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ABSTRACT 
The European Convention of Human Rights is a fundamental part of international law in 

Europe. According to Article 1 the Convention States have a responsibility to secure the 

fundamental rights to everyone within their jurisdiction. The starting-point is that the States 

have a responsibility to refrain from violating the rights set forth in the Convention, but the 

States also have a positive obligation of acting. Failure of doing this ultimately can result in a 

conviction at the European Court of Human Rights (ECHR). This is the »vertical effect« of 

the Convention. 

This is not, however, the whole picture. In addition, the Convention may have a 

»horizontal effect« – sometimes called drittwirkung, i.e. the Convention may influence the 

relations between Private Parties. The »direct horizontal effect« has not been recognized in 

Swedish Tort Law (the Supreme Court judgement NJA 2007 p. 747). This, however, doesn’t 

exclude various types of »indirect« horizontal effects. This could even be seen as a 

requirement according to the Convention principles, e.g. the principle of subsidiarity, the 

principle of effectiveness and the States positive obligations. 

This paper has found three different types of such »horizontal effect«: The indirect 

»positive« effect, the indirect »negative« effect and the indirect »direct« effect. The first two 

types require the State – through legislation or Court decision – to make active choices: The 

choice of actively securing the Rights violated by another Private Party or the choice of 

refraining from being responsible for complicity when a Private Party has unconventional 

claims against another Private Party. 

The third type have even wider implications for the relations between Private Parties. The 

indirect »direct« horizontal effect means that a national ground of tort liability could be 

influenced by the Protected Interests and Standards of Acting lodged within the Convention, 

as interpreted by the ECHR. In practical terms this would imply that the Swedish national 

grounds of tort liability, could be re-interpreted in accordance with those Protected Interests 

and Standards of Acting. 

This paper has found that the culpa assessment could be open for these Protected Interests 

and Standards of Acting in its assessment formula, but most of the times these would just be 

the starting point. It has also been found that the integrity violation damages and pecuniary 

damages are most open for a re-interpretation in accordance with these Protected Interests and 

Standards of Acting. The recent Supreme Court interlocutory judgement NJA 2015 p. 899 is 

seen as an example for how this is possible within the Swedish national tort law. 
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1. INLEDNING 

1.1 ÄMNET OCH DESS BAKGRUND 
Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna – Europakonventionen1 – är ett folkrättsligt instrument som antogs 

1950. Sverige var tidigt med att underteckna och ratificera konventionen, men det svenska 

förhållandet till den har inte varit oproblematiskt. Sedan 1995 är konventionen svensk lag2 

och regeringsformen (1974:152), RF, innehåller i 2 kap. 19 § en bestämmelse om att lag och 

föreskrift inte får meddelas i strid med konventionen. Signifikativt för Europakonventionen är 

att den är förbunden med en rättslig instans, Europadomstolen3, till vilken de fördragsslutande 

staterna (däribland Sverige) har överlämnat makt. Domstolen är därför Europakonventionens 

främsta uttolkare och dess beslut är bindande för den stat som är föremål för ett klagomål.4 

Den yttersta sanktionen kan bli ekonomisk gottgörelse från staten till den enskilde, efter att en 

enskild har klagat till Europadomstolen.5 

Det sagda innebär inte att nationella domstolar inte kan föregripa detta. Det kan ske genom 

att svenska domstolar meddelar dom eller fattar beslut som helt eller delvis går emot nationell 

rätt, men blir i enlighet med konventionen. Under mitten av 2000-talet etablerade Högsta 

domstolen (HD) i en rad rättsfall en effektiv möjlighet för enskilda att kräva staten på 

skadestånd för att den har kränkt den enskildes rättigheter enligt Europakonventionen, utan att 

det (nödvändigtvis) fanns en ansvarsgrund i svensk skadeståndsrätt.6 

Europadomstolen har dock hittills inte velat utveckla principer om konventionens s.k. 

horisontella effekt mellan enskilda.7 Även Högsta domstolen har uttalat en ovilja att låta 

Europakonventionen vara en direkt ansvarsgrund vid en skadeståndstalan mellan enskilda, s.k. 

direkt horisontell effekt.8 I Sverige tycktes utvecklingen fram till nyligen ha avstannat vid att 

                                                
1 Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna – med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och – och med de tillägg 
som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och 13 till konventionen. Fortsättningsvis benämnd som 
”Europakonventionen” eller ”konventionen”. 
2 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt nedan. 
3 Formellt Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och de fundamentala friheterna, nedan 
benämnd Europadomstolen. 
4 Se artikel 32 och artikel 46. 
5 Se artikel 41. 
6 Se NJA 2003 s. 217, NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295 och NJA 2007 s. 584 samt avsnitt 2. 
7 Se VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz, appl. nr. 24699/94, den 28 juni 2001, ECHR 2001-VI, p. 46 
samt nedan avsnitt 3. 
8 Se NJA 2007 s. 747 samt nedan avsnitt 3. 
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låta konventionen endast ha en mycket begränsad indirekt horisontell effekt.9 Genom NJA 

2015 s. 899 kan måhända ett skifte skönjas där HD hade att avgöra hur Europakonventionen 

förhåller sig till svensk skadeståndsrätt i ett mål mellan enskilda. NJA 2015 s. 899 var en 

mellandom som enbart besvarade själva rättsfrågan och sista ordet är därmed inte sagt. Det 

kan dock inte uteslutas att vi nu under mitten av 2010-talet kan få en lika imponerande 

rättsutveckling likt den tio år tidigare, men nu beträffande enskildas skadeståndsrättsliga 

ansvar när Europakonventionen ligger som grund. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsen har ett brett anslag och avser att belysa och analysera hur Europakonventionens 

ställning mellan enskilda ser ut i svensk skadeståndsrätt i dag, liksom hur den har förändrats 

och vad dess framtida ställning skulle kunna bli. Avsikten är att redogöra för den teoretiska 

basen för konventionens horisontella effekt i allmänhet och undersöka hur och om 

Europakonventionen kan bli en reell och giltig faktor att räkna med i svensk skadeståndsrätt. 

Ämnets vidsträckta karaktär, med såväl konventionsrätt som skadeståndsrätt, innebär att en 

bred beskrivning avses att ges samtidigt som huvudpunkten ändå ligger på de rättsliga 

problemen och möjligheterna. En kärnpunkt är sålunda att utreda hur en rättsutveckling, där 

konventionsrätten får en ökad betydelse inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten, skulle 

kunna se ut. På detta sätt är förhoppningen att följande frågeställningar ska besvaras: 

1) Vilka möjliga horisontella effekter kan Europakonventionen ha mellan enskilda 

privatsubjekt, framför allt vid utomobligatoriskt skadestånd? 

2) Hur kan Europakonventionens skyddade intressen och handlingsnormer påverka 

skadeståndsrätten, särskilt avseende ren förmögenhetsskada sett i ljuset av NJA 2015 

s. 899? 

3) Vilka hänsyn och mothänsyn finns att beakta vid Europakonventionens horisontella 

effekt? 

1.3 METOD 
Det har redan framkommit i avsnittet ovan att arbetet i någon mån är hypotesdrivet, dvs. 

undersökningen inriktar sig på såväl föreliggande horisontella effekter som att utreda vilka 

möjliga horisontella effekter konventionen kan ha. Det ska dock påtalas att detta på intet sätt 

innebär att arbetet på något sätt eftersträvar ett visst resultat. Utgångspunkten har varit att 

                                                
9 Se nedan avsnitt 3, om varianter av indirekt horisontell effekt. 
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söka rättsliga möjligheter för en utvidgning av Europakonventionens horisontella effekt, med 

de begränsningar som står att finna i gällande rätt. Gällande rätt har därför rekonstruerats 

i enlighet med det arbetssätt som är välkänt för rättsdogmatisk metod, men effekterna och 

tillämpningen av gällande rätt har analyserats och problematiserats i enlighet med 

rättsanalytisk metod. 

