolarna som var tvingade till detta. För att få sin sak prövad av Europadomstolen var 
dock den engelska medborgaren tvungen att först gå igenom alla instanser inom den inhemska 
rättsordningen. Detta var givetvis oerhört dyrt och tidskrävande och ledde, får antas, i 
praktiken till att många engelska medborgare förvägrades de fri- och rättigheter som EMRK 
ställde upp och som UK formellt sett godtog. 1998 kom dock ”the Human Rights Act 1998” 
som innebar införlivandet av EMRK i den engelska rätten. Detta ledde till något av en 
maktförskjutning på det aktuella området från Parlamentet till domstolarna. Införandet av 
HRA var dock inte självklar och så sent som 1995 uttalade sig den dåvarande regeringen i 
frågan där de menade att införlivandet av konventionen varken var önskvärt eller nödvändigt, 
vare sig principiellt eller praktiskt. EMRK ger visst utrymme för inskränkningar av vissa 
rättigheter om detta sker i enlighet med befintlig lag. UK har gjort vissa sådana 
inskränkningar bland annat i samband med terroristbekämpning och övervakning.  

I och med de båda ländernas medlemskap i EU har de fått ett regelsystem som på vissa 
områden är överställt det inhemska. Detta har gjort att på dessa områden är inte längre det 
traditionellt sett starka Parlamentet suveränt. I samband med EU:s möte i Nice 2000, 
angående utvidgningen av unionen, tillkom det senaste dokumentet angående fri- och 
rättigheter, ”the Charter of Fundamental Rights of the European Union”, för EU:s stater. Både 
Sverige och UK undertecknade även detta dokument som, på begäran av UK, emellertid inte 
var inkluderat i huvudfördraget. The Charter har inte heller samma direkta verkan på den 
inhemska rättsordningen som EMRK numer har, men kommer givetvis att ligga till grund för 
domar och avgörande från EG-domstolen och får därmed inverkan på lagen i de båda 
länderna. 

Som synes har det traditionellt och historiskt sett varit en ganska stor skillnad på hur fri- 
och rättigheter har skyddats och betraktats i England och Sverige. Medan England länge satte 
sin tillit till det gamla Common Law-systemet och de regler som framvuxit där, samt till 
Parlamentets suveräna ställning var Sverige, till skillnad från England, relativt tidiga med att 
använda sig av grundlagar och där införa vissa fri- och rättigheter. Upplysningstiden, som får 
förmodas vara den period som spelat störst roll för fri- och rättighetsbegreppet och det 
absoluta skyddet för dessa fri- och rättigheter, hade inte heller tillnärmelsevis lika stort 
inflytande på den engelska rätten som på den svenska. Medan Sverige anammade många av 
de idéer om fri- och rättigheter och kodifikation som kom med upplysningstiden, litade 
engelsmännen istället i stor utsträckning på det egna systemet och på sina idéer om att det inte 
fanns något sådant som absoluta fri- och rättigheter. Parlamentet skulle även i fortsättningen 
kunna stifta vilka lagar som helst. Efter andra världskriget har dock en viss utjämning skett, 
om inte annat teoretiskt. I och med att både Sverige och UK undertecknat FN:s deklarationer, 
EMRK och EU:s Charter är de numer styrda av i stort sett samma regler när det gäller 
grundläggande fri- och rättigheter. Införandet av EMRK i den inhemska rätten var dock inte 
oomtvistat i England och fortfarande finns det fog för att påstå att det finns en större 
benägenhet att inskränka vissa av de fri- och rättigheter som stadgas i EMRK i England 
gentemot vad som är fallet i Sverige. Fortfarande har inte heller fri- och rättigheterna i 
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England riktigt samma skydd som de skulle ha haft i en grundlag. Dessutom skyddar HRA 
endast de grundläggande rättigheter som stadgas i EMRK, vilket innebär att exempelvis 
rättigheter angående sysselsättning, sociala rättigheter och fackliga rättigheter inte har samma 
skydd i England som de fundamentala rättigheter som stadgas i EMRK och HRA. Därmed 
kan Sverige sägas ha ett bredare skydd för sina medborgares fri- och rättigheter i och med 
rättighetskatalogen i RF 2 kap. som skyddar rättigheter utöver dem som stadgas i EMRK. 

Avslutningsvis kan därför konstateras att det helt klart skett en viss utjämning i skyddet 
för fri- och rättigheter i och med de internationella konventioner som både UK och Sverige 
undertecknat. Trots detta är det kanske större skillnad mellan länderna än man skulle kunna 
tro. Skyddet får nog fortfarande, åtminstone i dagsläget, anses vara något starkare och bredare 
i Sverige jämfört med i England. Detta eftersom Sverige skyddar många av fri- och 
rättigheterna i grundlagen, samt att den rättighetskatalog som finns i Sverige omfattar ett 
större område än vad HRA gör i England. Detta kan givetvis komma att förändras, men 
traditionens makt är som bekant stor så det kommer sannolikt inte att ske över en natt. 
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6. Slutdiskussion 
 
