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Sammanfattning 

 

Denna studie belyser ett viktigt demokratiskt problem; vad ska man göra åt dem som nyttjar 

demokratin för att skada densamma? I uppsatsen kommer fokus ligga på de politiska partierna 

som organisationer och hur dessa verkar inom demokratins ramar. För att få en större 

dimension på frågan om partireglering, alltså möjligheten att förbjuda vissa slags politiska 

partier, kommer uppsatsen ha ett jämförande perspektiv gentemot Tyskland och dess grundlag 

som möjliggör ett sådant förbud. Frågan om politiska partier har även varit aktuell i 

Europadomstolen. Eftersom både Sverige och Tyskland är bundna av EKMR är det av stort 

intresse att se vad domstolen kommit fram till i sin praxis på området gällande politiska 

partier och dessas begränsningar. 

   I Sverige återfinns ingen reglering av de politiska partierna som möjliggör ett förbud av 

dessa. Därför är det jämförande perspektivet gentemot Tyskland och Europadomstolens 

utlåtanden ovärderliga för en rättspolitisk diskussion gällande stiftande av en liknande 

lagstiftning i Sverige. 

   De politiska partiernas roll och påverkan i den svenska demokratin har varit i stort fokus 

under valåret 2014. Dels har det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna fått 12,9 % i 

riksdagsvalet 2014 samt att ett annat, nynazistiskt parti, Svenskarnas parti fått mycket 

uppmärksamhet i media. Denna uppsats ska bedöma dessa partier i en rättpolitisk diskussion 

för att se hur en alternativ verklighet skulle se ut i Sverige om en lagstiftning om 

partireglering hade funnits i landet. 

   Citeringsteknik är av oxfordmodell med fullständig alfabetisk källförteckning av litteraturen 

samlad i slutet på uppsatsen.  

    

Nyckelord: Demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, mötesfriheten, opinionsfrihet, 

partireglering, politiska partier, Sverigedemokraterna, Svenskarnas parti, yttrandefrihet. 
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Förkortningar 

 

BrB - Brottsbalken (1962:700) 

 

BVerf – Bundesverfassungsgericht (den tyska författningsdomstolen) 

 

DDR – Deutsche Demokratische Republik (officiell benämning för Östtyskland) 

 

DKP - Deutsche Kommunistische Partei (tyska kommunistpartiet) 

 

EKMR – Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

 

ETA – Euskadi ta Askatasuna (separatistisk baskisk terrorgrupp) 

 

FN – Förenta Nationerna 

 

GG – Grundgesetz (Tysklands grundlag) 

 

KPD - Kommunistische Partei Deutschlands (företrädare till DKP) 

 

KU - Konstitutionsutskottet 

 

NJA – Nytt juridiskt arkiv (rättsfall från Sveriges Högsta Domstol) 

 

NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands (högerextremt tyskt parti) 

 

NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitlers nazistparti) 

 

PKK – Partiya Karkerên Kurdistan (separatistisk kurdisk rörelse i Turkiet) 

 

RF – Regeringsformen (1974:152) 

 

RH – Rättsfall från de svenska hovrätterna 

 

RO – Riksdagsordingen (2014:801) 

 

SD – Sverigedemokraterna 

 

SRP - Sozialistische Reichspartei (efterkrigstida tyskt nazistparti) 

 

StGB – Strafgesetzbuch (den tyska strafflagboken) 

 

SvP – Svenskarnas parti 
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TF - Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 

ValL - Vallagen (2005:837) 

 

YGL - Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
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Kapitel 1: Introduktion 

 

Har ett förtroende i ett samhälle gått förlorat är det svårt att få tillbaka samma förtroende 

igen.
1
 

 

- Stefan Einhorn, författare och professor vid Karolinska Institutet. 

 

 

Varför en uppsats om partireglering? Det finns inget entydigt svar som kan sammanfattas i en 

enda mening. Jag hade tidigare läst och hört om partiregleringen i Tyskland, men det var en 

specifik artikel jag kom över som sådde fröet till idén att skriva en uppsats om ämnet. 

Artikeln var av statsvetaren Frida Trönnberg och hette ”Kan lagstiftning stoppa Europas 

extremhöger? Partireglering ett hot mot demokratin i sig.”
2
 I artikeln lyfter hon fram de svåra 

demokratiska dilemman som uppstår när icke-demokratiska aktörer försöker utnyttja 

demokratin i syfte att störta och/eller skada densamma. 

   Trönnbergs angreppssätt är dock det rent statsvetenskapliga, hon försöker utreda 

bakgrunden mellan de olika länderna i sin komparativa analys och varför vissa länder handlar 

på ett visst sätt. Dock saknas den rent juridiska diskussionen. Det var där jag såg att jag hade 

en uppgift om att forska vidare om hur förhållandet mellan juridiken och de politiska partierna 

ser ut. Det denna uppsats ska ta upp är vad juridiken är i frågan. Hur definieras demokratin 

rent juridiskt och hur kan politiska partier begränsas? Hur skiljer sig Sverige från Tyskland i 

frågan? Vad säger Europadomstolen i frågan? 

   Frågan är också intressant för att den är så pass aktuell i dagens Sverige där det 

främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna (SD) har rönt stora framgångar i de två senaste 

riksdagsvalen, 2010 och 2014. I det senaste valet fick SD hela 12,9 % av folkets röster, och 

därmed en vågmästarroll i riksdagen. Den allmänna åsikten hos de andra partierna i riksdagen 

är att ingen av dem vill samarbeta med SD, samt att SD står för en politik som indirekt brukar 

benämnas som icke-demokratisk av medier och politiska motståndare. Detta då SD är ett parti 

med rötterna i nynazismen och idag har en nationalistisk och främlingsfientlig agenda. 

Högerpopulismen blomstrar även i resten av Europa. I och med den regeringskris som 

uppstod här i Sverige i december har många ifrågasatt hur demokratin egentligen mår. SD har 

blivit känt för att inte respektera riksdagspraxis och för att utnyttja det demokratiska systemet. 

Många andra europeiska länder har fått erfara liknande högerpopulistiska politiska partier, 

t.ex. Le Pens Front Nationale i Frankrike, Jobbik i Ungern och Gyllene gryning i Grekland för 

att ta några av de mer allvarliga exemplen.
3
 Stiftelsen Expo jobbar hårt för att hänga ut SD 

som rasister, ibland även enskilda partifunktionärer som nynazister, för att skapa opinion.  För 

uttryckandet av rasistiska eller nazistiska åsikter kan en person i Sverige endast bli dömd för 

hets mot folkgrupp vilket endast renderar i ett individuellt straffansvar för den som gör sig 

                                                           
1
 Som han uttryckte det under en författarträff på Djursholms torg den 25 oktober 2014. 

2
 Frida Trönnberg, Kan lagstiftning stoppa Europas extremhöger? Partireglering ett hot mot demokratin i sig, 

Internationella Studier, Nr 2, 2014, utgiven av Utrikespolitiska Institutet. s. 54 f. 
3
 Se exempelvis Annika Ström Melin, Sveriges kris varning för Europa, Dagens Nyheter den 8 december 2014 s. 

16-17 och Per Svensson, Här är texten som SAS stoppade. DN publicerar Per Svenssons artikel om fascismens 

skugga i Norden, Dagens Nyheter Kultur den 9 december 2014 s. 8-9.  
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skyldig till brott (se avsnitt 4.8). Däremot kan inte ett politiskt parti i sig förbjudas. Detta kan 

med lätthet påvisas i fallet med Svenskarnas parti (SvP), som är öppet nynazistiskt i sin 

världsåskådning. Partiets icke-demokratiska agenda finns nedskriven i partiprogrammet.
4
 Men 

yttrande- och åsiktsfriheten anses väga tyngre än intresset av att motverka ett partis eventuellt 

odemokratiska åsikter i Sverige. Därför kan partiet existera i Sverige och ta del av alla de 

rättigheter som övriga partier får ta del av utan att på något sätt straffas på organisationsnivå 

vilket kommer påvisas i min uppsats.  

   Det är detta som gör att jag har valt att skriva uppsatsen. Hur de politiska partierna får 

existera så pass förbehållslöst i Sverige utan att de riskerar sanktioner. I Tyskland ser 

förhållandena helt annorlunda ut, där går det att förbjuda politiska partier enligt den tyska 

grundlagen. Att kunna jämföra dessa två rättsordningar är enligt min uppfattning en bra idé 

för att se hur Sverige skulle kunna ställa sig inför en liknande lagstiftning. 

   Den tyska rättsordningen är mycket intressant att studera, speciellt då Tyskland har 

genomlidit vad Strömholm betecknar som den ”revolutionära situationen”. Hur en 

demokratisk stat plötsligt blir odemokratisk där rättssäkerheten upphävs och godtycket 

dominerar.
5
 Författaren och journalisten Richard Swartz sammanfattar sig på ett liknande sätt 

när han ifrågasätter ”die Stunde Null”, alltså att Tyskland började om från noll i maj 1945. 

   Han skriver: 

 

Fram till Hitler var Tyskland väl inbäddat i både europeisk historia och utveckling; här kan 

varken talas om ”ingenting” eller om en ”timmen noll”. Hitlers Tyskland framstår – om det 

inte låter för harmlöst eller cyniskt – snarare som ett olycksfall i arbetet. Efter Tredje rikets 

tolv år anknöt så tyskarna till vad man en gång redan varit. 

   Så blir Tyskland inte ett exempel på hur snabbt och lätt en demokrati blir tillsammans med 

vardagens urverk kan skapas, utan just på motsatsen – hur skrämmande snabbt en sådan 

ordning kan raseras.
6
 

    

Det är denna bakgrund som gjorde att jag kände mig manad till att skriva en uppsats om detta 

ämne. Sverige har inte genomlidit samma katastrof som Tyskland, och jag är övertygad om att 

vi har någonting att lära oss utav det. Man får inte heller glömma att även EKMR var en 

direkt reaktion på andra världskrigets grymheter. 

   Därför har uppsatsen fått dessa nedanstående frågeställningar: 

 

1) Vad definierar politiska partier och demokratin som de politiska partierna verkar inom 

i Sverige och Tyskland? Vad fastställer demokratins ramar? 

 

2) Är det möjligt att reglera politiska partier i de svenska och tyska rättsordningarna? 

Likheter? Skillnader? Samt vad säger EKMR i frågan? 

 

                                                           
4
 Annika Hamrud och Jonathan Leman, Därför är SvP ett nazistparti, publicerad på expo.se den 13 april 2013 

och Daniel Vergara, Rätt att kalla Svenskarnas parti nazister, publicerad på expo.se den 18 mars 2014.   
5
 Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, femte upplagan, 

Stockholm: Norstedts Juridik AB 1996 s. 42 ff. 
6
 Rickard Swartz, Demokratins vardagliga mirakel, krönika i Dagens Nyheter den 11 oktober 2014 s. 5. 
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3) Hur skulle lagstiftningen i Sverige kunna utformas i framtiden för att komma åt 

politiska partier som anses som ”odemokratiska”? Perspektiv på svenska partier som 

Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti kommer belysas. 

 

Kapitel två kommer att behandla metodlära. För denna uppsats har jag valt att göra en 

komparativ studie med tvärvetenskapliga inslag för att få en så bra analys som möjligt. 

   De demokratiska grundbegreppen och definitionen av politiska partier i enlighet med 

västvärldens kriterier kommer i korthet att undersökas i uppsatsens tredje kapitel. 

   I kapitel fyra kommer jag att ta mig an den svenska grundlagstiftningens förhållande till de 

demokratiska principerna och de politiska partierna. Symbiosen mellan de politiska partierna 

och den svenska samhällsmodellen ska undersökas. Däri kommer även de enskilda 

förtroendevalda politikernas ställning att granskas för att se vilka mekanismer som står till 

buds för en begränsning av just den enskilde. Samma sak är det då lagstiftningen om hets mot 

folkgrupp tas upp, även den kan begränsa vissa politiska viljeyttringar. 

   Uppsatsens femte kapitel kommer att undersöka den tyska grundlagstiftningen och dess 

förhållande till de demokratiska principerna. Stort fokus kommer här att ligga på det 

partiförbud som tysk grundlagstiftning möjliggör. I tysk lagstiftning kan även individer 

sanktioneras på grund av sina politiska åsikter genom exempelvis Radikalenerlass 

(radikalförordningen). 

   I det sjätte kapitlet kommer jag att belysa EKMR. Europadomstolens syn på de rättigheter 

och skyldigheter som politiska partier anses ha kommer att stå i fokus. Konventionen går inte 

att ignorera då både Sverige och Tyskland är bundna av denna. 

   I det sista kapitelet kommer en rättspolitisk diskussion att föras. Vilka slutsatser kan man 

dra av den komparativa analysen? Vilka medel skulle anses som tillämpliga i den svenska 

rättsordningen? Hur skulle en sådan ny lagstiftning tillämpas på t.ex. Sverigedemokraterna 

och Svenskarnas parti?  

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 
 

Kapitel 2: Metod  

 

Only the analysis of a variety of legal cultures will recognise what is accidental rather than 

necessary, what is permanent rather than changeable in legal norms and legal agencies, and 

what characterises the beliefs underlying both. The law of a single culture will take for 

granted the ethical theory on which it is grounded.
7
 

 

- Henry W. Ehrmann, framliden f.d. professor vid juridiska fakulteten på Dartmouth-

universitetet.  

 

 

2.1 Allmänt om metod vid uppsatsskrivande 

 

När man skriver examensuppsats på juristprogrammet finns många olika slags 

frågeställningar och typer av uppgifter att behandla på det rättsvetenskapliga området. 

Uppsatsen måste givetvis ha ett rättsligt perspektiv men det är inte någonting som sätter 

strikta gränser för vad den får handla om. Vid examensuppsats på juristprogrammet ska det 

även föras en rättspolitisk diskussion.
8
 Peter Seipel som har lång erfarenhet av att examinera 

juriststudenter vid Stockholms universitet påpekar med största tydlighet att uppsatsarbetet i 

grund och botten består av juristens främsta verktyg, god utredningsmetodik och god 

språkbehandling.
9
 

   I Samuelssons och Melanders bok om juridisk metod och tolkning påpekas det att 

metodläran är till för juristen genom att generalisera, abstrahera och systematisera. Därigenom 

ska man få ett intryck av enhetlighet och sammanhang. Att frågeställningen ska ha en röd tråd 

menas med andra ord här. En annan viktig punkt som dessa författare identifierar och som är 

direkt tillämpbar vid uppsatsskrivande är att utövande av juridik innebär att sortera bort det 

”irrelevanta”, lika mycket som det är att identifiera det ”relevanta”.
10

 När man ska skriva en 

uppsats av denna art är begränsning och uppbyggnad av yttersta vikt med andra ord. Ett 

vackert sätt att uttrycka begräsningens bistra realitet gjordes av den store författaren Stefan 

Zweig som skrev att han först nyttjade alla tänkbara dokumentariska detaljer som stod till 

buds vid skrivande av facklitteratur. Sedan började arbetet med att kondensera och komponera 

ett arbete från version till version. ”Oavlåtligt kastat jag då ballast överbord, förtätar och 

förtydligar den inre arkitekturen”.
11

 Mycket vackert skrivet, men också mycket sant. För att 

en uppsats av detta slag ska bli bra måste det finnas en tydlig frågeställning som i sin tur ger 

en tydlig avgränsning av ämnet. En röd tråd måste kunna skönjas. Vissa ämnen är mer 

problematiska än andra och kräver fler infallsvinklar och perspektiv för att besvara 

frågeställningen. 

                                                           
7
 Så som citatet återfinns i Peter de Cruz, Comparative Law in a changing world, andra upplagan, Cavendish 

Publishing Limited 1999 s. 11. 
8
 Peter Seipel i Ulf Bernitz m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, tionde upplagan, 

Stockholm: Norstedts Juridik AB 2008 s. 235. 
9
 Op.cit. s. 231. 

10
 Joel Samuelsson & Jan Melander, Tolkning och tillämpning, andra upplagan, Uppsala: Iustus Förlag 2003 s. 

195 och s. 199. 
11

 Stefan Zweig, Världen av igår, Ersatz 2011 s. 346 ff. 
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   I min uppsats har jag tagit på mig ett stort ämne att behandla. Den röda tråden kommer att 

bestå av att jag utreder de demokratiska mekanismerna som berör de politiska partierna och 

dess företrädare i två rättsordningar, den svenska och tyska i ljuset av ett internationellt 

instrument (EKMR) som binder båda dessa länder. För att inte studien ska bli alldeles 

överväldigande kommer vissa berörda lagrum ur de svenska och tyska grundlagarna ligga till 

grund för utredningen. Skulle jag gå in på varenda lag som reglerar något spörsmål som på 

minsta sätt anknyter till min uppsats skulle uppsatsen flyta ut till en okontrollerad jättelik 

massa av ord och sidor. Uppsatsen kommer dock i korthet beröra annan lagstiftning som inte 

går att ignorera för att besvara frågeställningen. Vid analysen av EKMR kommer två artiklar 

ur konventionen beröras som är jämförbara med vad som stadgas i de svenska och tyska 

rättsordningarna.   

   Metoden jag ska använda mig av i denna uppsats är först och främst den klassiska 

rättsdogmatiska metoden vid lagtolkning. Däri ingår bearbetning och analys av eventuella 

lagrum, praxis, förarbeten, allmänna rättsprinciper och sedvänja. Detta arbetssätt kommer 

främst att tillämpas i kapitlen där jag analyserar och utvärderar den befintliga rätten på mitt 

valda område i de svenska och tyska rättsordningarna samt i EKMR. 

   När jag sedan arbetar med frågeställningen de lege ferenda, alltså den rättspolitiska 

diskussionen, i uppsatsen kommer jag dra slutsatser från den komparativa analysen mellan 

den svenska och tyska rättsordningen på området som berör reglering av de politiska partierna 

och i förlängningen en reglering av demokratin i sig. Eftersom EKMRs ställning är speciell i 

sin bindande karaktär och gäller som lag i både Sverige och Tyskland kommer den få ett eget 

kapitel där dess lagstiftning och praxis på området för politiska partiers verksamhet kommer 

att utvärderas. 

 

    

2.2 Allmänt om rättskällorna och dess inbördes rangordning vid juridiskt arbete 

gällande den svenska rättsordningen 

 

När juristen arbetar med juridiska frågor måste rättskällor användas. Dessa har dock olika 

dignitet, vissa rättskällor väger mer än andra i den juridiska problemlösningen. Den svenska 

rättskällehierarkin är som följande: 

 

1) Lagar och andra författningar är den primära rättskällan som juristen först söker i efter 

ett svar på den juridiska frågeställning som dykt upp. Ordet ”lag” bör påpekas är 

reserverat för generella regler som beslutats av riksdagen. 

 

2) Rättspraxis anses som den näst förnäma rättskällan efter författningstext. Den centrala 

rättspraxisen i dessa fall är de så kallade prejudikaten, avgöranden från Högsta 

domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Prejudikaten visar hur rätten ska förstås 

i enskilda problematiska sammanhang och bortses sällan från, även om de inte är 

bindande. 

Lagförarbetena, de som brukar kallas motiven. Lagstiftaren vill uppnå vissa 

samhällseffekter som kräver ett stort utredningsarbete, lagförarbetena tappar dock i 

betydelse genom åren efter hand som praxis kring ett visst lagrum uppstår. 
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3) De övriga rättskällorna, främst bör nämnas sedvänja och doktrin är av lägre dignitet. 

Doktrin, vilket är en samlingsbeteckning som avser rättsvetenskapliga alster i olika 

form, är dock viktig vid uppsatsskrivande och övrig rättsvetenskapligt arbete då 

detaljrikedomen och utförligheten på rättsområden som behandlas av experter på 

området ofta är mycket god. Om en viss rättsfråga inte regleras eller endast indirekt 

regleras av en författningsregel blir rättspraxisen och doktrinen av än större 

betydelse.
12

 

 

Som synes kommer min uppsats bestå av alla dessa rättskällor och det är viktigt att komma 

ihåg deras inbördes rangordning vid studiet av mitt ämne. Som författare av uppsatsen har jag 

försökt att balansera så väl jag kan vid tillämpandet av de olika rättskällorna efter vilken slags 

fråga som behöver besvaras i ett enskilt spörsmål. Ibland är ett visst lagrum tydligt nog medan 

vissa delfrågor kräver uppsökande av svar i förarbeten, rättspraxis eller doktrin. God metod 

och ett sunt förnuft är avgörande för att en fråga blir besvarad korrekt.  

   De rättskällor som inte utgörs av lagar eller andra författningar betecknas som sekundära 

källor. Dessa delas upp i auktoritativa och icke auktoritativa rättskällor. De auktoritativa 

källorna kännetecknas av att jurister generellt tar det som fastslås däri för givet. 

   Skiljelinjen mellan auktoritativa och icke auktoritativa källor är inte helt tydlig, men allmänt 

gäller: 

 

1) Auktoritativa är förutom själva lagen rättspraxis och förarbeten, 

2) Rättspraxis anses ha större betydelse än förarbetena, och 

3) Doktrinen bör inte behandlas som auktoritativ rättskälla.
13

 

 

Här är det viktigt att komma ihåg att doktrinen endast är en återspegling av vad som är 

fastslaget i de auktoritativa rättskällorna. Därför har jag varit noga med att i uppsatsen se till 

att argumentera med flera olika källor från doktrinens område vid besvarande av en viss fråga 

för att kunna uppnå en så hög kvalité som möjligt på uppsatsen och dess innehåll. När jag 

använder doktrinen som rättskälla är det viktigt att se vad som är enhetligt och vad som skiljer 

doktrinen åt vid vissa frågor, att väga doktrinen mot varandra för att utröna den viktigaste 

informationen i en viss fråga är en arbetsmetod jag kommer att använda i denna uppsats. 

   Det kan även uppkomma normkonflikter vid tolkning av lag, därför måste dessa tre 

allmänna principer beaktas: 

 

1) Lex superior (derogat inferiori): en författning högre upp i den konstitutionella 

hierarkin går före, exempelvis grundlag går före vanlig lag. 

2) Lex specialis (derogat generali): finns ingen överordnad författning att hänvisa till får 

man undersöka om det finns någon lag som reglerar ett visst problem mer specifikt. 

                                                           
12

 Ulf Bernitz och Madeleine Leijonhufvud i Bernitz s. 28 f och s. 83 f och Samuelsson & Melander s. 31, s. 39, 

s. 42 och s. 48 f. 
13

 Samuelsson & Melander s. 159 f. 
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3) Lex posterior (derogat priori): om inga av ovanstående principer är tillämpbara kan 

man tillämpa denna princip. Innebörden är att senare stiftad lag har företräde framför 

tidigare stiftad lag på samma område.
14

 

 

Beaktandet av ovanstående principer är viktiga. Jag kommer att främst behandla grundlagar i 

min uppsats, men som synes kommer vissa juridiska spörsmål inte att direkt regleras av 

grundlagen. Då måste man se om det finns någon regel som mer specifikt reglerar den 

problemställningen. Detta kommer påvisas i kapitel fyra gällande frågeställningen om 

yttrandefriheten och lagen om hets mot folkgrupp.  Även när man ser på förhållandet mellan 

svensk lag och EKMR är det viktigt att kunna dessa principer (se vidare avsnitt 6.2 om 

EKMRs ställning i svensk rätt). 

   I övrigt kommer min uppsats lägga stor vikt på de sekundära källorna vid efterforskningen 

av den svenska rätten på uppsatsens forskningsområde. Detta då den svenska lagstiftingen 

omnämner politiska partier väldigt restriktivt. Förarbeten som behandlar den svenska 

demokratin och de politiska partiernas roll i det svenska samhällssystemet kommer beaktas. 

Övrig lagstiftning som begränsar politisk aktivitet och de politiska partiernas företrädare på 

individnivå kommer att tas upp som en alternativ svensk syn på reglering av vissa politiska 

partiers förehavanden, dock inte direkt inriktat på organisationerna som sådana. Däri kommer 

praxis vara viktig för att förstå lagstiftningen, exempelvis i fallen som rör hets mot folkgrupp. 