Arbetet har strävat efter att vara analytiskt och inte normativt. Det vill säga i den 

undersökande delen har frågorna ”hur” och ”varför” varit vägledande, medan frågan ”bör” 

inte har behandlats med mindre än att det finns en rättsvetenskaplig diskussion att falla 

tillbaka på. 

Undersökningen är utforskande och analyserande, eftersom juridiken vinner på att arbeta 

med öppna system där olika argument stödjer varandra. Andersson förespråkar en bred och 

öppen argumentation som metod för rättsvetenskapen och ifrågasätter det deduktiva 

arbetssättet där juridiken är en uppställning av argument i en hierarkisk ordning. En öppen 

argumentation har fördelen att olika delar stödjer varandra i det invecklade system som är det 

undersökta rättsområdet. På det sättet hakar de olika delarna i varandra så att helheten förstås 

genom delarna, och delarna förstås genom helheten.10 

Rättsdogmatiken är den mest använda av de rättsvetenskapliga metoderna, men den är inte 

okritiserad.11 Att arbeta rättsdogmatiskt har beskrivits som att endast försöka fastställa 

gällande rätt. Det innebär dock inte att en rättsdogmatisk undersökning inte kan vara analytisk 

i ordets gängse mening. Kleineman har beskrivit rättsdogmatikens uppgift som att ”tolka 

’gällande rätt’”.12 En tolkning kräver således att rättsvetenskapsmannen också gör ett, 

i intellektuell mening, analytiskt arbete. Det har därför föreslagits att rättsdogmatisk metod 

skulle kunna kallas rättsanalytisk metod.13 

Sandgren anser dock att rättsdogmatiken bara tveksamt kan kvalificera sig som 

vetenskaplig metod. Metoden uppfyller inte kravet på generaliseringar och dess resultat ”är 

inte fullt ut intersubjektivt prövbara”.14 För Sandgren är rättsdogmatiken ett arbetssätt som 

                                                
10 Se Andersson, H., ”Prolegomena – introduktion till en skyddsändamålslära”, JT 1994–95 s. 392–414, på 
s. 397 f, där han förespråkar den ”topiska metoden”, men uttalandet tas här som intäkt för ett tankesätt snarare än 
en metod. 
11 Se Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, i Karnell, Gunnar, Kur, Annette, Nordell, 
Per Jonas, Westman, Daniel, Axhamn, Johan & Carlsson, Stephan (red.), Liber Amicorum Jan Rosén, Eddy.se 
AB, Visby, 2016 [cit. Sandgren], s. 721 f. 
12 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 
1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013 [cit. Kleineman, Rättsdogmatisk metod], s. 25. Sandgren, en förespråkare för 
rättsanalysen, har kallat Kleinemans inställning för ”den rådande” synen på rättsdogmatiken, se Sandgren, s. 723. 
13  Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24 f. 
14 Se Sandgren, s. 724. 
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kan lämpa sig för praktikern som behöver göra rättsutredningar, men en rättsvetenskapsman 

bör ha större ambitioner.15  

Ambitionen med det här arbetet har varit att rekonstruera det vi känner till om 

Europakonventionens horisontella effekt i svensk rätt, men därefter ta steget vidare för att 

analytiskt granska möjligheterna för en utvidgning av denna effekt. Den vägledande principen 

har varit att de grundläggande fri- och rättigheterna i Europakonventionen är reella och därför 

måste ha reella konsekvenser även på privaträttens område. Det här arbetet går alltså längre än 

att bara fastställa och tolka gällande rätt. 

En rättsanalytisk metod ska enligt Sandgren inte sättas i motrelation till rättsdogmatisk 

metod. Även rättsanalysen inleder oftast med att fastställa gällande rätt – men den kan välja 

att göra det genom att använda andra källor än de rättskällor som rättsdogmatiken använder.16 

En rättsanalytisk metod är också öppen för att undersökningen intar ett visst perspektiv 

eller låter sig vägledas av vissa principer eller värderingar, som t.ex. rättssäkerhet eller 

rättighetsteori.17 Ett grundläggande krav för att uppnå vetenskaplighet kräver dock att 

författaren tydligt deklarerar att han låter en sådan princip eller värdering vara vägledande – 

och givetvis måste undersökningen vara objektiv och saklig. 

Fördelen med en rättsanalytisk metod i det här arbetet innebär alltså att det grundläggande 

arbetssättet som är välkänt från rättsdogmatiska undersökningar kan användas, men att 

undersökningen kan vägledas i enlighet med ett visst synsätt, nämligen att 

Europakonventionens grundläggande rättigheter har en reell funktion i rätten. 

Den här funktionen har av Schultz formulerats som att grundläggande rättigheter har (1) en 

hierarkisk placering över annan positiv rätt, (2) en form av oftast universell karaktär, dvs. de 

gäller generellt och för alla människor, och (3) en särskild relation till traditionella rättskällor, 

såsom att rättigheterna ”antas gälla, i någon bemärkelse, oavsett om det finns positivrättsligt 

stöd [eller inte]”.18 

Faran med en rättsanalytisk metod kan i det här sammanhanget vara att undersökningen 

färgas av den här vägledande principen, så att det närmast blir ett syfte i sig att främja ett visst 

                                                
15 Se a. a., s. 724. 
16 Se a. a, s. 724. Jfr Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 21, om att rättsdogmatiken använder lagstiftning, 
rättspraxis, lagförarbeten och juridisk litteratur som rättskällor. 
17 Jfr Sandgren, s. 725. 
18 Se Schultz, Mårten, ”Nya argumentationslinjer i skadeståndsrätten – rättighetsargumentet”, SvJT 2011 
s. 989–1018 [cit. Schultz, ”Nya argumentationslinjer”], på s. 990 f, som dessutom menar att grundläggande 
rättigheter ska uppfattas ”som normativt transcendentala”, med tillägget att en sådan uppfattning av vissa ses 
med viss skepsis p.g.a. kopplingen till naturrätten. 
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synsätt eller vissa värderingar. En sådan metodologisk ansats kan snarast beskrivas som 

rättspolitisk metod.19 

Oavsett vilken rättsvetenskaplig metod man än arbetar efter, så blir frågan i vilken mån ett 

rättsvetenskapligt arbete får innehålla värderingar. Enligt Agell måste rättsvetenskapen 

innehålla värderingar för att kunna bli nyttiga för den praktiska juridiken, och bidra till 

utveckling till gällande rätt. Det viktiga är bara att rättsvetenskapsmannen uppfyller kraven på 

vetenskaplighet, vilket i Agells mening innebär ”logisk, saklig och intellektuell rationalitet”.20 

Det här är en balansgång och därför har det under arbetets gång vinnlagts om att ändå hålla 

de mesta av värderingar borta från den undersökande delen. Det betyder inte att en läsare ändå 

kan uppfatta vissa delar som värderande eller vinklade, även om det skett omedvetet. 

Svårigheterna med allt som berör konventionsrätten blir att definiera vad det egentligen är. 

Är konventionsrätten ett eget rättsområde? Är det en del av svensk rätt eller är det en del av 

internationell rätt eller både och samtidigt? Eller en typ av sui generis-rätt? 

