
Sia Spiliopoulou Åkermark

Debattartikel i Nya Åland och Tidningen Åland, september 2007

Varför granskas Åland av Europadomstolen för mänskliga rättigheter?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fann i juli 2007 att Åland och Finland har brustit
i sin tillämpning av den europeiska människorättskonventionen p.g.a. Södra Ålands hälsonämnds
långvariga ovilja att vidta de åtgärder som var nödvändiga för att skydda privat egendom i
Lumparland (se artikel i Ålandstidningen den 25/07/2007). Utan att gå alltför nära in på de
faktiska detaljerna ska jag kort beskriva den bakgrund som föranledde granskningen av
Europadomstolen för de mänskiga rättigheterna.  Det är också värt att påminna att i ett tidigare
fall från 1990 kritiserades Sverige för den svenska kyrkoskatten som även drabbade en person
som var finsk medborgare och bosatt på Åland men som var yrkesverksam i Sverige. Det nu
aktuella fallet gäller en mor och son (klagandena) som äger en fastighet i Lumparland men bor
huvudsakligen i Esbo. Familjen vistats på Åland under sin semester och hyr ut fastigheten
periodvis till turister. På grannfastigheten finns hundar som enligt klagandena stör dem till den
grad att hälsonämnden borde utföra restriktioner om hundarnas vistelse i grannfastigheten. De
påtalade detta för Södra Ålands hälsonämnd år 1991. Därefter börjar vad man kan kalla för en
juridisk karusell, en karusell som faktiskt fortgår.  Förvaltningsdomstolarna kritiserar
hälsonämndens beslut och återremitterar ärendet. Ålands landskapsstyrelse (numera
landskapsregeringen) och tjänstemän höll med om domstolarnas kritik och i januari 1998 fann
hälsonämnden att en mur kunde vara en tillräcklig åtgärd, något som landskapsregeringen igen
återremitterade till hälsonämnden. Något nytt beslut kom inte från hälsonämnden förrän i augusti
2004 efter det att ett klagomål hade skickats till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna
och misstankar aktualiserats efter uttalanden gjorda av hälsonämndens ordförande i pressen. I
februari 2007 hade ärendet ännu inte slutbehandlats i manglingen mellan Åland och
förvaltningsdomstolarna. Det var därför Europadomstolen behandlade frågan för att granska
huruvida det finska rättssystemet och de åländska myndigheterna hade brustit i sin hantering av
saken.

Vilka slutsatser kan man dra av denna saga och av Europadomstolens dom?

1. Det första och uppenbara är förstås att Åland inte är immun mot den granskning som är
kopplad till åtagandena under Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Dessa åtaganden
är av grundläggande natur i det europeiska rättssystemet och har även införlivats i Finlands
grundlag. För de sakområden där Åland har kompetens (såsom hälso- och sjukvården) har de
åländska myndigheterna en skyldighet att känna till och beakta europakonventionens regler i
myndighetsutövningen. Hälsonämnden gjorde inte detta och valde även att inte följa
förvaltningsdomstolarnas beslut.

2. Den andra slutsatsen är att situationen kan ses som ett tecken på bristande medvetenhet,
kunskap och intresse för skyddet av mänskliga rättigheter, rättigheter som grundas både i
grundlagen och i Europakonventionen som undertecknades av Finland med Ålands lagtings
bifall år 1990. Förväxlingen av Europadomstolen för mänskliga rättigheter med EU-domstolen är
ett tecken på att ingen, inte ens myndigheterna, alltid är medveten om de förpliktelser man har
åtagit sig.



3. Den tredje slutsatsen är att det Europadomstolen kritiserar är den långsamhet som präglar den
åländska hanteringen och trots domstolarnas tydliga anvisningar. Detta beskrivs ofta som
domstolstrots, d.v.s. situationer där myndigheter väljer att bortse från eller förhala verkställandet
av domstolarnas avgöranden. En sådan situation är en varningssignal om svagheter i
rättsstatsprincipens grunder. Medborgarnas förtroende för staten, myndigheterna (finska och
åländska) och för domstolarna bygger på att de senare effektivt utövar den kontroll som värnar
om lagstiftningen, d.v.s. både om hur demokratiska beslut fattas och om medborgarnas
rättigheter och skyldigheter.

4. I det konkreta fallet har hälsovårdsnämnden gjort bedömningen att hundarna inte var en
tillräckligt allvarlig störning. Det är viktigt att påminna om att människorättskonventioner inte
automatiskt leder till ett ’trumfande’ av individuella krav. Myndigheter och domstolar kan och
bör göra en avvägning huruvida olika typer av rättighetsinskränkningar är legitima, nödvändiga
och huruvida det finns en rimlig proportion mellan syftet och begränsningen. Bedömningen
innebär en avvägning mellan individuella och samhälleliga intressen och mål. Detta gäller även
centrala delar av den åländska självstyrelselagstiftningen såsom hembygdsrätten, rätten att köpa
fast egendom och näringsrätten. Europadomstolen hade ingen anledning att gå närmare in på
sådana frågor. Det väsentliga i det nu aktuella fallet var myndigheternas långsamhet och
nonchalans.

Ålands fredsinstitut har i ett seminarium om hembygdsrätten i Helsingfors i juni i samband med
Ålandsdagarna bidragit till diskussion om några av dessa frågor. En seminarierapport, där flera
av fredsinstitutets forskare medverkar, publiceras i slutet av oktober. Jag hoppas att fallet
’Ekholm mot Finland’ kan ge tillfälle att reflektera kring de kunskaper som måste finnas och
utvecklas i den åländska förvaltningen och regeringen. Regeringen måste tydligt markera att
hälsonämndens handläggning är oacceptabel. Jag talar här inte om pekpinnar och syndabockar,
utan om en långsiktig strategi i tjänstemanna- och politikerutbildningar där fallet Ekholm kan
användas som ett exempel. På Åland måste det finnas kapacitet att bistå de finska
representanterna inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och kunna föra
fram de åländska resonemangen precis som nu diskuteras i förhållande till EU-domstolen i
Luxemburg.
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