 

 

2.3 Metod vid bearbetning av den tyska lagstiftningen 

 

2.3.1 Rättskällehierarki och tolkning av den tyska lagstiftningen 

 

Den tyska rätten tillhör civil law-familjen och i likhet med Sverige bygger den tyska rätten 

således på lagfästa skrivna regler. Man gör skillnad på ”Gesetzesrecht”, ”Gewohnheitsrecht” 

och ”Richterrecht”. Gesetzesrecht är lagar och andra författningar som antagits av förbunds- 

eller delstatsparlamenten. I Tyskland går förbundsrätt framför landsrätt, se principen om lex 

superior. Gewohnheitsrecht är det som i Sverige kallas för sedvänja, och som reglerar vissa 

förehavanden som inte är stadgade direkt i lag och utgörs ofta av handelsbruk och dylikt. 

Richterrecht är vad vi kallar rättspraxis i Sverige. Denna rättskälla ska fylla igen luckor i den 

skrivna lagen och konkretisera generalklausulers tillämpning mm. Prejudikat är i likhet med 

Sverige inte bindande men följs i allmänhet. Författningsdomstolens beslut är bindande för 

alla myndighetsorgan och övrig lagstiftning i landet. Värt att notera är att högsta domstolen i 

Tyskland inte har några skiljaktiga meningar i sina domar. Lagförarbeten innehar inte alls 

samma betydelse som vid svensk rättstillämpning och kommer därför bortses ifrån i denna 

uppsats. Som utländsk jurist har jag intresserat mig för bestämmelser i grundlagen och då är 

den rikliga floran av lagkommentarer och doktrin till en stor hjälp. Lagkommentarerna i 

Tyskland håller en mycket hög kvalitet och större lagar har flera av varandra oberoende 

kommentarer att arbeta med. Doktrinen i Tyskland är mycket stor och kvalitativ. Många tyska 

                                                           
14

 Op.cit. s. 161 ff. 
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jurister väljer att doktorera vilket gör att mängden doktorsavhandlingar är mycket stor vilket 

också främjat den övriga tyska doktrinen med utmärkt juridisk litteratur.
15

  

   I bearbetningen av den tyska rätten kommer således främst grundlagen med tillhörande 

praxis vara av största vikt för besvarandet av min frågeställning medan doktrinen, för mig 

som icke-tysk jurist, kommer vara ovärderlig för den större förståelsen av den tyska 

rättsordningen och dess funktionssätt. Utan den tyska doktrinen hade denna uppsats varit 

hopplöst förlorad. 

   Som det kommer att visa sig finns många likheter mellan svensk och tysk rättstillämpning 

vilket gör att den tyska lagstiftningen är ett bra objekt att studera. I uppsatsen ska jag dock 

inte haka upp mig på alldeles för många teknikaliteter, utan det är den komparativa metodens 

syfte, att utröna rättsreglers funktion som kommer vara det viktiga (mer om detta nedan i 

avsnitten 2.5 och 2.6).      

 

 

2.3.2 Den tyska författningsdomstolens uppgifter – en kort förklaring 

 

Den tyska författningsdomstolens (Bundesverfassungsgericht) uppgift är att som fristående 

organ granska tillämpningen av den tyska grundlagen. Detta görs exempelvis i och med att 

domstolen kontrollerar att alla tyska myndigheter följer och respekterar författningen.  Detta 

för att säkerställa rättssäkerheten och demokratin. Domstolen är fristående från den övriga 

domstolsorganisationen och domstolens utslag är bindande. De två artiklar i grundlagen som 

är de mest framträdande för författningsdomstolens arbete är artiklarna 93 och 94 GG. Artikel 

93 stadgar att domstolen ska tolka grundlagsfrågor vid oenighet bland andra statliga organ om 

tolkningen, döma i dispyter mellan federationen och förbundsländerna eller dispyter mellan 

förbundsländer gällande lagstiftning, speciellt gällande implementering av federal lag i 

förbundsländerna, eller en normkontroll gällande övrig tysk lagstiftnings förenlighet med 

grundlagen. Domstolen har även till uppgift att bedöma fall där en individ påstår sig ha blivit 

kränkt angående de grundläggande rättigheterna, och även där kommuner anser att deras 

självbestämmanderätt har blivit kränkt. Värt att notera är att det inte finns någon preventiv 

normkontroll, dvs. förhandskontroll av lagförslags grundlagsenlighet.  

   Men det absolut viktigaste området för domstolen är att bedöma fall inom området för den 

”stridslystna demokratin”. Dessa frågor rör i allmänhet artikel 18 GG om de grundläggande 

rättigheterna och artikel 21 st. 2 GG om att förklara partier olagliga (se vidare kapitel 5).
 16

 

 

    

2.4 Rättskällehierarki och tolkning av EKMR 

 

Vid belysandet av Europakonventionen i uppsatsen är rättspraxis från Europadomstolen den 

absolut viktigaste källan för förståelse och tillämpning av konventionen. Det är från 

                                                           
15

 Jürgen Baumann, Einführung in die Rechtswissenschaft – Rechtssystem und Rechtstechnik, åttonde upplagan, 

München: Verlag CH Beck 1989 s. 44 ff, Michael Bogdan, Komparativ rättskunskap, andra upplagan, 

Stockholm: Norstedts juridik AB 2003 s. 169 ff och de Cruz s. 254 ff. 
16

 Marten Burkens i Lucas Prakke & Constantijn Kortmann m.fl., Constitutional Law of 15 EU Member States, 

sjätte upplagan, Leiden: Kluwer Legal Publishers 2004 s. 355 f och Joakim Nergelius, Komparativ statsrätt, 

sjunde upplagan, Juristförlaget i Lund 2009 s. 19. 
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rättspraxis som man utvinner de viktiga rättsliga principerna som tolkningen av konventionen 

sedan utgår ifrån. Konventionens artiklar är med mening öppna och oprecisa på grund av 

konventionens stora tillämpningsområde i flera olika länder.
17

 (Se vidare kapitel sex om 

konventionens ställning i svensk och tysk rätt). 

 

 

2.5 Arbetsinriktning och metod för uppsatsen – den tvärvetenskapliga samt 

komparativa metoden 

 

Förutom den renodlade juridiska metoden med bearbetning av de redan nämnda rättskällorna 

kommer denna uppsats präglas av två andra metoder av vikt. 

   Det första är den tvärvetenskapliga arbetsmetoden. Ämnesområden utanför den rena 

juridiken som kommer beröras är främst den statsvetenskapliga disciplinen och som följd av 

detta kommer även inslag av historia förekomma, detta för att förstå det sammanhang som de 

svenska och tyska demokratierna och de politiska partierna har i samhällssystemen. Förstår 

man inte de politiska partiernas roll i samhällsystemet överlag är det svårt att förstå den rent 

juridiska diskussionen i ämnet. 

   För en svensk jurist är det lätt att ta vår rättsordning och reglering för given. Att lösa 

juridiska problem med den svenska metoden uppfattas av många som det ”enda rätta”. Det 

man inte får glömma är att rättsregler och rättsinstitut ofta uppkommer av vissa specifika 

anledningar i varje rättssamhälle. Dessa anledningar kan vara historiska, religiösa skäl eller 

utgöras av andra specifika attribut. För att få ett vidare perspektiv på den frågeställning som 

uppsatsen ska besvara är det av yttersta vikt att se sig om efter andra lösningar på de problem 

som uppsatsen kommer behandla.
18

 Därför kommer den andra inriktningen för min uppsats att 

vara den rent komparativa metoden där jag jämför det svenska rättssystemet med det tyska 

rättssystemet för att se på likheter och olikheter i hur demokratin är utformad och framförallt 

hur de politiska partierna behandlas i lagstiftningarna. Zweigert och Kötz beskriver den 

komparativa metoden som ”en intellektuell aktivitet med juridik som dess objekt och 

jämförelsen som dess process”.
19

 En träffande beskrivning som beskriver mitt angreppssätt 

för uppsatsen. Metoden för komparativ rättskunskap är ingalunda ny. Aristoteles gjorde 

komparativa rättsanalyser mellan de grekiska statsstaterna redan på 300-talet f.Kr.
20

 Och än 

idag är metoden viktig för en större förståelse av olika juridiska problem. Den komparativa 

metoden ger ett tacksamt och större perspektiv när den självständiga rättspolitiska analysen 

ska företas i uppsatsen. Likheterna och olikheterna i respektive lands system påvisar olika 

ingångar, lösningar och resultat på samma slags problem, i detta fall hur demokratin förhåller 

sig till de politiska partierna och var gränserna går för de politiska partierna i två 

rättsordningar. 

   Som redan påpekats kommer även en gemensam faktor för de svenska och tyska 

rättsordningarna, EKMR, att beaktas.  

                                                           
17

 Se exempelvis Francis Jacobs, Robin C.A. White & Clare Ovey, The European Convention on Human Rights, 

femte upplagan, Oxford University Press 2010 s. 20 ff. 
18

 Bogdan s. 27 f och s. 64 f. 
19

 Konrad Zweigert & Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, Volym I & II, Gloucestershire: 

Clarendon Press 1977 s. 2. 
20

 de Cruz s. VI. 
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Vilka skäl finns det för att ha en komparativ metod vid författandet av en juridisk uppsats? 

 

Enligt de Cruz finns det fyra viktiga anledningar som enligt mig berör denna uppsats: 

 

- En student lär sig att vara kritisk till reglers funktioner och syften och inte ta den egna 

rättsordningen för given. Andra rättsordningars lösningar på samma problem kanske är 

bättre? 

- Den komparativa metoden skärper en students analytiska och metodologiska förmåga. 

- Studenten får en större förståelse för reglers funktionssätt. 

- Den komparativa metoden ger den tvärvetenskapliga tolkningen en större förståelse.
21

 

 

Alla dessa anledningar är av vikt för min uppsats. Jag kommer ta intryck av den tyska 

rättsordningen för att låta mig inspireras av dess lösningar som berör min frågeställning för 

uppsatsen. Att studera en annan rättsordning kommer obevekligen att berika mig som svensk 

jurist med nya perspektiv. Jag kommer lättare att kunna se hur de demokratiska 

mekanismerna fungerar i Sverige gentemot Tyskland och kombinerar tvärvetenskapen med 

den komparativa metoden på ett tydligt sätt för att få ett helhetsgrepp om ämnet.   

   Det viktiga vid komparativa studier av rättsordningar är att man jämför rättsreglers funktion 

i olika sammanhang. Den komparativa metoden förutsätter att det finns en gemensam 

nämnare, att vissa regler motsvarar varandra funktionellt. Generellt sägs det att i princip alla 

rättsordningar står inför samma problem, och löser dessa problem på olika sätt, men ofta med 

samma resultat.
22

 Det rättspolitiska syftet är förstås också viktigt. Jämförelsen är även viktig 

ur ett rent kritiskt perspektiv på rätten och hur de politiska partierna får eller inte får bedriva 

sin verksamhet, det som är en självklarhet i Tyskland är inte lika självklart i Sverige och vice 

versa. Enligt Michael Bogdan förhåller det sig så att den jurist som endast har studerat sin 

egen rättsordning inte kan ha full förståelse för densamma, en insikt som delas av 

komparatisten de Cruz som menar att studiet av rättssystems historia, olika länders 

rättsmedvetande, rättskällor och rättsideologi är ett verktyg till en större förståelse av den 

egna rättsordningen. Den senare påpekar också det viktiga i sammanhanget att världen 

krymper och influenser länder emellan blir allt vanligare.
23

 

   I uppsatsen kommer en mikrojämförelse utföras. En mikrojämförelse går ut på att jämföra 

vissa rättsregler eller andra faktorer för rättsystemen mellan två eller flera rättsordningar. 

Vilka faktorer som påverkar jämförelsen är upp till författarens frågeställning.
24

 I denna 

uppsats kommer de specifika grundlagar som påverkar politiska partier att jämföras mellan 

Sverige och Tyskland. Övrig lagstiftning som berör politisk verksamhet kommer också 

beröras till viss del. Syftet är att framställa en slutsats med ett resultat av likheter och 

skillnader. 

   Man får dock inte glömma att en komparativ analys kan stöta på vissa karakteristiska 

problem som en svensk jurist som bara studerar den svenska rättsordningen tar för givet. 

                                                           
21

 de Cruz s. 19. 
22

 de Cruz s. 230 f. 
23

 Seipel i Bernitz s. 236, Bogdan s. 56 f och s. 74 och de Cruz s. 29. 
24

 de Cruz s. 227 f. 
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Enligt de Cruz finns det några fallgropar man måste vara medveten om när man använder den 

komparativa metoden: 

 

- Språk och terminologi kan vålla problem. 

- Skillnader mellan olika rättskulturer. 

- Den potentiella godtyckligheten vid studiet av vissa objekt. 

- Svårigheter att hitta den gemensamma nämnaren vid jämförande studier. 

- Den förutfattade meningen att rättsordningar är uppbyggda på liknande sätt. 

- Att den som jämför förutsätter att den egna rättsordningens tankesätt är tillämpbar på 

den jämförda utländska rättsordningen. 

- Faran att förbise vissa rättsregler.
25

  

 

   Vid komparativa studier måste den som efterforskar i en främmande rättsordning vara extra 

vaksam på skillnader i tolkning och metod, lagtexter och övriga rättskällors tillämpning eller 

juridiska principer som skiljer sig gentemot det egna rättssystemet.
26

 Påpekas bör också att 

man måste vara försiktig vid användandet av utländska juridiska termer, speciellt vid 

översättning av dessa. Så som filosofen Ludwig Wittgenstein uttryckte det: ”Mitt språks 

gränser är mina gränser mot världen”
27

. Oavsett hur man väljer att tolka Wittgenstein så anser 

jag ändå att citatet är träffande enligt min egna personliga tolkning. Trots översättningar och 

olika översättningsverktyg är det min egen kunskap som är avgörande för källbearbetningen 

och de personliga språkliga förutsättningar jag besitter som föregår arbetet och dess innehåll i 

uppsatsen. Ofta är det bättre att behålla termen på dess originalspråk och förklara dess 

innebörd för läsaren. Detta är dock en smaksak, i detta fall så är svenskan och tyskan två nära 

besläktade språk som även ingår i samma rättssystem (civil law) även om den tyska 

rättsordningen är mer influerad av den romerska rätten.  

   Förutom det rent språkliga är det viktigt att rättskällehierarkin i den främmande 

rättsordningen respekteras lika mycket som i den svenska rättsordningen för att undvika fel 

och enligt de Cruz ”en viss godtycklighet” som kan stjälpa arbetet.
28

  

   För att återanknyta till den tvärvetenskapliga metoden går denna hand i hand med den 

komparativa metoden. Som Bogdan skriver är rättssystemet endast en social företeelse och 

uttrycker endast en aspekt av samhällslivet. För att förstå en utländsk rättsordning måste man 

se dess kontext och bakgrund, däri ingår exempelvis historiska och politiska perspektiv för att 

förstå rättsreglernas funktion.
29

   

   Enligt Hans-Heinrich Vogel är den tyska rätten ett tacksamt studieobjekt för den svenska 

juristen då den nordiska rättsvetenskapen tagit starkt intryck därifrån. Eftersom den juridiska 

doktrinen i Tyskland omfattar en stor detaljrikedom kan den svenske juristen göra stora fynd i 

den tyska rätten på rättsområden som motsvarar varandra i de två rättsordningarna. Michael 

Bogdan intar en liknande ställning där han menar att rättsordningar som är besläktade med 

                                                           
25

 de Cruz s. 213. 
26

 Bernitz s. 27. 
27

 Originalcitat: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt så som citatet återfinns i Ludvig 

Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, London: Kegan Paul 1922 par. 5.6. Återfinns som e-bok på 

http://people.umass.edu/phil335-klement-2/tlp/tlp-ebook.pdf. 
28

 de Cruz s. 214 f. 
29

 Bogdan s. 52. 
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varandra har stora principiella likheter och således möjliggör ett studium av de få 

betydelsefulla skillnaderna mellan rättsordningarna.
30

 Detta gör den tyska juridiken till ett 

lämpligt verktyg för studier av ”rättsliga problem” i den svenska rättsordningen. Som jag själv 

upplever det är det ovanligt lite fokus på vår stora granne i söder och det är dags att man 

uppmärksammar Tyskland mer här i Sverige. Att nyttja de stora resurser som återfinns i 

Tyskland på juridikens område är något vi i Sverige bör nyttja mer.  

 

 

2.6 Den komparativa metoden som verktyg för arbete de lege ferenda 

 

Den komparativa metoden är mycket tacksam för rättsvetenskapsmannen vid utarbetandet av 

nya lagförslag. Redan de antika grekerna och romarna använde den komparativa metoden vid 

lagstiftningsarbete. När dessa antika civilisationers företrädare besökte nya städer där 

välmående och fungerande samhällen kunde ge idéer till ny lagstiftning för de grekiska 

statsstaterna eller det romerska riket valde man att ta med sig lagreglerna hem för att 

implementera dessa om de föll i god jord på hemmaplan.
31

 Likväl fungerar den komparativa 

metoden på samma sätt idag. Den är utmärkt för att utvinna idéer vid utarbetandet av ny 

lagstiftning. I stället för att jag gissar mig fram och således riskerar ett sämre slutresultat är 

det bättre att använda sig av vad som redan finns i ett annat lands rättsordning.  

   I Sverige är det oprövat om politiska partier ska kunna regleras emedan i Tyskland så är det 

redan grundlagstiftat på samma område. Den tyska rättsordningens erfarenheter på området 

har något att lära den svenska rättsordningen i detta avseende. Oavsett om erfarenheterna är 

bra eller dåliga så har man i Tyskland testat regler om politiska partier som inte finns 

motsvarade i Sverige.
32

 

   För att en komparativ analys ska vara meningsfull och ha ett värde för den rättspolitiska 

analysen får man inte utgå från ytliga likheter såsom språkliga likheter mellan rättsregler eller 

dylikt. Det är som tidigare nämnts reglernas ”funktion” som är av största betydelse i 

sammanhanget.
33

 

   För att knyta samman diskussionen bör nämnas att rättsreglernas basala existens är som 

instrument för att uppnå vissa samhällseffekter som lagstiftaren finner är av godo. Vad som är 

av godo är absolut något som tvistas om, därav politiken i samhället.
34

 Hur som helst kommer 

en komparativ studie enligt Bogdan vara mer eller mindre subjektiv. Vad som bedöms som 

bra och dåligt ligger till viss del hos betraktaren. Därför bör man ta analyser av detta slag med 

en nypa salt. Jag som författare av denna uppsats vet ju inte om läsaren exempelvis är 

konservativ, liberal eller kanske socialistisk i sin världsuppfattning. Däremot finns det vissa 

demokratiska principer som påvisar det Bogdan beskriver som ”en grad av humanitet”
 35

 att, 

som jag tolkar det, oavsett vilken politisk åskådning (inom demokratins ramar) finns det vissa 

principer som är mindre kontroversiella än andra och på så sätt tilltalar den konservative 

precis som den tilltalar socialisten. Att det finns ett visst grundläggande konsensus. Som 
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författare av denna juridiska uppsats ska jag självklart inte vara partipolitiskt färgad utan med 

en så neutral blick som möjligt försöka fastställa gällande rätt för att sedan kasta mig ut på en 

mer personligt färgad rättspolitisk diskussion. 
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Kapitel 3: Vad är innebörden av demokrati? En kort introduktion till 

ämnet och dess bakomliggande natur 

 

Den socialdemokratiska företrädaren som sådan är inte en fri individ – hur hårt detta än må 

låta – men endast en förlängning av sitt parti.
36

  

  

- Karl Kautsky, tjeckisk-tysk filosof, journalist och vänsterideolog.  

 

 

3.1 Begreppet demokrati – vilka är förutsättningarna? 

 

Ordet demokrati kommer ursprungligen från den antika grekiskan och är en hopsättning av de 

två orden ”demos” (folk) och ”kratos” (styre). Det som menas är alltså ett styre av folket. 

Däremot finns det olika definitioner på demokrati. Den demokrati som fanns i antika 

Grekland var annorlunda än dagens svenska och tyska demokratier. I antika Grekland 

tillämpade man direkt demokrati medan de flesta moderna demokratier så som Sverige och 

Tyskland är representativa demokratier där folkvalda politiker tar beslut å folkets vägnar. I 

denna uppsats är det den representativa demokratin som beskrivs med uttrycket demokrati.
37

  

   Enligt Joseph Schumpeter är demokratin enkel att definiera. Demokrati som begrepp är 

endast något som är till för att välja en politisk ledare. Den valda politiska ledaren beslutar 

sedan å folkets vägnar mellan valen. Valen som hålls för att välja dessa politiska ledare är ett 

uttryck för medborgarnas vilja i frågan.
38

 I grund och botten har Schumpeter rätt, politiska 

ledare ska väljas av folket med val som hålls regelbundet. Dock är den definitionen alldeles 

för förenklad för att kunna vara godtagbar på egen hand. Från Schumpeter går vi därför vidare 

till Linz och Stepans fem sätt ett samhälle kan styras på. De fem sätten identifieras utifrån fyra 

dimensioner: 

 

- Pluralism: Det demokratiska samhället förutsätter att pluralismen ska vara omfattande 

och okontrollerad.  

- Ideologi: Det ska råda en konkurrens mellan flera ideologier. 

- Mobilisering: Ska ske via fria organisationer. 

- Ledarskap: Ska vara kontrollerat genom fria val och lagar som reglerar utövningen.
39

   

 

Modellen som Linz och Stepan presenterar bygger vidare på Schumpeter där fria val för 

ledarskapet är en förutsättning. Däremot är Linz och Stepans modell uppbyggd genom att 
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ledarskapet formeras via organisationer, i realiteten politiska partier med egna ideologier.  

Som synes så är maktutövningen inte godtycklig. Den ska begränsas genom lag. Detta är ett 

erkännande av rättsstaten och rättssäkerheten. De representanter som beslutar om denna 

lagstiftning ska utses genom fria och rättvisa val.
40

 Här ser vi hur viktigt det är med en 

fungerande rättsstat i ett demokratiskt samhälle. Som de två följande kapitlena kommer påvisa 

svarar grundlagarna i de svenska och tyska rättsordningarna väl mot dessa kriterier. 

   Enligt Robert A Dahl är det viktiga för demokratibegreppet och dess definition att en 

styrande regering ska vara politiskt jämställd med sina medborgare. Kriterierna för att en 

sådan demokrati ska fungera är att medborgarna kan uttrycka och tillkännage sina önskemål 

genom att yttra dessa individuellt eller i grupp (så som ett politiskt parti) samt att önskemålen 

blir behandlade på ett jämlikt (alltså icke-diskriminerande) sätt av de styrande 

samhällsorganen.
41

 

 

Dessa nämnda faktorer beror på följande institutionella garantier enligt Dahl: 

 

1. Valda företrädare som kontrollerar de beslutande organen. 

2. Fria och rättvisa val. De valda företrädarna väljs i regelbundna och rättvist hållna val. 

3. Lika rösträtt för alla vuxna medborgare. 

4. Lika möjligheter för medborgarna att ställa upp i valet. 

5. Yttrandefrihet utan risk för sanktioner. 

6. Alternativ information ska få flöda i samhället och ska skyddas genom lag. 

7. Organisationsfrihet. För att medborgarna ska kunna tillvarata sina intressen har de rätt 

att bilda intressegrupper eller politiska partier under förhållandevis fria former.
42

 

 

Dahl kompletterar Linz och Stepans modell ytterligare, där inte endast fria val, 

organisationsfrihet och yttrandefrihet betonas utan även växelverkan mellan medborgarna och 

de styrande. Det viktigaste med Dahls modell är betoningen på yttrandefrihet och att han 

nämner att politiska partier får bildas under ”förhållandevis fria former”. Yttrandefriheten och 

dess innebörd kommer vara central för uppsatsen, medan de ”förhållandevis fria former” för 

politiska partier är något som lagstiftningen i Tyskland och EKMR kommer beröra. 

