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Sammanfattning  

 

Eutanasi är ett ämne som funnits och debatterats under ett flertal årtionden, men det har inte 

på allvar tagits in i den politiska eller juridiska debatten riktigt ännu, förutom i vissa områden, 

exempelvis Belgien, Nederländerna och ett antal stater i USA. Debatten har ändå förts fram 

och tillbaka av de båda sidornas representanter. Regionalt i Europa, i alla fall i de länder som 

är anslutna till EKMR, så har det historiskt saknats en konsensus kring individers rätt till 

dödshjälp. Detta har lett till ett oklart rättsläge för eutanasi inom EKMR. Det har dock 

inkommit nya fall till Europadomstolen som kan komma att klargöra rättsläget. 
 

Syftet med denna studie är att undersöka eutanasis ställning under EKMR, genom att 

undersöka vad mänskliga rättigheter är, hur EKMR:s artiklar förhåller sig till eutanasi, och 

hur framtida perspektiv för eutanasi ser ut, och dess problematik. Detta genomförs primärt 

med en rättsdogmatisk metod, men även med inslag av en normativ metod. 
 

Resultatet av studien är att artikel 2 rätt till liv, och artikel 3 förbud mot tortyr, kan stödja en 

rätt till eutanasi, men det ter sig oklart om en sådan argumentation skulle vara lyckad. Det 

skulle bero helt på omständigheterna i fallet, och skulle alltså även kunna vara svårt att stödja 

en rätt till eutanasi via artikel 2, eller 3. Artikel 8 rätt till skydd för privat- och familjeliv, ter 

sig istället bättre lämpad för att generellt stödja en rätt till eutanasi, och skulle eventuellt även 

kunna användas för att stödja en rätt till eutanasi för fler än bara obotligt sjuka.  
 

Det verkar inte troligt att Europadomstolen kommer utreda eutanasins ställning under EKMR 

fören Europadomstolen anser att en europeisk konsensus föreligger. Något som bör has i 

åtanke vid ett eventuellt införande av eutanasi, om en rätt inte redan finns, är att ställning i så 

fall behöver tas till olika problematiska situationer, såsom åldersgräns etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningslista 

 
EU - Europeiska unionen 
 

EPF - Europarådets parlamentariska församling 

 

EKMR - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

 

FN - Förenta nationerna   
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1 Inledning  
 

Eutanasi är ett ämne som funnits och debatterats under ett flertal årtionden, men det har inte 

på allvar tagits in i den politiska eller juridiska debatten riktigt ännu, förutom i vissa områden, 

exempelvis Belgien, Nederländerna och ett antal stater i USA. Debatten har ändå förts fram 

och tillbaka av de båda sidornas representanter. Det finns många olika organisationer och 

aktörer som både förespråkar dödshjälp och är emot dödshjälp. De flesta resonemang som 

förts kring debatten tar dock grund i mer moraliska och etiska värderingar än i faktiskt 

juridiska resonemang, även om det ofta finns starka kopplingar mellan det moraliskt och 

etiska, och det juridiska.  

 

Regionalt i Europa, i alla fall i de länder som är anslutna till EKMR så har det historiskt 

saknats en konsensus kring individers rätt till dödshjälp. Detta har även återspeglats i två av 

Europadomstolens domar, nämligen Haas v. Switzerland, och Koch v. Germany, i vilka 

Europadomstolen valde att inte göra någon tydlig utredning kring individers rätt till dödshjälp 

under EKMR. Avsaknaden av en enighet mellan medlemsländerna i Europarådet var också en 

primär orsak som Europadomstolen angav för att inte ge ett konkret beslut i frågan om 

dödshjälps ställning under EKMR.1 

 

Det har nyligen inkommit två nya fall till Europadomstolen som har uppmärksammats som en 

möjlighet för Europadomstolen att ta ställning till frågan på nytt. Uppmärksamhet har bland 

annat riktats från amerikanskt håll, där S. Leach uttalat en oro för den ökande acceptansen för 

eutanasi i Europa. S. Leach menar att de två fallen Lambert v. France2, och Mortier v. 

Belgium3, kommer att visa om Europadomstolen fortsätter agera enligt samma metod som 

tidigare, eller, om Europadomstolen i sina framtida domar kommer adaptera sig efter 

folkopinionen, och ge tydligare stöd för EKMR:s status som ett levande instrument.4 

 

 

1.1 Syfte- och frågeställningar 

 

Det primära syftet med uppsatsen är att undersöka den juridiska ställningen av rätten till 

eutanasi under EKMR ur både ett aktuellt och framtida perspektiv. För att försöka nå detta 

syfte är studiens mål att besvara följande frågor: 

1: Vad är mänskliga rättigheter? 

2: Stödjer EKMR en rätt att dö? 

3: Hur ser framtida perspektiv ut på rätten till eutanasi, och vad finns det för problematik? 

 

 

1.2 Avgränsningar  
 

Termen artikel används genomgående i uppsatsen, och om inte annat specificeras så syftar det 

till artiklar i EKMR. 
 

                                                
1 Haas v. Switzerland, no. 31322/07, § 55, ECHR 2011; Koch v. Germany, no. 297/09, § 70, ECHR 2012. 
2 Lambert and Others v. France (hearing) [GC], no. 46043/14, ECHR 2015. 
3 Mortier v. Belgium (Europadomstolen har inte antagit fallet ännu). 
4 S. Leach, Europe’s Increasing Acceptance of Euthanasia and Assisted Suicide. 
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Studien har avgränsats till att behandla delar av EKMR, och gör inget anspråk på att ge en 

fullständig analys av EKMR i dess helhet. Delarna av EKMR som faller inom avgränsningen, 

är olika delar av artikel 2 rätt till liv, 3 förbud mot tortyr, och 8 rätt till skydd för privat- och 

familjeliv, som blir relevanta för en juridisk undersökning kring rätten att dö. De aspekter av 

EKMR:s artiklar som betonas och de argument som förs fram i samband med artiklarna är 

främst, kopplade till aktiv eutanasi, alltså dödshjälp där en läkares aktiva handling leder till en 

patients död. Dock så undersöks även passiv eutanasi för att ge EKMR:s artiklar en bredare 

utredning och tydligare besvara frågeställningen om eutanasins lagliga ställning under 

EKMR. 

 

Gällande dispositionen så består studien av 4 kapitel utöver inledningen. Det andra kapitlet 

syftar till att tydliggöra begreppet mänskliga rättigheter, och är markant avgränsat, och syftar 

inte till att ge en fullständig inblick i fenomenet mänskliga rättigheter, då det i sig skulle 

kunna utgöra en egen studie. Det är dock inkluderat i denna uppsats för att tydliggöra och 

stödja resonemang och argumentationer som betonas i senare avsnitt av studien. Det tredje 

kapitlet syftar till att belysa lex lata för eutanasi i EKMR. De avgränsningar som gjorts i det 

tredje kapitlet är främst att främst tre av EKMR:s artiklar undersöks och att dessa i sin tur 

avgränsats till vilket innehåll som tagits med. Detta är en nödvändig avgränsning, eftersom 

alla artiklarna i sin helhet inte hade kunnat utvecklas till fullo i denna studie, och de flesta 

artiklarna hade varit irrelevanta. I den del av det tredje kapitlet som innefattar artikel 8, har ett 

exkluderande av fallet Gross v Switzerland skett. Detta då Gross v. Switzerland avskrevs i 

Europadomstolens Grand Chamber, och domen från den tidigare instansen i Europadomstolen 

vann inte laga kraft.5 Det fjärde kapitlet, som syftar till att illustrera hur rätten kring eutanasi 

kan komma att utvecklas och exemplifiera dess problematik, har avgränsats till en regional 

syn med internationella utblickar, och inblickar i Sverige. Det femte, och sista kapitlet består 

av slutsatsen som studien har lett till, och även några personliga rekommendationer från 

författaren. 

 

 

1.3 Metod och material 

 

Denna uppsats är skriven med delvis en rättsdogmatisk metod, då studien genom främst 

traditionella rättskällor syftar till att uppnå sitt syfte. Visserligen blir det en annorlunda 

rättskällehierarki när man behandlar EKMR som är ett regionalt instrument än när man 

hanterar till exempel en till fullo svensk problemställning. Delar av metoden som används kan 

i alla fall beskrivas som rättsdogmatiskt metod i och med att delar av uppsatsen syftar till att 

fastställa gällande rätt. Studien har dock även inslag av en normativ metod, då delar av 

studien syftar till att belysa hur den gällande rätten kan komma att utvecklas.  

 

Gällande material så baseras det mesta primärt på EKMR, och rättsfall ifrån 

Europadomstolen, men vidare används även rättsvetenskaplig litteratur och artiklar, för att 

fylla tomrum i undersökningen och ge en tydligare bild.  
 

  
 

                                                
5 Gross v. Switzerland [GC], no. 67810/10, ECHR 2014. 
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2 Mänskliga rättigheter som koncept 
 

Detta avsnitt syftar till att ge en inblick i mänskliga rättigheters ursprung och hur de kommit 

att definieras. Precis som nämnts ovan i avgränsningsdelen, så är avsnittet begränsat i hur 

djupt och brett det undersöker mänskliga rättigheter som helhet. Avsnittet är huvudsakligen 

indelat i tre delar, och tillagt för att ge en ökad förståelse och för att ge grund åt resonemang 

längre fram i arbetet.  

 

 

2.1 Historisk kontext, tillkomst, och syfte 

 

Mänskliga rättigheter är inte ett nytt fenomen eller begrepp för den moderna tiden, utan har 

existerat tydligt sedan 1700-talet. Det var på 1700-talet, genom den amerikanska, och franska 

revolutionen, som två olika dokument skrevs som sedan har påverkat utvecklingen av 

mänskliga rättigheter, både nationellt och internationellt. Den amerikanska revolutionen 

grundade sig i missnöjet med den engelska kontrollen över landet, och ledde till ett krig för 

självständighet. Resultatet blev den amerikanska självständighetsförklaringen, 1776, som 

beskrev vilka mänskliga rättigheter som Amerikas alla invånare skulle ha rätt till i teorin. 

1789, hade den franska revolutionen, där missnöjet var riktat åt kungligheter och överklassen, 

brutit ut. Den franska revolutionen resulterade i en deklaration för de mänskliga fri- och 

rättigheterna.6 

 

Efter det andra världskriget hade Europas, och resterande världens syn på mänskliga 

rättigheter förändrats av de hemskheter som begåtts under andra världskriget. 1945 bildades 

FN, och planerna att införa mänskliga rättigheter på en internationell nivå började realiseras 

för att inte behöva återuppleva liknande händelser som de från andra världskriget.7 I och med 

bildandet av FN skrevs även FN-stadgan som i kapitel 1, artikel 1, beskriver följande: 

 
Förenta Nationernas ändamål äro: 

(...) 