Utgångspunkten i arbetet är att Europakonventionen är en del av svensk rätt. Det stöds dels 

på att den av lagstiftaren är inkorporerad som svensk lag – lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, hädanefter kallad inkorporeringslagen – dels att den tillämpas av 

Högsta domstolen som en rättskälla som den måste förhålla sig till.21 

Eftersom Europakonventionen är tillämplig i alla de stater som har ratificerat den, blir det 

också relevant att i någon mån ta del av diskussionen om konventionen i allmänhet och dess 

horisontella effekt i synnerhet i utländsk rättsvetenskap. Därför redovisas och diskuteras 

också resonemang från utländsk doktrin på området, liksom att vissa utländska rättskällor 

behandlas, främst från tysk rätt. Det kan diskuteras om detta låter sig göras, eller om utländsk 

rättsvetenskap blir för inriktad på de där rådande inhemska förhållandena för att bli relevant i 

en svensk kontext. Här har valet ändå blivit att betrakta Europakonventionen som en inom 

konventionsstaterna gemensam rättskälla.22 

                                                
19 Se Sandgren, s. 727. 
20 Agell, A., ”Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen”, SvJT 2002 s. 243–260, på s. 244 ff. 
21 Se t.ex. NJA 2005 s. 462 (”Lundgrenmålet”), NJA 2005 s. 805 (”Åke Green”) och NJA 2015 s. 899 
(”Blockadfallet”). 
22 Utgångspunkten att se Europakonventionen som en del av svensk rätt, gör dock inte nödvändigtvis 
framställningen immun metodologiska problem som är kända från den komparativa metoden. Den 
komparativrättslig metoden kräver t.ex. en medvetenhet om att rättsliga klassifikationer liksom vilket perspektiv 
åskådarens intar kan påverka resultatet.  I någon mån kan sådana problem kringgås genom att forskaren antar ett 
funktionalistiskt perspektiv där komparatisten placerar sig på en neutral punkt, frigjord från inhemska rättsliga 
kvalificeringar och begrepp, se vidare Valguarnera, Filippo, Den komparativa metoden, i Korling, Fredric & 
Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 141 ff. 
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Det sagda innebär så här långt att den noggranna läsaren av den vidare framställningen kan 

finna inslag av såväl rättspolitisk metod som rättsdogmatisk, och kanske även 

komparativrättsliga inslag. Metodologiskt måste inte detta vara ett problem. Sandgren menar 

tvärtom att det inte finns några skarpa gränser mellan vare sig den rättsdogmatiska, den 

komparativa, den rättsanalytiska eller rättspolitiska metoden; fördelen med just den 

rättsanalytiska metoden är att den kan tillåtas – med fördel – ha inslag av de övriga 

metoderna.23 

Den metodologiska debatten om rättsdogmatik och rättsanalys, vad som skiljer dem och 

vad som förenar dem, leder till att det inte är självklart att sätta etikett på den metod som 

använts i det här arbetet. Den precisering som Sandgren ändå gör av den rättsanalytiska 

metoden innebär dock att arbetet lättast kan förstås i en sådan metodologisk ram. 

1.4 MATERIAL 
Genom att det föreliggande arbetet är inriktat på horisontella effekter vid utomobligatoriskt 

skadestånd är givetvis skadeståndslagen (1972:207), SkL, den viktigaste lagstiftningen på 

området. Därutöver utgör praxis från Högsta domstolen och Europadomstolen en kärna 

i materialet. Genom att mycket av skadeståndsrätten bygger på allmänna principer har också 

erkända lagkommentarer varit värdefulla för tolkning och förståelse av rättsområdet, liksom 

rättsvetenskaplig litteratur på främst svenska, även om en del engelskspråkig doktrin också 

förekommer. En stor del av det som skrivits på området ”skadeståndsrätt och horisontell 

effekt” har författats av Håkan Andersson. Det återspeglas också i materialet. Det är måhända 

inte oproblematiskt att en så stor del av materialet kommer från samma hand, men detta har 

balanserats upp genom att – om möjligt – peka på likartade eller motsatta uppfattningar hos 

andra, liksom att det här arbetets författare själv har försökt att problematisera och i vissa fall 

förhålla sig polemiskt till uppfattningar i doktrinen. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Förutom att endast doktrin på svenska och engelska har beaktats, har även andra nödvändiga 

begräsningar av arbetet skett. Läsaren förutsätts ha tämligen goda kunskaper om 

skadeståndsrättens elementära delar såsom skadeståndets syfte och rättspolitisk funktion, 

grundläggande ansvarsfrågor, liksom kausalitet och adekvans etc. Det som ligger innanför 

                                                
23  Se Sandgren, s. 729. 
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syftet är mer avancerade skadeståndsfrågor som ansvarets förutsättningar och gränser och 

abstraktioner om handlingsnormer, värderingsstandarder och principen om skyddat intresse.  

1.6 DISPOSITION 
Efter den här inledningen (avsnitt 1), ges en historisk överblick av Europakonventionens 

allmänna ställning i svensk rätt och konventionsrättens utveckling i Sverige (avsnitt 2). 

Avsnitt 3 kommer att behandla den teoretiska basen kring Europakonventionens horisontella 

effekt, där de svenska förhållandena står i förgrunden. I avsnitt 4 följer sedan en mer 

djuplodad skadeståndsrättslig diskussion om hur konventionens skyddsintressen och 

handlingsnormer kan samspela med svensk skadeståndsrätt. Den sista delen (avsnitt 5) 

kommer sedan att i korthet sammanfatta slutsatserna av arbetet. 

1.7 BEGREPP OCH TERMINOLOGI M.M. 
För att underlätta läsningen kommer centrala rättsfall från HD att ges ett namn. Detta följer 

det nya bruk som HD själv har intagit i sina domskäl under senare tid (t.ex. NJA 2005 s. 462, 

”Lundgrenmålet”). Detta innebär också en viss harmonisering med Europadomstolens domar 

som namnges med parternas namn (ex. Evaldsson m.fl. mot Sverige). Fullständig referens till 

Europadomstolens avgöranden återfinns i första fotnoten och källförteckningen. 

Om det i löpande text hänvisas till en artikel (ex. ”artikel 8”), avser det artikeln 

i Europakonventionen. När andra rättskällor används där dylika artiklar förekommer, anges 

det tydligt. Artiklar i Europakonventionens tilläggsprotokoll kommer att förkortas P1, P2 etc. 

för protokollet följt av kort divis och artikelns nummer i aktuellt protokoll, ex. ”P1-1” för 

artikel 1 i tilläggsprotokoll 1. 

I löpande text kan begreppet ”domstolen” såväl åsyfta Europadomstolen som Högsta 

domstolen eller annan nationell domstol. När så sker är förhoppningen att det tydligt ska 

framgå av sammanhanget exakt vilken domstol som avses.  
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2. EUROPAKONVENTIONEN OCH DEN SVENSKA 
RÄTTSUTVECKLINGEN FRÅN 1950-TALET 

2.1 EUROPAKONVENTIONEN – FRÅN ARROGANS TILL LAG 

2.1.1 En europeisk konvention om mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter 

Europarådets stadga antogs och undertecknades av staterna i London 1949. Den nya 

organisationen var ett resultat av de strömningar som uppstått efter andra världskriget, där 

tankar om ett utvecklat europeiskt samarbete uppkommit.24 

I inledningen av stadgan slår Europarådets medlemsstater i artikel 1 fast att ”Syftet med 

Europarådet är att skapa en fastare enhet mellan medlemsstaterna för att skydda och 

förverkliga ideal och principer som utgör deras gemensamma arv och underlätta deras 

ekonomiska framåtskridande”.25 

Även om Europarådet hade ett brett anslag från början – samarbetet skulle beröra frågor 

som bland annat socialförvaltning, kultur och vetenskap – kom framför allt frågorna om 

mänskliga rättigheter och individens frihet att stå i främsta rummet. Det var ett resultat av de 

övergrepp och kränkningar som Europa hade sett och upplevt under andra världskriget.26 Av 

den anledningen tog Europarådets parlamentariska församling redan under dess första session 

1949 initiativet till en beredning av en konvention till skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. Året efter, 1950, var konventionstexten klar och staterna 

kunde ratificera konventionen. Sverige var tidigt ute att ratificera konventionen den 4 februari 

1952 och året efter trädde konventionen i kraft.27 

Efter detta levde Europakonventionen under lång tid en tillbakadragen tillvaro i Sverige. 