   Enligt dessa definitioner på demokrati och vad dess begrepp omfattar kommer vi kunna 

konstatera att både Sverige och Tyskland är demokratier som korreponderar mot dessa 

uppställda krav (se vidare kapitlena fem och sex). I och med att dessa två länder även är två 

västerländska demokratier är de därför tacksamma att jämföra med varandra utan att 

grundbegreppen gör analysen svår. Man får se de uppställda demokratidefinitionerna som 

minimistandard för hur demokratier ska vara. I realiteten är både de svenska och tyska 

demokratierna mer utvecklade än så. Men för att förstå de mer avancerade begreppen måste 

man förstå grunderna. 
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3.2 Vad är ett politiskt parti? Och vad är dess roll i en demokrati? 

 

Under senare hälften av 1800-talet kom förändringar i de politiska systemen i väst som 

fortfarande gör sig gällande. De mest självklara förändringarna var den ökande jämlikheten i 

röstsystemet och de stora och fasta politiska partier som började formas under denna tid. De 

politiska partierna hade av vissa setts med skepsis som en del av parlamentarismens 

utvecklande, dock fick dess stora folkrörelser sådant genomslag att de blev accepterade som 

politiska plattformar och konstitutiva fundament för den representativa demokratin. 

   När de politiska partierna grundades var tanken att få välja in den ”vanlige mannen”
43

 att 

representera medborgarna utåt som en av dem. Att de politiska partierna skulle bilda egna 

slags politiska eliter var något som senare framkom genom den utveckling partierna fick 

under årens lopp. Även om detta inte var något som väljarna från början hade förutsett föll det 

sig naturligt att väljarna röstade på partierna i sig medan partierna utsåg dess företrädare. 

Växelverkan som uppstod är med andra ord styret mellan medborgerliga aktivister (väljarna) 

och partibyråkraterna som samordnade partierna och stakade ut dess verksamhet inifrån. 

Resultatet för många västländer såsom England, Sverige, Tyskland och Österrike var att man 

röstade efter klassidentitet, därav exempelvis socialdemokratins stora genombrott.
44

 

   De politiska partierna omformerade demokratin. Dessa kunde kanalisera stora folkmassors 

åsikter genom sina representanter. Ursprungsidén att (den representativa) demokratin skulle 

styras av autokrater (med egenskaper så som ”talang” och rikedom) fick stryka på foten för 

dessa partipolitiska företrädare som kom ur vanliga medborgerliga klasskikt och nått till sina 

roller genom hårt arbete och tron på en politisk sak. De politiska partierna hade också en 

inverkan på dess företrädare i form av att de reglerade dessa rent ideologiskt då partierna hade 

en viss linje att förhålla sig till. Det representativa styrelseskicket blev ett rent parlamentariskt 

styrelseskick.
45

  

   Detta ledde till att nya uttryck myntades i många av de berörda länderna. I den 

engelskspråkiga världen användes termen ”party government” och i den tyskspråkiga 

”Parteiendemokratie”. De politiska partierna erkändes av de flesta av dåtidens kunniga som en 

positiv utveckling för styret. Växelverkan som uppstod mellan väljarna och de styrande var 

svårslaget. Dessa politiska partier blev gräsrotsrörelser där gemene man kunde engagera sig 

och också göra karriär i. Samhället fick med ens stora aktörer som kom att forma nya 

nationer. De politiska partierna hade slagit genom och skulle förändra statsstyren världen 

över.
46

 

   Hans Kelsen uttryckte att en demokratisk stat inte kan fungera utan politiska partier 

(parteiendemokratie). Han var en förespråkare av mäktiga partier, sådana partier som hade 

kontroll över sina företrädare och hade en hård självreglering av sina företrädare genom 
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uteslutningar och tvingade avgångar.
47

 Det proportionella valsystemet, som återfinns i 

exempelvis Sverige, var enligt Kelsen en grundförutsättning för en fungerande demokrati.
48

 

   Som synes har ovanstående utvecklig givit en viss modell som enligt Lundmark, Staberg 

och Halvarson gör att den nutida konkreta definitionen på politiska partier och deras roll i det 

svenska samhället är som följande: 

 

- De politiska partierna ska ge idéer, motta idéer och formulera program. 

- De ska rekrytera intresserade individer till politisk verksamhet. 

- De ska skapa opinion för politiska program och idéer. 

- De ska utse och nominera kandidater till politiska organ på riks-, regional- och 

lokalplanet. 

- De ska sträva efter att förverkliga sina idéer, program och vallöften.
49

 

 

Partierna ska alltså fungera som länkar mellan väljare och de politiker som fattar besluten. 

Denna kommunikation fungerar åt båda hållen, dels genom att väljarna uttrycker sina 

önskemål gentemot beslutsfattarna medan beslutsfattarna måste bekräfta och legitimera sin 

politik gentemot väljarna.
50

  

   De politiska partierna är med andra ord grundfundamentet för den moderna demokratins 

funktionssätt. Det viktiga är här att medborgarna bildar och organiserar sig i de politiska 

partierna som utgör de samlade krafterna i samhällets beslutsfattande. Att som individ inte 

vara organiserad i ett politiskt parti omöjliggör en politisk karriär. Eftersom det är de politiska 

partiernas företrädare som stiftar lagar i den svenska riksdagen och i de tyska förbunds- och 

delstatsparlamenten är det viktigt att förstå den genomslagskraft partierna har. Den tyska 

lagstiftningen påvisar den inverkan politiska partier har genom möjligheten att förbjuda de 

partier som inte följer de demokratiska riktmärkena. De politiska partierna samma roll i både 

Sverige och Tyskland, men olika förutsättningar vilket kommer visa sig i uppsatsens kapitel 

om de svenska och tyska grundlagarna. 

 

 

3.3 Demokratins utbredning – skillnaden mellan Sverige och Tyskland 

 

Demokratiseringen har utvecklats i med- och motvågor. För att förstå skillnaden mellan 

Sverige och Tyskland bör man se på dessa vågor för att sedan förstå varför den svenska och 

tyska grundlagen skiljer sig åt. 

   Den första vågen av demokratisering anses ha varit 1828-1926.  Denna period utmärks av 

en positiv utveckling i kölvattnet efter revolutionerna i Frankrike och USA. Flera länder 

genomgick en politisk utveckling där individuella rättigheter och friheter infördes. Stora 

grupper av människor började engagera sig politiskt och bildade folkrörelser som utvecklades 

till politiska partier (exempelvis socialdemokraterna och bondeförbundet i Sverige) samt att 
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fler fick rösträtt i valen. Det var denna första våg av demokratisering som nådde Sverige och 

fick utvecklas mer eller mindre ostört fram till dags dato. Tyskland å sin sida har drabbats av 

de med- och motvågor som sedan har sköljt över världen. Första motvågen var under 

mellankrigstiden då fascismen och kommunismen erövrade stora delar av världen, varav 

nazismen erövrade Tyskland 1933. Nederlaget för Nazityskland 1945 innebar att nästa våg av 

demokratisering sköljde över Västtyskland. I den tredje vågen av demokratisering skulle även 

Östtyskland svepas med och gå upp i förbundsrepubliken Tyskland.
51

  

   Det viktiga som kan påvisas här är den krokiga väg som dagens Tyskland har behövt gå för 

att vara en demokratisk stat. Sverige har inte behövt uppleva denna hårda väg för att nå 

dagens demokrati, vilket är ytterst viktigt att komma ihåg när man jämför rättsordningarna 

med varandra.    

 

 

3.4 Varför detta kapitel i uppsatsen? 

 

Med dessa grundläggande utgångspunkter kan vi gå vidare till uppsatsens egentliga del. Den 

komparativa analysen och utvärderingen av de svenska och tyska grundlagarna, EKMR och 

dess förhållningssätt till de politiska partierna samt den avlutande rättspolitiska analysen.  

   Eftersom studiet av grundlagarna och de politiska partiernas roll i samhället sammanknyter 

den statsvetenskapliga och den juridiska disciplinen tätt är det viktigt att förklara och definiera 

först och främst innebörden av demokrati och vilka förutsättningar den ger. Sedan förklara 

och definiera de politiska partierna, deras utveckling och roll i ett demokratiskt samhälle. Bara 

på detta vis kan man förstå helhetsbilden av det styrelseskick och de faktorer som gör att ett 

land ser ut på ett visst sätt. ”Land skall med lag byggas” var Karl XVs valspråk och är idag 

fortfarande lika aktuellt, men vilka är det som bygger detta land och stiftar de lagar som gör 

allt möjligt? Jo, de politiska partiernas företrädare i riksdagen i Sverige och parlamenten i 

Tyskland. 
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Kapitel 4: Sveriges grundlag och dess förhållande till demokratin och de 

politiska partierna 

 

Det demokratiska statsskickets skrivna och oskrivna regler avser i första hand statsorganens 

sammansättning och uppbyggnad, deras befogenheter och verksamhetsformer. Denna 

statsapparat vilar i sin tur på det existerande samhället. Det är samhällsmedlemmarnas 

aktivitet, deras inbördes förbindelse och samverkan, som fyller statsapparaten med innehåll. 

 

- SOU 1963:17 s. 44. 

 

 

4.1 Sveriges grundlag, kort om dess begrepp och omfattning 

 

De viktigaste statsrättsliga reglerna återfinns i den centrala svenska grundlagen, 

regeringsformen. Grundlagarna har en unik stabilitet inom den svenska rättsordningen genom 

regler som försvårar grundlagsändringar. I RF 1:3 definieras vilka lagar som är grundlagar, 

dessa innefattas av regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen.   Eftersom grundlagen på intet sätt är uttömmande för den 

statsrättsliga disciplinen finns regleringar även i andra lagar och kompletteras genom 

konstitutionell praxis.
52

 

   Det var först efter andra världskrigets slut som man ansåg att en ny författning behövdes i 

Sverige. Den gamla var förlegad då man med facit i hand kunde beakta parlamentarismens 

definitiva genomslag i det svenska statslivet. Makten hade förskjutits från monarken till det 

svenska folket. Man tillsatte år 1954 ett antal riksdagsledamöter för att utreda hur den då 

gällande regeringsformen från 1809 skulle moderniseras ”utifrån en samlad översyn av 

demokratiens funktionsproblem”. Dessa sakkunniga som kallade sig själva för 

författningsutredningen gjorde ett uttalande i sitt betänkande ”Sveriges statsskick” (SOU 

1963:17): ”Erkännandet av rättigheter av nu åsyftat slag kan ses som ett uttryck för den 

enskilda människan. En sådan inställning står i stark motsats till de grundsatser som 

kännetecknar den totalitära staten. I sådana stater har i konsekvens härmed 

rättighetsbestämmelser av nu åsyftat slag och de grundsatser som uppburit dem avvisats eller 

åsidosatts”.
53

 Även om denna utredning inte framkom med något som genomfördes, fick man 

ändå en bra grund på synen på demokratin och vilken roll grundlagen skulle spela i samhället. 

År 1966 tillsattes en ny kommitté, grundlagsberedningen, som skulle utreda Sveriges 

statsskick och som lade fram förslag till en ny författning. Resultatet blev den nya 

regeringsformen som antogs av riksdagen 1973 och 1974 och trädde i kraft 1975.
54

  

   Sverige har utvecklat sin grundlag genom att maktdelningslärans tänkesätt har blivit till en 

modern funktionsfördelning av statsmakten. I 1809 års regeringsform var tanken att en 
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uppdelning av statsmakten skulle motverka maktmissbruk och korruption. Således skulle 

konungen ha den verkställande makten, konung och riksdag gemensamt den lagstiftande 

makten och domstolarna den dömande makten. Den nuvarande regeringsformen har en annan 

utgångspunkt än 1809 års regeringsform, nämligen att all offentlig makt utgår från folket. 

Detta folkliga förtroende kan sägas innebära att statsmakten är odelbar då de olika 

statsorganen endast utövar olika funktioner, vilket de är betrodda att göra av det svenska 

folket. Därför talar man numera om en funktionsfördelning av statsmakten. Ändringarna i 

regeringsformen gav en kraftigt försvagad ställning för statschefen medan riksdagens 

ställning stärktes med utökade befogenheter gällande regeringsbildning och lagstiftning. 

Resultatet har blivit att maktkoncentrationen återfinns hos riksdagen, och under förutsättning 

att det finns en stödjande riksdagsmajoritet, även hos regeringen.
55

 Det stadgas att den 

offentliga makten ska utövas under lagarna (med beaktande av rättstatens principer). Detta 

konkretiserades av JO där rättstatsprinciperna uttalades tydligt i ett behov av stadga som hade 

till syfte att verka för saklighet och opartiskhet samt att myndigheters handlande ska vara fritt 

från godtycke och ej särbehandla någon utan laga stöd.
56

 

   Värt att komma ihåg är att det formella grundlagsbegreppet medför att det inte är fastslaget 

vilka ämnen som bör behandlas i grundlagen, inte heller hur ingående denna reglering ska 

vara. Den vedertagna principen för grundlagarna är att dessa ska reglera statens organ, dess 

sammansättning, verksamhetsformer och befogenheter. Men grundlagen är i högsta grad en 

levande lag vilket betyder att riksdagen i grundlagsfrågor har underkastat grundlagen nya 

ämnen samt skjutit andra ämnen till annan lag.
57

   

 

 

4.2 Grundlagen och folket - demokratibegreppet 

 

Folksuveränitetens princip är stadgad i RF 1:1 som lyder ”All offentlig makt utgår från 

folket”. Detta grundbegrepp ska definiera att Sverige är en demokrati, att det med andra ord 

råder folkstyre. Folkstyret och den lika rösträtten är grundelementen i den svenska 

demokratin. Grundlagen tar dock avstånd från direkt demokrati och stipulerar istället den 

indirekta, representativa, demokratin. I motiven kan utläsas att de valda representanterna 

svarar politiskt för följderna av sina beslut. Deras handlingar är offentliga och öppna för 

granskning. Den reella makt som utövas av företag, organisationer och andra privata aktörer 

berörs ej i RF. Parlamentarismen är med andra ord det styrelseskick som är fastslaget i 

grundlagen. Att makten utgår, och inte utövas direkt, av folket är meningen med stadgandet i 

RF1:1. Detta innebär att vi har en indirekt demokrati, som då ska härleda sin makt utifrån 

folket. Enligt RF 1:4 är det riksdagen som är dess främsta företrädare. Det är folket som 

genom sin rösträtt bestämmer dess sammansättning. Detta innebär att folket har makten att 

rösta om vilka som ska sitta i riksdagen, men även vara med och ange de allmänna riktlinjerna 

för riksdagen.
58

 Utgångspunkten för parlamentarismen är, enligt motiven, att regeringen ska 

agera med den kraft och snabbhet som fordras i ett utvecklat samhälle som Sverige kan anses 
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vara, så länge detta tolereras av riksdagen.
59

 Med andra ord, regeringen svarar inför riksdagen. 

Den ”offentliga makten” innebär i sin förlängning således den makt som utövas av statliga 

och kommunala organ.
60

    

   Ofta uppkommer frågeställningen kring begreppet rättsstat, vilket Sverige beskrivs som i de 

allra flesta sammanhang. De styrande måste iaktta vissa bestämda spelregler för att deras 

handlingar ska vara moraliskt försvarbara. Denna definition kom till uttryck redan i den gamla 

svenska landslagens kungaed och fortlevde i 1809 års regeringsform i dess 16 §
61

 och 

motsvarar i grund och botten legalitetsprincipen i RF 1:1.
62

 Efter franska revolutionen kom 

ordet rättsstat i det allmänna medvetandet (vilket kan anses vara ironiskt med de skräckvälden 

och godtyckliga avrättningar som i perioder dominerade den franska revolutionen), men 

summan av revolutionen var att vissa principer hade fått fäste, de om vissa grundläggande fri- 

och rättigheter, tankarna på demokrati och ifrågasättandet av konungamakten. Det svenska 

ordet rättsstat kommer från tyskans Rechtsstaat. Sundberg-Weitman hänvisar till professor 

Olof Peterssons definition av rättsstaten av idag. Enligt Petersson är en rättstat ett samhälle 

där det råder rättssäkerhet och maktdelning. Lagarna och dess tillämpning ska vara 

förutsebara och tillämpas lika för alla.
63

 Peterssons definition är en bra sammanfattning av 

grundlagen, men beskriver också kortfattat vad demokratins grund är. En demokrati kan 

aldrig finnas eller verka utan ett fungerande rättssamhälle. 

   Konstitutionsutskottet har också uttalat rättssamhällets och rättsstatens grundprinciper 

(rättssamhälle bör anses vara en synonym till rättsstat om man ser på KU:s definition av 

denna). Däri uttalades att lagen är lika för alla och att godtycke och maktvälde inte ska 

förekomma. Ett visst mått av fri- och rättigheter ska tillkomma den enskilde som inte ens 

riksdagen kan lagstifta bort. KU uttalade att rättsstatsbegreppet var än viktigare efter andra 

världskriget och dess förödelse. Något borde mänskligheten ha lärt av denna destruktion av 

rätts- och frihetstraditioner sen sekler tillbaka och även de mer moderna värdena av politiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella strävanden i dess nutid. Rättsstaten anses böra vara den 

grund som ska skydda dessa värden och det svenska samhälleliga arbetet.
64
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4.3 Grundlagen och de politiska partierna 

 

Det proportionella valsystemet i Sverige förutsätter att politiska partier finns. Dock fanns inte 

de politiska partierna med i grundlagen förrän efter den partiella författningsreformen 1969. 

Däri definierades ”parti” i den dåvarande riksdagsordningen och de motsvarande 

bestämmelserna återfinns i dagens RF. Parti definieras enligt RF 3:1 som ”varje 

sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under en särskild beteckning”. 

Partierna i Sverige är ideella föreningar i lagens mening och undantagna från statlig reglering. 

Undantaget är den frivilliga bestämmelsen om registrering av partibeteckningen för att skydda 

densamma och reglerna om partistöd.
65

 Det råder ingen lagreglering av partiernas verksamhet. 

De politiska partierna nämns först i RF:s tredje kapitel. Det sägs uttryckligen i motiven att det 

är de politiska partierna som ska driva den politiska verksamheten i Sverige.
66

 En lagreglering 

av den partipolitiska organiseringen eller arbetsformen har ansett kunna utgöra ett ingrepp i 

partiernas yttrande- och föreningsfrihet. Därför har en sådan reglering bedömts som icke 

önskvärd.
67

   

   I den svenska demokratiska modellen är den fria åsiktbildningen fundamental. Folkstyret 

bygger i enlighet med RF 1:1 på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. För att detta 

ska vara möjligt bygger rösträtten och de dithörande politiska önskemålen hos folket på en fri 

åsiktsbildning, alltså opinionsfrihet. Detta garanterar den enskilde individen att hysa de åsikter 

den behagar samt att sprida dem och försöka övertyga andra om deras riktighet. Rättigheten 

ger individen rätt att bilda opinion både enskilt och i grupp.
68

 Dessa rättigheter kan härledas 

tillbaka till 1700-talets tänkare och debattörer, exempelvis Montesquieus och Rousseaus idéer 

om fri- och rättigheter som har utformat det politiska fundament som fortfarande återfinns 

idag. Det är denna opinionsfrihet som är de politiska fri- och rättigheter som är de så kallade 

relativa rättigheterna (vilka kan begränsas enligt lag eller annan författning, se RF 2:20 st. 1 p. 

1). Dessa rättigheter utgörs av yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, 

demonstrationsfriheten och föreningsfriheten vilka är grundfundamenten för de politiska 

partiernas existens.
69

 Härunder följer några korta definitioner av opinionsfriheterna så som de 

återfinns i RF 2:1. 

 

 

4.4 Opinionsfriheterna 

 

 

4.4.1 Yttrandefriheten   

 

Yttrandefriheten regleras i TF (tryckta skrifter) och i YGL (andra ljud och bildupptagningar) 

och kan begränsas av BrB och genom tystnadsplikt (exempelvis SekrL). Föregångaren till 

dagens TF kan härledas tillbaka till 1766 och är således den enda lag som var klassad som en 
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grundlag fram till 1974. Den nya tryckfrihetsförordningen utfärdades den 5 april 1949 och 

trädde i kraft 1950 och kan ses som en reaktion mot de inskränkningar i tryckfriheten som 

infördes under andra världskriget.
70

  

   Yttrandefriheten möjliggör att demokratin kan fungera utan censur. Detta öppnar för att den 

styrande makten inte kan manipulera informationssamhället och trycka ned oppositionen. Det 

mest grundläggande citatet för symbiosen mellan demokratin och tryckfriheten måste anses 

vara Voltaires citat ”Jag delar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att yttra den”. 

Yttrandefriheten omfattar så som de uppräknas av Warnling-Nerep & Bernitz: muntliga 

samtal, vid torgmöte eller i radio och tv, en bild på ett demonstrationsplakat eller i en bok; 

text i ett brev, på ett flygblad eller i en tidskrift; graffitti målad på en plywoodskiva på en 

utställning, etc. vilket betyder att den genomsyrar hela vårt informationssamhälle.
71

 

 

 

4.4.2 Informations-, demonstrations- och mötesfriheten 

 

Informationsfriheten innebär friheten för envar att inhämta och ta emot upplysningar samt i 

övrigt ta del av andras yttranden. Genom bestämmelsen får den enskilde införskaffa 

information fritt genom olika medier som tidningar, böcker, tv och radio. Dock ska man 

komma ihåg att informationsfriheten inte innebär någon rätt att avkräva information av 

myndigheter. Mötes- och demonstrationsfriheterna är rättigheterna att anordna och delta i 

sammankomst för upplysning, demonstration på allmän plats, meningsyttring eller annat 

liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
72

 

 

 

4.4.3 Föreningsfriheten 

 

Föreningsfriheten är friheten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda 

syften. Med termen föreningar avses ideella, fackliga och ekonomiska föreningar och bolag. 

Att tillägga är att sammanslutningar utan karaktär av juridiska personligheter avses.
73

  

 

 

4.4.4 Begränsningar av opinionsfriheterna 

 

I RF 2:20  fastslås vissa allmänna principer vid begränsningar av de relativa rättigheterna som 

de normgivande organen måste beakta vid sådana beslut. En begränsning får endast göras för 

att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen måste 

vara proportionerlig och får heller ej sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen som en av folkstyrelsen grundvalar. En begränsning får ej heller göras enbart 

på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Dessa begränsningar 
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kompletteras av ytterligare föreskrifter i RF 2:23 och 2:24 såvitt gäller opinionsfriheterna. I 

RF 2:3 finns ett förbud som är nära sammankopplat till dessa rättigheter, vilket är ett 

registreringsförbud av medborgare endast på grund av deras politiska åsikter.
74

 

 

 

4.5 Det representativa statsskicket – riksdagen, de politiska partiernas spelplan 

 

Hur riksdagen utses stadgas i RF 3:1.  En riksdag ska utses genom fria, hemliga och direkta 

val. Röstning ska då ske på parti där väljarna ska kunna avlägga personröst. De 349 platserna 

i riksdagen ska sedan fördelas efter rösterna på parti (och person). RF förutsätter på så vis att 

det finns politiska partier och att dessa svarar för valkampanjen och tävlan om medborgarnas 

röster. Den som ska kunna väljas in i riksdagen som ledamot måste uppfylla 

valbarhetsvillkoren. Dessa är enligt RF 3:4 den som uppfyller villkoren för att vara 

rösträttsberättigad. De personer som bli valda har praktiskt taget alltid bestämts av partierna, 

detta då de flesta väljarna röstar på parti och inte har möjlighet att vara med och nominera 

kandidaterna. Detta problem har på sitt sätt korrigerats genom att det sedan 1994 finns 

möjlighet att personrösta vid valen. För att ha rösträtt innebär det att man ska vara svensk 

medborgare som åtminstone någon gång har varit bosatt i riket samt vara 18 år fyllda vilket 

gör personen myndig i lagens mening. I ValL 6:1 framgår det att valsedeln ska vara försedd 

med partibeteckning och dessutom bör innehålla namn på en eller flera kandidater. Här syns 

det att partisystemet är väsentligt för valsystemet eftersom kandidatnamnen måste vara 

sammankopplade med en partibeteckning.
75

  

   Riksdagen fattar sina beslut å svenska folkets vägnar och har ensamrätt på att göra så vilket 

betyder att riksdagen är ensam om att stifta lag i Sverige. De riksdagsledamöter som väljs in i 

riksdagen hör alltid till ett parti, vars mandat de sitter på. Detta betyder dock inte att 

riksdagsledamoten är bunden av sitt partiprogram eller väljarnas åsikter. Denne är i juridisk 

mening fri och oberoende i sin ställning. Juridiskt sett är alltså inte riksdagsledamoten bunden 

av väljarna och deras åsikter. I realiteten har väljarna fortfarande en stor makt att påverka 

genom sin opinion och på så sätt ge allmänt, juridiskt oförbindande direktiv för riksdagens 

handlande. Bakgrunden till detta är partiernas roll vid valen. Medborgarna kan utöva 

inflytande på partiernas program och kandidatlistor genom att vara medlemmar i dessa partier. 