3. att åstadkomma internationell samverkan (...) vid befordrande och främjande av 

aktningen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad 

med avseende på ras, kön, språk eller religion;8 

 

Ett ändamål med FN var och är alltså att skapa internationella samarbeten gällande främjandet 

av mänskliga rättigheter för alla, utan att diskriminera. 

 

1948 antog FN den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som tydliggjorde vilka 

rättigheter FN strävade efter att alla människor ska ha rätt till. Den allmänna förklaringen är 

dock en deklaration och saknar som sådan juridiskt bindande karaktär för de stater som skrivit 

på den, utan utgör istället en målsättning för vad länderna bör sträva efter. I och med FN-

stadgan, och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, hade mänskliga 

                                                
6 Greenhill & Ulfsparre s. 18. 
7 Greenhill & Ulfsparre s. 9, 17, och 18. 
8 FN-stadgan kapitel 1, artikel 1, paragraf 3. 
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rättigheter överförts från den tidigare nationella nivån till den internationella, vilket bland 

annat kan ses i skapandet av Europarådet och EKMR.9 

 

Den internationaliserade synen på mänskliga rättigheter och deras betydelse ledde alltså till 

Europarådets bildande 1949. Europarådet är i likhet med FN ett mellanstatligt organ, vars 

syfte delvis är att främja mänskliga rättigheter och demokrati. För att kunna nå detta syfte, så 

antogs 1950 EKMR av Europarådet. EKMR kan ses som ett sätt för de europeiska länderna 

att fullgöra sin moraliska plikt enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna. I och med EKMR:s antagande behövdes även någon form av kontrollmekanism 

för att tolka EKMR och bedöma om medlemsländerna följde sina skyldigheter. 1950 skapades 

därför Europadomstolen, som ger invånare en möjlighet att pröva möjliga konventionsbrott 

från staters sida.10 

 

Mänskliga rättigheter har alltså övergått från ett nationellt område till ett internationellt, och 

är då en del av folkrätten. Som en del av folkrätten, så kan mänskliga rättigheter få större 

genomslagskraft än om alla länder haft egna system. Det krävs dock överenskommelser 

mellan länder för att skapa de regler, som mänskliga rättigheter är, och som syftar till att 

stärka individens position gentemot staten. Mänskliga rättigheter är alltså inte vilka rättigheter 

som helst, utan de är rättigheter som gäller för alla, och som har definierats någon form av 

internationell överenskommelse.11 

 

Som en del av den internationella rätten så måste mänskliga rättigheter härledas ur något. Den 

vanligaste formen är genom så kallad traktaträtt, i formen av konventioner eller deklarationer. 

Andra sätt för tillkomsten av mänskliga rättigheter inkluderar sedvanerätt, som till skillnad 

från traktat kan leda till att en regel blir bindande även för länder som inte aktivt accepterat 

den.12 Samt generella rättsprinciper och domstolspraxis, vilka syftar till att fylla de juridiska 

tomrum som kan uppstå emellan traktat och sedvana, samt att stödja sedvanerätten genom att 

observera och erkänna den.13 

 

Av det ovan beskrivna kan följande konstateras: 

 

Mänskliga rättigheter är rättigheter som syftar att skydda människor genom att begränsa 

staternas makt att interferera i individers liv, samt att tydliggöra vad staternas skyldigheter är. 

Vidare är mänskliga rättigheter ämnade för alla människor, men behöver kunna härledas ur en 

rättskälla för att vara bindande, vilket stödjer den rättspositivistiska synen som beskrivs 

nedan. 

 

 

2.2 Filosofisk kontext 

 

Lag och rätt kan definieras på olika sätt. Detta avsnitt är indelat i två delar för att ge insyn i 

rättspositivismen, och Nozicks teori. 

                                                
9 Greenhill & Ulfsparre s. 20-21 och 26-27. 
10 Greenhill & Ulfsparre s. 26-27. 
11 Greenhill & Ulfsparre s. 9 och 11. 
12 Att stater kan tvingas följa bestämda mänskliga rättigheter eller andra regler som de inte aktivt accepterats kan 

ha sina för- och nackdelar men kommer på grund av relevans inte utredas vidare i denna studie. 
13 Greenhill & Ulfsparre s. 15-16. 
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2.2.1 Den rättspositivistiska aspekten  

 

Den rättspositivistiska synen kan beskrivas som att för att något ska vara legitimitet eller 

anses vara “rätt” så måste det ha tillkommit på ett legitimt sätt. Det är alltså regelns tillkomst 

som är relevant, medan själva innehållet saknar relevans.14 Ett exempel är de lagstiftningskrav 

som finns i de flesta länder, till exempel i Sverige där Regeringen är den lagstiftande makten. 

Dahlman har beskrivit det som “[O]m en regel kommer ur en rättskälla så tillhör den 

rättsordningen.”15 Vilken individ som helst i samhället kan alltså inte hitta på en egen lag som 

folk sedan förväntas följa, eftersom en sådan regel inte kommer ur en rättskälla. 

 

Om det rättspositivistiska resonemanget skulle appliceras på frågan om det finns en rätt till 

eutanasi. Så skulle svaret förmodligen bli nekande, i alla fall om den saknar ursprung ur en 

rättskälla. Men om det kan visas att en regel såsom rätten till eutanasi kan härledas ur en 

rättskälla, så skulle med sannolikhet en rättspositivist acceptera det som en legitim regel just 

för att den tillkommit ur en rättskälla.  
 

Om man ser till västvärlden i stort,16 så är det framförallt det rättspositivistiska tänkande som 

verkar råda över juridiken, men det är inte ovanligt att rättigheter ses som något folk 

automatiskt har rätt till, till exempelvis i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som syftar till att alla människor ska ha rätt till dess innehåll. Denna syn på 

mänskliga rättigheter som universella och som redan existerade är någorlunda vanlig bland 

moderna teoretiker, och visar på en blandning av rättspositivism och naturrätt.17 
 

 

2.2.2 Insyn i Nozicks teori 
 

Nozick ansåg att människors rättigheter och friheter skulle vara långtgående. Att staten skulle 

kunna blanda sig i individers liv eller inskränka deras naturliga rättigheter mer än absolut 

nödvändigt, var för honom en främmande ide. Rättigheterna fick dock inte gå så långt att 

individer började inskränka andra individers rättigheter, vilket är logiskt då det skulle varit 

kontraproduktivt i resonemanget. Enligt Simmonds, så är Nozicks ide om individers rätt till 

“självägande” fundamental för Nozicks totala teori.18 Om man då tillämpar Nozicks ide om 

rätten till självägande på frågan om eutanasi, så kan det antas troligt att Nozick skulle 

förespråka att det är varje individs rätt att själv bestämma om denna vill leva eller dö.  

 

Det som dock blir ett problem i frågan om eutanasi är att det inte bara är den individuella 

personen som agerar. Någonstans i ledet av händelser behövs till exempelvis en läkare av 

något slag. Om då denna skulle tvingas att utföra eutanasi så skulle det ju kunna kränka 

läkarens rätt till “självägande” då läkarens rätt skulle inskränkas, vilket enligt Nozicks teori 

inte är acceptabelt. Detta har nyligen uppmärksammats mycket i media i olika abortfall, där 

läkare eller sjuksköterskor hävdar att de borde få ha samvetsfrihet och slippa utföra aborter av 

exempelvis etiska skäl. Problematiken kring samvetsfrihet kommer att behandlas vidare i ett 

senare avsnitt av uppsatsen som berör eutanasins problematik.  

                                                
14 Dahlman s. 15; Simmonds s. 147. 
15 Dahlman s. 15. 
16 Sverige inkluderat. 
17 Symonides s. 43. 
18 Simmonds s. 91-93. 
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3 Lex lata  

 

För tillfället regleras inte eutanasi av en egen artikel. Detta har tydliggjorts av Beddard, som 

har beskrivit att rätten att avsluta sitt liv inte är inkluderat i något instrument för mänskliga 

rättigheter, och att frågor om eutanasi och självmord vanligtvis inte skulle involvera EKMR.19 

Men, om man tänker sig att man tar aspekter av olika artiklar, så skulle deras samlade effekt 

möjligtvis kunna användas som argument för att stödja en rätt till eutanasi, i alla fall under 

vissa premisser. Exempelvis en terminalt sjuk patient som inte kommer kunna botas och som 

upplever oumbärlig smärta. Att EKMR:s artiklar kan kombineras är redan fastställt. Som det 

har beskrivits av P. Leach så är det bland annat genom en kombination med artikel 1 som 

positiva skyldigheter kan härledas ur bland annat artikel 2, 3, och 8.20  

 

Syftet med detta kapitel av studien är att identifiera olika aspekter av artikel 2 rätt till liv, 3 

förbud mot tortyr, och 8 rätt till skydd för privat- och familjeliv, för undersöka om dessa 

artiklar kan stödja en rätt till eutanasi eller ej. Studien fokuserar primärt på aktiv eutanasi, 

alltså dödshjälp där det krävs en aktiv handling för att någon ska dö, men passiv eutanasi, 

dödshjälp där vård avslutas så en patient dör av naturlig orsak,21 kommer också att behandlas. 

Artikel 2 rätt till liv, 3 förbud mot tortyr, och 8 rätt till skydd för privat- och familjeliv, har 

alla kopplingar till frågeställningen om EKMR stödjer en rätt till eutanasi, och dessa 

kopplingar undersöks närmare under artiklarnas olika avsnitt av studien. 

 

 

3.1 Artikel 2 - Rätt till liv 

 

Detta avsnitt att uppsatsen syftar inte till att ge en hel eller fullt utvecklad analys av artikel 2. 

Dess syfte är att belysa de delar av artikel 2 som är relevanta i en undersökning av EKMR:s 

ställning till eutanasi. 

 

Artikel 2 består av två paragrafer och är formulerad som följande: 
 

1. Envars rätt till liv skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom 

för att verkställa domstols dom i det fall då han dömts för ett brott som enligt lag är belagt 

med sådant straff.  