Det berodde till stor del på att den svenska inställningen var att Sverige redan levde upp till 

konventionen och att några särskilda åtgärder från staten inte behövde vidtas.28  

Det fanns också, främst inom den politiska ledningen, en motvilja att se 

Europakonventionen och i förlängningen Europadomstolen som något som kunde konkurrera 

                                                
24 Pellonpää, Matti, Europeiska människorättskonventionen, Talentum, Helsingfors, 2007, s. 1. 
25 Se Europarådets stadga (ETS No. 001), antagen 5 maj 1949 i London. Översättning från Pellonpää, s. 1. 
26 Pellonpää, s. 2. 
27 Endast Förenade kungariket och Norge ratificerade konventionen före Sverige. Den stat som senast (per 
december 2016) ratificerade konventionen var Monaco 2005. Hittills har 47 stater ratificerat konventionen. Se 
Chart of signatures and ratifications of Treaty 005, Europarådet, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/treaty/005/signatures, hämtad den 28 december 2016. 
28 Jfr prop. 1951:165, s. 11: "En granskning av de i konventionen upptagna rättigheterna ger vid handen, att det 
i beskrivningen av desamma icke lärer möta något hinder för Sverige att ansluta sig till konventionen". 
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med riksdagens lagstiftningsmakt och regeringens verkställande makt.29 Det går till och med 

att tala om en närmast arrogant inställning inom det svenska etablissemanget.30 Detta tog sig 

uttryck bland annat genom att Sverige inledningsvis inte erkände Europadomstolens 

kompetens, utan det skedde först 1966 och då begränsat till en femårsperiod, något som 

därefter fortsatte att förlängas med endast fem år i taget.31 

2.1.2 Sporrong och Lönnroth – Sverige fälls i Europadomstolen 

Sverige hade alltså en styvmoderlig syn på Europakonventionen under de första decennierna 

efter dess tillkomst. Det kom dock att ändras i början av 1980-talet i och med fallet Sporrong 

och Lönnroth mot Sverige, där Europadomstolen slog fast att Sverige i en fundamental aspekt 

inte levde upp till artikel 6 och artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 (P1-1).32 

Målet rörde två fall som hade sitt ursprung i de stora omregleringarna av nedre Norrmalm 

i Stockholm under 1960- och 1970-talen. De två klagandena, Sporrong och Lönnroth, ägde 

båda varsin fastighet som omfattades av expropriationstillstånd och byggnadsförbud under 

lång tid, i ena fallet över två decennier. Eftersom fastigheterna hade denna belastning var det 

svårt för klagandena att kunna nyttja fastigheterna full ut eller att sälja dem.33 

Europadomstolen ansåg att trots att såväl expropriationstillståndet och byggnadsförbudet 

hade stöd i lag, var det inte i enlighet med P1-1 att under så lång tid behöva leva med att 

fastigheterna hade den tunga belastningen. Europadomstolen menade att deras respektive 

äganderätt blev ”precarious and defeasible”.34 

Att Sverige kunde kränka äganderätten i P1-1 var i sig ett hårt slag mot den svenska synen 

på konventionen, men ett än hårdare slag var att Sverige förklarades ha kränkt 

rättssäkerhetsprinciperna i artikel 6. Besluten om expropriationstillstånden var nämligen inte 

överklagbara och det ansågs inte leva upp till rätten till en rättvis rättegång, i synnerhet 

”access to court” enligt artikel 6.35 

                                                
29 Jfr Kleineman, Jan, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling”, JT 2008–09 
s. 546–563 [cit. Kleineman, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling”], på s. 546, 
som hänvisar till det närmast mytiska uttalandet av Olof Palme. Denna ska ha kallat Europakonventionen för 
”Gustaf Petréns lekstuga”. Se också Andersson, Håkan, ”EKMR:s varierande horisontella effekter på̊ olika 
civila krav – problem och konstruktiva möjligheter”, JP 2/2013 s. 249–271 [cit. Andersson, ”EKMR:s 
varierande horisontella effekter”], på s. 250. 
30 Jfr Schultz, ”Nya argumentationslinjer”, s. 1000. 
31 Se prop. 1993/94:117, s. 11. 
32 Se Sporrong och Lönnroth mot Sverige, appl. nr. 7151/75; 7152/75, den 23 september 1982, Serie A nr. 52. 
33 Se a. a., p. 9–30. 
34 Se a. a., p. 60. 
35 Se a. a., p. 86. 
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Efter Sporrong och Lönnroth öppnades dammluckorna och svenskarna blev medvetna om 

att det fanns ett rättighetsskydd även för dem. Svenska mål blev till och med 

överrepresenterade i Europadomstolen.36 Fler mål som också slog ned på hur den svenska 

förvaltningen var organiserad, särskild med anledning av att många förvaltningsbeslut inte 

kunde överklagas och i vart fall inte till en domstol följde, t.ex. Pudas mot Sverige37 och 

Bodén mot Sverige38. Detta resulterade i att Sverige såg över processreglerna och att lagen 

(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut39 antogs, för att undvika att Sverige 

fortsatte att bryta mot artikel 6 på samma grunder som i Sporrong och Lönnroth.40  

2.1.3 Europakonventionen blir svensk lag 

Efter att 1988 års rättsprövningslag antagits hade en del av problemen som Sverige stod inför 

lösts. Det fanns dock en politisk vilja att fortsätta integrera konventionen i svensk rätt och 

tydliggöra dess ställning. 1994 skedde därför en grundlagsändring där det i 2 kap. 23 § RF 

fastslogs att ingen lag eller föreskrift fick meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund 

av Europakonventionen.41 Efter 2010 års grundlagsreform (2010:1408) återfinns numera 

samma skrivelse i 2 kap. 19 § RF.42 Samtidigt antogs också lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (inkorporeringslagen).43 

Bakgrunden till lagen var enligt motiven dels den utveckling som skett i landet, men det 

fanns också ett intresse av att inför det stundande medlemskapet i Europeiska unionen försöka 

efterlikna hur andra länder förhöll sig till konventionen; den svenska ordningen ansågs 

ovanlig i ett europeiskt perspektiv. Som en tredje aspekt framhölls också att en inkorporering 

skulle tydliggöra konventionens betydelse i Sverige och klargöra dess ställning i den 

nationella rätten, vilket skulle resultera i att ”den enskilde medborgaren kan få ett starkare 

skydd för de medborgerliga fri- och rättigheter som regleras i konventionen”.44 I motiven 

