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Hur argumentera för genomslag för 
funktionsrätt med hjälp av internationell rätt?



Europakonventionen

• Rätten till liv
• Förbud mot tortyr, inhuman, grym och förnedrande behandling
• Förbud mot slaveri och tvångsarbete
• Rätten till frihet och säkerhet
• Rätt till en rättvis rättegång
• Inget straff utan lag
• Rätt till skydd för privat- och familjeliv
• Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
• Yttrandefrihet
• Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet
• Rätt att ingå äktenskap
• Rätt till ett effektivt rättsmedel
• Förbud mot diskriminering



Europakonventionens tilläggsprotokoll

• Egendomsskyddet
• Rörelsefrihet
• Rätt att rösta
• Rätt att delta i utbildning



Ur Regeringsformen 11 kap 14 §

Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad 
författning får föreskriften inte tillämpas.



Regeringsformen 2 kap 19 §

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.



Artikel 31- Allmän regel om tolkning

1. En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse 
meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot 
bakgrunden av traktatens ändamål och syfte.



Artikel 31:3- Allmän regel om tolkning

Utöver sammanhanget skall hänsyn tagas till
a) efterföljande överenskommelser mellan parterna rörande 
traktatens tolkning eller tillämpningen av dess bestämmelser;
b) efterföljande praxis vid traktatens tillämpning, som ådagalägger 
enighet mellan parterna om traktatens tolkning;
c) relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållandet 
mellan parterna.



Demir och Baykara mot Turkiet

85. The Court, in defining the meaning of terms and notions in the text 
of the Convention, can and must take into account elements of 
international law other than the Convention, the interpretation of such 
elements by competent organs, and the practice of European States 
reflecting their common values. The consensus emerging from 
specialised international instruments and from the practice of 
Contracting States may constitute a relevant consideration for the 
Court when it interprets the provisions of the Convention in specific 
cases.



Demir och Baykara mot Turkiet

86. In this context, it is not necessary for the respondent State to 
have ratified the entire collection of instruments that are applicable in 
respect of the precise subject matter of the case concerned. It will be 
sufficient for the Court that the relevant international instruments 
denote a continuous evolution in the norms and principles applied in 
international law or in the domestic law of the majority of member 
States of the Council of Europe and show, in a precise area, that 
there is common ground in modern societies.



Artikel 14 Europakonventionen

Artikel 14 - Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention 
skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, 
hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller 
socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd 
eller ställning i övrigt.



Artikel 2 – Diskriminering

”Diskriminering på grund av funktionsnedsättning” betyder varje 
åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av 
funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka eller 
omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som 
andra av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det 
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på 
andra områden. Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive 
underlåtenhet att göra skälig anpassning.



Artikel 2 – Skäliga anpassningar

”Skälig anpassning” betyder nödvändiga och ändamålsenliga 
ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig 
eller omotiverad börda när så behövs i ett enskilt fall för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som 
andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter.



Artikel 5 - Rätt till frihet och säkerhet

1. ”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som 
lagen föreskriver:
a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol,
b) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten, antingen därför att han underlåtit att uppfylla en 
domstols lagligen meddelade föreläggande eller i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i lag föreskriven skyldighet,
c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom 
skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att hindra honom från att begå ett brott
eller att undkomma efter att ha gjort detta,
d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för att 
inställas inför behörig rättslig myndighet,
e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, 
alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,
f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet eller 
som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning eller utlämning.



Artikel 14 - Frihet och personlig säkerhet

1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt 
att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

2. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin 
frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga 
rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom 
erbjudande av skälig anpassning.



FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika 
valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att 
personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, 
bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva 
på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom 
särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och 
deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället



Europakonventionen Artikel 6

3.6 Artikel 6: Rätt till en rättvis rättegång
1. ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig 
tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för 
anklagelsen mot honom,
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar 
tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så 
fordrar,
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda 
under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen.”



Direktiv 2016/343/EU om oskuldhetspresumtion, 
beaktandesats 42

Medlemsstaterna ska, vid genomförande av direktivet och särskilt vad 
gäller rätten att närvara vid sin egen rättegång och rätten till en ny 
rättegång, beakta sårbara personers särskilda behov.



EU-Kommissionens rekommendation om 
processuella garantier för sårbara misstänkta eller 
tilltalade i straffrättsliga förfaranden

(1) Syftet med denna rekommendation är att uppmuntra 
medlemsstaterna att stärka de processuella rättigheterna för alla 
misstänkta eller tilltalade som på grund av ålder, psykiskt eller fysiskt 
tillstånd eller funktionshinder inte kan förstå och delta effektivt i 
straffrättsliga förfaranden (”sårbara personer”).



FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning - Artikel 2

”kommunikation” innefattar bl.a. språk, textning, punktskrift, taktil 
kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, kompletterande och 
alternativa former, medel och format för kommunikation baserade på 
textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig 
informations- och kommunikationsteknik (IT).

”språk” innefattar bl.a. talade och tecknade språk och andra former 
av icke talade språk.
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