 

2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av 

våld som var absolut nödvändigt  

a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning,  

b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad 

friheten att undkomma,  

c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror22 

 

Den första paragrafen betonar varje individs rätt till liv, och att rättigheten ska skyddas genom 

lag, och att ingen ska berövas livet förutom i fall då en person döms till döden enligt lag i en 

                                                
19 Beddard s. 77. 
20 P. Leach s. 184, 211 och 314.  
21 Passiv eutansi brukar dock innebära att palliativ vård ges. Det vill säga smärtstillande eller dylikt så att en 

patient inte behöver lida onödigt mycket. 
22 Artikel 2. 
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domstol.  Vidare listats undantag från regeln som kan anses vara absolut nödvändiga i 

artikelns andra paragraf. De undantag som nämns är situationer som självförsvar eller försvar 

av någon annan, verkställande av en laglig arrestering, för att hindra någon som är lagligt 

frihetsberövad från att fly, och för att få stopp på uppror eller upplopp. Artikel 2 är inte 

absolut, men de enda undantag som tillåts från den är de som nämns i andra paragrafen.23 

 

 

3.1.1 Staters skyldigheter 

 

Artikel 2 ger stater en tydlig negativ skyldighet att inte beröva människor livet, om det inte är 

i en situation som inkluderats i undantagen, men stater har även positiva skyldigheter. Detta 

betyder inte att en stat automatiskt brutit mot artikel 2 om en person dör i staten. Dock så 

måste stater exempelvis ha lagar mot mord, och undersöka vem som orsakat att någon dog. 

Vidare måste länder även vidta skäliga aktioner för att förhindra förutsebara brott under vissa 

förutsättningar, men den bedömningen måste göras i individuella fall då förutsättningarna kan 

se olika ut.24 

 

Att det även finns positiva skyldigheter under artikel 2 kan anses fördelaktigt, då sjukvård inte 

bara sker på statlig väg längre i bland annat Sverige. I och med den privatisering samhället har 

genomgått så finns det privata aktörer som behandlar patienter. Att dessa då skulle kunna 

begår brott mot patienters rättigheter under artikel 2 utan att staten skulle kunna hållas 

ansvarig enligt EKMR endast på grunden att det var en privat aktör som begick kränkningen 

skulle kunna anses oroande. Detta då staternas egentliga ansvar under EKMR skulle 

förminskas och bli mindre. EKMR är dock bindande för endast staterna som skrivit på, 

eftersom det är staterna som skrivit under EKMR. En individ kan alltså inte anmäla en annan 

individ till Europadomstolen för brott mot EKMR. Det är istället upp till staten att se till att 

förhållanden mellan privata aktörer inom staten följer EKMR.25 

 

 

3.1.2 Rätten att dö - E contrario tolkning av rätten till liv 

 

Som beskrivet ovan så ter sig artikel 2 relativt klar med vad som kan räknas in som acceptabla 

undantag från rätten till liv, alltså försvar, verkställande av laglig arrestering eller att hindra en 

lagligt frihetsberövad från att fly, och för att få stopp på upplopp och uppror. Det går dock att 

finna problem när man undersöker artikel 2 närmare. Till att börja med så kan uttrycket att det 

är individers rätt till liv som ska skyddas utvecklas. Logiskt så borde det kunna tolkas att om 

en rättighet till liv finns så borde e contrario en rättighet att dö finnas, för annars kan rätten till 

liv även innebära ett tvång att leva, vilket kommer utvecklas längre fram i studien.  

 

Att artikel 2 skulle innehålla en rätt att dö har dock behandlats i fallet Pretty v. UK. I Pretty v. 

UK så fick Europadomstolen ta ställning till om en rätt att dö fanns inkluderad i EKMR:s 

andra artikel. Europadomstolen beskrev problemet som att artikel 2 inte kan anses tilldela 

individer en rättighet att dö. I alla fall inte utan en förvrängning av språket i artikel 2. Till stöd 

                                                
23 Merrills & Robertson s. 34. 
24 Merrills & Robertson s. 30-31. 
25 Beddard s. 76; Merrills & Robertson s. 23-27. 
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för sitt resonerande angav Europadomstolen primärt två grunder. Dels en jämförelse med 

språket i artikel 2 och artikel 11, och dels en hänvisning till en Rekommendation från EPF.26 

 

I sin jämförelse med artikel 11 beskrev Europadomstolen att artikel 11 innebär mötes- och 

föreningsfrihet, men att det samtidigt inte finns något som tvingar individer att delta i möten 

eller föreningar. Rättigheten kan alltså tolkas e contrario, att individer också har en rättighet 

att inte ta del av sin mötes- och föreningsfrihet. Skillnaden mellan artikel 2 och 11 beskrevs 

av Europadomstolen som hur de är formulerade. Europadomstolen betonade att artikel 2 inte 

är formulerad på ett liknande sätt som artikel 11, och att artikel 2 inte är relevant för frågor 

om livskvalitet eller vad individer väljer att göra med sina liv.  Dock så klargjorde 

Europadomstolen att frågor om livskvalitet och individers möjlighet att kunna styra sina liv 

kan täckas av andra artiklar eller andra internationella instrument för mänskliga rättigheter.27   

 

Vidare hänvisade Europadomstolen även till Rekommendation 1418 (1999) från EPF för att 

ytterligare stödja sitt resonemang. Främst under punkt 9c, vilken lyder som följande. 

 
9. The Assembly therefore recommends that the Committee of Ministers encourage the 

member States of the Council of Europe to respect and protect the dignity of terminally ill 

or dying persons in all respects: 

(...) 

c.  by upholding the prohibition against intentionally taking the life of terminally ill or 

dying persons, while: 

i.  recognising that the right to life, especially with regard to a terminally ill or dying 

person, is guaranteed by the member States, in accordance with Article 2 of the European 

Convention on Human Rights which states that 'no one shall be deprived of his life 

intentionally'; 

ii.  recognising that a terminally ill or dying person's wish to die never constitutes any 

legal claim to die at the hand of another person; 

iii.  recognising that a terminally ill or dying person's wish to die cannot of itself 

constitute a legal justification to carry out actions intended to bring about death.28 

 

Det är framförallt punkterna ii, och iii som stödde Europadomstolens resonemang att artikel 2 

inte borde kunna ses som en rätt att dö. Något som dock blir intressant är att EPF i bland 

annat punkt 9, beskrev att länder borde respektera och skydda terminalt sjukas och döendes 

värdighet i alla avseenden. Det ter sig alltså som om EPF anser det värdigt att hålla någon vid 

liv som lider och som inte vill leva. Man skulle dock kunna tolka det som att artikel 2 inte ger 

en rätt att dö genom aktiv eutanasi, men att passiv eutanasi skulle stå i linje med artikeln.29 

Det skulle då följa målen med Rekommendation 1418 (1999) att respektera och skydda 

terminalt sjukas och döendes värdighet, då ingen skulle berövas livet vid passiv eutanasi.  Det 

skulle alltså inte krävas en person som utför en direkt handling som tar död på patienten, 

vilket annars kan ses stå i strid med artikel 2. 

 

Det skulle kunna tolkas som att Europadomstolen menade att en “rätt att dö” i så fall skulle 

vara något som inkluderas i vad en person gör med sitt liv, och skulle alltså möjligtvis kunna 

                                                
26 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, §§ 39-40, ECHR 2002-III. 
27 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, §§ 39-40, ECHR 2002-III. 
28 Rekommendation 1418 (1999). 
29 Och, som det kommer beskrivas mer i uppsatsens kommande delar skulle det då kunna ställas krav på stater 

via andra artiklar.  
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täckas av en annan artikel i EKMR, eller något annat instrument för mänskliga rättigheter. 

Detta utreddes vidare av Europadomstolen under artikel 8, vilket kommer att undersökas 

längre fram i denna studie. Att Europadomstolen dock inte uttalade om eutanasi skulle stå i 

strid med artikel 2 kan anses beklagligt, då ett motargument mot att tillåta eutanasi skulle 

kunna vara att det skulle bryta mot artikel 2, även om det är frivilligt. Det kan dock förklaras 

med att Europadomstolens roll inte är att göra abstrakta bedömningar, utan att utvärdera de 

fakta som föreligger i ett fall och döma utifrån dem.30 I Pretty v. UK så var inte 

frågeställningen om eutanasi står i strid med artikel 2 och därför, kan det tänkas, gjorde 

Europadomstolen ingen bedömning i frågan. 

 

Om ens passiv dödshjälp kan tolkas in i artikel 2 i dagsläget ter sig ändå oklart, men det bör 

betonas att om argumentation förs, att artikel 2 inte innehåller någon form av valmöjlighet, så 

bör rätten till liv inte längre ses som en rättighet. Den har då utvecklats till något annat, som 

snarare kan liknas vid ett tvång eller skyldighet gentemot en okänd aktör, alternativt staten, att 

leva. Detta kan knappast anses vara syftet med mänskliga rättigheter, såsom det beskrivits 

ovan i kapitel 2 av denna studie, så är syftet att stärka individens roll gentemot staten. En 

rättighet som istället övergått till ett tvång bör inte kunna rättfärdigas som en mänsklig 

rättighet. Därför borde i alla fall en rätt till passiv eutanasi kunna härledas ur artikel 2. Det bör 

även noteras att Kommissionen har bedömt att artikel 2 inte kräver att passiv eutanasi ses som 

ett brott,31 vilket kan ligga till stöd för en tolkning att en rätt till passiv eutanasi finns under 

artikel 2. 

 

 

3.2 Artikel 3 - Förbud mot tortyr 

 

Detta avsnitts syfte är att belysa de delar av artikel 3 som är relevanta att undersöka i 

angränsning till frågan om eutanasi. Inte till att ge en hel eller fullt utvecklad analys av artikel 

3 i EKMR.  

 

Artikel 3 är formulerad som en paragraf och lyder som följande: 

 

“Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.”32 

 

Artikeln ter sig kortfattad och specifik, men täcker ett bredare juridiskt område än man skulle 

tro. Visserligen är de flesta fall som har anknytning till artikel 3 av fysisk karaktär, men det 

finns även fall som helt saknar ett fysiskt element, som ändå överträder artikel 3.33  
 

För att en kränkning av artikel 3 ska föreligga måste behandlingen uppnå en viss nivå. När en 

bedömning ska göras om behandling i ett fall har uppnått den miniminivå som krävs så måste 

fallets faktiska omständigheter tas i beaktning. Exempelvis så kan hänsyn tas till 

varaktigheten av behandlingen, de fysiska eller mentala följder som behandlingen lett till, och 

i vissa fall offrets ålder och hälsotillstånd. I fall som inte når den grad av allvarlighet som  

                                                
30 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, § 75, ECHR 2002-III. 
31 Merills och Robertson s. 34. 
32 Artikel 3. 
33 Merills och Robertson s. 35. 
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krävs för en kränkning av artikel 3, så kan det istället bli fråga om en potentiell kränkning av 

artikel 8, vilket kommer undersökas längre fram i studien.34 

 

 

3.2.1 Staters skyldigheter 

 

Artikel 3 är formulerad som ett förbud istället för som en rättighet. Det kan anses ge en tydlig 

indikation på staternas negativa skyldighet, alltså skyldigheten att inte utsätta människor för 

sådan behandling som täcks av artikel 3. Artikel 3 medför dock även positiva skyldigheter för 

staterna. Att så är fallet kan utläsas från en tolkning av artikel 1 tillsammans med artikel 3, 

och har beskrivits av Europadomstolen i bland annat fallet A v. UK. I fallet A v. UK har 

Europadomstolen uttryckt att det åligger staterna att skydda alla individer inom deras 

jurisdiktion, från sådan behandling som kan klassas som tortyr, omänsklig, eller förnedrande 

behandling, oavsett om det är från en statlig eller privat aktör.35  

 

 

3.2.2 Definitioner av behandling 

 

Artikel 3 innehåller tre typer av behandlingar är förbjudna. Tortyr, omänsklig, och 

förnedrande behandling har alla egna definitioner även om detta inte tydliggörs i artikel 3:s 

text. För att behandling ska uppnå nivån tortyr, som är den allvarligaste formen, så måste den 

kunna anses tillräckligt grov. Tortyr har bland annat beskrivits som en förvärrad form av 

omänsklig, och förnedrande behandling eller bestraffning, men även som omänsklig 

behandling som syftar till att exempelvis införskaffa information eller tvinga fram ett 

erkännande.36 Därför kommer just begreppet tortyr inte att utredas mer i denna studie, då det 

saknar tillräcklig anknytning till ämnet.37 

 

De två återstående formerna av behandling under artikel 3, omänsklig, och förnedrande 

behandling kommer dock att utredas vidare, då de ligger till grund för delar av den 

argumentation som kommer föras längre fram i detta kapitel. 