                                                
36 Se Schultz, ”Nya argumentationslinjer”, s. 1001. 
37 Pudas mot Sverige, appl. nr. 10426/83, den 27 oktober 1987, Serie A nr. 125-A. 
38 Bodén mot Sverige, appl. nr. 10930/84, den 27 oktober 1987, Serie A nr. 125-B. 
39 Lagen ersattes 2006 med lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut enligt vilken Högsta 
förvaltningsdomstolen ska pröva vissa regeringsbeslut gentemot just Europakonventionens artikel 6. 
40 Se vidare Ehrenkrona, Carl Henrik, ”Europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige”, 
Mennesker og Rettigheter, vol. 6, 1988, s. 42–46. 
41 Se prop. 1993/94:117. 
42 Se prop. 2009/10:80. 
43 Jfr även prop. 1993/94:117, s. 6. 
44 Se a prop., s. 12. 
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sades också att om Europakonventionen blev svensk lag skulle fler mål om fri- och rättigheter 

kunna slutbehandlas vid svenska domstolar och myndigheter, snarare än i Europadomstolen.45 

Att svenska domstolar och myndigheter skulle direkttillämpa Europakonventionen, skulle 

kunna leda till ett effektivare rättighetsskydd, eftersom artikel 35 innebar ett nålsöga som 

måste passeras för att få en prövning i Europadomstolen. Tanken som kommer till utryck i 

motiven är därför god, men det finns kritiker som menar att inkorporeringen bara blev en 

halvmesyr.46 Förhållandet mellan den nationella rätten och rättighetsskyddet blev inte 

tydliggjort och det infördes inga tydliga skrivningar om hur kränkningar av 

Europakonventionen på ett effektivt sätt skulle beivras.47 

2.2 STATENS SKADESTÅNDSANSVAR PÅ KONVENTIONSGRUND 

2.2.1 NJA 2003 s. 217 (”Holm II-målet”) – Mot en konventionskonform tolkning 

Eftersom inkorporeringen blev ”en halvmesyr” så behövdes en väg framåt för att 

rättighetsskyddet inom nationell rätt skulle bli effektivt. Det blev skadeståndsrätten som fick 

ta den nödvändiga rollen.48 En rättighet är sällan mycket värd om det inte går att hävda den 

i ett sammanhang där den är förenad med en sanktion för den som kränker rättigheten. 

Skadeståndsrätten är därför väl lämpad för detta ändamål.49 

I NJA 2003 s. 217, ett mål som har kallats ”Holm II”,50 lyftes frågan om staten kunde bli 

skadeståndsskyldig enbart på grundval av Europakonventionen. För att förstå bakgrunden 

krävs en kort redogörelse för när det allmänna kan bli skadeståndsskyldig enligt 

skadeståndslagen. I 3 kap. 2 § SkL fastslås att stat och kommun bär skadeståndsansvar för ”fel 

och försummelse vid myndighetsutövning”. Det är ett culpaansvar som avses, även om 

lokutionen ”fel” kan leda tankarna till en objektiv måttstock. Anledningen till att lagstiftaren 

valde formuleringen beror på att man ville fånga upp det allmännas ansvar som juridisk 

person, utan hänsyn till om det går att identifiera vilken fysisk person vid myndigheten som 

                                                
45 Se a prop., s. 12. 
46 Se Bernitz, Ulf, ”Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr”, JT 1994–05 s. 259–269. 
47 Jfr Schultz, ”Nya argumentationslinjer”, s. 1001 f. 
48 Jfr Schultz, Mårten, ”Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst”, JT 2007–08 s. 140–147 [cit. 
Schultz, ”Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst”], på s. 142 f. 
49 Se Schultz, a. a., s. 142 f. 
50 Jfr Cameron, Iain, ”Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna”, SvJT 2006 s. 553–
588, på s. 572. 
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varit oaktsam (s.k. anonym culpa), eller när flera personer tillsammans orsakat den 

oaktsamma handlingen (s.k. kumulerad culpa).51 

Käranden, Holm, förde i målet en skadeståndstalan mot staten för att ett skatteärende inte 

hade avgjorts inom skälig tid enligt i första hand artikel 6 i Europakonventionen och i andra 

hand enligt 3 kap. 2 § SkL. Grunden var ”att statens anordnande av domstolssystemet för 

prövning av skattemål […] är en följd av fel eller försummelse”,52 men båda underrätterna 

ansåg att rättegångshinder förelåg till följd av 3 kap. 7 § SkL som prekluderar en talan mot de 

högsta statsorganens beslut. 

HD gjorde en annan bedömning, men avgjorde inte målet i sak utan återförvisade målet till 

tingsrätten efter att ha konstaterat att ”[f]rågan om [Holm] har rätt till skadestånd för den 

påstådda kränkningen av hans rättigheter enligt Europakonventionen och vilka rättsregler som 

i så fall skall tillämpas är ett spörsmål rörande själva saken och borde inte ha tagits upp som 

en fråga om rättegångshinder”. Även om domskälen är korta och HD nästan summariskt drar 

upp riktlinjerna för hur skadeståndsansvar för det allmänna kan uppkomma när ansvar endast 

grundar sig Europakonventionen, var det ändå en tydlig fingervisning om att domstolen tog 

ett stort steg mot en konventionskonform tolkning av svensk rätt.53 

Det var vid tiden, och är kanske fortfarande, inte helt okontroversiellt att staten skulle 

kunna bli skadeståndsskyldig på enbart konventionsrättslig grund. Justitiekanslern uttalade i 

sammanhanget att det förvisso vore olämpligt att enskilda ska vända sig till Europadomstolen 

varje gång Sverige kränker en konventionsrättighet, men han var av den uppfattningen att det 

skulle krävas lagändring eftersom det inte fanns en nationell ansvarsregel att stödja sig på.54 

2.2.2 NJA 2005 s. 462 (”Lundgrenmålet”) – Ideellt skadestånd direkt grundat på 

Europakonventionen 

I NJA 2005 s. 462 (”Lundgrenmålet”) hade en tidigare misstänkt yrkat på skadestånd för 

inkomstförluster och ideell skada, grundat på att staten genom åklagarmyndigheten hade 

underlåtit att väcka åtal inom skälig tid. Den underlåtenheten var enligt käranden 

skadeståndsgrundande enligt både Europakonventionen och skadeståndslagen. Högsta 

domstolen fastslog att artikel 6 i Europakonventionen ger var och en rätt till en rättegång inom 

                                                
51 Se prop. 1972:5, s. 496. Se vidare Kleineman, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens 
utveckling”, s. 549. 
52 Se tingsrättens domskäl i NJA 2003 s. 217. 
53 Jfr Kleineman, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling”, s. 548. 
54 Se Lambertz, Göran, ”Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden – trender och ersättningsmöjligheter”, 
JT 2004–05 s. 3–24, på s. 9 f. Se även Kleineman, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens 
utveckling”, s. 548 f., som antar en i viss mån polemisk ställning gentemot Lambertz. 
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skälig tid. Domstolen konstaterade också att det hade tagit sju år mellan tidpunkten då han 

delgavs misstanke till dess åtal väcktes. HD ansåg att den långa handläggningen var oskälig 

från och med det femte året av handläggningen och käranden tillerkändes ersättning för ren 

förmögenhetsskada för utebliven inkomst.  