Partier och väljare lever med andra ord i en symbios som resulterar i en opinionsbildning, som 

sedan blir bestämmande för riksdagens sammansättning och politiska inriktning.
76

  

   För att ett parti ska få mandat i riksdagen krävs det att partiet har fått minst 4 % av rösterna i 

riket, detta enligt RF 3:7. Dessa partier får delta i fördelningen av både fasta valkretsmandat 

och utjämningsmandat. Undantaget från huvudregeln är partier som får minst 12 % av 

rösterna i en valkrets, dessa partier får dock endast delta i fördelningen av fasta mandat i just 

den valkresten. Procentspärrarna har till uppgift att inte allt för små partier ska kunna ta sig in 
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i riksdagen. Detta skulle kunna leda till stor splittring i riksdagen och hindrande av att bilda 

handlingskraftiga regeringar.
77

  

 

 

4.6 Riksdagsledamöternas rättsställning 

 

Både RF och RO innehåller bestämmelser som har till syfte att riksdagsledamötena och deras 

ersättare ska kunna fullgöra sina uppdrag fritt, obundet och utan intrång av utomstående. I RF 

4:6 stadgas att en ledamot får fullgöra sitt uppdrag utan hinder av tjänsteuppgift eller annan 

sådan förpliktelse som åligger honom. Riksdagsarbetet tar alltså rättsligen över andra 

åligganden som inte är förenliga med de uppdrag riksdagen kräver. Enligt 

grundlagspropositionen framhölls det att stadgandet endast borde kunna åberopas om en 

ledamots ”personliga insats i en sådan omfattning att hans medverkan i riksdagsarbetet skulle 

bli mera allvarligt lidande”.
78

  

   Riksdagsledamöter åtnjuter en viss grad av straffrättslig ansvarsfrihet då en riksdagsledamot 

inte kan bli underkastad ansvar för tjänstefel enligt BrB 20:1 st. 3. Riksdagsledamoten är 

alltså inte juridiskt ansvarig för sin medverkan i riksdagens beslut. Däremot är 

riksdagsledamoten ansvarig för andra brott i BrB 20 kap liksom andra allmänna brott denne 

begår i sin utövning av uppdraget. En riksdagsledamot kan bli avskild från sitt uppdrag om 

denne gjort sig skyldig till brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller därutöver och har 

visat sig uppenbart olämplig att inneha uppdraget kan av rätten bli skild från uppdraget enligt 

BrB 20:4, jfr RF 4:11 st. 3. En ledamot får inte skiljas från uppdraget utan riksdagens 

medgivande om riksdagsledamoten frivilligt önskar avskilja sig sitt uppdrag. De enda andra 

sätten att skilja riksdagsledamot från sitt uppdrag är genom domstol genom tidigare nämnda 

BrB 20:4 eller om valprövningsnämnden funnit denne olämplig att inneha uppdraget. Således 

saknas det någon som helst möjlighet för väljare eller parti att återkalla uppdraget. 

   Inte heller får någon väcka talan mot den, som utövar eller har utövat uppdrag som 

riksdagsledamot, eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund 

av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen medgivit 

det genom beslut, om vilket minst 5/6 av de röstande har förenat sig enligt RF 4:12. Det man 

har att göra med här är en så kallad relativ immunitet som omfattar handlande i egenskap av 

ledamot i delegationer, kammaren och utskott. Åklagare eller målsägande, som vill utverka 

sådant medgivande, har att inlämna skriftlig ansökan härom till riksdagens talman så som det 

stadgas i RO 5:7 st. 2. 

   För övriga brott som en riksdagsledamot begår utanför sitt uppdrag, kan denne åtalas under 

samma förutsättningar som övriga medborgare. Enligt nämnda RF 4:12 åtnjutes dock ett visst 

skydd mot frihetsberövande gällande riksdagsledamöter.
79
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4.7 Allmänna riktlinjer för verksamheten 

 

I RF 1:2 finns vissa allmänna riktlinjer för den offentliga verksamheten. År 1976 

genomfördes en revision av fri- och rättighetsbestämmelserna i grundlagstexten. Dessa 

programstadganden fick sin plats i just nämnda RF 1:2. I lagmotiven kunde det utrönas att RF 

inte ska innehålla andra lagregler än de som är grundläggande inom en demokrati och att 

förhållandet mellan stat och enskild måste vara baserad på en demokratisk ideologi.
80

 Dessa 

riktlinjer är mål och ideal, inte formen av bindande rättsregler, som de allmänna organen ska 

eftersträva att förverkliga. Det stadgas att den offentliga makten ska utövas med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Detta 

stadgas mer precist i delar av RF 2 kapitlet. Vidare sägs att den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga 

verksamheten, och att det särskilt skall åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, 

bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Summa summarum ska 

det allmänna främja en god och hållbar utveckling nu och i framtiden. Det uttalas i 

fortsättningen att de demokratiska idéerna ska vara vägledande, att män och kvinnor ska 

tillförsäkras lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna 

ska motverka diskriminering på grund av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 

eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
81

 

 

 

4.8 Finns det några andra begränsningar i Sverige för politiskt färgad aktivitet? 

 

Till skillnad från Tyskland har Sverige inget lagrum som reglerar eller förbjuder vissa slags 

politiska partier. Partier som organisationer kan med andra ord inte straffas eller beivras på 

det sätt som är möjligt i Tyskland. Den svenska grundlagen ger på så sätt de politiska 

partierna, genom opinionsfriheterna, alla demokratiska rättigheter men inga direkta 

skyldigheter rörande de politiska partierna gentemot det demokratiska samhället och dess 

existens. Däremot finns det vissa begränsningar som kan tillämpas på den enskilde individen 

vid politisk färgad aktivitet som svensk lag kan anse vara brottslig på grund av vissa 

straffbestämmelser. Den lag som främst åsyftas är lagen om hets mot folkgrupp, BrB 16:8 , se 

TF 7:4 p. 11. YGL hänvisar till samma lagrum i TF, se YGL 5:1 st. 1 för brott som faller 

under YGL:s tillämpningsområde. Hets mot folkgrupp innebär att någon hotar eller uttrycker 

missaktning för ”den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker 

missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. Däremot kan 

det vara svårt att dra en gränslinje och hur man ska väga vanlig lag mot grundlag, då den 

senare anses mer skyddsvärd.
82

 De basala förutsättningarna för att lagstiftningen om hets mot 

folkgrupp ska kunna användas är att ett hot eller missaktning måste ske på allmän plats och 
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till fler än ett fåtal personer.
83

 I hovrätten har man uttalat att en folksamling utgörs av 

åtminstone tretton personer.
84

 

   I NJA 1996 s. 577 var det en man som burit kläder med nazistsymboler på. Frågan var om 

redan klädseln kunde uppfattas som att sprida missaktning och hat mot andra folkgrupper. De 

nazistiska symbolerna stod för en våldsinriktad ideologi som förhärligande en ras på andra 

rasers bekostnad. Avvägningen mellan den grundlagsstadgade yttrandefriheten gentemot 

lagstiftningen om hets mot folkgrupp var inte helt självklar och BrB skulle tolkas restriktivt 

när det kom till undantag från en grundlagsskyddad rättighet uttryckte HD. I slutändan fälldes 

ändock mannen för hets mot folkgrupp.
85

 I hovrätterna har liknande fall varit uppe för 

bedömning. I ett fall hade en man haft på sig en armbindel med tecken som var klart 

jämförbart med vad den tilltalade i NJA 1996 s. 577 haft på sig, eftersom mannen endast varit 

i ett mindre sällskap på en plats som inte bedömdes som allmän fälldes denne inte till ansvar. 

I det andra fallet hade en person burit en liknande armbindel med nazistmotiv men på en 

öppen gata nära Helsingborgs centrum. Omständigheten att den tilltalade gick vid en 

trafikerad central väg gjorde att denne fälldes för hets mot folkgrupp.
86

 I RH 1997:53 hade 

nazistanhängare under en demonstration ropat ”Sieg Heil”, gjort tillhörande hälsning med 

högerarmen och burit kläder med nazistiska motiv. Domstolen uttalade att ”sett i sin helhet 

måste deras agerande anses ge en tydlig koppling till nazismen och till de med nazismen 

intimt förbundna idéerna om rashat och förakt för vissa mer eller mindre bestämda 

folkgrupper”. Agerandet ansågs som mer långtgående än i NJA 1996 s. 577 samt att 

demonstrationen hade tillstånd från myndigheterna inte ansågs som förmildrande på något 

sätt.
87

  

   I de ovanstående fallen kan man tydligt se att domstolarnas avgöranden bestraffar nazistiska 

yttringar konsekvent så länge dessa kan anses vara spridda utanför den privata sfären. Den 

nazistiska ideologin måste anses som en högst politisk ideologi vilket betyder att i dessa fall 

bestraffas politiska viljeyttringar, men endast på individnivå. Det måste dock beaktas att 

politiska partier som för fram nazistiska budskap får svårt att nyttja yttrandefriheten och 

demonstrationsfriheten för att föra fram sina budskap om dess medlemmar riskerar att fällas 

till ansvar genom lagstiftningen om hets mot folkgrupp. 

   I ett fall spred man genom ett organiserat förfarande hatpropaganda mot homosexuella 

genom flygblad utdelade på en skola. De personer som delade ut dessa flygblad var anslutna 

till en nynazistisk organisation och var därmed organiserade i sin aktion. Domstolen beaktade 

EKMRs artikel 10 om yttrandefrihet vid sin bedömning. Enligt domstolen så var det allvarligt 

att denna propaganda hade delats ut på en skola utan någon som helst tillåtelse. Eftersom 

flygbladen ansågs vara omotiverat kränkande och inte bidra till en öppen diskussion på 

demokratiska villkor fälldes de tilltalade för hets mot folkgrupp.
88

  

   Ett annat liknande fall är NJA 2000 s. 355. Detta fall handlade om en föreläsning som hette 

”Vad vill nazisterna?” som hölls på Umeå universitet. Vid föreläsningen framfördes 
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uttalanden som var att anse som hets mot folkgrupp. Man hade även videofilmat 

föreläsningen. I slutändan fälldes både föreläsaren och arrangörerna för hets mot folkgrupp.
89

 

   Båda de nämnda fallen påvisar den svårighet som lagstiftningen ger mot de som även nyttjar 

medier på något sätt i organiserad form. Politiska partier är beroende av medier på ett eller 

annat sätt för att få ut sina budskap, om de som medverkar till spridandet kan fällas genom 

lagstiftningen om hets mot folkgrupp stängs en viktig väg för dessa grupperingar att nå ut med 

sina budskap.  

   Det finns dock vissa kriterier man bör betänka på i övrigt gällande lagstiftningen om hets 

mot folkgrupp. Uttrycket ”missaktning” bör tolkas med försiktighet. Alla nedsättande 

uttalanden ska inte bestraffas, endast de som går utöver vad som kan anses som en 

”vederhäftig och sansad diskussion”. Hets mot folkgrupp hör till brottskategorin brott mot 

allmän ordning och syftar till att förebygga allmän oordning i form av exempelvis raskravaller 

och att skydda samhället mot rasism och överdriven nationalism, etc.
90

 Man vill med andra 

ord motverka överdriven nationalism eller annat beteende som har koppling till 

odemokratiska aktiviteter, och som har kopplingar till grupperingar eller politiska partier som 

framför odemokratiska åsikter. Värt att notera är dock FNs konvention ”om avskaffandet av 

alla former av rasdiskriminering”
91

 som Sverige är bundet av. Artiklarna 2 b) och d) samt 

artikel 4 b) pekar tydligt på organisationers roll i ett samhälle när det kommer till 

rasdiskriminering och rasbrott. Enligt artikel 2 d) ska organisationer som utövar 

rasdiskriminering förbjudas. Enligt tolkningen bör detta även gälla politiska partier. Artikel 4 

b) påbjuder även att medlemskap i sådana organisationer som går emot konventionens syfte 

ska vara förbjudet. Dock så har man i Sverige valt att endast behålla lagstiftningen om hets 

mot folkgrupp så att endast individer kan straffas. Detta har påkallat en del kritik mot 

Sverige.
92

   

   När man studerar lagstiftningen om hets mot folkgrupp undgår man inte att se hur denna 

lagstiftning effektivt reglerar viss politisk viljeyttring. Att lagstiftningen endast gäller i större 

folkgrupper påvisar ett tydligt syfte att reglera yttrandefriheten och demonstrationsfriheten för 

den enskilde. I det långa loppet går detta ut över vissa grupperingar, som ofta har politisk 

karaktär av något slag, som synes av rättsfallen ofta nazistisk.   
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Kapitel 5: Tysklands grundlag och dess förhållande till demokratin och de 

politiska partierna 

 

Och när allt kom omkring – vilka våldsamma åtgärder kunde han [Hitler] genomföra i en stat 

där lagen var fast förankrad, där riksdagsmajotiteten var emot honom och varje medborgare 

trodde sin frihet och jämlikhet vara tryggade genom den högtidligt edsvurna författningen? 

Sedan kom riksdagshusbranden, parlamentet försvann, Göring släppte lös sina skaror, 

plötsligt var lagen i Tyskland krossad. 

   […] För detta är Hitlers mest diaboliska triumf bland alla hans militära och politiska 

segrar: ensam lyckades denne man genom en gradvis stegring ta udden av alla 

rättsbegrepp.
93

   

 

- Stefan Zweig, österrikisk författare. 

 

 

5.1 Tysklands brokiga väg till demokrati, en kort bakgrund 

 

Tyskland har en bakgrund som har gjort att dess grundlag ser annorlunda ut än den svenska. 

Detta har flera historiska förklaringar. Under medeltiden började det heliga romerska riket 

(benämningen på det dåtida tyska kejsardömet som ansåg sig vara arvtagare till det romerska 

riket) att falla sönder i hundratals mindre statsstater med egen administration och 

statsöverhuvuden, och således olika lagstiftningar. Det var först på 1800-talet, efter att det 

tyska kejsardömet 1806 formellt kollapsade under Napoleonkrigen som tankar på landets 

enande började tas seriöst. Den starka preussiska statsstaten verkade för att Tyskland enades, 

vilket skedde under Otto von Bismarck 1871. Detta lade grunden till Tyskland som en federal 

stat.
94

 

   År 1914 inträffade den första katastrofen för Tysklands senare existens. Första världskriget 

påbörjades och Tyskland stod 1918 som den store förloraren och tvingades till, hårda och 

förnedrande, eftergifter i fredsfördraget i Versailles 1919. När så den gamla ordningen med 

kejsardömet var borta instiftades Weimarrepubliken som byggde på rättstatens idéer om 

demokrati, allt enligt de allierades önskemål. Weimerrepubliken var dock en svag 

statsbildning och saknade respekt och erkännande av gemene man. Det förekom även 

stridigheter och statskupper på olika håll i Tyskland, en av de mest berömda, men 

misslyckade, är den nazistiska ölkällarkuppen 1923 i München. 

   I och med Weimarrepublikens svaga ställning och den ekonomiska depression som slog mot 

hela den industrialiserade världen 1929 hade Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti 

(NSDAP) vuxit sig starka i början av 1930-talet. År 1933 vann de en seger i riksdagsvalet 

som skulle leda till att den fortfarande unga demokratin Tyskland skulle monteras ned med de 

demokratiska medel systemet dittills var uppbyggt av. Hitler blev rikskansler 1933 och 

samtidigt utfärdade man så kallade nödförfattningar där grundläggande rättigheter drogs in 
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och ett reformfördrag (det så kallade ”Ermächtigungsgesetz” från den 23 mars 1933) 

överflyttade den rättskipande makten till den nazistiska regeringen vilket resulterade i att 

Tyskland på bara tre månader hade gått från demokrati till totalitär diktatur. Den federala 

republiken avskaffades och Tyskland blev ett land med både centraliserad och enväldig 

makt.
95

 

   Efter det förödande andra världskriget, med angreppskrig, förintelse av judar, romer och 

oliktänkande, och ett sargat tyskt Tredje rike kom så nederlaget i maj 1945 för nazisterna. Den 

tyska staten upphörde att existera som en normal suverän stat i och med freden. De 

västallierade och Sovjet delade upp Tyskland i olika ockupationszoner (fyra stycken), varje 

zon hade en egen administration. De ockupationszoner som Frankrike, Storbritannien och 

USA förfogade över blev till staten Västtyskland medan den sovjetiska zonen blev till 

Östtyskland, mer känt som DDR. DDR skulle följa ett kommunistiskt mönster och isoleras 

från resten av det som idag är Tyskland fram till återföreningen 1990.
96

 

   Det var Västtyskland som skulle bli grunden till dagens Tyskland. År 1948 bestämde sig 

västmakterna för att Tyskland skulle återuppstå som statsmakt. Presidenterna för de olika 

förbundsländerna i västzonen i Tyskland fick i uppdrag att bilda en konstituerande församling 

där syftet var att skapa en demokratisk konstitution som skulle innebära ett demokratiskt styre 

för de inblandade förbundsländerna. Detta med ett skapande av ett centralstyre och en garanti 

för grundläggande fri- och rättigheter. En tysk kommitté bestående av experter satte igång att 

arbeta fram en grund för en grundlag, vilket blev till ”Herrenchiemseekonventet” från 1948. 

Kort därefter i september samma år sammanträdde det parlamentariska rådet med 

representanter från alla förbundsländer för första gången och nästföljande år bestämde de den 

definitiva utformningen av den nya grundlagen. Grundlagen (på tyska ”Grundgesetz”) 

promulgerades den 23 maj 1949 och började gälla en månad senare. I augusti samma år 

valdes Västtysklands första federala parlament (Bundestag). Den tyska demokratin hade 

således återuppstått ur krigets aska.
97

 År 1989 föll östblocket samman och Berlinmuren revs. 

Detta ledde till att DDR kollapsade och det territorium som varit Östtyskland uppgick i den 

federala republiken Tyskland. När den nya tyska staten skapades 1990 blev den ursprungliga 

västtyska grundlagen gällande även för alla de delstater som tidigare varit en del av DDR.
98

        

 

 

5.2 Tysklands grundlag – grundläggande fakta 

 

Tyskland har, till skillnad från Sverige, en federal uppbyggnad och är således en 

förbundsrepublik (Bundesrepublik). Efter återföreningen av Väst- och Östtyskland 1990 

består dagens tyska republik av 16 delstater, på tyska benämns dessa delstater ”länder”. Varje 

delstat har ett eget parlament med en viss begränsad lagstiftningskompetens. 

Domstolssystemet är uppbyggt på så sätt att de högsta instanserna tillhör den federala 

statsapparaten medan det administrativa och finansiella ansvaret för de lägre instanserna är 
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delstatliga angelägenheter, dvs. en så kallad subsidiär lagstiftningsrätt enligt artikel 70 GG. 

Enligt artikel 31 GG har dock den federala lagstiftningen alltid företräde. Men nästan all rätt 

av större betydelse är antingen gemensam för hela landet eller har en uniform utformning, 

grundlagen är förstås gemensam för hela landet.
99

  

   Den grundlag som antogs i Västtyskland 1949 skulle ursprungligen bara vara temporär fram 

till dess att Tyskland återförenades. Så blev dock inte fallet, man valde att behålla den 

instiftade västtyska grundlagen.  

   Den tyska grundlagen är extremt betydelsefull när det kommer till landets styre och 

rättsskipning. De faktorer som ligger till grund för detta är: 

 

- Att grundlagen innehåller ett system av normer som på ett detaljerat sätt bestämmer 

den federala republikens struktur, dess uppbyggnad, utformning och de högsta 

statsorganens funktionssätt. Statsstyret begränsas starkt av en katalog av 

grundläggande fri- och rättigheter. 

- Dessa normer står över all annan lagstiftning på både federal nivå och där under i 

förbundsländerna. 

- Författningsdomstolen övervakar att dessa normer efterföljs.
100

 

 

   I likhet med den svenska grundlagstiftningen utgår även den tyska statsmakten från dess 

folk enligt artikel 20 GG. Artikel 20 st. 1 GG stadgar att Tyskland är en demokratisk 

förbundsrepublik. Enligt Gramm och Pieper betyder demokratibegreppet i den tyska 

grundlagstiftningen att ”styret kan härledas från folket”, alltså att folksuveränitet råder.
101

 

Denna artikel tillsammans med grundlagens artikel 1 (om mänsklighetens okränkbara värde) 

går inte att ändra på enligt artikel 79 (3) GG. Enligt artikeln får inte heller uppdelningen av 

Tyskland i delstater och dess lagstiftande deltagande heller påverkas. Den tyska grundlagen 

anses bygga på ett system av principer och värden (wertsystem) som har stor inverkan på 

tolkningen av densamma. Dessa värdebegrepp kan härledas till tankarna om folkets 

samlevnad och den moraliska grund rättskipningen ska stå på. Grundlagen och dess artiklar är 

grundade på detta tankesätt. Grundlagsprinciper kan på så sätt vägas mot varandra vid 

bedömningar av lagen.
102

 Detta är för att reglera den politiska processen och skapa en hållbar 

maktbalans, för att inför framtiden undvika och desarmera konfliktkällor och förhindra 

maktmissbruk. Denna maktbalans syns tydligt i artikel 21 st. 2 GG om partiförbud, allt för att 

gynna maktbalansen i statens topp. Som Joakim Nergelius uttrycker det är grundlagen en 

varm bekännelse till idéerna om demokrati, rättsstat och de mänskliga rättigheterna.
103
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5.3 Tysklands grundlag och demokratibegreppet 

 

I artiklarna 18 och 21 GG återfinns frasen ”freiheitliche demokratische Grundordnung” (en fri 

demokratisk grundordning). Författningsskyddet omfattar inte alla författningsnormer, utan 

endast de bärande och präglande författningsgrundprinciperna. Vi ska kika närmare på de 

artiklar i den tyska grundlagen som står till grund för ”den fria demokratiska grundordningen” 

och som övrig tysk lagstiftning ska tolkas i ljuset av. 

   I grundlagen finns en rättighetskatalog (artiklarna 1-19 GG), under rubriken ”Die 

Grundrechte”. Rättigheterna i grundlagen är bindande rätt för alla domstolar och myndigheter 

i Tyskland.
104

 

   Enligt tidigare nämnda artikel 1 GG stadgas det okränkbara människovärdet 

(Menschenwürde) som grundlagen ska skydda.
105

 Hur människovärdet ska tolkas beror på 

situation och vilka omständigheter som ett visst fall innehåller. Begreppet människovärde 

utmynnar från lagstiftarnas intentioner att inte återupprepa nazisternas totala människoförakt. 

Förnedring, förföljelse, trakasserier och annan statlig terror som nazisterna gjorde sig skyldiga 

till ska vara motpolen till begreppet människovärde så som den ska förstås i grundlagen. 