 

Omänsklig behandling är mindre allvarligt än tortyr men fortfarande allvarligare än 

förnedrande behandling.38 Europadomstolen har beskrivit omänsklig behandling som 

avsiktligt handlande, över en längre tid som inkluderar faktisk kroppslig skada, eller, intensivt 

fysiskt eller mentalt lidande.39  

 

Förnedrande behandling är den minst allvarliga formen av behandling som artikel 3 täcker.40 

Förnedrande behandling har, av Europadomstolen beskrivits som beteende som kan väcka 

känslor av rädsla, ångest, eller underlägsenhet hos offret, och eventuellt bryta deras fysiska 

                                                
34 P. Leach s. 210. 
35 A. v. The United Kingdom, no. 25599/94, 23 September 1998, § 22, ECHR Reports 1998-VI. 
36 Merills och Robertson s. 35; Cameron s. 81-82. 
37 Det får anses för extensivt tolkat att ett sådant syfte som krävs för att behandlning ska uppnå tortyr, står att 

finna i behandling av patienter. Syftet med sådan behandling får anses vara att hålla patienten vid liv och bör ej 

jämföras med tortyr av fångar etc. för att få information, ett erkännande eller dylikt. 
38 Cameron s. 81. 
39 Ireland v. The United Kingdom, no. 5310/71, 18 January 1978, § 167, ECHR A25; Kudla v. Poland [GC], no. 

30210/96, § 92, ECHR 2000-XI. 
40 Cameron s. 81. 
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eller moraliska motstånd. I Kudla v. Poland, så preciserades det av Europadomstolen att 

lidandet eller förnedrandet måste gå utöver det oundvikliga elementet av en legitim handling 

för att en överträdelse av artikel 3 ska föreligga.41  

 

Det är dock som nämnts ovan de faktiska omständigheterna i varje fall som avgör om en 

kränkning av artikel 3 skett, och vilken grad kränkningen i så fall uppnår. 

 

 

3.2.3 Vård som omänsklig eller förnedrande behandling 

 

Artikel 3 kan bli relevant när det kommer till frågan om eutanasi borde vara lagligt eller ej, 

och även om det redan kan argumenteras vara så. Om man antar att en person ligger inlagd på 

ett sjukhus under en längre period, och under denna tid lider sådana fysiska eller mentala men 

att det uppnår de minimikrav som sätts upp av artikel 3 så kan en kränkning föreligga. Detta 

minimikrav är dock relativt till fallet och beror alltså på omständigheterna.42  Det skulle alltså 

kunna förekomma brott mot artikel 3 trots att sjukhuset och läkarna jobbar för att hålla 

personen vid liv. Samtidigt så skulle det kunna argumenteras att i enlighet med 

Europadomstolens resonemang i Kudla v. Poland, så kommer sådan behandling inte ha gått 

utöver det oundvikliga i den legitima handling som vård kan anses vara.43  

 

Men hur blir rättsläget om en patient vägrar att bli vårdad. Skulle det fortfarande kunna anses 

legitimt att vårda och hålla en sådan patient vid liv trots att behandlingen skulle kunna uppnå 

en kränkning av artikel 3? Om man dessutom antar att patienten i fråga har en sjukdom som 

innebär att situationen kommer fortsätta i exempelvis sex månader eller ett år innan patienten 

kommer dö, så blir situationen genast värre. Ett motargument mot att patientvård kan innebära 

brott mot artikel 3 kan vara att målet inte är att behandla patienten på ett inhumant eller 

ovärdigt sätt, utan att syftet med vården är att hjälpa patienten. Det kan dock ändå vara ett 

brott mot artikel 3 även om avsikt att bryta mot artikel 3 saknas.44 Europadomstolen har i V v. 

UK uttryckt att avsikt inte är ett nödvändigt rekvisit för att uppnå brott mot artikel 3.45 Det 

kan dessutom räcka med att offret blivit inhumant eller ovärdigt behandlade ur sin egen syn 

för att brott mot artikel 3 ska föreligga.46 

 

Om man då tänker sig en situation med en patient, som behandlas av sjukvården men som 

oundvikligt kommer att dö inom en förutsebar framtid, så är det inte omöjligt att patienten 

ifråga skulle kunna känna sig inhumant eller i alla fall ovärdigt behandlad. Eftersom det inte 

krävs att det varit vårdens avsikt att behandla inhumant eller ovärdigt, utan att bedömning 

görs ur offrets syn, så kan det anses att aktiv dödshjälp, i vissa fall, skulle vara en rimligare 

lösning. Patienten kan då känna att den får ett värdigt slut på sitt liv och fortfarande har en 

rimlig kontroll över hur det tar slut. Självklart kan det inte sägas att det är objektivt ovärdigt 

att vara inlagd på sjukhus som i exemplet ovan, eller i liknande situationer. Det är, som har 

nämnts ovan, en bedömning som måste göras ur patientens syn på situationen och de faktiska 

                                                
41 Ireland v. The United Kingdom, no. 5310/71, 18 January 1978, § 167, ECHR A25; Kudla v. Poland [GC], no. 

30210/96, § 92, ECHR 2000-XI. 
42 Cameron s. 84. 
43 Kudla v. Poland [GC], no. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI. 
44 Cameron s. 84. 
45 V v. The United Kingdom [GC], no. 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX. 
46 P. Leach s. 214. 



12 
 

omständigheterna,47 vilket leder till att varje situation blir unik då varje människa och 

situation är unik. 

Den potentiella rätten till passiv eutanasi som möjligtvis kan härledas ur artikel 2 och som 

beskrev i det tidigare kapitlet av denna studie skulle också kunna få konsekvenser för artikel 

3. Ponera att en individ är dödligt sjuk, samt lider av stora fysiska och mentala men. Om 

denna då vägras aktiv dödshjälp, men erbjuds passiv dödshjälp med palliativ vård, så kan man 

fråga sig om det skulle vara acceptabelt enligt artikel 3. Denna individ skulle kunna uppleva 

att ett sådant utdragande av dess sista skede i livet skulle vara förnedrande eller omänskligt. 

Man skulle säkerligen kunna motverka den mesta smärta som patienten upplever för att 

lindra, men det skulle också kunna krävas sådana mängder med smärtstillande eller dylikt att 

patienten inte skulle kunna agera som sig själv. Att då tänka sig att patienten skulle uppleva 

situationen som obehaglig, och förnedrande är knappast otroligt, och skulle då kunna vara en 

kränkning av artikel 3. Samtidigt som det kommer visa sig problematiskt i nästa del om 

artikel 8. 

 

 

3.3 Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv  

 

Detta avsnitt att uppsatsen syftar till att belysa de delar av artikel 8 som är relevanta att 

undersöka i avgränsning till frågan om eutanasi. inte till att ge en hel eller fullt utvecklad 

analys av artikel 8 i EKMR. 

 

Artikel 8 består av två paragrafer som är formulerad på följande sätt: 

 
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

 

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om 

det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, 

den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning 

eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter.48 

 

Den första paragrafen av artikel 8 tydliggöra fyra olika rättigheter, privatliv, familjeliv, hem, 

och korrespondens, men dessa rättigheter kan vara svåra att särskilja i ett fall, och överlappar 

ofta varandra. De fyra rättigheterna skulle kunna sammanställas under begreppet “integritet”. 

Man skulle alltså kunna konstatera att artikel 8 består av rätten till skydd av personlig 

“integritet”. Exakt vart gränserna för en sådan integritet ska dras är dock oklart och åsikter 

skiljer sig mellan olika länder. Ett antal exempel på vad som ska skyddas har dock 

identifierats. Några exempel på brott mot artikel 8 är, förtal, identitetsstöld, och 

övervakning.49 

 

Den andra paragrafen av artikel 8 innehåller de rekvisit som måste uppfyllas för att en stat ska 

få kränka en individs “integritet”. Till att börja med måste det finnas stöd i lag för en 

inskränkning. Stöd i lag innebär att lagen måste uppnå en viss tillgänglighet, tydlighet, och 

                                                
47 Cameron s. 84; P. Leach s. 210. 
48 Artikel 8. 
49 Cameron s. 115-116; Merills och Robertson s. 137-138. 
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förutsebarhet. En kränkning av artikel 8 i exempelvis formen av organiserad övervakning, 

måste även ha något av målen nationell säkerhet, allmän säkerhet, landets ekonomiska 

välstånd, förebygga brott eller oordning, skydd för andras fri- och rättigheter, eller hälsa eller 

moral som syfte. Dessa intressen kan tolkas extensivt och de flesta handlingar en stat begår 

kan förklaras under något av dem, och Europadomstolen har inte heller försökt definiera dem. 

Istället har Europadomstolen fokuserat på om inskränkningen varit nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle, vilket är det sista kravet för att en kränkning av artikel 8 ska vara 

legitim. Begreppet nödvändig i ett demokratiskt samhälle bör förstås som att kränkningen 

måste ske för att fullgöra något av de intressen som listats. Det behöver dock alltid göras en 

bedömning av proportionaliteten i varje fall, alltså en utvärdering av individens intresse av en 

rättighet kontra det allmänna intresset.50  

 

 

3.3.1 Staters skyldigheter 

 

Staters primära skyldighet under artikel 8 är negativ, alltså att de ska avstå från att kränka de 

rättigheter som artikel 8 täcker, men artikel 8 ålägger även stater med positiva skyldigheter. 