Beträffande kravet på ideellt skadestånd gjorde HD några banbrytande uttalanden. Till att 

börja med konstaterade HD att ideell kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL förutsätter en 

allvarlig kränkning genom brott som innefattar ett angrepp mot någons person, frihet, frid 

eller ära. Något sådant brott var det dock inte tal om och därför kunde inte en 

direkttillämpning av 2 kap. 3 § SkL ske. HD stannade dock inte där utan konstaterade att vid 

konventionskränkningar tillerkänner Europadomstolen normalt ersättning även för icke-

pekuniär skada som skälig gottgörelse enligt artikel 41.55  Eftersom Sverige har en skyldighet 

att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 för att förebygga och kompensera 

rättighetskränkningar får ”övervägande skäl anses tala för att ideellt skadestånd skall kunna 

dömas ut även av svensk domstol”. HD avslutar resonemanget med: ”Det måste betraktas som 

en naturlig utgångspunkt att vid prövningen av anspråk på sådant skadestånd ta hänsyn till 

Europadomstolens praxis, låt vara att det inte finns någon på konventionen grundad 

skyldighet att exakt följa denna”. Käranden erhöll därför även ideellt skadestånd direkt 

grundat på Europakonventionen vilket kallats för ”modern skadeståndsrättslig historia”.56 

2.2.3 Fler rättighetskränkningar blir ersättningsberättigade 

2.2.3.1 NJA 2007 s. 295 (”Frihetsberövandefallet”) – En metod för skadeståndsskyldighet  

Efter det banbrytande avgörandet i ”Lundgrenmålet” (NJA 2005 s. 462) följde fler mål där 

staten förklarades skyldig att betala ideellt skadestånd direkt på konventionen. I NJA 2007 

s. 295 – som var en ”hissprövning”57 – hade HD att avgöra huruvida den kärande kunde ha 

rätt till skadestånd för långvarig häktning med restriktioner. Kärande hade som första grund 

inte åberopat skadeståndslagen, utan konventionens artikel 5 om rätt till frihet och säkerhet.58 

                                                
55 Högsta domstolen hänvisar till Kudla mot Polen, appl. nr. 30210/96, den 26 oktober 2000, ECHR 2000-XI. 
56 Se Kleineman, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling”, s. 553. Jfr också, 
Andersson, Håkan, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten (Bok 1), Iustus förlag, Uppsala, 2013 [cit. Andersson, 
Ansvarsproblem], s. 584. 
57 Jfr 56 kap. 13 § rättegångsbalken, RB, (1942:740) 
58 Kärande ansåg också att rätt till skadestånd förelåg enligt lag (1998:714) om ersättning för frihetsberövande 
och andra tvångsåtgärder.  
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Kärande ansåg nämligen att häktningen stod i strid med artikel 5.359 och att staten därför var 

skadeståndsskyldig enligt artikel 5.5, som uttryckligen ger rätt till skadestånd. 

I domskälen refererade HD till avgörandet i ”Lundgrenmålet” (NJA 2005 s. 462) och 

konstaterade att det inte finns anledning till att göra skillnad på ersättning grundat på artikel 5 

eller artikel 6 (som fallet var i 2005 års avgörande). HD fortsatte med att ställa upp något som 

närmast måste anses vara en metod för hur man ska hantera en konventionskränkning i svensk 

domstol.60 Först ska rätt till ersättning ske enligt inhemsk skaderättslig lagstiftning. För det 

fall skadeståndsskyldighet inte kan fastställas utifrån denna, ska en fördragskonform tolkning 

göras, där motivuttalanden eller inhemsk praxis bortses från, till förmån för praxis från 

Europadomstolen. Om inte heller det är tillräckligt för att fastställa skadeståndsskyldighet, ska 

en öppen prövning göras kring huruvida en kränkning har skett och om skadestånd bör utgå 

utan annat rättsligt stöd annat än Europakonventionen. 

HD:s svar på prejudikatfrågan i ”hissprövningen” blev följaktligen att skadestånd kunde 

tillerkännas kärande även utöver vad som följer av svensk lagstiftning, såsom 

skadeståndslagen och frihetsberövandelagen. 

2.2.3.2 NJA 2007 s. 584 (”Läkarundersökningsfallet”) – Alla konventionskränkningar 

kan vara ersättningsberättigade 

Bara några månader senare tog HD ett sista stort kliv framåt. I ”Frihetsberövandemålet” och 

i ”Lundgrenmålet” hade man (kanske medvetet) hållit domskälen knutna till en specifik 

artikel i konventionen, nämligen artikel 5 respektive artikel 6. I oktober 2007 tog man sista 

steget: Alla konventionskränkningar kan leda till ersättning i svensk domstol. 

I målet hade en barnfamilj stämt staten på bland annat ideellt skadestånd för kränkning av 

rätten till skydd för privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Bakgrunden 

var att barnen – inom ramen för ett ärende enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) – hade utsatts för en läkarundersökning eftersom det fanns misstanke 

om övergrepp. Misstankarna avskrevs dock snart därefter. Beslutet att genomföra en 

läkarundersökning hade tagits av polismyndigheten utan stöd i lag.61 Föräldrarnas samtycke 

hade därför krävts. Beslutet hade därför enligt HD inneburit en otillåten inskränkning av 

rätten till privatliv i artikel 8. 
                                                
59 Artikel 5.3 lyder i utdrag: ”Var och en som är arresterad eller på̊ annat sätt berövad friheten […] skall utan 
dröjsmål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall 
vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning i avvaktan på̊ rättegång.” 
60 Se vidare Schultz, ”Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst”, s. 146. 
61 Socialtjänsten hade enligt HD däremot kunnat fatta beslut om läkarundersökning inom ramen för ett LVU-
ärende, men inte polismyndigheten. 
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Enligt den metod som tidigare fastställts av HD prövade domstolen därför statens 

skadeståndsskyldighet. Eftersom varken skadeståndslagen eller en konventionskonform 

tolkning av denna kunde grunda skadestånd, ansåg sig HD nödgad att undersöka möjlighet till 

skadestånd direkt grundat på Europakonventionen. Domstolen hänvisade till de tidigare 

avgörandena och konstaterade att de två målen rörde specifika artiklar. Enligt HD var dock 

frågan i det aktuella fallet om principen skulle ha ett vidare tillämpningsområde. Principen 

innebär, enligt HD:s domskäl, att ”i den mån Sverige har en förpliktelse att gottgöra 

överträdelser av de angivna artiklarna i Europakonventionen genom en rätt till skadestånd och 

denna förpliktelse inte kan uppfyllas genom en tillämpning av nationell skadeståndsrätt ens 

efter en fördragskonform tolkning, så får förpliktelsen uppfyllas genom att skadestånd döms 

ut utan särskilt lagstöd”. Skäl att begränsa sig till artiklarna 5 och 6 ansågs därför saknas. HD 

införde alltså en generell rätt till skadestånd när det allmänna har kränkt en 

konventionsrättighet.62 

HD avslutade med att konstatera att ekonomisk ersättning inte alltid är nödvändigt 

remedium för kränkning enligt Europadomstolens egen praxis beträffande artikel 41. 

Nedsättande av en brottspåföljd kan också vara en kompensation när så är tillämpligt. 

Sveriges förpliktelser enligt konventionens artikel 13 är att tillhandahålla ett effektivt 

rättsmedel, men det inbegriper inte nödvändigtvis att det måste utgå skadestånd. För 

barnfamiljen fanns dock ingen annan gottgörelse än den ekonomiska och HD fastställde ett 

ideellt skadestånd grundat direkt på Europakonventionen. 

