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FÖRORD
Den första ﬁnskspråkiga upplagan av min bok om Europeiska
människorättskonventionen (Euroopan ihmisoikeussopimus) gavs ut
1991, den fjärde upplagan 2005 och en särskild svensk upplaga
2007 (Europeiska människorättskonventionen). Den femte och sjätte
upplagan av boken hade jag glädjen att sammanställa i samarbete
med Monica Gullans, Pasi Pölönen och Antti Tapanila. De två
sistnämnda upplagorna var också avsevärt utförligare och mer
detaljerade än de tidigare. Den egentliga texten i den 2018 utgivna
sjätte upplagan kom att omfatta 1140 sidor.
Denna bok, som nu ges ut i Fiducia-serien, innebär till
sidantalet en viss återgång till de upplagor som kom ut i början
av 2000-talet, särskilt då den första svenskspråkiga upplagan. Med
mina tidigare medförfattares samtycke har jag under arbetet kunnat
använda mig av resultatet av vårt gemensamma arbete med 2018
års ﬁnskspråkiga upplaga av boken, således även av deras bidrag till
den. Detta har i hög grad underlättat mitt arbete, varför deras namn
nämns inte bara i förordet, utan också på försättsbladet till denna
bok, som jag skrivit på egen hand. Givetvis svarar jag ensam för
vad jag har valt att betona och för mina slutsatser, som jag inte ens
vet om mina tidigare medförfattare nödvändigtvis skulle omfatta.
Även om boken alltså under årens lopp har varierat i omfång, är
den upplagd på samma sätt som den varit alltsedan den första upplagan. Den är en allmän framställning av innehållet i konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, dvs. Europeiska människorättskonventionen (i texten
V
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även kallad människorättskonventionen eller EMK, i Sverige ofta
Europakonventionen). Rättspraxis från Europeiska människorättsdomstolen (i texten även kallad människorättsdomstolen eller
EMD, i Sverige ofta Europadomstolen) har en stor roll i framställningen. Samtidigt har jag också ansett det angeläget att erbjuda en
infallsvinkel till ﬁnsk rätt, både genom att i III kap. särskilt fokusera
på konventionens betydelse för ﬁnsk rätt och genom att ofta hänvisa
till de ﬁnska högsta domstolarnas rättspraxis. Följaktligen hoppas
jag att boken kan erbjuda svar också på vissa praktiska frågor, även
om den inte kan tjäna som handbok i samma utsträckning som den
ﬁnskspråkiga upplagan från 2018.
Förutom Monica Gullans, Pasi Pölönen och Antti Tapanila har
jag än en gång glädjen att tacka förlagsredaktör Taija Haapaniemi,
med vilken jag under årens lopp har haft privilegiet att samarbeta
gång på gång när olika upplagor av boken har färdigställts. Arbetsoch samarbetsmetoderna har växlat genom åren. Denna gång har
de viktigaste arbetsskedena varit genomgången av de preliminära
texterna och de långa telefonkonferenserna, under vilka vi
tillsammans har granskat det första korrekturet av boken. Arbetet
har ibland livats upp av beskrivningar av det kulturlandskap som
öppnar sig från Taijas skrivbord på sommarstället i Karkku, där hon
har utsikt över både Sastamala gamla kyrka och de pigga talgoxarna
utanför fönstret. Jag har också Taija att tacka för att arbetet har
fortskridit utan onödiga dröjsmål och för ﬁnkänslig handledning
i sammanhang där mina bristande färdigheter att fullt ut utnyttja
den moderna tekniken har kommit i dagen.
En annan viktig person med vilken jag i arbetet med denna bok
har kunnat fortsätta ett trevligt samarbete är Freja Häggblom. Freja
har yrkeskunnigt översatt manuskriptet från ﬁnska till svenska, men
också genom kommentarer till innehållet i texten i viss mån bidragit
till att förbättra texten i sakligt avseende. Sten Palmgren, som har
granskat översättningen, har likaså kommit med kommentarer som
varit nyttiga med tanke både på språket och substansen. Ett varmt
tack till er båda!
Jag tackar också Alma Talent, särskilt Arja Lappeteläinen
och Heidi Antinkari, samt Juridiska Föreningen i Finland och
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särskilt föreningens ordförande Niklas Bruun för att min bok har
inkluderats i Fiducia-serien, som Juridiska Föreningen i Finland ger
ut i samarbete med Alma Talent.
Rättspraxis och annan rättsutveckling har beaktats fram
till utgången av 2019, dock med det lilla undantaget att
människorättsdomstolens nya arbetsordning (Rules of Court),
som har trätt i kraft 1.1.2020, har funnits att tillgå redan före
ikraftträdandet. Några revolutionerande förändringar har den nya
arbetsordningen dock inte medfört.
Esbo, den 31.1.2020
Matti Pellonpää
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