Termen “skydd” i första paragrafen, artikel 8, har av Europadomstolen beskrivits som något 

oklar gällande hur långtgående de positiva skyldigheterna för stater är.51 Det har förklarats av 

Europadomstolen bero på den mängd med olika situationer som kan uppstå i stater och det 

måste göras en individuell bedömning i varje fall, då en vägning måste göras mellan det 

samhälleliga intresset och individens intresse.52 Den positiva skyldigheten har fastslagits I 

bland annat M.C v. Bulgaria, där Europadomstolen uttryckt att de positiva skyldigheterna 

under artikel 8 kan sträcka sig in i relationer mellan individer där alltså inte staten är en part.53 

 

 

3.3.2 Livskvalitet och en rätt att dö 

 

Under denna rubrik så kommer de rättigheter under artikel 8 som är relevanta för en 

diskussion om eutanasi att belysas. Det är dock inte en fullständig analys av hela det spektrum 

som artikel 8 täcker utan bör, som beskrivits, ses som ett urval. Bland annat har 

Europadomstolen uttryck att frågor om livskvalitet kan aktualisera rättigheter under artikel 

8.54  

 

I Pretty v. UK var Europadomstolen tvungen att ta ställning till om ett brett förbud mot 

assisterat självmord var förenligt med artikel 8. Assisterat självmord kan skiljas från aktiv och 

passiv eutanasi som begrepp, då assisterat självmord kan ske med assistans av exempelvis en 

partner, familjemedlem, eller vem som helst, medan eutanasi används i situationer då en 

läkare eller liknande är inblandad. I sin dom betonade Europadomstolen, att det centrala i 

EKMR är respekt och skydd för mänsklig värdighet och frihet. Vidare uttryckte även 

Europadomstolen att den medicinska utveckling som skett, som lett till att människor kan leva 

längre, också har lett till att många oroar sig för att deras liv ska förlängas med ett slutskede 

                                                
50 Beddard s. 180-183. 
51 P. Leach s. 314. 
52 Sheffield and Horsham v. The United Kingdom [GC], no. 22985/93 23390/94, 30 July 1998, § 52, ECHR 

Reports 1998-V. 
53 M.C v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII. 
54 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, § 65, ECHR 2002-III. 
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som kan komma att bli fysiskt och mentalt påfrestande, som dessutom kan leda till en förlorad 

självidentifiering. Europadomstolen betonade även att en rätt till assisterat självmord för att 

undvika en stressfull död inte kunde exkluderas från artikel 8, samtidigt som det inte 

inkluderades. En rätt till assisterat självmord är alltså tänkbar under artikel 8, i alla fall för att 

undvika fysiskt och mentalt påfrestande döende.55 

 

Europadomstolen frångick dock om förbudet i sig innebar en kränkning av artikel 8, och 

undersökte istället om ett brett förbud mot assisterat självmord var förenligt med artikel 8:s 

andra paragraf. En bedömning gjordes alltså av Europadomstolen om förbudet hade stöd i lag, 

om det hade som mål att skydda den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, det 

ekonomiska välståndet, andras fri- och rättigheter, hälsa och moral, eller förebygga brott och 

oordning, samt, om det var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen 

preciserade att förbudet var lagstiftat, och att det bestod av bland annat ett legitimt mål att 

skydda människors rätt till liv. Dessutom anförde Europadomstolen att det utan ett förbud mot 

assisterat självmord, föreligger en reell risk för missbruk, och att en sådan risk vägde till det 

allmännas fördel gentemot den enskilda individens intresse i frågan om förbudet var 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Utöver det så noterade även Europadomstolen att 

förbudet hade en viss flexibilitet i vissa fall. Därför ansåg Europadomstolen att förbudet var 

proportionerligt och förenligt med artikel 8:s andra paragraf, och att den potentiella 

kränkningen av den sökandes rättighet kunde rättfärdigas.56 

 

Det första som bör betonas ifrån Europadomstolens dom i Pretty v. UK, är att 

Europadomstolen var tydlig med att den inte exkluderade att en vilja och rätt att dö, för att 

slippa en stressfull och plågsam död från artikel 8. Att Europadomstolen dock valde att inte 

redogöra för om det faktiskt var en rättighet under artikel 8 kan anses beklagligt, eftersom det 

inte ger någon tydlig bild av rättsläget. Det kan därför anses att Europadomstolen valde en 

enklare väg i fallet. Eftersom förbudet mot assisterat självmord kunde rättfärdigas under 

artikel 8:s andra paragraf, ansåg förmodligen Europadomstolen att det inte behövde utredas 

om en kränkning av artikel 8:s första paragraf faktiskt förelåg. Det kan alltså varken 

konstateras att en rätt till någon form av eutanasi tydligt existerar under artikel 8, men det kan 

inte heller konstateras att en sådan rättighet tydligt inte existerar.  

 

Europadomstolen hänvisade dock till artikel 34 i EKMR, som beskriver att Europadomstolens 

roll inte är att ge svar på generella och abstrakta frågeställningar, utan att tillämpa EKMR på 

konkret fakta i individuella fall.57 Fallet handlade om ett förbud mot assisterat självmord, och 

Europadomstolen konkluderade att förbudet stöddes av lag, och var nödvändigt för att uppnå 

ett legitimt intresse så kunde det rättfärdigas. Detta kan ses som en förklaring till 

Europadomstolens vaga uttalande kring assisterat självmord och artikel 8. Om man dock för 

vidare resonemanget som Europadomstolen påbörjade, så ansågs det alltså möjligt att en rätt 

att dö för undvika en stressfull och plågsam död kunde falla under artikel 8. Ponera då att en 

patient lider av plågsamma smärtor, både fysiskt och mentalt, och att den medicinering som 

krävs för att lindra smärtorna försätter patienten i ett närmast komalikt tillstånd. Man kan då 

säga att det är möjligt att patienten kan ha en rätt att dö, men på vilket sätt? Ett förbud mot 

assisterat självmord såsom i Pretty v. UK, tolkades vara förenligt med artikel 8:s andra 

paragraf. Så en sådan rättighet blir svår att argumentera för, då den reella risken för missbruk 

                                                
55 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, §§ 65-67, ECHR 2002-III. 
56 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, §§ 68-78, ECHR 2002-III. 
57 Pretty v. The United Kingdom, no. 2346/02, § 75, ECHR 2002-III. 
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av möjligheten till assisterat självmord föreligger. Om man istället tänker sig en rätt till 

eutanasi. Som på ordnade former, med reglerade kliniker, krav på förundersökningar med 

mera, skulle realisera en rätt eutanasi. Skulle då samma reella risk föreligga? 

 

Att den reella risken för missbruk, och godtyckligt dödande skulle minska i ett scenario med 

reglerad eutanasi istället för assisterat självmord kan anses troligt. I till exempel Pretty v. UK 

så handlade det om en kvinna som ville att hennes man skulle få hjälpa henne att ta livet av 

sig utan att han skulle åtalas för det. En skillnad gentemot en reglerad rätt till eutanasi kan ses 

i att det är lättare att övervaka hur eutanasi går till på exempelvis kliniker, jämfört med om 

privata personer hjälper sina familjemedlemmar eller vänner att ta självmord i hemmet eller 

liknande. Risken för missbruk kan alltså ses som mindre vid en reglerad rätt till eutanasi. 

Eftersom den faktiska risken inte blir lika stor, skulle det alltså kunna argumenteras att ett 

förbud mot eutanasi, inte kan rättfärdigas under artikel 8:s andra paragraf, då det inte bör 

anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Detta då det allmänna intresset som ett sådant 

förbud innebär, bör minska i samband med att risken för missbruk av rättigheten sjunker. 

Samtidigt skulle det individuella intresset att dö kvarstår, och att inte tillåta eutanasi skulle då 

vara en inskränkning av artikel 8. Detta då det inte bör ses proportionerligt och nödvändigt i 

ett demokratiskt samhälle på samma sätt som ett förbud mot assisterat självmord. 
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4 Lex ferenda 

 

Detta kapitel syftar till att belysa dels vad som kan anses som en potentiell utveckling av den 

gällande rätten i koppling till eutanasi, och dels att exemplifiera problem som en rätt till 

eutanasi kan innebära. 

 

 

4.1 Potentiell utveckling - europeisk konsensus 

 

Europadomstolen har tidigare betonat att det är upp till de nationella domstolarna att bedöma 

om eutanasi är lagligt eller inte. Som stöd har Europadomstolen beskrivit att det saknats en 

konsensus mellan medlemsländerna av Europarådet.58 Som det är beskrivet i inledningen till 

denna studie, så har Europadomstolen två aktuella falla att ta ställning till. I både Lambert v. 

France,59 och Mortier v. Belgium,60 så har Europadomstolen möjligheten att klargöra om den 

anser att en konsensus har framkommit mellan medlemsländerna, och därför klargöra om 

EKMR faktiskt innehåller någon form av en rättighet att dö.  

 

Enligt S. Leach så har det allmänna opinionsstödet för eutanasi ökat i europeiska stater, dock 

så noterar S. Leach att det är i främst västra Europa som eutanasi och assisterat självmord 

blivit vanligare. 61 Denna synpunkt stöds dock inte av EPF, som i dels Rekommendation 1418 

från 1999, och dels Resolution 1859 från 2012 har uttryckt sin åsikt, att eutanasi borde 

förbjudas, eller fortsätta vara förbjudet i Europarådets medlemsländer.62 I Resolution 1859 

från 2012 betonades det att eutanasi i meningen att medvetet döda en person till den 

personens anförda fördel alltid måste vara förbjudet. Dessa dokument från EPF, stödjer 

snarare ståndpunkten att det inte finns en konsensus inom medlemsländerna att eutanasi bör 

tillåtas, utan snarare motsatsen. Vidare har en europeisk konsensus även studerats av ett antal 

författare till en artikel i Social Science & Medicine från 2006. Enligt artikeln påverkas 

accepterandet av eutanasi av diverse faktorer. Exempelvis så påverkar religiös övertygelse, 

nivå av utbildning, och nationell tradition den allmänna opinionen i länder.63   

 

Eftersom det kan anses oklart om en europeisk enighet faktiskt existerar i dagsläget så verkar 

det otroligt att Europadomstolen kommer ta ställning till om EKMR faktiskt innehåller en rätt 

att dö. Därav skulle Europadomstolen åter igen kunna underlåta att göra klart vad som faktiskt 

är gällande rätt i frågan om eutanasi i samband med EKMR. En utveckling av eutanasi inom 

EKMR verkar inte trolig nu, men en sådan enighet skulle kunna utvecklas med tiden. En 

trolig lösning skulle då kunna vara att en rätt att dö, beroende på hur den skulle formuleras, 

skulle tillföras till EKMR som ett tilläggsprotokoll eller en tolkning av befintliga artiklar så 

som artikel 8. Det skulle då inte bli ett automatiskt tvång för alla medlemsländer av EKMR att 

efterfölja en sådan rättighet, utan bara de stater som skulle välja att binda sig vid ett sådant 

tilläggsprotokoll. Vilket har fördelen att de länder som eventuellt motsätter sig en sådan 

                                                
58 Haas v. Switzerland, no. 31322/07, § 55, ECHR 2011; Koch v. Germany, no. 297/09, § 70, ECHR 2012. 
59 Lambert and Others v. France (hearing) [GC], no. 46043/14, ECHR 2015. 
60 Mortier v. Belgium (Europadomstolen har inte antagit fallet ännu). 
61 S. Leach, Europe’s Increasing Acceptance of Euthanasia and Assisted Suicide. 
62 Rekommendation 1418 (1999);  Resolution 1859 (2012). 
63 European public acceptance of euthanasia: Socio-demographic and cultural factors associated with the 

acceptance of euthanasia in 33 European countries, s. abstract. 
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rättighet inte behöver skriva på. Nackdelen bli dock en konkret skillnad mellan ländernas syn 

på rättigheter och samma skydd skulle då inte ges i alla medlemsländer, men så ser det ju 

redan ut i dagsläget med tilläggsprotokoll. Så det skulle inte tillföra något helt nytt. 