2.3 SAMMANFATTNING 
Europakonventionen ratificerades tidigt av Sverige, men levde en undanskymd tillvaro de 

första decennierna. Det går till och med att tala om en inledningsvis arrogans från Sverige, 

vilket bland annat kom till uttryck genom att Europadomstolens kompetens inte erkändes 

redan från början. I och med Sporrong och Lönnroth inleddes en ny era. Det stod klart för 

såväl politiker som medborgare att Sverige kunde bryta mot Europakonventionen. Målet 

ledde till lagändringar och en förändrad syn i allmänhet på fri- och rättigheter. Efter att 

Europakonventionen hade blivit svensk lag och en hänvisning till konventionen förts in 

i regeringsformen, slog HD i förhållandevis snabb takt i en serie avgöranden fast, att 

skadestånd kunde utgå till enskilda vars rättigheter har kränkts av det allmänna, utan annat 

stöd än konventionen. 

                                                
62 Jfr Kleineman, ”Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling”, s. 556. 
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3. EUROPAKONVENTIONENS VERKAN MELLAN 
ENSKILDA – HORISONTELL EFFEKT 

3.1 RELATIONEN VERTIKAL EFFEKT OCH HORISONTELL EFFEKT 
Redan en läsning av Europakonventionens artikel 1 leder tanken till att det är staterna, ”de 

höga fördragsslutande parterna”, som konventionen riktar sig till. Riktigt nog är det också 

staterna som har undertecknat och ratificerat konventionen och därmed gjort ett folkrättsligt 

åtagande att garantera de fri- och rättigheter som konventionen uttrycker. Enligt allmänna 

folkrättsliga principer blir en stat ansvarig för de folkrättsliga överträdelser som någon del av 

det allmänna gör, oavsett om det är verkställande, lagstiftande eller dömande myndigheter.63 

Dessutom kan endast staterna bli föremål för en talan i Europadomstolen, eftersom artikel 35 

medför att ett anspråk som inte riktar sig mot en stat ska avvisas.64 

Staten är därmed ansvarssubjekt vid kränkning av konventionsrättigheterna och 

konventionen har alltså i första hand en vertikal effekt. Med vertikal effekt avses den effekt 

som konventionen har mellan staten och enskilda, dvs. ”uppifrån och ned”, eller – eftersom 

konventionen är de enskildas skydd från staten – ”nedifrån och upp”.65 Den vertikala 

effektens genomslag, att staten får bära skadeståndsskyldighet gentemot enskilda som fått sina 

konventionsrättigheter kränkta, har det utförligt redogjorts för i föregående avsnitt. Det här 

avsnittet ska i stället ta sikte på horisontell effekt.66 Med det avses när konventionen får 

verkan mellan två enskilda individer eller mellan en individ och en juridisk person, som en 

organisation eller association. Horisontell effekt torde också kunna bli aktuellt mellan två 

juridiska personer, men eftersom skyddet i Europakonventionen huvudsakligen tillkommer 

fysiska personer är det mer ett undantagsfall än regel.67 

                                                
63 Se Cameron, s. 558. 
64 Se Drzemczewski, Andrew, ”The European Human Rights Convention and relations between Private 
Parties”, Netherlands International Law Review, vol. 2(2), 1979 s. 163–181, på s. 177. 
65 Se Bernitz, Ulf, ”Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt”, 
JT 2010–11 s. 821–845 [cit. Bernitz, ”Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt”], på s. 838 f., där begreppen 
”vertikal effekt” och ”horisontell effekt” inom såväl EU-rätten som konventionsrätten behandlas enligt samma 
tematik. 
66 Här används begreppet ”horisontell effekt”, eller – för variationens skull – ”horisontell verkan”, även om 
begreppet ”tredjepartsverkan” i emellanåt har använts för att beskriva samma fenomen (se t.ex. AD 2012 nr. 74). 
Undantag görs givetvis om det är ett direkt citat som återges. I engelsk rättsvetenskap, men ibland även i svensk 
dito, används ofta den tyska termen ”drittwirkung”. Den kommer inte begagnas här. 
67 Se dock Comingersoll S.A. mot Portugal [GC], appl. nr. 35382/97, den 6 april 2000, ECHR 2000-IV, där ett 
bolag tillerkändes ideellt skadestånd för kränkning av artikel 6. 
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3.2 DIREKT HORISONTELL EFFEKT 

3.2.1 Inledning 

Direkt horisontell effekt innebär att rättigheterna i Europakonventionen kan bli direkt 

applicerbara mellan enskilda. Det innebär att enskilda således har ett ansvar för handlingar 

som medför att någon får sina konventionsrättigheter kränkta. Det ansvarets slutliga 

konsekvens kan i så fall medföra ett skadeståndsansvar för att reparera kränkningen.68 

Europadomstolen har inte velat skapa några principer om horisontell effekt, vilket den 

fastslog i VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz. Omständigheterna var att en 

djurrättsorganisation hade producerat en kampanjfilm (reklamfilm) mot köttindustrin som den 

ville få visad i nationell tv. De översände filmen till det privata bolag som på statens uppdrag 

hade att ansvara för utsändning av reklamfilm, men bolaget svarade att de inte avsåg 

medverka till detta eftersom filmen hade en ”klar politisk karaktär”, vilket inte var tillåtet 

enligt lag. Organisationen ville få ett överklagbart beslut, men fick då svaret att bolaget inte 

var en myndighet. Organisationen klagade till Europadomstolen och anförde att dess 

yttrandefrihet enligt artikel 10 hade kränkts. 

Europadomstolen hade där att konstatera om artikel 10 ens var tillämplig i ljuset av att det 

handlade om två privatsubjekt som var underkastade schweizisk lag. Domstolen konstaterade 

att artikel 1 innebär att staten har att försäkra ett åtnjutande av konventionsrättigheterna och 

att den därför inte ansåg det ”önskvärt, än mindre nödvändigt, att utveckla en generell teori 

om i vilken utsträckning konventionsrättigheterna ska utsträckas att gälla mellan privata 

subjekt”69. I stället ansågs staten vara ansvarig för att artikel 10 hade kränkts eftersom den 

hade infört den lagstiftning som både bolaget och organisationen var underkastad. 

Sålunda finns det ingen praxis från Europadomstolen som ger stöd för att 

Europakonventionen måste ges direkt effekt. Å andra sidan ger domskälen heller inte stöd för 

någon tolkning som motsätter sig en vidgad horisontell effekt på nationell nivå eller att 

Europadomstolen även i framtiden kommer att ha samma restriktiva hållning. 

3.2.2 NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”) – Ingen direkt horisontell 

effekt 

Direkt horisontell effekt har inte heller i svensk rätt inte vunnit någon framgång. Högsta 

domstolen tog genom NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”) ställning mot att ge 

                                                
68 Jfr Clapham, Andrew, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, New York, 
2006, s. 521. 
69 Se VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz, p. 45–46. 
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Europakonventionen direkt horisontell effekt. Målet hamnade i HD genom en 

”hissprövning”70 och handlade om en försäkringstagare som hade anmält en whiplashskada 

till det försäkringsbolag som hade trafikförsäkrat fordonet hon hade färdats i när skadan enligt 

henne uppkom. Försäkringsbolaget betvivlade dock riktigheten i påståendet och anlitade en 

privatspanare som filmade försäkringstagaren när hon utförde arbete hemma på sin gård, då 

utan synbara men av skadan. Försäkringsbolaget vägrade därför utbetala försäkringsersättning 

för de skador som inte hade visats. Parterna förliktes kring ersättningen, men 

försäkringstagaren stämde därefter bolaget för att ha kränkt hennes rätt till privatliv enligt 

artikel 8 i Europakonventionen. Skadeståndstalan formulerades på det viset eftersom det inte 

var rättsligt möjligt att kräva skadestånd enligt SkL; smygfilmning av det aktuella slaget var 

inte kriminaliserat i svensk rätt.71 

I domskälen redogör HD för sitt resonemang i två delar. Genom att hänvisa till rättspraxis 

från Europadomstolen landar man i första delen att artikel 8 är utformad som en negativ 

skyldighet för staten, dvs. staten har att avhålla sig från att göra något som kränker rätten till 

privatliv. Europadomstolen har dock, som HD fortsätter, ”i sin praxis utvecklat skyldigheten 

enligt artikeln så att staten i vissa fall också har en positiv förpliktelse att se till att individers 

rättigheter skyddas, även i förhållande till andra enskilda”.72 HD hänvisar dock därefter till 

VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz och konstaterar att statens positiva förpliktelser 

inte inkluderar att ge konventionen direkt horisontell effekt. HD:s tolkning av konventionen är 

alltså att konventionen inte kräver att staten godkänner sådana här skadeståndsyrkanden. 