Inspiration till begreppet människovärde återfinns också i FNs stadga och FNs deklaration om 

de mänskliga rättigheterna. För att förstå kontexten av artikel 21 om partiförbud måste man 

förstå begreppet människovärde och den roll den spelar i tolkningen av den tyska 

lagstiftingen.
106

  

   Artikel 2 GG skyddar ”der freie Entfaltung der Persönlichkeit” alltså den allmänna 

handlingsfriheten och den enskildes integritet.
107

 Staten ska inte lägga sig i den enskildes 

förehavanden, så länge dessa är lagliga. Statligt tvång måste med andra ord minimeras för att 

skydda den enskilde. Här är det alltså fråga om rättssäkerheten för samhällets medborgare.
108

 

   Artikel 1 och 2 sammanfattar övergripande vad det så kallade värdesystemet (wertsystem) 

består av. Frihetens pris (Der Preis der Freiheit) är benämningen på de avvägningar ett fritt 

och demokratiskt samhälle behöver göra enligt Gramm och Pieper. De sammanfattar att en fri 

samhällsbildning innebär att den egna rättigheten inte begränsar någon annans rättighet i 

samhället. Detta tillåter ett samhälle som den tyska demokratin att vara så kallat 

”stridslysten”.
109

  

   I artikel 3 GG påpekas att alla medborgare är lika oavsett rastillhörighet, religiös 

tillhörighet, världsåskådning mm. Detta kallas på tyska för principen om upprätthållandet av 

en ”Gleichheitsgrundsatz”, alltså en likhetspresumtion för alla de tyska medborgarna.
110

  

   Artikel 4 GG skyddar religionsfriheten (Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des 

religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses) och artikel 5 GG skyddar den fria 

åsiktbildningen (das Recht auf freie Information, die Pressefreiheit, die Freiheit der 

Berichterstattung durch Funk und Film und die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung 
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und Lehre).
111

 Dessa artiklar är grunden för den tyska demokratin och all lagstiftning måste ta 

hänsyn till vad artiklarna stadgar, de är också grunden till att de politiska partierna får finnas 

till då allas likhet i samhället och den fria åsiktsbildningen är fundamental för deras existens.   

   Författningsdomstolen har gjort en begreppsbestämning i det första fallet gällande 

partiförbudet som sedan dess bibehållits. Detta uttalande kan sammanfattas med ”Låt den 

frihetliga demokratiska grundordningen som en ordning bestämma, öppna upp för det 

rättstatliga herraväldet mot alla vålds- och godtyckestendenser med beaktande av det i 

grundlagen befästa självbestämmandet som härrör från folkets vilja att öppna majoriteteten 

för allas likhet. Men vad kan anses vara kärnan i ett demokratiskt system? Och vilka 

skyddsmekanismer ska finnas för att skydda det? Författningsdomstolen har kommit med en 

konkret slutsats om detta i fallet med SRP. I domen kom man fram till att de element som 

främst definierar rättssäkerhet och demokrati är: 

 

- Positivt självstyre.  

- Majoritetsbeslut. 

- Grundläggande rättigheter. 

- Rätten till självutveckling. 

- Maktdelning. 

- Rättsskipande instanser ska vara fristående. 

- Flerpartisystem. 

- Uteslutning av våld och godtycke.  

 

Dock får man ett cirkelresonemang enligt Marten Burkens; ska det inte vara möjligt att 

politiskt kunna utmana systemet? Författningsdomstolen kom fram till att rättigheten ska 

finnas att utmana konstitutionella institutioner. Domstolen uttalade att man kunde härleda 

kärnan av demokratin till vissa grundläggande idéer, som genom sina uttryck i ovanstående 

ställningstaganden, påvisar att mänskligheten har ett egenvärde och att frihet och jämlikhet är 

bestående komponenter i ett demokratiskt styrelseskick.
112

 Självklart kan dessa 

principuttalandens innebörd diskuteras mer på detaljnivå, men man kan komma överens om 

huvuddragen: Den frihetliga demokratiska grundordningen är enligt författningsdomstolen 

”motsatsen till den totalitära staten, som med fullkomligt maktherravälde saknar 

människovärde, frihet och jämlikhet”, en rättighet ska inte få begränsa någon annans 

rättighet.
113

 Innebörden kan indirekt återfinnas i artikel 79 st. 3 GG om förbudet av vissa 

grundläggande påbud i författningen.
114

  

   Enligt artikel 18 är ett utnyttjande av grundläggande fri- och rättigheter för att underminera 

den demokratiska ordningen rättsvidriga. Det andra stycket i artikel 21 stadgar att politiska 

partier som försöker underminera demokratin eller att avskaffa densamme är icke-

konstitutionella, så kallat ”verfassungswidrig” (författningsvidriga på svenska, vilket är 
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detsamma som rättsvidriga). Det är författningsdomstolen som avgör om ett parti ska 

förklaras så som rättsvidrigt.
115

 Det är denna artikel som är av störst vikt för uppsatsen.   

   Dessa två ovanstående artiklar ger uttryck för idén som slagit rot i det tyska 

rättsmedvetandet som reglerar hela staten, idén om en så kallad ”stridslysten demokrati”. 

Denna idé slog rot med Nazistpartiet och Adolf Hitler i nära minne. Hitler hade under tiden 

innan maktövertagandet aldrig gjort någon hemlighet att han tänkte omkullkasta 

Weimarrepublikens demokratiska ordning genom att själv använda demokratiska medel. För 

att omkullkasta demokratin använde han demokratiska fri- och rättigheter som 

yttrandefriheten, föreningsfriheten och demonstrationsfriheten. Med detta i åtanke valde man 

att konstruera den nya efterkrigstida grundlagen så att detta aldrig skulle kunna ske igen. 

Därför måste demokratin vara beredd att kunna reglera sig själv genom att vara så kallat 

”stridslysten”.
116

 Istället för uttrycket ”stridslysten demokrati” (streitbare Demokratie) eller 

”värnbar demokrati” (wehrhafte Demokratie), använder Maurer uttrycket motståndsberedd 

demokrati (abwehrbereite Demokratie). Utgångpunkten är här att inskränkningar av friheten 

måste grunda sig i författningsskyddet och måste således vara ändamålsenliga och 

välgrundade. Detta för att en ”motståndberedd demokrati” alltid har ett inneboende skydd för 

demokratin, att skyddet alltid kan härledas till författningen.
117

 Det Maurer påpekar kan anses 

vara att i den grundläggande tanken måste även den ”stridslystna demokratin” avspegla 

rättssamhället. Författningsskyddet måste vara en levande juridiskt dokument av sin tid vilket 

betyder att den måste kunna anpassas efter situation. 

    

 

5.4 De politiska partierna och den tyska grundlagstiftningen 

 

I artikel 21 GG nämns de politiska partierna. De politiska partierna verkar genom den 

politiska viljeyttringen. Partierna ska också vara ”fritt konkurrerande, självgående och av 

staten oavhängiga organisationer”.
118

 På så sätt integreras de politiska partierna i den 

författningsrättsliga ordningen. Detta till skillnad från Weimarrepubliken som ignorerade de 

politiska partierna i sin författning. På så sätt har den tyska rättsordningen av idag erkänt de 

politiska partiernas roll i samhället. De politiska partierna förmedlar folkviljan från 

gräsrotsnivå ända in i regering och parlament. Därför är de politiska partierna så viktiga för ett 

lands funktion enligt den tyska lagstiftningen. De närmare bestämmelserna för de politiska 

partierna som härrör från artikel 21 GG återfinns mer detaljerat i ”Parteiengesetz”, alltså 

partilagen. Denna lag måste dock alltid läsas och tolkas i ljuset av artikel 21.
119

 

   Som synes har politiska partier en särställning i Tysklands grundlag gentemot många andra 

länder i världen som i stort sett ignorerar frågan i sina konstitutioner. I den tyska 

grundlagstiftningen regleras politiska partier specifikt. I lagstiftarens ögon är politiska partier 

organisationer som är reglerade under offentlig rätt och således särskiljda från vanliga 

föreningar som då regleras under allmän lag. De politiska partierna karaktäriseras i 
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grundlagen av sin avgörande roll inom det konstitutionella systemet.
120

 Som tidigare påpekats 

är det tyska statsskicket en ”stridslysten demokrati”, att slå vakt om de demokratiska värdena 

och grundprinciperna är en form av ledstjärna eller överordnad ideologi för den tyska staten. 

Detta gäller även för statens syn på de politiska partierna.  

    I likhet med Sverige möjliggör vissa grundlagsbestämmelser om opinionsfriheter partiernas 

existens. Dessa är dels den nämnda åsiktsfriheten som regleras i artikel 5 st. 1 men. 1 GG men 

även demonstrationsfriheten som regleras i artikel 8 GG och föreningsfriheten i artikel 9 st. 1 

GG. Det är dessa grundläggande rättigheter som är fundamenten för det politiska 

åsiktsbildandet. De uppräknande rättigheterna kompletterar varandra för att möjliggöra ett fritt 

åsiktsbildande som är offentligt och tillgängligt för var och en.
121

 

   Enligt artikel 21 st. 1 GG stadgas det att politiska partier ska delta i formeringen av folkets 

politiska vilja. Friheten att grunda ett parti är fastslaget däri. Politiska partier definieras som 

föreningar bestående av medborgare som har till målsättning att, under en temporär eller 

permanent period, påverka den politiska opinionen på federal- eller förbundslandsnivå och att 

på så vis få rätten att deltaga i folkrepresentationen i parlamentet (Bundestag) och de 

regionala parlamenten (Landtage) så länge de är ärliga med sina mål. Dock så omfattar inte 

lagen små lokalpartier (Rathausparteien). Grundlagen ger politiska partier en särställning som 

påvisar deras makt inom statssystemet. Politiska partier beskrivs som institutioner som är 

länken mellan stat och samhälle och på så sätt uttrycker folkets vilja.  De politiska partiernas 

uppbyggnad måste vara av demokratisk modell och deras finansiering måste vara öppen för 

allmän insyn. Det sistnämnda för att hindra korruption och att vissa intressen i samhället så att 

säga ”köper” politiker för egna syften måste partierna redovisa sin finansiering offentligt. 

Detta märks tydligt i författningsdomstolens syn på finansieringen i ett beslut från 1992. 

Författningsdomstolen uttryckte att de politiska partierna ska tillerkännas en så kallad 

delfinansiering (Teilfinanzierung). Partierna är i behov av statlig finansiering för att uppfylla 

sin ”konstitutionella plikt”, men den statliga finansieringen få inte övergå summan av den 

egna inkomst partiet har. Detta för att det, i demokratins tecken, ska kunna påvisas att partiet 

har en folklig förankring med bidrag från väljare.
122

 

   Enligt artikel 21 st. 2 GG ska demokratins fiender inte tillerkännas rätten att missbruka 

demokratin för att motverka densamma. Enligt artikels andra stycke är författningsfientliga 

partier rättsvidriga och att det är upp till författningsdomstolen att avgöra detta. Rättsvidriga 

är de partier som har som mål att motarbeta eller störta den grundlagstadgande 

grundordningen som ska vara fri och demokratisk. Rättsvidrigheten kan utrönas i grundlagens 

stadganden om demokratibegreppet (se avsnitt 5.3). Enligt artikeln om partiförbud kan även 

separatistiska partier förbjudas då dessa är att anse som extremistiska då de hotar den 

demokratiska ordningen som förbundsländerna är beståndsdelar av. Detta är ett exempel på 

hur långt grundlagen kan gå för att skydda demokratin. Demokratibegreppet baserar sig på att 

folksuveräniteten inte är möjlig utan Tysklands suveränitet som stat.
123
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   Klagomål mot partier kan framställas av Bundestag, Bundesrat och Bundesregierung. En 

Landsregierung kan också framställa klagomål om just den delstaten anser sig kränkt av ett 

visst parti. Författningsdomstolen har ensamrätt att förbjuda ett parti (så kallad 

”Parteienprivileg”). Blir ett parti förbjudet är det tvunget att upplösas. Partiet kan inte heller 

återuppstå i annan form med samma innehåll som tidigare.
124

        

   Artikel 21 st. 2 GG är en direkt tillämpbar lag för domstolen att förklara ett parti rättsvidrigt. 

År 1952 började domstolen att processa mot två partier, det ena var tidigare nämnda SRP 

medan det andra var KPD som förklarades olagligt först 1956 efter år av processer. I det 

senare fallet kom domstolen fram till att ett parti som hade blivit förklarat olagligt inte skulle 

få tillåtelse att återuppstå i annan form och/eller under annat namn om partiets innehåll var 

detsamma. Att så att säga underhålla ett parti, som har förklarats olagligt, är även det 

kriminaliserat i den tyska strafflagen.
125

 

   Det är dock ganska svårt att direkt svara på vilka specifika kriterier som måste uppfyllas för 

att ett parti bör förbjudas enligt artikel 21 st. 2 GG. Enligt författningsdomstolen i fallet med 

KPD behöver ett parti inte nödvändigtvis vara olagligt bara för att det i teorin inte tar till sig 

den fria och demokratiska ordningen som fastställts enligt lag; det som behövs är en aggressiv 

och militant attityd gentemot den fastställda ordningen. Men detta tenderar dock till att bli 

endast ett teoretiskt problem då detta redan kan anses vara bevisat i de flesta fall att ett partis 

politiska kurs är att destabilisera demokratin.
126

 Kritiker från flera håll har framhållit den 

tyska demokratin som en slags semi-demokrati. Antingen att den är antikommunistisk eller 

antifascistisk i sin grundläggande hållning.
127

 Bevisligen har de fall angående politiska partier 

som kommit till författningsdomstolen handlat om just höger- eller vänsterextrema partier. 

För att förstå vad som kan menas med ett icke-demokratiskt parti, speciellt från de tidiga 

efterkrigstida fallen i författningsdomstolen, kan man se på en samtida analys gjord av två 

statsvetare, Scheuch och Klingemann, var fyrstegsmodell försöker förklara vad som 

karaktäriserar högerextrema partier. Dessa slags partier ansågs av statsvetarna ha följande 

karakteristika: 

 

- De påvisar en extrem form av nationalism som baserar sig i ett hat av andra grupper i 

samhället, som ofta kan härledas till att ha anknytning till utlandet. 

- De tar avstånd från politiska institutioner och respekterar inte demokratins spelregler. 

- Dem orienterar sig tillbaka till sociala och ekonomiska förhållanden som återspeglar 

hur samhället såg ut under tidigare generationer. 

- Dem utvecklar konspiratoriska teorier och paranoida vanföreställningar om det 

politiska läget.
128
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   Efter 1950-talet har inga fler politiska partier blivit förklarade olagliga. Varken det 

högerextrema NPD eller DKP, varav det senare kan anses vara direkt arvtagare till KPD. Det 

kan dock argumenteras att funktionen att förbjuda partier till viss mån övertagits av 

Radikalenerlass (radikalförordningen).
129

  

 

 

5.5 Radikalförordningen (Radikalenerlass) 

 

Enligt ”Bundesbeamtengesetz” (lagen som gäller för statligt anställda i Tyskland på federal 

nivå) och ”Beamtenrechtsrahmengesetz” (lagen som gäller för statligt anställda i delstaterna), 

är ett krav för statsanställda att personen i fråga ska garantera att upprätthålla en fri och 

demokratisk ordning så som den stipuleras i artiklarna 18 och 21 GG. 

   Dessa lagar ledde till att man antog en förordning år 1972 för att tolka lagarna så enhetligt 

som möjligt. Denna förordning med vägledande tolkningsregler kallas i folkmun 

radikalförordningen (Radikalenerlass); termen ”Berufsverbote” används också, vilket betyder 

yrkesförbud på svenska. Det centrala i radikalförordningen är följande text: ”En sökande som 

aktivt motverkar den konstitutionella ordningen
130

 kommer inte att tillsättas på en statlig 

tjänst. Om den sökande är medlem i en organisation som försöker avskaffa den 

konstitutionella ordningen kommer detta att ligga till grund för tvivel om personen kommer 

upprätthålla den frihetliga och demokratiska ordningen som konstitutionen garanterar. Detta 

tvivel berättigar i majoriteten av fall ett avslag”.
131

 

   Ett intressant juridiskt dilemma i detta fall är att ett politiskt parti enligt artikel 21 st. 2 GG 

endast kan förklaras som rättsvidrigt av författningsdomstolen, medan det i 

radikalförordningen endast behövs ett myndighetsbeslut angående ett politiskt partis 

olämplighet som en individ tillhör om denne ska nekas anställning eller få sparken. Detta slog 

författningsdomstolen fast i ett fall från den 22 maj 1975 då domstolen kom fram till att en 

statsanställd ska se till att uppehålla den frihetliga- och demokratiska ordningen som finns 

stadgad i grundlagen. Ett medlemskap i ett icke-demokratiskt politiskt parti är ett fullt giltigt 

skäl att neka någon en statlig anställning. Författningsdomstolen själv behöver inte ta beslutet 

angående det politiska partiets demokratiska beskaffenhet för att ett myndighetsbeslut om 

detsamma ska vara giltigt i ett statligt anställningsförhållande.
132

 Dock har tillämpningen av 

radikalförordningen prövats i Europadomstolen i fallet ”Vogt mot Tyskland” (se vidare 

avsnitt 6.8). 

   Kraftig kritik har flera gånger varit riktade mot radikalförordningen och dess, i mångas ögon 

godtyckliga, tillämpning. Kritiken har bottnat i en selektiv tillämpning där delstater som har 

haft ett konservativt kristdemokratiskt styre har hindrat vänsterextremister att inneha vissa 

statliga tjänster. Detta har lett till en politisk debatt på området vilket resulterade i att den 

federala regeringen lade fram riktlinjer från den 19 maj 1976 som behandlade hur man 

undersökte en enskilds lojalitet till konstitutionen (Grundsätze für die Prüfung der 

Verfassungstreue); på federal nivå kom dessa riktlinjer att gälla som en förhållningspolicy. 
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Praktiskt taget kan en enskild bli misstänkliggjord endast för att tillhöra ett visst parti. Skulle 

sådana misstankar finnas ska dock en undersökning om den misstänkte göras i varje enskilt 

fall.
133

      

   Radikalförordningen förenklar processen för staten att utesluta vissa politiska åsikter på 

individnivå. Dock är frågan hur pass rättsäker tillämpningen är då staten inte behöver något 

domstolsbeslut för att tillämpa förordningen. Detta gör radikalförordningen problematisk då 

den öppnar upp för visst godtycke.  
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Kapitel 6: EKMR och de politiska partierna 

 

Vi lever alla under samma himmel, men vi alla har inte samma horisont.
134

 

 

- Konrad Adenauer, Tysklands förbundskansler 1949-63. 

 

 

6.1 EKMR – kort om dess bakgrund och syfte 

 

EKMR var ett direkt gensvar på andra världskrigets förkastliga fasor. Den utarbetades ungefär 

samtidigt som FN bildades och många principiella likheter finns mellan konventionens 

rättigheter gentemot FN-stadgan och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Eftersom konventionen kom till i nära anslutning till att järnridån kastade sin skugga över ett 

tudelat Europa var konventionen också ett anti-kommunistiskt ställningstagande, därav den 

understrukna vurmen för demokratins starka ställning däri.
135

  

   För att säkerställa att konventionsländerna följer sina förpliktelser finns en europeisk 

domstol för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg som kontrollerar detta. Domstolen består 

av en ledamot från varje medlemsstat. Europadomstolen befattar sig med både mellanstatliga 

mål och mål rörande enskilda, organisationer eller grupper av personer mot en medlemsstat. 

Ett mål i Europadomstolen behandlas först efter att de nationella rättsmedlena har uttömts och 

inom sex månader från den dag det slutgiltiga beslutet kom. De domar som domstolen 

meddelar måste medlemsstaterna rätta sig efter.
136

 

 

 

6.2 EKMR och Sverige 

  

EKMR kan sägas ha en mellanställning i Sverige, mellan vanlig lag och grundlag. 

Konventionen är inkorporerad i svensk lagstiftning enligt en lag (1994:1219) som trädde i 

kraft 1995 och har således fått samma rang som vanlig svensk lag. Även i RF 2:19 stadgas det 

att lag eller annan föreskrift ej får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt 

konventionen. En lag eller annan föreskrift som tillkommit efter konventionens införande kan 

bli föremål för lagprövning enligt RF 11:14. Om lagen eller föreskriften finnes stå i strid mot 

konventionen får den inte tillämpas av en domstol eller annan myndighet. Äldre svensk lag 

ska tolkas så att den så långt som möjligt är förenlig med konventionen. I konventionen 

åtnjuter vissa rättigheter mer skydd än enligt svensk lag medan andra rättigheter skyddas 

bättre av den svenska lagen, exempelvis yttrandefriheten i TF och YGL. På så sätt 

kompletteras fri- och rättigheterna i en växelverkan mellan konventionen och de svenska 

grundlagarna. Enligt grundlagen tillerkänns konventionen företräde enligt lex posterior-

principen med följd att lagar som går emot konventionen även går emot grundlagen enligt 
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nämnda RF 2:19. På så sätt har de svenska lagstiftarna valt att lösa problemet med EKMRs 

ställning i svensk lagstiftning.
137

  

    

 

6.3 EKMR och Tyskland 

 

Tyskland har ett dualistiskt rättssystem vilket i Tyskland betyder att internationell lagstiftning 

måste bli transformerad till nationell lag för att gälla. Detta betyder att internationell 

lagstiftning som inkorporeras blir till gällande federal lag. Eftersom EKMR är transformerad 

till tysk lag är den också direkt tillämpbar av tyska domstolar. Genom artikel 59 st. 2 GG har 

konventionen fått en inomstatlig verkan. Liksom i Sverige har dock konventionen ställning 

som vanlig lag. Det man ska hålla i åtanke är den förpliktelse att följa folkrätten som stadgas i 

artikel 25 GG som EKMR anses falla under. Konventionen är såsom lag i Tyskland direkt 

tillämpbar av de tyska domstolarna. Liksom i Sverige innehar EKMR en mellanställning 

mellan grundlag och vanlig lag. Eftersom många av konventionens rättigheter motsvaras av 

den tyska grundlagen är hierarkin mellan dessa två inget praktiskt problem utan snarare ett 

teoretiskt spörsmål. Enligt konventionens artikel 46 är dock alla medlemsstater skyldiga att 

rätta sig efter Europadomstolen. Den tyska författningsdomstolen har kommit fram till att man 

måste ta hänsyn till rättspraxis från Europadomstolen för att garantera rättsäkerheten men att 

den ingalunda står över den tyska grundlagen.
138

  

    

 

6.4 Vilka artiklar i EKMR berör de politiska partierna? 

 

Vilka artiklar i konventionen berör då de politiska partierna? 

   Artikel 10 behandlar yttrandefriheten. Däri stadgas rätten till fri opinionsbildning på alla 

områden, så som i tal, skrift och andra konstnärliga medel.
139

 I artikel 11 återfinns mötes- och 

föreningsfriheten. Dessa artiklar kan tillämpas i kombination med artikel 14 om förbudet mot 

diskriminering, däri ingår även diskriminering av politiska åsikter.
140

 Konventionen öppnar 

dock för viss begränsning av konventionsrättigheterna så länge dessa är ”inom ramen för ett 

demokratiskt samhälle”, det så kallade ”margin of appreciation”-testet. 

 

 

6.5 ”The margin of appreciation” – det demokratiska spelutrymmet 

 

För att förstå konventionens tillämpning och tolkning angående de politiska fri- och 

rättigheterna i de olika konventionsländerna måste man förklara innebörden av ”The margin 

of appreciation”, alltså ett visst tolkningsutrymme till medlemsländernas fördel. 

Europadomstolen har inte givit någon konkret definition på vad en demokrati är för något 
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förutom att en demokrati ska vara pluralistisk, tolerant och frisinnad. Den fria politiska 

viljeyttringen och ett avståndstagande från våld är två andra element som domstolen har slagit 

fast.
141

  

   Ska en rättighet inskränkas måste staten kunna uppvisa godtagbara skäl som kan anses 

proportionerliga för ändamålet man vill uppnå och att skälen är godtagbara och tillräckliga. 