Innan införandet av HRA i den engelska rätten måste skyddet för de medborgerliga fri- och 
rättigheterna i England ha ansetts som, åtminstone teoretiskt sett, ovanligt lågt. Det fanns som 
bekant inga grundlagar som skyddade dessa utan vilken fri- och rättighet som helst kunde 
inskränkas genom en vanlig lag stiftad av Parlamentet. Domstolarna gjorde givetvis vad de 
kunde för att så långt som möjligt skydda de medborgerliga fri- och rättigheterna, men var 
bundna av de lagar som fanns och kunde inte döma på något annat sätt än i enlighet med 
dessa. Fram tills dess att HRA införlivade EMRK i den engelska rätten var undertecknandet 
av EMRK en klen tröst för medborgarna inom UK. Dessa kunde visserligen vända sig till 
Europadomstolen, vars domar UK förband sig att följa i och med erkännandet 1966, men för 
att få tillgång till Europadomstolen var de engelska medborgarna tvungna att först gå igenom 
alla instanser av det inhemska domstolsväsendet, med i vissa fall får förmodas ytterst små 
utsikter att där lyckas hävda sin rätt. I praktiken betydde detta att det krävdes väldigt mycket 
tid, ork och ekonomiska resurser för att kunna hävda den rätt som EMRK stadgade och som 
UK formellt sett godtog. Detta utestängde givetvis i praktiken en stor del av befolkningen från 
att kunna hävda sin rätt på ett tillfredställande sätt. Situationen har dock förändrats i och med 
HRA, vilket i min mening var både bra och nödvändigt. Situationen så som den var innan 
införandet av HRA måste anses som ohållbar då det förutom att det var svårt att hävda sin 
rätt, även innebar att fri- och rättigheterna i praktiken inte gällde för alla. Resultatet var då att 
de fri- och rättigheter som stadgades enligt EMRK endast kunde hävdas av dem som hade 
tiden och pengarna som krävdes för detta. Numer kan Parlamentet inte inskränka eller ta bort 
de fri- och rättigheter som stadgas i HRA och EMRK hur som helst och skyddet har således 
blivit betydligt bättre samt, inte minst, tillgängligt för alla engelska medborgare. Detta leder 
givetvis även till en ökad rättsäkerhet för den enskilde. Anmärkningsvärt är dock att det inte 
var någon självklarhet att HRA överhuvudtaget skulle komma till och att den dåvarande 
regeringen så sent som 1995 inte ansåg att något behov för detta förelåg. HRA skyddar dock 
som bekant endast de fri- och rättigheter som tas upp i EMRK. Detta gör att inom område 
som exempelvis rättigheter rörande sysselsättning, sociala- och fackliga rättigheter är skyddet 
fortfarande inte speciellt starkt i England. Enligt min mening vore det därför önskvärt för de 
engelska medborgarna att även dessa infördes i HRA, som ger ett något större skydd än vad 
de vanliga lagarna gör. Om detta sedan kommer ske inom en överskådlig framtid eller inte är 
dock tveksamt. 

I HRA stadgas dessutom att vissa fri- och rättigheter kan inskränkas under specifika 
förutsättningar. Enligt mig verkar England också vara något mer benägna att göra sådana 
inskränkningar än vad Sverige är. Det är även något enklare att göra dessa inskränkningar i 
England än vad det är i Sverige, varför jag anser att det skydd som Sverige för närvarande har 
är något starkare och bättre än vad som är fallet i England. Detta beror sannolikt delvis på den 
traditionella synen på fri- och rättigheter som länge varit rådande i England och som givetvis 
inte ändras på kort tid, men troligtvis även på försök att värja sig från sådana terroristdåd som 
vi i Sverige lyckligtvis varit förskonade från.  

Ett exempel på en sådan inskränkning var det lagförslag som lades fram i november 
2005 och som innebar att terrormisstänkta kunde kvarhållas häktade i upp till 90 dagar utan 
att formellt sett vara anklagade för något brott. Detta var en markant ökning från de 14 dagar 
som tidigare varit stadgat. Nu röstades förslaget visserligen, något överraskande, ned efter att 
ledamöter från Blairs eget parti vänt sig mot förslaget. Istället antogs ett förslag som innebar 
att de 90 föreslagna dagarna sänktes till 28. Om detta var ett tecken på att Parlamentet ville 
skydda de medborgerliga fri- och rättigheterna för de terrormisstänkta eller avspeglade en 
politisk maktkamp inom Labourpartiet kan givetvis diskuteras. Intressant att påpeka är dock 
att förslaget, och för den delen den antagna lagen, tummar på den gamla hävdvunna principen 
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om ”Habeas Corpus”. I en tid av terroristdåd är detta emellertid kanske inte särskilt 
överraskande då politikerna givetvis försöker göra vad de kan för att förhindra att terrordåd 
riktade mot oskyldiga upprepas. Resultatet blir dock obönhörligen att vissa fri- och rättigheter 
kommer att eftersättas, men ställt mot den mest grundläggande rättigheten av alla - rätten till 
liv, är det kanske inte särdeles överraskande att andra fri- och rättigheter kommer att få stryka 
på foten. 
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