 

Något som bör nämnas ur ett svenskt perspektiv är att en sifo undersökning så sent som 2010, 

visat på ett tydligt stöd från allmänheten att erbjuda eutanasi. I undersökningen svarade 6 % 

att eutanasi borde vara förbjudet. Samma antal svarade att de var tveksamma eller inte visste, 

medan 21 % svarade att det borde vara tillåtet för alla, då var och en har rätt att bestämma 

över sitt liv. 66 % svarade att det borde vara tillåtet för obotligt sjuka som anser att deras 

lidande är oumbärligt.64 

 

Visserligen är Sverige ett av de länder som artikeln i Social Science & Medicine listar som 

positivt inställda till eutanasi,65 men den politiska viljan verkar inte vara samspelt med folkets. 

Man kan fråga sig varför politikerna inte har agerat efter en tydlig opinion från folket. En 

legalisering av eutanasi i Sverige, skulle kunna bli ett steg i riktningen att främja en europeisk 

konsensus i frågan om eutanasi, vilket skulle ge ett tydligare rättsläge. 

 

 

4.2 Exemplifiering av praktiska problem med eutanasi 

 

Detta avsnitt av studien syftar till att belysa en del av de praktiska problem som kan tänkas 

uppstå i samband med en potentiell rätt till eutanasi. Ponera till exempel att man skulle 

behöva ta ställning till en eventuell kategorisering av folk, att en samvetsklausul eventuellt 

skulle kunna omöjliggöra upprätthållandet av en rätt till eutanasi, och även möjligheten för 

godtycklig eutanasi. De praktiska problemen och deras juridiska konsekvenser kommer att 

undersökas vidare i de kommande delarna av detta avsnitt. 

 

 

4.2.1 Problematik med att kategorisera människor 

 

En problematik som uppstår om eutanasi skulle lagstiftas blir om alla ska inkluderas i rätten 

till eutanasi, eller vilka människor som ska inkluderas av en rätt till eutanasi, vilka som ska 

exkluderas, och hur en distinktion mellan de inkluderade och exkluderade skulle kunna göras. 

 

 

4.2.1.1 Sjuka kontra friska människor 

 

Ett av de beslut som skulle behöva tas, är om eutanasi ska ses som en rättighet för alla 

människor, friska som sjuka, eller om endast tillräckligt sjuka människor ska inneha en sådan 

rättighet. Uppsatsen har primärt fokuserat på hur en argumentation för just sjuka personers 

rätt till eutanasi skulle kunna se ut, och om rättigheten skulle baseras på att inte bryta mot en 

sjuk persons mänskliga rättigheter enligt EKMR, så skulle inte en frisk person ha rätt till 

eutanasi. Om en rätt till eutanasi dock skulle tillföras som en egen artikel eller 

tilläggsprotokoll, så skulle dess utformning bestämma vilka som inkluderas av rättigheten och 

vilka som exkluderas.  

                                                
64 Sifo undersökning, Aftonbladet 2010 - Aktiv dödshjälp. 
65 European public acceptance of euthanasia: Socio-demographic and cultural factors associated with the 

acceptance of euthanasia in 33 European countries, s. abstract. 
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Problemet med att exkludera friska människor blir att tillräckligt sjuka människor har en 

mänsklig rättighet som andra inte har. Det skulle då kunna ses som en form av diskriminering, 

och man skulle även kunna ifrågasätta om det egentligen bör ses som en mänsklig rättighet, 

eftersom EKMR:s första artikel uttrycker att rättigheterna i EKMR ska garanteras “var och en, 

som befinner sig under deras jurisdiktion”.66 Så om en potentiell artikel inte skulle vara 

gällande för alla så skulle den potentiella artikeln kunna ses som inkompatibel med EKMR:s 

första artikel. 

 

Samtidigt skulle en rätt till eutanasi kunna ses som en rättighet som alla har, även om det 

skulle krävas att man uppnår en viss nivå av “sjukdom” för att kunna hävda sin rätt. Så länge 

alla som når en förutbestämd nivå inkluderas så skulle det kunna argumenteras att var och en i 

landet är garanterad rättigheten. Det skulle då handla om en rätt till eutanasi under vissa 

förutbestämda situationer, och inte en generell rättighet såsom artikel 2 som alltid är 

tillgänglig. En parallell skulle kunna dras till rätten till abort. Det är en rätt som aktiveras först 

när befruktning faktiskt har skett, men det ses fortfarande inte som diskriminering mot 

exempelvis kvinnor som inte kan bli gravida, eller män.  

 

 

4.2.1.2 Barn kontra vuxna - en potentiell diskrimineringsfråga 

 

När det kommer till frågan om barn också ska inkluderas av en potentiell rätt till eutanasi kan 

det anses bli mer komplicerat än frågan om friska kontra sjuka. Till viss del skulle 

argumentationen kunna föras på liknande sätt, att det blir komplikationer när vissa människor 

inkluderas i en rättighet och andra exkluderas på grund av något som de inte kan styra över. 

Men fokus under denna rubrik kommer ligga på om barn som uppfyller samma förutbestämda 

krav som vuxna för rätten till eutanasi borde inkluderas eller ej.  

 

Till att börja med skulle det kunna argumenteras att om minderåriga skulle exkluderas ifrån 

en potentiell rätt till eutanasi endast baserat på deras ålder så skulle det kunna bli fråga om 

diskriminering föreligger. Enligt artikel 14, EKMR, så får inte diskriminering i relation till 

andra konventionsrättigheter ske på någon grund, vilket även inkluderar de rättigheter som går 

att finna i tilläggsprotokollen.67  

 

Ålder nämns visserligen inte som exempel i artikel 14, men det har visats i ett antal fall från 

Europadomstolen att listan i artikel 8 över diskrimineringsgrunder är ofullständig. Som 

exempel kan nämnas Sutherland v. UK, där sexuell läggning accepterades som en grund för 

diskriminering av Europadomstolen, Mandy Malone v. UK, med handikapp som 

diskrimineringsgrundgrund, eller Carson and Others v. UK där bostadsort accepterades som 

grund för diskriminering.68 Listan över diskrimineringsgrunder är alltså öppen, och att ålder 

skulle kunna accepteras som en diskrimineringsgrund kan anses troligt.  

 

Det räcker dock inte med att komma fram till slutsatsen att ålder kan vara en grund för 

diskriminering. Ett test i två steg måste göras för att undersöka om en person blivit 

diskriminerad. För det första, att en person har behandlats annorlunda ifrån en person i en 

                                                
66 Artikel 1. 
67 P. Leach s. 399. 
68 P. leach s. 401-402. 
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liknande situation, och, för det andra, att det inte finns något objektivt rättfärdigande för 

skillnaden i behandling.69  

 

Ponera att ett barn får en terminal sjukdom och befinner sig i samma situation som en vuxen 

med samma sjukdom, fast den vuxna personen får möjligheten till eutanasi, medan barnet 

vägras samma rättighet. Barnet har då behandlat annorlunda från en person i en liknande 

situation på grund av sin ålder, så det första steget i testet för att se om det är diskriminering 

är avklarat. Det andra steget i diskrimineringstestet blir dock mer komplicerat. Det måste då 

utvecklas om man på ett sakligt och objektivt sätt, kan argumentera för att barn inte borde 

inneha samma potentiella rätt till eutanasi. 70 

 

Man skulle då behöva ta ställning till frågor som om ett barn verkligen kan fatta ett sådant 

beslut, och förstå vad det egentligen innebär. Hur mogen behöver en minderårig vara för att 

förstå innebörden i sitt val att dö? Att sätta en magisk gräns på 18 år skulle knappast lösa 

några problem i realiteten. Restriktivt så skulle man då neka alla under 18 oavsett hur mogna 

de är, och bara för en person har fyllt 18 eller mer så spelar graden av mognad eller förståelse 

inte längre någon roll, utan denne kan då nyttja rätten att dö. Samtidigt blir det en väldigt stor 

grupp med personer som är minderåriga, och det verkar knappast rättvist att jämföra en 

ungdom på 17 år med ett barn på 4 år. 

 

Det kan anses finnas en dubbelmoral i att tillåta eutanasi för barn, som bland annat beskrivits 

av S. Leach.  S. Leach menar i sin artikel att det kan anses oroande med eutanasi för 

minderåriga, då det vanligtvis anses att minderåriga inte fullt ut kan förutse följderna av sina 

handlingar. Detta är också det resonemang som brukar användas för att minderåriga inte ska 

straffas på samma sätt som en vuxen.71 Det kan alltså anses att eutanasi för barn bör tolkas 

restriktivt, eventuellt till och med vara förbjudet, eftersom man kan ifrågasätta om ett barn 

verkligen förstår vad döden innebär, och kan ta ett frivilligt och informerat beslut. 

 

Ur ett svenskt perspektiv bör det även nämnas att minderåriga har en betydligt mindre 

rättshandlingsförmåga än en myndig person. Minderåriga får exempelvis inte ingå avtal utan 

förmyndares samtycke, eller råda över sin egen egendom.72 Om minderårigas 

rättshandlingsförmåga är så pass begränsad i vardagliga situationer, så borde de inte få ta 

beslut som gäller liv eller död. Samtidigt är det deras liv det handlar om och deras mänskliga 

rättighet som står på spel. 