Det viktiga är att en begränsning inte får begränsa en av de grundläggande rättigheterna i sig 

eller att en enskilds rättighet inte får inskränka andra människors rättigheter eller statens 

rättigheter på samma område.
142

  

   För att bedöma om ett visst handlingssätt är proportionerligt måste man väga in hela fallet 

med alla de faktorer som påverkar. Vilka åtgärder har staten vidtagit? Hur djupgående är 

dessa åtgärder? Hade det funnits något annat sätt att komma åt problemet som inte hade varit 

lika inskränkande? Och finns det några andra medel som kan kompensera för ett visst 

handlande?
143

 

   Tanken med ”The margin of appreciation” är att domstolen inte ska överta den roll som 

myndigheterna har i respektive medlemsland samt att medlemsländernas inbördes 

förhållanden skiljer sig åt. En helt enhetlig tillämpning av konventionen i alla länder blir 

därför praktiskt omöjlig.
144

 

 

 

6.6 Artikel 10 om yttrandefriheten 

 

 

6.6.1 Allmänt om artikel 10 

 

Artikel 10 är bredare än både TF och YGL då den omfattar alla typer av åsiktsformer vilket 

inkluderar politiska meningsyttringar i både tal och skrift. Yttrandefriheten ska även omfatta 

idéer och information som kan anses som ”stötande, chockande och störande för både stat 

eller annan del av befolkningen”.
145

 Ska en begränsning av lagrummet ske måste det finnas 

synnerliga skäl för ett sådant ställningstagande. Många frågor om begränsning av artikel 10 

har härrört till så kallade ”hate speech”-fall
146

. Domstolen har dock varit väldigt försiktig vid 

bedömandet av sådana fall (se avsnitt nedan).
147

 Det är viktigt att komma ihåg 
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subsidiaritetsprincipen då domstolens roll, som tidigare nämnts, snarare är att utföra en 

normprövning i frågan än att inta de nationella myndigheternas roll.
148

  

 

 

6.6.2 Artikel 10 och dess förhållande till uppvigling och hatpropaganda (hatespeech) 

 

Som redan nämnts härrör många av fallen om begränsning av artikel 10 till så kallade ”hate 

speech”-fall. Alltså hatpropaganda genom tal eller skrift. Många av dessa fall har politisk 

(och/eller religiös) karaktär. Grunden för ett demokratiskt och pluralistisk samhälle kräver 

tolerans och respekt för allas lika värde. I ett fall fastslogs också att politiker måste handla 

”ansvarsfullt” med tanke på den påverkan de har på samhället och dess åsikter.
149

 

Konventionen ger med andra ord en del pekpinnar för ett visst ansvartagande för politiskt 

aktiva. 

   Yttranden som sprider hat går emot denna strävan. Speciellt hat mot vissa grupper i 

samhället kan under inga omständigheter få skydd av yttrandefriheten.
150

  

   Det finns dock vissa gränser för hur långt en begränsning av yttrandefriheten får gå. En 

journalist som förmedlar ett dokumentärt eller granskande reportage där vissa extrema 

grupper uttrycker sina rasistiska eller främlingsfientliga åsikter kan inte fällas till ansvar. Här 

måste man se till syftet för journalistens arbete och dennes roll i en demokrati.
151

 Även i 

Sverige har konventionen tolkats som att skydda vissa uttalanden. I fallet med pastor Åke 

Green ansågs dennes yttrandefrihet vara skyddad av artikel 10 trots hans nedlåtande yttrande 

om homosexuella.
152

 Begränsningar av politiska yttringar kan begränsas vid uppvigling till 

våld. Är ett lands säkerhetsläge redan destabiliserat anser domstolen att en begränsning är än 

mer skyddsvärd.
153

  

   Att förvränga erkänt belagd fakta kan också utgöra en inskränkning av yttrandefriheten, 

speciellt om det är för att uppnå vissa mål. I ett fall rörande Frankrike hade en person förnekat 

förintelsen och lagt skulden på dess offer i syfte att förhärliga nazismen. Att förneka ett sådant 

grovt folkrättsbrott som förintelsen är inte under några omständigheter förvarbart och ytterst 

farligt för det demokratiska samhället.
154

 

 

 

6.7 Artikel 11 om mötes- och föreningsfrihet    

 

Mötesfriheten och föreningsfriheten är fundamentala för de politiska partiernas funktion och 

existens. Dessa två friheter lever i en symbios där den ena friheten främjar den andra. Artikel 
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11 ska ses i ljuset av artikel 10 men är i förhållande till samma artikel att anse som lex 

specialis. Artikel 11 inkluderar även demonstrationsfriheten.
155

 

 

 

6.8 EKMR och de politiska partierna – vad har Europadomstolen kommit fram till? 

 

 

6.8.1 Allmänt om Europadomstolens syn på förhållandet mellan de grundläggande fri- 

och rättigheterna och de politiska partierna 

 

Kravet på demokrati kommer enligt domstolen till uttryck redan i konventionens preambel. 

En demokrati behöver enligt domstolen upprätthållas genom en avvägning mellan politisk 

frihet gentemot att de mänskliga rättigheterna beaktas och respekteras.
156

 Man har uttalat att 

de politiska partierna spelar en extra känslig roll i det demokratiska systemet. Domstolen har 

kommit fram till att de enda politiska organ som kan ta makten och effektivt påverka 

styrelsekicket är de politiska partierna. Detta gör att de politiska partierna skiljer sig från 

andra grupper i samhället, de besitter en stor potentiell makt. Domstolen har genomgående 

uttryckt att det är subsidiaritetsprincipen som ska gälla i de flesta fall då det är regel att det 

egna landets myndigheter känner den nationella lagen bäst. Dock så måste de nationella 

domstolarna vara ytterst försiktiga att döma i fall med politiska partier med tanke på deras 

demokratiska funktion.
157

 

   Partisystemet i en demokrati bygger på pluralism, alltså att det finns flera politiska viljor 

som representeras, och att en kompromiss mellan individer och grupper av individer (främst 

de politiska partierna), måste kunna enas om vissa begränsningar i det demokratiska 

styrelseskicket för att garantera stabilitet och enhetlighet. Domstolen beskriver demokratin 

som en kedjereaktion av faktorer, där demokratin inte kan finnas utan pluralism, pluralism 

inte kan existera utan politiska partier och politiska partier kan inte existera utan de 

grundläggande politiska fri- och rättigheterna såsom yttrandefrihet och föreningsfrihet. Därför 

är totalitära rörelser enligt domstolen att anse som hot med beaktande av den europeiska 

historien.
158

   

   När DKP blev förklarat som rättsvidrigt i Tyskland överklagade man detta till den då 

relativt nyinrättade Europadomstolen. I avslaget på prövningstillstånd förklarade domstolen 

att det är nödvändigt att förhindra totalitära strömningar att missbruka konventionens 

rättigheter i deras egna syften. Domstolen kom fram till att de tyska lagstiftarna verkade ha 

haft ett liknande motiv vid stiftandet av artikel 21 GG som stiftarna av konventionen. Man 

påpekade att målet för DKP bevisligen var att införa ett diktatoriskt proletariat. Detta 

ställningstagande var inget som partiet sedan hade tagit avstånd ifrån.
159
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   DKP ansågs stå för värden som inte ansågs gå ihop med de grundläggande rättigheter som 

konventionen är till för att skydda. Därför kunde inte DKP stödja sig på den konvention vars 

syfte de aktivt motarbetade.
160

  

   I kontrast har vi dock fallet ”Vogt mot Tyskland”, där domstolen prövade den enskildes 

politiska tillhörighet efter att Tyskland hade tillämpat radikalförordningen (tidigare nämnd i 

avsnitt 5.5). Enligt den tidigare nämnda tyska radikalförordningen är det möjligt för den tyska 

statsapparaten att avskeda eller frånhålla sig från att anställa personer med åsikter som inte 

går ihop med den demokratiska ordningen. Vogt var en grundskolelärare i Tyskland som 

samtidigt som hon undervisade var aktiv i DKP. Den tyska staten ansåg att Vogt hade brustit i 

sin ”lojalitet gentemot konstitutionen”, alltså en politisk lojalitet uttryckt som ”politische 

Treuepflicht” på tyska trots att hon var omvittnat kompetent i sin yrkesroll.
161

 

   Med beaktande av tysk praxis gällande radikalförordningen kom man fram till att Vogt inte 

var något unikum jämfört med andra fall som blivit bedömda genom samma lagstiftning.
162

   

   Men den stora frågan var om ingreppet var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle? 

Som domstolen tidigare bedömt är yttrandefriheten en av grundpelarna i ett demokratiskt 

samhälle. Även de obekväma åsikterna måste få komma till tals. De demokratiska 

rättigheterna får dock begränsas under vissa speciella omständigheter uttalade domstolen. 

Dessa begränsningar måste kunna motiveras till vissa omständigheter för att se om ingreppen 

var proportionerliga.
163

 Enligt den tyska synen så ingår statsanställda som en del i den tyska 

helhetsbilden av demokratin. Historien har visat att demokratin kan vara skör, speciellt i det 

tyska fallet. Med hänvisning till detta ville den tyska statsapparaten att alla dess anställda ska 

vara staten trogen i det demokratiska hänseendet och inte tillhöra någon extremistisk 

sammanslutning, vare sig höger eller vänster, eller ge uttryck för dessa åsikter. I fallet ansåg 

man att Vogt i egenskap av lärare stod i en förtroendeställning gentemot Tysklands 

medborgare och att detta gjorde den demokratiska hållningen extra skyddsvärd.
164

 

   Det kunde dock inte påvisas, på ett trovärdigt sätt, att medlemskapet i DKP och hennes 

aktiviteter däri var icke-konstitutionella i den meningen att demokratin hotades. Därför var 

avskedandet oproportionerligt med beaktande av den yttrandefrihet som ska uppställa ett 

minimiskydd för medborgarna.
165

    

   Domstolens hållning i enlighet med artikel 10 är att politiska yttringar allmänt är mer 

skyddsvärda än exempelvis kommersiella yttringar. Yttrandefriheten är det som möjliggör 

politikernas och pressens roll i samhället. Utan yttrandefriheten skulle allmänheten inte få ta 

del av det viktiga politiska arbetet.
166

  Att få demonstrera är en politisk rättighet enligt artikel 

11 för att uttrycka sin åsikt och vilja. Ett skydd för dem som deltar i demonstrationer är därför 

av största vikt. Att begränsa demonstrationer är att anse som en kränkning av politiska partiers 

utövning av sin lagliga yttrandefrihet och är därför att anse som särskilt allvarligt. Domstolen 

har uttalat att ett partis medlemmar måste få kunna samlas ostört utan större störningsmoment 
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eller godtyckliga ingripanden från myndigheter. Eftersom ett politiskt parti ska få finnas till 

och fungera på ett tillfredställande sätt får inte en motdemonstration anses ha rätten att 

påverka en demonstrations rätt att uttrycka sig. Detta då en opposition skulle kunna trycka ner 

en demonstration och det lagliga politiska budskap detta har.
167

 De enda inskränkningar som 

berättigar staten att inskränka är om en demonstration stör allmän ordning samt ifall våld 

förekommer.
168

 I ett fall som rörde Moldavien demonstrerade ett parti mot att ryska skulle 

införas som ett obligatoriskt språk i skolan. Staten svarade med att omotiverat byta plats på 

den demonstration som skulle hållas. Demonstranterna svarade med att hålla demonstrationen 

på den plats det var tänkt på från början. Som straff förbjöds partiet sprida sitt budskap via 

massmedia eller på annat sätt samt förbud att sköta bankärenden och deltaga i val. Staten hade 

med andra ord stympat partiet fullständigt. Detta var helt felaktigt enligt domstolen. Endast 

om partiet skulle hota det demokratiska samhället och den politiska pluralismen skulle en 

begränsning vara tillåten från statens sid.
169

 

   För att göra en så korrekt bedömning som möjligt av ett politiskt partis förenlighet med 

konventionen måste en sammanvägd bedömning göras av partiets förhållande till de 

demokratiska principerna. Ett partis officiella program kan inte vara den enda 

bedömningsgrunden för ett sådant ställningstagande enligt domstolen. Med beaktande av 

Europas historia måste flera faktorer vägas samman för att kunna se och bedöma ett politiskt 

parti som helhet. Motsvarar uttalanden och handlingar av partiets företrädare de demokratiska 

principerna? Hur uttrycker sig dessa företrädare i förhållande till partiprogrammet? Är 

företrädarna av ett parti icke-demokratiska i sitt förhållningssätt kan detta väga över vid en 

bedömning av partiets officiella hållning som skenbart demokratiskt utåt.
170

 Att vänta med att 

vidta åtgärder mot dessa slags partier är inte skäligt enligt domstolen då ett land inte kan 

nödgas vänta med att företa dessa steg för att förhindra sådana politiska partier efter att de väl 

tagit makten och börjat montera ned det demokratiska samhället, detta för att 

konventionsstater ska se till att följa konventionen och i synnerhet artikel 1.
171

  

   I fallet ”Refah Partisi mot Turkiet” som i mångt och mycket sammanfattar övriga rättsfall på 

området kom domstolen fram till vilka övergripande frågor som behöver besvaras ifall ett 

parti ska få förbjudas. Dessa frågor var i fall det polisitiska partiet: 

  

- Utgjorde en konkret risk mot det demokratiska systemet.  

- Om dess företrädares eventuella brottsliga handlingar och tal kunde anses representera 

partiet hållning utåt. 

- Om dessa handlingar och tal i kombination med partiets stadganden i övrigt var ett hot 

mot ett demokratiskt samhällssystem.  
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- Samt att utvärderingen också måste göras i kontext med ett lands historia för ett 

rättfärdigande av ett förbud av ett politiskt parti.
172

 

 

   I fallet med Refah Partisi ville detta parti införa olika islamistiska element i det turkiska 

samhället. Den turkiska staten såg med misstänksamhet på detta parti då Turkiet är ett 

sekulariserat land alltsedan Ataturks tid. Partiet förespråkade att sharialagstiftning skulle 

införas samt att partiets företrädare förordade ett heligt krig, så kallat jihad. I detta fall ansåg 

sig domstolen nödgad att göra en känslig avvägning för vad som kan anses bäst i ett 

demokratiskt samhälle. Man har yttrat att det finns vissa gränser för politiska partier och hur 

långt konventionen sträcker sig i skyddet av dessa. Demokratin ska enligt domstolen erbjuda 

att lösa konflikter via fredlig dialog. Den viktiga yttrandefriheten är det medel som gör denna 

politiska dialog möjlig för de politiska partierna. Att skydda politiska partier vars företrädare 

förespråkar våld och/eller förespråkar samhällsändringar som hotar demokratin är emot 

konventionens syfte och kan därför inte skyddas av densamma. Sharialagar går inte ihop med 

konventionens syfte då den lagstiftningen allmänt är sedd som inhuman med kroppsstraff som 

ett bestående element medan jihad är en allvarlig form av våldsfrämjande som utnyttjar 

religion som slagträ.
173

    

   Med beaktande av fallet med Refah Partisi kom domstolen fram till att politiska partier får 

främja ändringar av en antagen lagstiftning på två villkor: 

 

- Medlen som partiet brukar måste vara lagliga och demokratiska. 

- Ändringen i lagstiftningen måste vara i enlighet med grundläggande demokratiska 

principer. 

 

 

6.8.2 Europadomstolens syn på separatism och terrorkopplingar hos politiska partier 

 

   I ett fall som rörde Turkiet hade den turkiska staten förbjudit ett parti endast för att 

partinamnet innehöll ”kommunist” samt att partiprogrammet hänvisade till ”den kurdiska 

nationen”. Den turkiska staten som länge tryckt ner den kurdiska minoriteten i landet hävdade 

att detta var att jämställa med separatism och att partiet därför borde förbjudas. I detta fall 

ansåg inte domstolen att tillräckliga skäl förelåg för att förbjuda partiet. Partiet hade på fredlig 

och laglig väg framfört ett budskap som var förenligt med en demokrati och att det var de 

politiska partiernas uppgift att ta upp dessa frågor via att skapa dialog så länge man inte 

uppmanade till olagligheter i form av väpnad kamp eller våld i annan form. Sammantaget 

betydde detta att Turkiet hade brutit mot sina förpliktelser enligt artikel 11.
174

 

   Frågan om separatism är på sina håll känslig, exempelvis i fall rörande Spanien och Turkiet 

(med beaktande av ETA och PKK). Domstolen har hållningen att separatism får behandlas 

öppet i den pluralistiska debatten men att politiska partiers kopplingar till grupperingar som 
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brukar våld, ofta åsyftas olika terrororganisationer, ska då inte ska vara tillåtna.
175

 I fallet 

”Herri Batasuna och Batasuna mot Spanien” var det ett parti med klara kopplingar till den 

terrorstämplade baskiska organisationen ETA som var i fokus. I fallet uttalade domstolen att 

våldet som låg till bakgrund när det kom till ETAs aktiviteter var så pass långvarigt och grovt 

och fördömdes av alla andra politiska partier i Spanien talade starkt för statens sak i fallet. 

Med beaktande av terrordåden den elfte september 2001 påpekade domstolen att terrorhot 

måste tas ytterst allvarligt och att terror inte på något sätt är förenligt med konventionen.
176
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Kapitel 7: Arbete de lege ferenda 

Demokrati lämpar sig dåligt för att ”utredas fram” och särskilt av dem som i praktiken lagt 

beslag på den och på olika sätt hindrar medborgarna att ta sitt demokratiska ansvar! I 

dagens Sverige är demokrati liktydigt med partipolitik. Jag är helt övertygad om att 

partiföreträdarna i Demokratiutredningen är nöjda med detta förhållande och kommer att 

göra allt för att partierna ska kunna behålla sitt ”de-factomonopol” på demokratin. 

 

- En medborgares åsikt till kommissionen för demokratiutredningen.
177

 

 

 

7.1 Sverige och Tyskland – demokratin och de politiska partierna. Vad har jag kommit 

fram till? 

 

 

7.1.1 Likheterna mellan Sverige och Tyskland – den demokratiska modellen och dess 

grunder utvärderad 

 

I grund och botten är de svenska och tyska grundlagarna inte alltför olika. De uppställer i stort 

sett samma grundläggande fri- och rättigheter. En likhet som man icke ska glömma i 

sammanhanget är att både den svenska grundlagen och den tyska grundlagen antogs efter 

andra världskriget. Detta pekar på ett visst förhållningssätt till de fri- och rättigheter som finns 

i båda rättsordningar. Som vi kan utröna fanns det efter 1945 vissa grundläggande principer 

om fri- och rättigheter som fastslogs internationellt i exempelvis FNs stadga och FNs 

deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dessa principer återspeglas i både Sveriges- och 

Tysklands grundlagar samt i EKMR.  

   Tysklands grundlag och dess utformning är ett direkt resultat av Nazitysklands nederlag 

1945. Rädslan för att människors frihet kunde kränkas levde fortfarande kvar, och den 

politiska scenen mellan väst och öst gjorde sig ständigt påmint i den tyska folksjälen efter att 

järnridån hade brett ut sig mitt i Europa. Självklart ska man inte ignorera pressen från de 

västallierade att Tyskland skulle anta en grundlag av denna kaliber. Det man kan komma fram 

till är att den tyska grundlagen är en produkt av både inre och yttre faktorer som påverkat dess 

utformning och tillämpningsområde. Att ignorera den historiska aspekten gällande det tyska 

fallet skulle vara ett generalfel utan dess like. Dessutom måste man komma ihåg att Tyskland 

historiskt var en löst sammansatt statsbildning med flera olika konungariken samt att dagens 

Tyskland är en federal stat till skillnad mot Sverige som genom historien fram till idag alltid 

har varit en centraliserad stat. 

   Den svenska grundlagen har en mer stringent utveckling i och med den långa historiska 

förankring vissa fri- och rättigheter har haft på den svenska demokratin. Exempelvis nämnde 

jag att TF kan härledas tillbaka till 1766 samt att den första regeringsformen antogs 1809 i 

Sverige. Eftersom Sverige har haft lyckan att hålla sig utanför konflikter sedan 1814 har yttre 

faktorer så som krig inte haft någon menlig inverkan på den demokratiska utvecklingen så 
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som den har haft på Tyskland och flera andra europeiska länder. Demokratin har kunnat 

utvecklas i en atmosfär av fred och konsensus i det svenska samhället under lång tid och så att 

säga fått växa fram inifrån. Ändå var andra världskriget en tankeställare även för Sverige när 

en ny grundlag skulle antas. Både konstitutionsutskottet 1948 och författningsutredningen 

1963 uttalade att demokratin var motsatsen till den totalitära staten och dess förkastande av 

den enskildes människovärde med hänvisningar till andra världskriget. 

   Således ligger en gemensam nämnare till grund för den svenska grundlagen och den tyska 

grundlagen. Man vill skydda sig gentemot samma fara, alltså hoten mot rättsstaten och den 

enskildes rättigheter. Därför kan man med lätthet utröna dessa båda rättsordningars likheter i 

dessas grundlagar och vad de ska skydda. 

   Ett grundläggande exempel att utgå ifrån är RF 1:1 och artikel 20 GG där båda stadgar 

folkviljans betydelse för statsstyret. Alltså att statens makt utgår från folket. Det är alltså 

folket som legitimerar statstyret i båda länderna. I samma anda kan man likställa RF 1:2 med 

artiklarna 1 och 2 GG som alla betonar vikten av icke-diskriminering och vikten av att skydda 

den enskilde mot godtycke. Alla dessa lagrum ska vara vägledande för all tillämpning av 

övrig lagstiftning i vardera rättsordning och ska på intet sätt gå emot de principer som 

uppställs däri. Artiklarna 3 och 4 GG skyddar på samma sätt allas likhet inför staten med 

beaktande av personliga egenskaper så som religion, etnicitet och världsåskådning mm. Att 

likställa RF 1:2 mot artiklarna 1-4 GG är i stort sett att sammanfatta demokratins grundpelare 

i båda rättsordningar samt en större förståelse för varje rättsordnings utformande. 

   Opinionsfriheterna som är så viktiga för de politiska partierna i alla demokratiska stater 

summeras effektivt i RF 2:1 och artiklarna 5, 8 och 9 GG. Efter en snabb överblick kan man 

se att både Sverige och Tyskland har pressfrihet, informationsfrihet, mötes- och 

demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Alltså allt vad de politiska partierna i båda länderna 

behöver för att fungera normalt.         

 

 

7.1.2 Skillnaderna mellan Sverige och Tyskland – behandlingen av de politiska 

partierna 

 

Den grundläggande skillnad som denna uppsats har efterforskat är regleringen av politiska 

partier i respektive rättsordning. Sverige reglerar inte politiska partier medan Tyskland har 

den möjligheten genom artikel 21 st. 2 GG.  

   I Sverige håller man fortfarande fast vid det ställningstagande som har varit förhärskande 

genom hela 1900-talet. I prop. 2013/14:48 uttalar man att ingen egentlig lagprövning ska ske 

för varje sammanslutning eller väljargrupp på en valsedel, utan dessa ska godtas utan 

vidare.
178

 Med andra ord ställs det inga associationsrättsliga krav på ett parti för att det ska få 

delta i mandatfördelningen. Det är att anse som att ”väljarna genom sin valhandling bildar ett 

parti i RFs mening”.
179

 

   I Tyskland har man dock erkänt de politiska partiernas stora makt och inverkan på 

samhället. Dessa sammanslutningar skiljer ut sig från andra slags föreningar enligt den tyska 
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lagstiftningen. De politiska partierna är sammanslutningar som ska formera folkviljan. Därför 

är det viktigt att de politiska partierna erkänns som de mäktiga formeringar de är inom det 

demokratiska samhället. Därför har den tyska lagstiftaren valt att ge de politiska partierna 

stora friheter, men även direkta skyldigheter. Att framföra åsikter eller ideologier som kan 

inverka negativt för Tyskland och dess folk ska inte vara tillåtet, därför ska det vara möjligt 

för icke-politiska organ att ta saken i sina händer, i detta fall den tyska författningsdomstolen. 

Den tyska modellen saknas helt i Sverige. Vi har som sagt ingen lagstiftning som kan 

begränsa ett helt politiskt parti samt inte heller någon författningsdomstol som behandlar 

sådana ärenden. 

   Men som påpekades i metodkapitlet är komparatistens mål att hitta reglers funktionssätt, 

med andra ord, finns det några regler i Sverige som har samma eller liknande effekt på 

politiska sammanslutningar som i Tyskland skulle anses som rättsvidriga? 

 

 

7.1.3 Vilka rättsregler skulle kunna anses motsvara varandra funktionellt mellan 

Sverige och Tyskland gällande begränsningar av de politiska partierna och deras 

viljeyttringar? 

 

I de tyska fallen rörande partireglering är det antingen partier med höger- eller 

vänsterextremistiska åsikter som har förbjudits. Då talar vi om nazistiska eller kommunistiska 

partier, vars läror allmänt anses vara på kontrakurs mot den demokratiska ordningen. Och det 

är främst dessa som artikel 21 st. 2 GG riktar sig mot med beaktande av praxis. Genom den 

nämnda radikalförordningen har man i Tyskland även öppnat upp för staten att utesluta 

enskilda från statliga uppdrag med samma tankemönster så som artikel 21 st. 2 GG. 

Skillnaden här är att den enskilde kan uteslutas utan att det prövas i en domstol. På så sätt 

angriper det tyska rättssystemet både de politiska partierna som helheter samt de individer 

som engagerar sig i dessa från två olika håll. Genom detta system stryper man vissa politiska 

viljeyttringar både på nationell nivå och på gräsrotsnivå hos den enskilde vilket är att anse 

som ett effektivt sätt för att angripa detta demokratiska problem med höger- och 

vänsterextremism. 

   I Sverige får man se på flera olika regler och dess samverkan för att få en större bild av vad 

som i egentlig mening kan anses reglera de politiska partierna. I RF 2:20 ges en öppning att 

begränsa de opinionsfriheter som de politiska partierna är beroende av. Dock så uttalas det att 

en begränsning inte får göras på grund av exempelvis en politisk åskådning. Därför kan 

exempelvis nazistiska sammanslutningar få demonstrationstillstånd i Sverige. 

Registreringsförbudet i RF 2:3 borde göra en svensk motsvarighet till radikalförordningen i 

det närmaste omöjlig i Sverige då förbudet uttryckligen stadgar att svenska medborgare inte 

får registreras på grund av sina politiska åsikter. Vid tillämpandet av radikalförordningen i 

Tyskland är staten så illa tvungen att ”åsiktsregistrera” den enskilde för att möjliggöra 

tillämpningen av förordningen. 

   Den svenska huvudregeln med fyraprocentsspärren som stadgas i RF 3:7 är dock en liten 

tröst då många extremistiska partier är marginaliserade i samhället och saknar stöd i stora 

befolkningsgrupper. Detta gör det ytterst svårt för dessa partier att komma in i riksdagen 

vilket borde ses som en begränsning i sig gällande de politiska partierna. Har ett parti dock 
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fått mandat i riksdagen är det ytterst svårt att göra något åt de riksdagsledamöter som blivit 

invalda, dessa åtnjuter ett stort skydd som beskrivs i avsnitt 4.6. 

   Det närmaste en begräsning av politiska partier man kommer i Sverige är i BrB 16:8 om 

hets mot folkgrupp. Både TF och YGL hänvisar till denna lag som begränsande av 

opinionsfriheterna. Som jag redan nämnt vid flertalet tillfällen i uppsatsen är de politiska 

partierna beroende av opinionsfriheterna för sin verksamhet. I flertalet fall där personer dömts 

för hets mot folkgrupp har dessa personer visat sympatier för nazismen. Allt från att ha på sig 

nazistiska symboler eller uppvisa dessa till att utropa typiskt nazistiska fraser och göra 

nazistiska hälsningar har straffats. Förutsättningarna för lagens tillämpning talar starkt för att 

dess syfte är att begränsa större politiska sammanhang där exempelvis partier framför sina 

åsikter. Brott mot lagen måste ske på allmän plats och i en folksamling som består av minst 

tretton personer. Att exempelvis hålla större möten som är en förutsättning för politiska 

partier i valprocesser omöjliggörs då politiska partiers företrädare som är öppet nazistiska 

eller framför sådana åsikter på exempelvis torgmöten kan straffas för tilltagen. Straffas 

partifunktionärer eller partianhängare för de åsikter som partiet står för betyder detta att 

partiet desarmeras och begränsas, dock indirekt. Att även arrangörer av vissa tillställningar 

kan straffas enligt lagen (se tidigare nämnda NJA 2000 s. 355) gör att lagen når utöver den/de 

personer som aktivt gör de straffbara uttalandena. Lagen syftar som redan påpekats i avsnitt 

4.8 att förebygga rasism och överdriven nationalism. Har ett politiskt parti en exempelvis 

rasistisk och/eller överdriven nationalistisk agenda kommer dessa få det ytterst svårt att föra 

ut sina budskap då både uttalanden i medier och inför folksamlingar blir straffbara i och med 

lagen om hets mot folkgrupp. Värt att nämna är att även Tyskland har en liknande 

bestämmelse i sin strafflag om ”Volkverhetzung” i § 130 StGB som kan anses motsvara den 

svenska lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Dock så är denna bestämmelse av ringa 

betydelse i sammanhanget, med hänvisning till lex superior, då artikel 21 st. 2 GG i egenskap 

av grundlag står över vanlig lag samt reglerar de politiska partierna direkt på 

organisationsnivå.  

   Även om i stort sett samma politiska grupperingar sanktioneras i både svensk och tysk 

lagstiftning så sker dessa sanktioneringar på olika sätt och med olika följder. Politiska partier 

med en viss agenda får fortsätta leva vidare utan chans att straffas i Sverige medan ett parti 

som förklaras som rättsvidrigt i Tyskland upplöses ”för alltid”, alltså samma gruppering får 

inte byta exempelvis partinamn eller dylikt och på så sätt fortsätta leva under en annan 

”identitet”. I det tyska fallet blir resultatet definitivt vid ett förbud av ett politiskt parti. Hela 

organisationen som återfinns i det politiska partiet slås sönder medan i det svenska fallet med 

hets mot folkgrupp endast ett fåtal individer straffas för sina åsikter vilket med största 

sannolikhet sinkar ett politiskt parti tillfälligt. 

 

 

7.2 Vad kan EKMR lära oss? 

 

I denna uppsats som behandlar Sverige och Tyskland är det omöjligt att ignorera EKMRs 

betydelse. Som tidigare nämnts har båda länderna samma skyldigheter att följa konventionen 

och Europadomstolens domar. 
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   Precis som de svenska och tyska grundlagarna är motsvarande opinionsfriheter stadgade i 

EKMR. Yttrandefriheten återfinns i artikel 10 och mötes- och föreningsfriheten återfinns i 

artikel 11. Diskrimineringsförbudet i artikel 14 kan tillämpas i kombination med dessa artiklar 

och motsvaras av de diskrimineringsförbud i de svenska och tyska grundlagarna som nämndes 

i avsnitt 8.1.1. 

   Det viktiga att hålla i bakhuvudet är ”the margin of appreciation” som förklaras i avsnitt 6.5. 

Tolkningen av konventionen är med andra ord inte helt enhetlig beroende på olika faktorer så 

som ett lands bakgrund och övriga förhållanden som kan anses som på ett eller annat sätt 

känsliga eller ömmande. Därför måste man utläsa konventionen med kritiska ögon då ett 

lands politiska läge skiljer sig från vissa av de andra konventionsländernas situationer. I 

Sverige har vi exempelvis inga motsvarigheter till ETA eller PKK, samt att vi inte har en 

historia av demokratiska svårigheter till skillnad från många av de övriga 

konventionsländerna. Däremot finns det vissa principer som Europadomstolen ständigt 

återkommer till, och som inte är förhandlingsbara med hänvisning till ”the margin of 

appreciation”. Det är dessa principer vi ska inrikta oss på. 

   Europadomstolen har i likhet med den tyska lagstiftningen erkänt de politiska partiernas 

viktiga roll i det demokratiska samhället. Totalitära rörelser med extremistiska agendor ses 

genomgående som ett hot mot den demokratiska ordningen och de rättigheter som 

konventionen ställer som krav på konventionsländerna enligt domstolen. Därför är det inte att 

anse som förkastligt att reglera politiska partier enligt domsolen så länge detta sker på ett 

ansvarsfullt sätt. Domstolen jämkade sig tydligt med Tysklands utslag i fallet med DKP där 

partiet hade blivit förklarat som rättsvidrigt. Konventionen och den tyska grundlagen 

motsvarade varandra på ett adekvat sätt med samma tydliga syfte att värna demokratin, även 

om det skulle vara på bekostnad av vissa politiska partier. Däremot fick radikalförordningen 

ett bakslag i och med utfallet i ”Vogt mot Tyskland”. Detta är dock inte speciellt förvånande 

då förordningen öppnar upp för godtycke. Det man måste komma ihåg är att de flesta fall inte 

når högre instanser vid tillämpandet av denna förordning, vilket gör att utslaget i ”Vogt mot 

Tyskland” är att anse som ett undantag. Som domstolen själv uttrycker det är det 

subsidiaritetsprincipen som ska gälla. Detta betyder att domstolen litar på att 

konventionsländerna gör riktiga bedömningar i den absoluta majoriteten av fallen. 

   Domstolen har uttalat några viktiga principer som ska hållas högt. Ett partis officiella 

program kan inte vara enda bedömningsgrunden för att få förklara ett parti så som rättsvidrigt. 

De andra bedömningsgrunder som måste vägas in är hur företrädarna för ett visst parti agerar 

och uttalar sig. Om dessa partiföreträdare bevisligen har uppträtt på ett visst sätt kan detta 

vara skäl nog för att bestraffa partiet i sig. Detta stadgades av domstolen i fallet med ”Refah 

Partisi mot Turkiet” (se avsnitt 6.8). Det som domstolens stadgande gör åtskillnad på är att ett 

lands historiska kontext måste tas med i utvärderingen. I det svenska och tyska fallet talar 

denna tillämpning för en partireglering i Tyskland medan det i det svenska fallet blir svårare 

då vår historia varit både fredlig och demokratisk i modern tid. Ett ställningstagande som 

domstolen dock aldrig går ifrån är att ett politiskt parti aldrig får bruka eller uppmuntra till 

våld. Detta är något som alltid legitimerar ett förbud av ett politiskt parti med våldstendenser.  

 

 



  
 

61 
 

7.3 Hur skulle svenska partier som SD och SvP bedömas enligt den tyska lagstiftningen 

och EKMR? Ett kontrafaktiskt perspektiv 

 

I dagens Sverige är ”hotet mot den svenska demokratin” ständigt på tapeten. SD figurerar 

jämnt och ständigt i medierna. Det finns många olika intressen i samhället som vill hänga ut 

detta parti som odemokratiskt, rasistiskt och nationalistiskt. Alltså att partiet spelar på den 

demokratiska spelplanen utan att respektera den. SD har råkat i blåsväder vid flertalet 

tillfällen då partiets företrädare har gjort sig skyldiga till den ena skandalen efter den andra. 

   För att börja i rätt ände är SD sprunget ur en politisk organisation som hette Bevara Sverige 

Svenskt och som var öppet högerextremistiska. Denna grupp bildade SD 1988 och således har 

dagens SD ett nazistiskt förflutet.
180

 En tankevurpa är att om en liknande grupp så som Bevara 

Sverige Svenskt hade funnits i Tyskland hade denna mycket väl kunnat förklaras som 

rättsvidrigt av författningsdomstolen enligt artikel 21 st. 2 GG.  Hade en motsvarighet till den 

tyska lagstiftningen funnits i Sverige hade alltså SD inte existerat idag då det som tidigare 

nämnts är förbjudet för de rättsvidriga politiska sammanslutningarna att fortsätta sin 

verksamhet under annat namn. 

   För att återgå till skandalerna i SD har vi exempelvis att beakta ”järnrörsskandalen”
181

 samt 

SDs partisekreterare Björn Söders uttalanden i Dagens Nyheter den 14 december 2014 om 

judar och samer.
182

 I båda uttalandena gör viktiga företrädare för partiet uttalanden som är 

rasistiska och nedsättande. Med andra ord diskriminerande i ordets rätta bemärkelse. Med 

tanke på Europadomstolens uttalanden i fallet med ”Refah Partisi mot Turkiet” där 

partiföreträdarnas uttalanden och ageranden ansågs vara en del av partiet som helhet skulle 

även SD som parti bedömas efter hur dess förtroendevalda agerar. Björn Söders uttalanden i 

Dagens Nyheter där han säger att vissa grupper av etniciteter inte är svenskar bör 

uppmärksammas i dess rätt bemärkelse. Han nämner judar, kurder och samer i sina uttalanden 

och säger att dessa inte är svenskar. Detta är något som både Europadomstolen och tyska 

författningsdomstolen skulle se på med stränga ögon. Den tyska författningsdomstolen skulle 

med stor sannolikhet anse att Söders uttalande skulle gå emot främst den tyska grundlagens 

artikel 1 om människovärdet, artikel 3 om alla människors lika värde (oavsett etnicitet apropå 

hans uttalanden om kurder och samer) samt artikel 4 om religionsfrihet (apropå hans uttalande 

om judar). I ”järnrörsskandalen” var det inte endast rasistiska uttalanden som gjordes utan 

även att ett bruk av våld var nära till hands. Att bruka våld är som sagt inte förenligt med de 

demokratiska principerna enligt Europadomstolen. Att ett partis höga företrädare gör på detta 

sätt är ytterst allvarligt, speciellt då deras beteende kan var uppmuntrande till fler att ta efter. 

De politiska partiernas genomslagskraft ska enligt Europadomstolen inte underskattas, dock 

så får man aldrig glömma att det är de beteenden som dess företrädare uppvisar som utformar 

politiken och partiets förhållningssätt utåt. Poohl uppmärksammar i sin artikel i DN Kultur 

även att det finns våldsamma nynazistiska grupper så som Nordisk ungdom som slutit upp 

bakom SD och dess politik. Oavsett om SD tar avstånd från dessa grupper är frågan 
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problematisk då SDs politik kan sägas gynna de grupper man officiellt tar avstånd ifrån. I 

fallet med ”Herri Batasuna och Batasuna mot Spanien” uttalade Europadomstolen tydligt att 

kopplingar till våldsamma grupperingar inte ska vara tillåtet för politiska partier. Skulle en 

eventuell koppling mellan SD och till exempel Nordisk ungdom påvisas skulle detta vara skäl 

nog att förbjuda SD enligt Europadomstolen, om detta nu hade varit möjligt i svensk 

lagstiftning. 

   I avsnitt 5.4 togs en analysmodell gjord av två statsvetare (Scheuch och Klingemann) upp 

som karaktäriserade de tyska högerextrema partierna och vad som utmärker dessa. Sett till 

tyska författningsdomstolens domslut i fallet med det högerextrema SRP ger denna modell en 

god grund att stå på vid analys av liknande partier då detta parti ingått i analysmodellen. För 

att förstå det tyska tankesättet gällande dessa slags partier vill jag göra en liknande analys av 

två svenska partier, SD och SvP, för att se hur dessa partier svarar mot kriterierna för vad som 

betecknar högerextrema partier. Detta för att förstå hur mekanismerna bakom partiregleringen 

fungerar och hur den tyska lagstiftningen samt EKMR skulle stå gentemot dessa två svenska 

partier vid en bedömning. 

   I SDs principprogram från 2011 kan man skönja flera indikationer som pekar på en ”extrem 

form av nationalism och ett hat av utländska grupper som har anknytning till utlandet”. I SDs 

principprogram från 2011 finns flera ställningstaganden som partiet gör som är intressanta att 

beakta. Principprogrammet sätter en utgångspunkt i att partiet har en ”nationalistisk 

grundsyn” och ”omhuldar välfärdssamhället”.
183

 Enligt SD är människan en varelse som inte 

ska utsättas för alltför stor variation av språkliga, kulturella och religiösa skillnader vid 

formandet av en ”stark nationell identitet”. Man talar om så kallade ”nedärvda egenskaper”.
184

 

För att vara en del av den svenska nationen ska kriterier så som lojalitet, gemensam identitet, 

gemensamt språk och gemensam kultur vara fasta beståndsdelar.
185

 Man beskriver ordagrant 

att utländska kulturimpulser utgör en så kallad svenskfientlig ”kulturimperialism” som förstör 

svenskheten.
186

 Förhållningssättet till utländska impulser har gjort att SD är ”starka 

moståndare till mångkulturalism som politisk idé och samhällssystem”. Partiet har som en 

följd av detta antagit en assimilationstanke att invandrare till Sverige ska överge sin kultur 

och identitet från sina hemländer.
187

 Detta då invandringen ses som ett potentiellt hot mot 

”den svenska nationella identiteten och landets välfärd och trygghet”. I principprogrammet 

uttrycks tydligt att islam är den religion som har svårast att så att säga ”harmoniskt 

samexistera med den svenska och västerländska kulturen”. På grund av detta ska islams 

påverkan på samhället i största möjliga utsträckning motverkas och invandring från 

muslimska länder vara starkt begränsad enligt SD.
188

 

   Som synes håller SD inte alltför låg profil angående sin ståndpunkt gällande invandrare, 

”utländska impulser” och sin fientlighet gentemot exempelvis islam. Deras nationalistiska 

tanke är starkt centrerad kring en viss ”svensk etnicitet”. Detta då deras ideologi går ut på att 

försöka stöpa en enhetlig ”svensk identitet” som är ignorant i den meningen att alla utländska 
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element anses som förstörande av nationsbyggandet. Detta pekar tydligt på kopplingar till 

högerextremistiskt tankegods. 

   SD har ställt till med mycket bekymmer i riksdagen. Detta då de har vägrat följa praxis i 

riksdagen när det inte har passat dem.
189

 Detta pekar på att ännu ett kriterium i 

analysmodellen kan anses vara uppfyllt då man kan anse att SD inte respekterar demokratins 

spelregler på samma sätt som de andra politiska partierna i riksdagen gör. Dessutom uppfyller 

de med råge kriteriet att de har en längtan tillbaka till vissa sociala och ekonomiska 

förhållanden som återspeglar ett samhälle av igår.   De blickar tillbaka och höjer den 

socialdemokratiska välfärdmodellen till skyarna. Enligt SDs principprogram är 

folkhemstanken grundläggande för deras politik, detta syns tydligt då vissa partiföreträdare 

gärna citerar gamla socialdemokratiska politiker i sina tal, exempelvis Björn Söder som 

hänvisar till Per-Albin Hansson. SD vill att Sverige ska vara ett så kallat socialkonservativt 

land med värderingar så som ”kärnfamilj” och ”ordning och reda”-mentalitet. Detta var ett 

typiskt mönster för den svenska välfärden från 1930-talet till 1950-talet, det typiska 

folkhemmet.
190

 

   Kriteriet om ”konspiratoriska teorier och paranoida vanföreställningar” är svårare att 

bedöma. Här får man bortse från partiets officiella hållning och se på partiföreträdarnas 

ageranden i enlighet med Europadomstolens vägledande uttalanden i ”Refah Partisi mot 

Turkiet” för att göra en bedömning. Som har avslöjats finns det flera aktiva 

sverigedemokrater som aktivt har stött nazister med exempelvis finansiella medel och att 

andra även burit nazistsymboler samtidigt som de har varit förtroendevalda i SD.
191

 

   Ovanstående bedömning gör partiet problematiskt. Speciellt då partiet är ensamt i riksdagen 

om att ha en sådan bakgrund och historia i den svenska nynazismen samt partiföreträdare som 

beter sig annorlunda jämfört med de andra riksdagspartierna. Gör vi en bedömning av de fall 

från Europadomstolen som nämnts tillsammans med den tyska författningsdomstolens 

domslut i SRP i samklang med bedömningen av Scheuch och Klingemanns modell får vi fram 

en bild av ett parti som utåt sett är demokratiskt enligt den demokratiska modell som uppställs 

i Sverige med de grundläggande opinionsfriheterna och åsiktsfriheten. Däremot om man 

bejakar SDs mindre smickrande sidor (jag har bara nämnt ett axplock av alla deras dumheter) 

är det inte lika självklart om SD som parti skulle kunnat få leva vidare i varken Tyskland eller 

i Europadomstolen om Sverige haft en liknande lagstiftning som hade överklagats till 

Strasbourg. Kopplingar till nynazism, våld och kränkningar av andra människors rättigheter 

ska aldrig få existera i en demokrati så som både den tyska grundlagen och EKMR uttrycker 

det och kommit fram till i flera domslut. Men i Sverige sker detta. Oavsett om det är judar, 

muslimer eller samer som kränks av SD är dessa fortfarande en del av det svenska samhället 

med samma medborgerliga rättigheter. Det människovärde som genomsyrar och stipuleras i 

den tyska grundlagen och i EKMR skulle inte tillåta ett parti så som SD att framföra sin 

människofientliga agenda på det sätt de gör utan att partiet skulle prövas hårt av tyska 

författningsdomstolen och/eller Europadomstolen.          
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   I fallet med SvP är bedömningen än enklare att göra på grund av flera faktorer, men för 

formens skull kan det vara bra att göra en liknande analys av även detta parti.  

   På SvPs startsida möts man av en ”bli medlem”-länk med en kvinna med boxningshandskar 

som har svenska flaggan som motiv.
192

 Detta är dock bara en försmak av vad partiet har för 

slags åsikter. I SvPs punktprogram återfinnar man ställningstaganden som att ”endast etniska 

svenskar ska kunna vara svenska medborgare” däri ingår att man ska ha ”rätt genetiskt arv”. 

Som en följd av detta tillåter man bara att ”etniska svenskar” får bli medlemmar. Partiet 

menar på att svenskar tillhör ett visst folkslag, däri ingår att samer inte anses som svenskar 

enligt deras syn.
193

 Man driver även en stark linje där man anser att våldtäkter i en majoritet 

av fallen är ”invandrarnas fel”.
194

 Det handlar överlag om att motverka de brott som enligt 

SvP begås av ”utlänningar” och ”personer med annan hudfärg”. Mest allvarligt i 

sammanhanget kan dock anses vara att partiet uppmanar till kamp och bildandet av en 

”folkfront” vars innebörd inte specificeras närmare.
195

  

   Som man kan se är de öppet extremnationalistiska med tanke på tal om etnicitet och 

”genetiskt arv”. Detta utesluter enligt dem en viss grupp människor, inte endast från deras 

parti, men även i det svenska samhället som stort. Att anse att punkten om ”extrem form av 

nationalism och hat av andra grupper i samhället (helst med anknytning i utlandet)” är 

uppfyllt råder ingen som helst tvekan om. På denna punkt skiljer sig SvP från SD då 

sistnämnda ändå hävdar att en person kan vara del av det svenska samhället om man 

”anammar den svenska kulturen” och bortser från sitt ”utländska arv”. SvPs modell påminner 

mer om nazisternas modell; är man född av ”fel” föräldrar kan man inte göra avbön eller 

hänvisa till några slags kompromisser. Alltså extremism i dess fulaste form.  

   Även nästa punkt är enkel att utvärdera i SvPs fall. Partiet gör flera påhopp på den svenska 

demokratin och uttalar att det parlamentariska systemet ”inte är bra”. Man uttalar att 

demokrati är ett suddigt begrepp och tar gärna stater så som forna Östtyskland och Kina som 

exempel när de vill visa vad demokratin ”egentligen är” i deras ögon.
196

 Att SvP inte gillar 

eller respekterar demokratin är tydligt och genomsyrar hela deras ideologi. 

   När de beskriver Sverige så som de vill ha den pekar dem på svenskheten så som den såg ut 

under vikingarnas tid och Gustav Vasas dagar.
197

 Att de vill gå tillbaka till ett samhälle av 

tidigare generationer är mycket enkelt att se.  

   Att partiet har ”konspiratoriska idéer och paranoida vanföreställningar” kan besvaras med 

att hänvisa till bedömningarna av tidigare punkter. Som synes har SvP en politisk agenda som 

inte har någon förankring i varken den politiska, samhälleliga och vetenskapliga realiteterna. 