 

I kontrast till det anförda kan en parallell göras till vad Beddard beskrivit. Beddard har 

beskrivit att sjukvården ibland saknar resurser, och att en godtycklig övre åldersgräns kan 

sättas på livsnödvändig vård. I och med det har Beddard uttryckt tveksamhet till om en sådan 

regel, där man räddar livet på en del, men inte de som är ett år äldre, är kompatibel med 

artikel 2.73 Denna frågeställning som Beddard presenterat kan ses som en motsats till det 

anförda om minderåriga och eutanasi. Istället blir problemet om en person ska vägras rätten 

att dö endast på grund av sin ålder. Svaret på en sådan frågeställning kan bero på vilken 

artikel man stöder rätten att dö med. Artikel 2, och 3 ger som beskrivet ovan inget sådant 

                                                
69 P. Leach s. 402. 
70 P. Leach s. 402. 
71 Sydney Leach, Europe’s Increasing Acceptance of Euthanasia and Assisted Suicide. 
72 Lundberg s. 71 och 102-104. 
73 Beddard s. 78. 
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utrymme att exkludera vissa grupper. Om man dock härleder en rätt att dö från artikel 8, så är 

det möjligt att man skulle kunna förbjudna minderåriga från att nyttja eutanasi. I alla fall om 

man kan visa att det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, på grund av exempelvis den 

reella risken att barn som inte förstår innebörden dödas. Och, att förbudet syftar till att 

exempelvis skydda barns rätt till liv. 

 

Om det alltså kan anses objektivt rättfärdigat att utesluta minderåriga från en eventuell 

rättighet till eutanasi är alltså oklart, även fast syftet med en sådan exkludering kan vara att 

skydda dem från att ta ett oåterkalleligt beslut som de inte förstod den fulla innebörden av. 

Samtidigt bör en 18 års gräns inte vara tillräcklig för att säkerställa hanteringen. Det säkraste 

skulle vara individuella bedömningar av personers psykiska hälsa och deras förståelse av 

valet. Exakt vad som borde undersökas och hur blir dock mer av en medicinsk eller 

psykologisk utvärdering och kommer därför inte utvecklas här. 

 

 

4.2.2 Problematik med samvetsfrihet 

 

Ett annat problem som kan tänkas uppstå om en tydlig rätt till eutanasi skulle införas är om 

samvetsfrihet för läkare alternativt sjuksköterskor etc. också ska införas. Problematiken är 

uppdelad i två delar. Den första fokuserar mer på argumentationen om eutanasi är “rätt eller 

fel”, medan den andra delen fokuserar mer på utformningen av en eventuell samvetsklausul. 

 

 

4.2.2.1 Eutanasi - “rätt eller fel” 

 

En argumentation som ofta förs av motståndare till eutanasi, är att det inte spelar någon roll 

att personen i fråga vill dö. Den läkare eller personal som faktiskt begår handlingen som leder 

till att en person dör har ändå tagit personens liv.74 Ur en juridisk synpunkt blir det genast 

krångligt. Argumentationen från motståndare till eutanasi brukar bli att det skulle vara ett 

brott mot artikel 2 EKMR, att tillåta eutanasi. Visserligen skulle det kunna anses vara så med 

tanke på hur artikel 2 är formulerad, då komplikationer snabbt uppstår,75 men man faller 

ständigt tillbaka på frågan om man verkligen kan säga att en läkare berövar livet från en 

patient som frivilligt vill dö. Om det är ett frivilligt val så borde det alltså inte kunna ses som 

ett brott mot artikel 2, då personen inte berövats livet, utan snarare befriats från det på frivillig 

väg. 

 

En mer etisk argumentation som utretts av Battin, är tanken att det helt enkelt är fel att döda. 

En del gör hänvisningar till budorden, och menar att även självmord och liknande innebär att 

någon dör, och att handlingar som inkluderar död därför fel. Motargumentationen har förts att 

vi tillåter ju att folk dör i krig, som straff,76 från försvar av oss själv eller någon annan och 

liknande som accepterats både juridiskt och socialt. Borde man inte då kunna utvidga det till 

situationer där det är ett frivilligt val och en person gör ett medvetet val. Motargumentet mot 

att frivilliga val borde inkluderas har bland annat varit att det i krig, försvar av någon, eller 

straff handlar om en person som är skyldig, medan det i frågor om eutanasi handlar om 

                                                
74 Battin s. 21. 
75 Vilket beskrivits ovan i avsnittet om artikel 2. 
76 I vissa länder. 
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oskyldiga människor.77 Den sista argumentationen kan anses vara ologisk. En person som vill 

dö ska alltså inte kunna göra det på ett stillsamt sätt med hjälp av en läkare som innehar 

kunskapen att se till att det går rätt till. Samtidigt som en person i samma situation, som 

istället väljer att exempelvis hoppa framför ett tåg eller skjuta mot polis tills dessa skjuter 

tillbaka, med stor sannolikhet kommer att dö. Poängen är att alla de individer som faktiskt vill 

dö, kommer inte att ändra sig bara för att det inte finns en lugn och stillsam väg ut. De kan 

tänkas bli inträngda i hörn, och med otur, ta till drastiska metoder för att avsluta sina liv. 

Därför skulle man kunna argumentera att eutanasi borde göras tillgängligt för alla inte bara 

för de obotligt sjuka, men samtidigt skulle då även risken för godtycklig eutanasi öka 

markant. Problematiken med godtycklighet kommer dock undersökas vidare längre fram i 

studien. 

 

Att säga att eutanasi skulle vara objektivt “rätt eller fel” är alltså närmast en omöjlighet. Även 

om det skulle införas som en tydlig juridisk rättighet så skulle många fortfarande anse att det 

är etiskt fel. Detta är den stora fördelen med opinionsfrihet, samvetsfrihet etc. Människor får 

tycka olika i ett demokratiskt samhälle.78 Artikel 9 innehåller en rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet, och religionsfrihet, och kan anses som en grundpelare i demokratiska 

samhällen, men artikel 9 får dock begränsas enligt lag om det anses nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle, och exempelvis syftar till att skydda andra personers fri- och 

rättigheter.79  

 

Det är dock inte alla delar av artikel 9 som får begränsas. Merrills och Robertson har beskrivit 

att det endast är religionsfriheten som får begränsas av tankefriheten, samvetsfriheten, och 

religionsfriheten. Merrills och Robertson betonar att detta innebär att tankefrihet är en absolut 

rättighet som stater inte får kränka. Hur man dock ska tolka samvetsfriheten i detta 

sammanhang lämnas något oklart av Merrills och Robertson, men de förklarar vidare att det 

som får begränsas enligt artikel 9 är rätten att ge uttryck åt sina religiösa eller andra etiska 

övertygelser.80 Man har alltså rätt att tänka och tycka vad man vill, men när det kommer till 

att ge uttryck för sina övertygelser, exempelvis genom att vägra genomföra aborter eller 

eutanasi, så kan ens rättighet avgränsas till fördel för exempelvis andras fri- och rättigheter, 

eller allmän säkerhet och ordning. 

 

 

4.2.2.2 En insyn i en samvetsklausuls utformning och tillämplighet 

 

En enklare metod för bland annat Sverige men även andra länder att lösa frågan om 

samvetsfrihet enligt artikel 9, om en tydlig rätt till eutanasi skulle läggas till i EKMR, skulle 

kunna vara att ha samma lösning som för aborter. I Sverige är det idag en otydlig situation i 

abortfrågor om barnmorskor ska få vägra utföra aborter med hänvisning till etiska eller 

religiösa övertygelser. Så det finns visserligen ingen färdig metod i abortfrågan att använda 

sig av gällande eutanasi.  

 

                                                
77 Battin s. 21. 
78 Om vi dock får det, i en social mening i alla fall, är en högst intressant frågeställning som dock inte är helt 

relevant för denna uppsats, och därför inte kommer utredas vidare här. 
79 P. Leach s. 354. 
80 Merrills & Robertson s. 163-164. 
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Det finns dock länder där situationen är tydligare. Smith, som är en tydlig motståndare till 

eutanasi som helhet, har beskrivit sin oro för att eutanasi kan stärka situationen, som av 

honom beskrivits som valet att döda eller byta yrke. Smith har i en av sina artiklar beskrivit 

situationen i Victoria, i Australien. Där måste läkare utföra aborter om de inte kan hänvisa 

patienten till en annan läkare som läkaren vet utför aborter. Australien är visserligen skyldiga 

att följa EKMR, men man kan alltså konstatera att samvetsfriheten fått ge vika för 

patienternas rätt till abort, i alla fall i Victoria. Vidare anser Smith att argument som bland 

annat förts fram i Kanada, att man gör ett aktivt val när man väljer yrke, och därför inte kan få 

bestämma fritt över vilka delar av arbetet man vill utöva, saknar kraft. Smith påpekar att de 

flesta som befinner sig inom vården, och som skulle kunna tvingas utföra eutanasi inte hade 

kunnat veta att eutanasi skulle kunna bli en del av deras arbetsuppgifter.81  

 

Att dra parallellen med aborter, precis som Smith också gör, kan anses vara ett enklare sätt för 

oss i länder som inte har eutanasi att tänka till om det. I exempelvis Schweiz, som får många 

dödsturister, är situationen mer organiserad och det är både tydligare vad som ingår i ett yrke. 

Dessutom är det sociala accepterandet av eutanasi högre i länder där det förekommer. Smith 

har dock en poäng i att under en övergångsfas så kommer många läkare som kanske aldrig 

hade tänkt sig att avsluta liv var något som skulle inkluderas i deras arbetsuppgifter påverkas. 

En samvetsklausul blir som sagt komplicerad vid en eventuell rätt till eutanasi. Ställning 

skulle då behövas tas till om läkarnas rätt till samvetsfrihet eller andras rätt till eutanasi skulle 

få väga tyngst. Det kan då anses att det bästa resultatet skulle vara att samvetsfriheten får väga 

tyngre, eftersom så länge det finns tillräckligt många läkare som väljer att utföra eutanasi så 

att inte andras rätt till eutanasi hindras så har ju både rätten till samvetsfrihet, och rätten till 

eutanasi upprätthållits.  

 

En sådan lösning kan anses stå i linje med Nozicks teori, som beskrivits tidigare i uppsatsen, 

då Nozick tyckte att rättigheter skulle vara långtgående, men samtidigt inte påverka andras 

rättigheter. Att alltså ha en samvetsklausul, skulle upprätthålla läkarnas samvetsfrihet, 

samtidigt som personers rätt till eutanasi kan upprätthållas genom de läkare som har andra 

etiska värderingar och frivilligt utför eutanasi. 

 

Ett problem som dock skulle kunna uppstå med en samvetsklausul är om exempelvis alla 

läkare eller i alla fall en stor mängd väljer att inte utföra eutanasi, och att människors rätt till 

eutanasi i så fall skulle förhindras. Det kan dock anses vara ett otroligt scenario, men det kan 

vara värt att ha i åtanke. För om det skulle gå så långt, så skulle med stor sannolikhet läkares 

samvetsfrihet kunna, som det beskrivits av Merrills och Robertson, begränsas då deras uttryck 

av sin övertygelse att inte utföra eutanasi annars leder till andras fri- och rättigheter 

försummas.82  

 

 

4.2.3 Problematik med godtycklighet och breddning inom eutanasi 

 

Det finns en oro, att om eutanasi legaliseras så kommer det sprida sig från att bara handla om 

frivilliga val för att undkomma extrem eller oumbärlig smärta, till att exempelvis släkt 

kommer vara drivande, till den grad att eutanasi ses som en väg bort från att vara samhället 

och sin familj till last. Parallellt med detta finns också oron för rent ut sagt mord, eutanasi mot 

                                                
81 Wesley J. Smith, Kill or Get out of Medicine. 
82 Merrills & Robertson s. 163-164. 
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sin vilja, som kan komma att sopas under matten med eutanasi som undanflykt. Både Smith 

och Battin har behandlat detta som har kallats “slippery slope” argumentet.83  

Smith, som motståndare till eutanasi har uttryckt att när döden accepteras av samhället som en 

väg ut ur lidande så kommer gränsen för vilka som ska inkluderas aldrig att sluta växa. Som 

stöd för sin argumentation har Smith belyst situationen i Nederländerna och Belgien, där inte 

bara terminalt sjuka är målgruppen för eutanasi, utan även gamla som är trötta på livet, 

mentalt sjuka, och handikappade.84 Vidare har Smith även kommenterat ett fall från 

Nederländerna, där en domstol beslutade att en kvinna skulle överlämnas från vårdhemmet till 

hennes familj, så att hennes liv kunde avslutas med hjälp av eutanasi. Detta trots att hon inte 

längre kunde uttala någon fri vilja. Det beskrevs av Smith som att döden får företräde över 

livet när situationen är oklar.85 

 

På andra sidan i debatten står Battin, som först och främst uttryckt att det går att undvika att 

eutanasin sprider sig och används godtyckligt, om man har tillräckligt med skydd, rekvisit 

eller liknande som stiftas i samband med eutanasin. Gällande punkten att den sociala 

strukturen skulle gå mot att liv skulle värderas mindre, och att äldre, och sjuka skulle 

manövreras in i döden, så har Battin uttryckt att målet i debatten om eutanasi har varit att 

skapa en rättighet för terminalt sjuka. Detta argument har dock angripits med motargument i 

stil med Smiths resonemang, att om man väl tillåter det så kommer man inte kunna sätta stop 

på det. 86 

 

De argument som Smith för fram, och de källor han stödjer sig på, visar på en annan bild av 

verklighetens utveckling än vad Battin försvarat tidigare. Battins ide om att det går att 

undvika godtycklig eutanasi, och att det är möjligt att begränsa det till endast terminalt sjuka 

är inte helt motbevisad av den fakta som Smith för fram, men argumentet blir kraftigt 

försvagat. Länder som Belgien och Nederländerna, där eutanasi till och med tillåts bland vissa 

minderåriga, äldre som snarare är trötta på livet än sjuka, och mentalt sjuka människor etc. 

ligger snarare till stöd för Smiths argumentation. Om det av de få exempel av länder som 

tillåter eutanasi kan visas att det inte bara har hållits till terminalt sjuka, så kan det anses 

otroligt att det skulle göra det i till exempel Sverige om vi införde eutanasi. Eutanasins 

omfång skulle snarare breddas och bli gällande även för andra grupper, där en rätt till eutanasi 

skulle kunna rättfärdigas, och i och med en sådan breddning skulle även risken för godtycklig 

eutanasi öka. 

 

Det bör även noteras att EKMR är ett ”levande” instrument och måste tolkas i ljuset av hur 

samhället är och har utvecklats. Vilken kan leda till att något som inte inkluderats av EKMR:s 

artiklar förut kan komma att göra det i framtiden.87 Detta talar också för att en rätt till 

eutanasis omfång, med tiden kommer att expandera i takt med att samhällets opinion blir mer 

accepterande.  
 

 

  

                                                
83 Wesley J. Smith, The Great Assisted Suicide Political Con; Battin s. 25-29. 
84 Wesley J. Smith, The Great Assisted Suicide Political Con. 
85 Wesley J. Smith, Court-Ordered Euthanasia in Netherlands. 
86 Battin s. 26. 
87 P. Leach s. 214. 
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5 Slutsats och rekommendationer 
 

 

5.1 Slutsats 

 

Studiens frågeställningar var som följande: 

 

1: Vad är mänskliga rättigheter? 

 

Mänskliga rättigheter övergick från sin nationella karaktär som utvecklades i Amerika och 

Frankrike under senare 1700-talet till ett internationellt fenomen efter andra världskriget. Det 

blev världssamfundet försök att undvika liknande hemskheter som andra världskriget fört med 

sig. Funktionen av mänskliga rättigheter är att stärka individen gentemot staten och tydliggöra 

vad staternas skyldigheter är. Regionala samarbeten så som EKMR underlättar även för 

invånare att hålla staten till svars om de anser att staten begått en kränkning av EKMR genom 

Europadomstolen. Mänskliga rättigheter skiljer sig även från allmänna rättigheter då de är till 

för alla. Dessutom måste mänskliga rättigheterna kunna härledas ur en erkänd rättskälla, 

exempelvis EKMR, för att vara bindande, vilket styrs av den rättspositivistiska synen på lag 

som råder över västvärlden. 

 

2: Stödjer EKMR en rätt att dö? 

 

Gällande stödet för eutanasi i EKMR så är resultatet blandat. Artikel 2 ger inte det stöd man 

först hade kunnat tro, utan blir istället ett helt motargument mot aktiv eutanasi, i alla fall om 

man skulle följa EPF:s resonemang kring artikel 2. Att Europadomstolen inte uttalat sig om 

ifall eutanasi kan ses som ett brott mot artikel 2 är beklagligt men samtidigt tursamt då det 

hade gjort denna studie fullständigt onödig. Det som artikel 2 tillför till en argumentation för 

eutanasi är just att det är en rättighet och därför ska kunna frångås av individen om den så vill. 

 

Artikel 3 kan i likhet med hur det presenterats i studien användas för att argumentera för en 

rätt till eutanasi i de fall som uppfyller dess krav, men det är inte säkert att en sådan 

argumentation skulle bli särskilt framgångsrik. Artikel 3 ter sig inte vara syftad att täcka 

patient vård, men samtidigt kan i alla fall mer extrema fall av vård nå de minimikrav som satts 

upp för artikel 3. Då skulle det kunna argumenteras för att en stat brutit mot artikel 3. En 

sådan utredning av Europadomstolen skulle kunna anses högst intressant men ter sig som sagt 

inte särskilt trolig då det kan bli något långdraget. 

 

Artikel 8 verkar vara den artikel som man med mest framgång skulle kunna driva ett fall om 

en rätt till eutanasi under EKMR. Särskilt med tanke på att Europadomstolen uttryckligen inte 

exkluderade att en rätt att dö för att undgå en plågsam död kunde tänkas täckas av artikel 8. 

Om man dessutom kan vissa på att den enskildas intresse väger tyngre än samhällets så skulle 

det i så fall kunna tänkas att en rätt till eutanasi skulle vara förenlig med artikel 8. Den 

komplicerade bedömningen skulle ligga i att visa hur individens intresse bör få väga tyngre. 

Visserligen skulle det vara lättare att minska den reella risken för missbruk av en rätt till 

eutanasi gentemot assisterat självmord, men frågan är om man skulle lyckas minska den 

tillräckligt mycket för att ett förbud inte skulle vara rättfärdigat under artikel 8:s andra 

paragraf.  
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3: Hur ser framtida perspektiv ut på rätten till eutanasi, och vad finns det för problematik? 

 

Det kan alltså argumenteras för att det finns stöd i EKMR för en rätt till eutanasi, samtidigt 

som det också kan argumenteras för att en sådan rättighet på saklig och objektiv sätt kan 

inskränkas med tanke på de faror som en sådan rättighet också kan innebära. För tillfället 

verkar inte en konsensus finnas mellan medlemsländerna till Europarådet, vilket tyder på att 

Europadomstolen inte kommer att ta ställning till eutanasi i de två fall som inkommit. 

 

De problematiska situationerna som presenterats i studien är till viss del sådana som kanske 

kan lösas eller förhindras genom en tydlig reglering från start. Samtidigt har det visats i länder 

där eutanasi redan införts att de regleringar som satts upp inte har fungerat särskilt restriktivt, 

utan att tillämpningsområdet för rätten till eutanasi istället har expanderat vilket kan anses 

oroande. Ju längre tillämpningsområdet låts sträckas, desto svårare blir det också att bibehålla 

en kontroll och standard på den eutanasi som utförs. Samtidigt behöver EKMR tolkas efter 

nutida omständigheter i samhället och precis som det har noterats av Europadomstolen, så 

innebär bland annat framstegen inom medicin att folk i all längre grad kan hållas vid liv, och 

att ju längre dessa framsteg går, desto större är risken att folk som hålls vid liv känner sig 

ovärdigt behandlade. Alltså ter sig en rätt till eutanasi i alla fall trolig att utvecklas om den 

inte redan är att anse som befintlig.  

 

 

5.2 Rekommendationer 

 

Om det på sikt skulle införas en rätt till eutanasi regionalt via EKMR eller på nationell nivå i 

Sverige, så skulle det kunna anses viktigt att det från början bestäms noga vilka som ska 

inkluderas i rättigheten, och att man sedan ser till att hålla de rekvisit som sätts upp. För om 

man inte gör det, och börjar tolka rättigheten extensivt så är det svårt att se när det skulle ta 

stopp. Samtidigt är det känsliga och viktigt frågor som det rör, och en dödligt och obotligt 

sjuk person som lider oumbärliga men borde själv kunna få välja om den faktiskt vill 

genomlida en sådan traumatisk upplevelse. 

 

Om barn eller exempelvis deprimerade borde inkluderas är också en känslig fråga men, som 

det anförts ovan, så skulle det innebära en dubbelmoral att tro att de kan förstå innebörden och 

konsekvenser av ett icke ångerbart beslut som hävdas ligga till deras fördel, gentemot brott 

eller liknande där deras tillstånd som känslomässigt instabila används som argument för att 

lindra dem från sanktioner. Därför borde barn och liknande grupper, som inte kan anses till 

fullo förstå innebörden av valet att dö, inte inkluderas i en restriktiv rätt till eutanasi. 
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