Dem för fram en ideologi som är uppbyggd enkom på irrläror och fördomar. Att man 

uppmanar till kamp och bildande av en folkfront samtidigt som medlemmar ur SvP är med i 

politiskt färgade våldsamheter är mycket allvarligt i sig med hänvisning till ”Refah Partisi mot 

Turkiet” och ”Herri Batasuna och Batasuna mot Spanien”.  

   Den tyska författningsdomstolen och/eller Europadomstolen skulle med största sannolikhet 

endast uppvisa mycket kort tålamod med ett sådant parti som SvP. 
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  För att sammanfatta det allvarliga med båda partierna vill jag påvisa de likheter som finns 

mellan SD och SvP. Båda partier har eller har haft kopplingar till nynazismen. Partierna 

skyller på invandring och ”utländska impulser” som förstörande för Sverige. Ett ensidigt 

förhållande till demokratin utmärker dessa partier, man tar gärna del av demokratins fördelar 

men struntar i dess skyldigheter i möjligaste mån. Partierna har förtroendevalda som stöder 

högerextremism samt uttalar och agerar i enlighet med högerextremistsiska tankar. Att båda 

partierna anser att ett Sverige av igår är bättre än dagens svenska samhälle är även det en 

gemensam nämnare. Man talar om ”en svensk etnicitet” i båda fallen. SD hävdar dock att den 

inte har något med genetiskt arv att göra vilket SvP gör, även om SD talar om ”nedärvda 

egenskaper”. Båda partierna sammankopplar mer än gärna kriminalitet med invandrare där 

både SD och SvP har klara ställningstaganden att de flesta våldtäkter begås av invandrare.
198

 

   Jämför man partierna ser man fler likheter än skillnader viket är mycket oroande. Den stora 

skillnaden som jag kommit fram till är att SD har samma tankemönster och tankegods som 

SvP i de stora dragen, dock att SD döljer sin agenda med fina ord och en politiskt korrekt 

hållning officiellt. Med andra ord; SD vill i princip samma sak som SvP, men är inte lika 

hårdhänta i sitt sätt att uttrycka sina politiska mål även om slutresultatet som önskas inte 

skiljer sig åt speciellt mycket. Med beaktande av detta är Europadomstolens slutsatser väldigt 

viktiga där man ser på vad ett politiskt parti vill uppnå och hur detta mål korresponderar mot 

de demokratiska värdena samt hur företrädarna för partierna agerar utåt för att göra en samlad 

bedömning av ett parti. Finns det kopplingar till antidemokratiska och våldsfrämjande grupper 

i det politiska partiet är detta att anse som mycket gravt. 

 

 

7.4 Hur skulle en svensk lagstiftning om partireglering kunna utformas? 

 

Till att börja med är det viktigt att förstå definitionen av en rättsregel. En rättsregel ska vara 

en bindande, generell norm, alltså att den har ett allmängiltigt innehåll. Detta krav kan yttra 

sig på så sätt att den riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna termer bestämd krets 

av personer. Lagen får dock inte inrikta sig på en konkret typ av fall för att vara giltig.
199

 Med 

beaktande av detta ser jag att man kan reglera politiska partier då dessa är ”en bestämd krets 

av personer” i samhället som klart går att definiera. Med hänvisning till artikel 21 st. 2 GG 

vill jag också poängtera att regeln kan rikta sig mot de politiska partierna men fortfarande ha 

ett allmängiltigt innehåll som inte inriktar sig på ett visst konkret fall. Som synes av min 

utredning i uppsatsen finns det flera sätt ett politiskt parti kan uppfylla kriteriet att vara 

”odemokratiskt” och på så sätt bli en kandidat för eventuellt förbud i Tyskland och enligt 

Europadomstolen. Detta synsätt bör även vara tillämpligt i det svenska rättssystemet enligt 

den nämnda definitionen av hur en rättsregel ska vara uppställd i Sverige. 

   När jag går vidare i denna fråga stannar jag upp vid nästa hållpunkt i mitt teoretiska 

lagstiftningsförfarande.  För att se hur en eventuell lagstiftning gällande de politiska partierna 

skulle förhålla sig till den svenska rättsordningen ska jag se på lagrådsgranskningens funktion. 
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Värt att nämna är att lagrådets yttrande endast ska inhämtas i frågor där lagen är viktig för 

enskilda eller från allmän synpunkt.
200

 I detta fall måste jag komma fram till att ett förslag om 

partireglering är viktig från den allmänna synpunkten med beaktande av de politiska 

partiernas styrande ställning och stora inverkan på samhället i Sverige. Besluten som 

partiernas företrädare i riksdagen beslutar om är i och för sig viktiga i både allmän och enskild 

synvinkel då dessa är bindande för samhället i stort även om det allmänna kommer påverkas i 

större grad av en partireglering med beaktande av den effekt det skulle få på statsapparaten i 

flera hänseenden. 

   Lagrådet ska granska de remitterade lagförslagen ur juridisk men inte ur politiska 

synpunkter.
201

 Detta gör kriterierna för lagrådsgranskning vettiga ur det objektiva juridiska 

perspektivet. Enligt RF 8:22 ska lagrådsgranskningen avse: 

 

- Hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. 

- Hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra. 

- Hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav. 

- Om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts. 

- Vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. 

 

Man bör göra en granskning enligt dessa kriterier då min idé är att en bestämmelse om 

partireglering skulle införas i grundlagen. På ett metodiskt sätt ska jag se hur en paragraf om 

partireglering skulle förhållas sig till en lagrådsgranskning.  

 

Säg att den nya svenska bestämmelsen om partireglering delvis skulle inspireras av sin tyska 

dito och se ut så här: 

 

§ Alla politiska partier vars mål eller vars anhängare motsätter sig den grundlagsstadgade 

demokratiska ordningen eller hotar den svenska staten på ett allvarligt sätt ska förklaras 

rättsvidriga. De partier som inte blir förklarade som rättsvidriga men ändå anses ha brutit 

mot en eller flera rättigheter ska få straffpåföljder i form av böter eller indraget ekonomiskt 

stöd. 

 

Eftersom de politiska partierna knappt berörs i övriga delar av den svenska rättsordningen bör 

en paragraf om en begränsning inte vålla några större problem, detta då jag redan kommit 

fram till att de politiska partiernas rättigheter stadgas i opinionsfriheterna. Alltså partiernas 

existensberättigande är genomgående i den svenska grundlagen utan att det behöver stipuleras 

närmare i ord. Alla politiska partier som motverkar denna ordning som möjliggör de politiska 

partierna och pluralismen i samhället bör ses som grundlagens fiender enligt mig. Utan 

grundlagens rättigheter skulle inte Sverige vara det rättssamhälle som det är idag. Att förbjuda 

direkta hot mot dessa grundläggande fri- och rättigheter borde ses som en rättighet i sig mot 

allmänheten i stort. I ljuset av den av Sverige antagna ”Internationella konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering”
202

 med beaktande av RF 2:24 st. 2 som 
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stadgar att ”föreningsfriheten får begränsas […] när det gäller sammanslutningar vilkas 

verksamhet […] innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande” bör det finnas en öppning för en bestämmelse mot vissa 

slags politiska partier. 

   Vad som bör anses rättsvidrigt enligt den föreslagna bestämmelsen måste utläsas i ljuset av 

grundlagen i sin helhet. Man måste beakta det synsätt som skiner igenom i både den tyska 

grundlagen och i EKMR att en rättighet inte får utläsas så som att kunna kränka en annans 

rättighet. Detta synsätt skulle effektivt motverka ett godtyckligt tillämpande av den föreslagna 

bestämmelsen. Ett påstått rättsvidrigt parti måste bevisligen ha ansetts kränka andras 

rättigheter för att kunna bli förbjudet. Syftet att kunna förbjuda vissa politiska partier måste 

ses som en naturlig försvarsmekanism mot det godtycke och rättighetsinskränkningar som 

dessa påtänkta politiska partier skulle sprida runt omkring sig. Eftersom det är de politiska 

partiernas företrädare som sitter i riksdagen är det med andra ord mycket bra att en svensk 

domstol som är opolitisk ska kunna ta upp fallet till bedömning. Att bestämmelsen ska vara 

opolitisk och lika för alla politiska partier är viktigt för dess syftes förverkligande och 

tillämpning. 

   De problem som kan uppstå vid tillämpningen av denna bestämmelse är dels att avgöra vad 

som är ett politiskt parti. Detta är inte alltid så tydligt. Ska även mindre grupper eller 

organisationer vara att anse som politiska partier så länge dessa anses föra fram en viss slags 

opinion? Detta är inte alltför lätt att svara på men eftersom tiderna ändras och så även 

opinionsbildningen är det upp till domstolen att sätta praxis på området. Att ha en liknande 

definition av politiska partier i den svenska lagstiftningen som i artikel 21 st. 1 GG kan i och 

för sig tänkas men är ändå onödigt om praxis utformas med tiden. Dessutom har man att 

beakta speciellt den praxis som Europadomstolen fastslagit gällande politiska partier om 

frågetecken skulle uppstå. 

   Summa summarum har jag kommit fram till att en paragraf i den svenska grundlagen om 

reglering av politiska partier liknande artikel 21 st. 2 GG inte alls är omöjlig. Utan snarare 

tvärtom antagligen skulle fungera bra med beaktande av de kriterier som uppställs för 

lagrådsgranskningen samt de likheter som den svenska och tyska grundlagen uppvisar 

gällande grundlagstadgade fri- och rättigheter.  

   En fråga som ytterligare bör belysas är vilka sanktioner som bör tillämpas. I Tyskland 

tvingas ett parti att upplösas helt och hållet om den förklaras som rättsvidrigt. Men det går inte 

att frångå att det finns grader i helvetet. I fallet med exempelvis SD kan det vara en gråzon 

och där ett förbjudande av hela partiet skulle vara oproportionerligt. Även om jag personligen 

tycker att SD är verklighetsfrånvänt och har en icke-demokratisk agenda skulle kanske en 

domstol inte kunna göra samma enkla bedömning med tanke på den bevisbörda som skulle 

krävas för ett så stort ingrepp som ett förbjudande av ett helt parti. Därför skulle det vara en 

bra idé att ha sanktioner som bestraffar vissa beteenden som återfinns hos ett parti utan att helt 

förbjuda partiet. Jag ska till stor del hänvisa till Venedigkommissionens riktlinjer för 

partireglering här. 
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Venedigkommissionens uppgift är att ge opartiskt rättsstöd till länder som ska anta eller ändra 

i lagstiftningar som berör de demokratiska institutionernas funktionssätt.
203

 

   Enligt kommissionen är önskan att genom detta arbete kunna ge några universella riktlinjer 

för, att på ett naturligt sätt, kunna implementera lagregleringar gällande politiska partier i 

vilken rättsordning som helst. Riktlinjerna tar förstås hänsyn till internationell lagstiftning och 

praxis på områden som berör de politiska partierna, exempelvis EKMR och FNs stadga och 

FNs deklarationer på berörda områden.
204

 I mångt och mycket är riktlinjerna en avspegling av 

Europadomstiolens praxis på området, vilka jag redan redovisat för tidigare i uppsatsen. 

   Vid partireglering måste yttersta hänsyn tas till rättssäkerheten vilket vi redan har sett i 

kriterierna för lagrådsgranskningen, men eventuell lagstiftning måste också vara precis och 

tydligt ange vilket/vilka straffpåföljder som är aktuella och som ska verkställas av opolitiska 

domstolar enligt Venedigkommissionen. Kommissionen påpekar att politiska partier har 

rättigheter och skyldigheter oavsett deras juridiska ställning. Detta gör att de bör regleras i ett 

lands grundlag.
205

 Dessa påföljder ska självklart vara proportionerliga för vad som kan anses 

rimligt i en rättstat av exempelvis den svenska modellen.
206

   Endast ”extrema situationer” får 

lagregleras gällande politiska partier, det är viktigt att staten skyddar även de åsikter som kan 

anses som obekväma som Europadomstolen uttalade i fallet med ”Handyside mot Förenade 

Konungariket”.
207

 

   Sanktioner gentemot politiska partier som inte följer en eventuell lag bör vara objektiva, 

genomförbara, effektiva och proportionerliga därför bör sanktionerna se ut som följande 

enligt kommissionen: 

 

- Böter. 

- Ett förbud att ta emot ekonomiskt stöd från allmänheten för en begränsad period. 

- En tidsbegränsad förlust av partistöd från staten. 

- Att inte få ställa upp med kandidater under en tidsbegränsad period. 

- Straffpåföljder för vissa individer i ett parti som bryter mot lagen på ett grovt sätt. 

- Ogiltigförklarande av en kandidats val till en viss position. 

- Partiet får inte registrera sig.
208

 

  

I Sverige har vi redan den nämnda lagstiftningen hets mot folkgrupp som kan sägas motsvara 

funktionen av kommissionens punkt om ”straffpåföljder för vissa individer i ett parti som 

bryter mot lagen på ett grovt sätt”.  De ekonomiska sanktionerna skulle enligt mig vara en bra 

modell, detta då de politiska partierna är starkt beroende av sina ekonomiska medel för sin 

fortlevnad. Att begränsa enskilda individer i form av att partiet hindras med att ställa upp 

dessa som kandidater är enligt mig oproportionerligt och ett alltför ingående ingrepp. Även ett 

hindrande av ett registreringsförfarande dömer jag ut på samma grunder gällande 
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proportionaliteten, dess verkan blir att förbjuda hela partiet från politisk aktivitet under en tid 

trots att det fortfarande existerar vilket enligt mig inte går ihop med de rättigheter som 

opinionsfriheterna i grundlagen uppställer. Enligt mig ska ett politiskt parti antingen få finnas 

eller inte få finnas enligt mitt lagförslag. Att det fryses under en kortare period tror jag endast 

skulle vara kontraproduktivt i ett modernt samhälle där ett tillfälligt ”fryst” parti ändå kan 

yttra sig och på så sätt opinionsbilda via internet och dylikt utan att staten effektivt kan hindra 

detta från att ske då partiets funktionärer fortfarande finns ute i samhället. Ett förbud mot 

eventuell registrering skulle med andra ord inte fylla sitt syfte på ett effektivt sätt då det skulle 

vara svårt att övervaka ifall opinionsfriheterna skulle missbrukas av partianhängarna under 

partiets ”frysning” för att föra ut åsikterna i partiet.  

   Det ska alltså vara upp till partierna själva att ”reglera” sina kandidater. Den press ett parti 

skulle få vid en kombinerad tillämpning av ekonomiska sanktioner mot partiet i sig och 

tillämpningen av lagstiftningen av hets mot folkgrupp mot den individ i partiet som gjort sig 

skyldig till en överträdelse av den sitsnämnda lagstiftningen skulle effektivt få det berörda 

partiet att se sig nödgade att själva ”reglera” sin ordning inbördes. De personer som är upphov 

till inte alltför grova kränkningar av fri- och rättigheterna i grundlagen ska på så sätt rangeras 

ut ur partiet av partiet själv. På detta sätt behöver inte ingreppen för smärre förseelser vara 

alltför stora från statens sida. Endast så kallade ”extrema situationer” ska leda till ett 

fullständigt förbud av ett politiskt parti. Dessa ”extrema situationer” inbegriper att ett parti 

förespråkar, främjar eller på annat sätt aktivt stödjer agendor som genomgående går emot de 

grundläggande fri- och rättigheterna och/eller aktivt stödjer eller uppmuntrar våld i alla dess 

former för att uppnå sina syften.    

    

 

7.5 Slutord 

 

För att avsluta uppsatsen vill jag peka på vad demokratiutredningen kom fram till som påvisar 

ett behov av en lagstiftning som jag föreslagit. Enligt utredningen är den representativa 

demokratin en självklar partidemokrati. Utan de politiska partierna kan ingen organisering av 

styret ske, inget effektivt bildande av opinion ske och sammahållningen av det politiska 

system Sverige har byggt upp och är beroende av skulle bli mycket svårt. Med andra ord finns 

det inget acceptabelt alternativ till de politiska partierna i dagens samhälle.
209

  

   Jag kan med ledsamhet konstatera att de svenska riksdagspartiernas respons i frågan har 

varit mycket ljum eller ingen alls när jag kontaktade samtliga riksdagspartier för ett utlåtande 

i vad deras hållning är. Enda elogen går till folkpartiet i detta sammanhang där en trevlig 

utredare besvarade min fråga genom att hänvisa till en av propositionerna jag använde som 

källa i uppsatsen. De svenska partiernas ignorans och/eller ointresse i frågan är sorglig i mitt 

tycke. Som svensk jurist hade denna uppsats kunnat vara en apologi över det svenska 

rättsystemet och vårt demokratiska samhälle. Det är den dock inte. Demokrati och 

grundläggande fri- och rättigheter är inget som kan tas för givet, vilket det tyska fallet bevisar. 

Min uppsats är snarare ett varningens tecken till oss i Sverige. 
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   Makten måste enligt mig reglera sig självt effektivt. Att inte erkänna den stora makt 

politiska partier besitter i det svenska samhället i vår lagstiftning är enligt mig ytterst 

dumdristigt. Att inte heller ha de verktyg som behövs när demokratins fiender i form av ett 

politiskt parti nyttjar demokratin för att hota eller störta densamma är ett misstag som med 

största sannolikhet först blir aktuellt då det otänkbara redan har inträffat. Därför bör den 

svenska lagstiftningen erkänna de politiska partierna, och även de begränsningar som dessa 

bör omfattas av.   

   Det finns ett tyskt uttryck som sammanfattar den anda som fostrat det efterkrigstida 

Tyskland, ”Vergangenheitsbewältigung” vilket betyder ”att bemästra det förflutna”.
210

 

Tyskland bemästrar idag sitt tragiska förflutna. Genom att bemästra sitt förflutna får man även 

den insikt och kännedom som krävs för att bemästra sin framtid. Av detta har Sverige, som en 

del av den europeiska tillhörigheten, något att lära utav.  
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Bilaga:  

 

Den tyska grundlagen: Artiklarna 1-21 

 

 

Präambel 

 

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, 

als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat 

sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz 

gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 

Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. 

Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. 

 

I. Die Grundrechte (Art. 1-19) 

 

Artikel 1  

 

[Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt] 

 

 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt. 

 

 (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 

Gerechtigkeit in der Welt. 

 

 (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.  

 

Artikel 2 

 

 [Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person; Recht auf Leben] 

 

 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 

Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 

verstößt. 

 

 (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  
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Artikel 3 

 

[Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und Frauen; 

Diskriminierungsverbote] 

 

 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

 

 (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hin. 

 

 (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.  

 

Artikel 4 

 

[Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit] 

 

 (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 

 

 (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

 

 (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 

Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.  

 

Artikel 5 

 

[Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit; Kunst und Wissenschaft] 

 

 (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 

Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 

gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

 

 (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen 

Ehre. 

 

 (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 

nicht von der Treue zur Verfassung.  
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Artikel 6 

 

[Ehe und Familie; nichteheliche Kinder] 

 

 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

 

 (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

 

 (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 

Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 

wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

 

 (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 

 

 (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 

leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 

ehelichen Kindern.  

 

Artikel 7 

 

[Schulwesen] 

 

 (1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 

 

 (2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 

Religionsunterricht zu bestimmen. 

 

 (3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der 

bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen 

Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, 

Religionsunterricht zu erteilen. 

 

 (4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als 

Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den 

Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren 

Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte 

nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den 

Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 

die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. 

 

 (5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein 

besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, 
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wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet 

werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. 

 

 (6) Vorschulen bleiben aufgehoben.  

 

Artikel 8 

 

[Versammlungsfreiheit] 

 

 (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 

Waffen zu versammeln. 

 

 (2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf 

Grund eines Gesetzes beschränkt werden.  

 

Artikel 9 

 

[Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit] 

 

 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 

 

 (2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 

die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 

Völkerverständigung richten, sind verboten. 

 

 (3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 

Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die 

dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete 

Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 

87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung 

und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des 

Satzes 1 geführt werden.  

 

Artikel 10 

 

[Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis] 

 

 (1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 

 

 (2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die 

Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des 

Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, 

daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die 

Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.  
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Artikel 11 

 

[Freizügigkeit] 

 

 (1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. 

 

 (2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle 

eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und 

der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr 

einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung 

des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder 

besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um 

strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.  

 

Artikel 12 

 

[Berufsfreiheit; Verbot der Zwangsarbeit] 

 

 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu 

wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt 

werden. 

 

 (2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer 

herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 

 

 (3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.  

 

Artikel 12a 

 

[Wehr- und Dienstpflicht] 

 

 (1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den 

Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. 

 

 (2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem 

Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des 

Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der 

Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des 

Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der 

Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. 

 

 (3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, 

können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen 
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Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der 

Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-

rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher 

hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei 

den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung 

begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der 

Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren 

Schutz sicherzustellen. 

 

 (4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- 

und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger 

Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum 

vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu 

derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit 

der Waffe verpflichtet werden. 

 

 (5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach 

Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen 

nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch 

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur 

Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. 

 

 (6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 

genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung 

dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz 

aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt 

des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.  

 

Artikel 13 

 

[Unverletzlichkeit der Wohnung] 

 

 (1) Die Wohnung ist unverletzlich. 

 

 (2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in 

den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen 

Form durchgeführt werden. 

 

 (3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln 

bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf 

Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von 

Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die 

Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder 
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aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei 

Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen 

Richter getroffen werden. 

 

 (4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer 

gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von 

Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im 

Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet 

werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. 

 

 (5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen 

tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle 

angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur 

zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die 

Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die 

richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 

 

 (6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie 

über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich 

überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom 

Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische 

Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle. 

 

 (7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 

oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung 

dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung 

der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter 

Jugendlicher vorgenommen werden.  

 

Artikel 14 

 

[Eigentum, Erbrecht, Enteignung] 

 

 (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden 

durch die Gesetze bestimmt. 

 

 (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

 

 (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz 

oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die 

Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 

Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der 

Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.  
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Artikel 15 

 

[Sozialisierung] 

 

 Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der 

Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in 

Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die 

Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.  

 

Artikel 16 

 

[Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung] 

 

 (1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der 

Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen 

nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. 

 

 (2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine 

abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche 

Grundsätze gewahrt sind.  

 

Artikel 16a 

 

[Asylrecht] 

 

 (1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

 

 (2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des 

Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der 

Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden 

durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des 

Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen 

eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. 

 

 (3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt 

werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen 

politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch 

unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, 

daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen 

vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt 

wird. 
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 (4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 

und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet 

gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes 

Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. 

 

 (5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter 

Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren 

Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die 

Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von 

Asylentscheidungen treffen. 

 

Fußnote 

 Art. 16a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 28.6.1993 I 1002 mWv 30.6.1993; mit Art. 79 Abs. 

3 GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 14.5.1996 I 952 (2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93) 

 

Artikel 17 

 

[Petitionsrecht] 

 

 Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 

Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.  

 

Artikel 17a 

 

[Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich] 

 

 (1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen 

der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das 

Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 

5 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und 

das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in 

Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. 

 

 (2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, 

können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.  

 

Artikel 18 

 

[Verwirkung von Grundrechten] 
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 Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Absatz 1), 

die Lehrfreiheit (Artikel 5 Absatz 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die 

Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das 

Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und 

ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.  

 

Artikel 19 

 

[Einschränkung von Grundrechten; Wesensgehalts-, Rechtswegegarantie] 

 

 (1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 

Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels 

nennen. 

 

 (2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 

 

 (3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 

nach auf diese anwendbar sind. 

 

 (4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 

Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 

Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

II. Der Bund und die Länder (Art. 20-37) 

 

18.7.2012 

Artikel 20 

 

[Staatsstrukturprinzipien; Widerstandsrecht] 

 

 (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

 

 (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 

und der Rechtsprechung ausgeübt. 

 

 (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 

die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

 

 (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 

Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.  
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Artikel 20a 

 

[Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen] 

 

 Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 

Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 

Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 

die Rechtsprechung.  

 

Artikel 21 

 

[Parteien] 

 

 (1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist 

frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die 

Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft 

geben. 

 

 (2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, 

die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den 

Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die 

Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 

 

 (3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.  

 

 

 