I den andra delen av domskälen gör HD en bedömning om det skulle vara möjligt – och 

önskvärt – att i svensk rätt låta skadestånd utgå mellan enskilda med Europakonventionen 

som direkt grund, på samma sätt som man tidigare genom NJA 2005 s. 462 

(”Lundgrendomen”) slagit fast att staten kan bli skadeståndsskyldig. 

HD avvisar dock den tanken, med hänvisning till att andra hänsyn görs gällande när det 

handlar om enskilda. När det gäller staten ska den ”inte kunna freda sig mot 

skadeståndsskyldighet genom att åberopa sin egen försummelse att uppfylla en 

                                                
70 Jfr 56 kap. 13 § RB. 
71 Se Schultz, ”Nya argumentationslinjer”, s. 1007. 
72 Se NJA 2007 s. 747, på s. 750 f. Högsta Domstolen hänvisar till Verliere mot Schweiz (dec.), appl. nr. 
41953/98, beslut den 28 juni 2001, ECHR 2001-VII; von Hannover mot. Tyskland, appl. nr. 59320/00, den 24 
juni 2004, ECHR 2004-VI; och X och Y mot Nederländerna, appl. nr. 8978/80, den 26 mars 1985, Serie A nr 91. 
I X och Y mot Nederländerna (p. 23) anför Europadomstolen: ”[I]n addition to this primarily negative 
undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective respect for private or family life. These 
obligations may involve the adoption of measures designed to secure respect for private life even in the sphere of 
the relations of individuals between themselves”. 
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konventionsgrundad förpliktelse att införa lagregler om skadeståndsskyldighet [för staten]”73, 

men enskilda kan inte begäras bära det ansvaret eftersom mycket av konventionsrätten skapas 

genom praxis från Europadomstolen som i sin tur ger konventionsrättigheterna sitt innehåll 

baserat på samhälleliga förhållanden och den allmänna samhällsutvecklingen. En enskild får 

då svårt att förutse vilket beteende som kan strida mot konventionen, och kan bli än mer 

överraskad när det inte tydligt framgår av vare sig konventionstexten eller Europadomstolens 

praxis vad som är tillåtligt. Slutsatsen enligt HD är därför att det inte vore rättssäkert att 

ålägga enskilda skadeståndsansvar på direkt grundval av Europakonventionen. 

3.2.3 Kritik och invändningar mot (direkt) horisontell effekt 

3.2.3.1 Inledning 

I NJA 2007 s. 747 avvisade alltså Högsta domstolen en skadeståndstalan där 

Europakonventionen åberopades som direkt ansvarsgrund. Det tycks däremot inte som att HD 

ansåg att det i teoretisk mening var otänkbart att enskilda skulle kunna bli 

skadeståndsskyldiga på konventionsgrund i svensk rätt, utan det var först genom en prövning 

av om det var möjligt och önskvärt som käromålet ogillades. 

I den rättsvetenskapliga doktrinen efter målet har synen på domen varit något splittrad. 

Andersson anser att avgörandet innebär att direkt horisontell effekt är uteslutet i svensk rätt 

och att konventionen inte har någon reell horisontell effekt.74 Andra är mer avvaktande och 

menar att en restriktiv tolkning är på plats och att det i vart fall kan öppna upp för desto 

starkare indirekt horisontell effekt.75 Den senare ståndpunkten utvecklas vidare i avsnitt 3.3. 

Andersson har flera gånger återkommit till att Europakonventionen inte kan anses ha ett 

reellt rättsligt värde förrän det inpassas i ett nationellt rättsligt system.76 Hans utgångspunkt är 

att det inte går att grunda ett ansvar för enskilda direkt på konventionen, dels för att det blir 

”en grund juridik” och mest ”en retorisk berättelse” med ”abstrakta hänvisningar” till 

konventionsskyddade rättigheter, dels att det blir ensidigt och leder till att konkurrerande 

rättigheter inte ges utrymme att vägas mot den åberopade rättigheten.77 

                                                
73 Se NJA 2007 s. 747, på s. 751. 
74 Se Andersson, Håkan, ”Gräns för Europakonventionens direkttillämpning vid horisontell skadeståndstalan”, 
Infotorg Juridik, publicerad den 30 oktober 2007 [cit. Andersson, ”Gräns för Europakonventionens 
direkttillämpning”], avsnitt 1. 
75 Se Mielnicki, Philip, ”Europakonventionen och skadeståndsrätten – till vägs ände?”, JT 2008–09, s. 357–366, 
s. 362 ff; Schultz, ”Nya argumentationslinjer”, s. 1007 f. 
76 Se Andersson, Håkan, ”EKMR:s ’negativa’ horisontella effekt”, Infotorg Juridik, publicerad den 29 november 
2012 [cit. Andersson, ”EKMR:s ’negativa’ horisontella effekt”], avsnitt 4; dens., Ansvarsproblem, kap. 8; dens., 
”EKMR:s varierande horisontella effekter”, passim. 
77 Se Andersson, Ansvarsproblem, s. 638. 



 25 

Man kan dock mer precist sammanfatta Anderssons kritik i fem punkter, vilka här avses att 

bemötas och reflekteras kring.78 

3.2.3.2 Kritik 1: Konventionen ålägger endast staten skyldigheter 

Andersson menar att ingen horisontell effekt kan utläsas ur konventionen eller 

Europadomstolens praxis. Det är, som ovan redan berört, förstås riktigt att det är staterna som 

är konventionens undertecknare, och att ett privatsubjekt inte kan stå ansvarig inför 

Europadomstolen. Inom utländsk doktrin finns det dock ansatser till att lyfta fram 

konventionstextens ordalydelse i syfte att peka på att det inte är uteslutet att läsa in en i vart 

fall implicit horisontell effekt. 

Drzemczewski har i det sammanhanget ansett att artikel 1 innebär att staterna har en 

förpliktelse att försäkra sig om att rättigheterna respekteras inte bara av det allmänna, utan av 

alla samhällsmedborgare.79 Likaså kan ordalydelsen i artikel 1380 läsas som att orden ”och 

detta även om” (fr. ”alors même que”) implicerar ett krav på ett effektivt rättsmedel också när 

en enskild har agerat på ett sätt som medför en kränkning av en annan enskild.81 

Även artikel 1782 tar specifikt upp att ingen ”grupp eller person” får utföra en handling 

som syftar till att utplåna eller inskränka rättigheterna i konventionen. Det har av 

Drzemczewski tagits som intäkt för att konventionen inte bara medger en horisontell effekt, 

utan att den kräver att staten måste garantera att ingen enskild får sina rättigheter inskränkta 

av en annan enskild, dvs. att statens ansvar är att ge konventionen horisontell effekt.83 

Det sagda innebär att staten ytterst – i enlighet med den vertikala effekten – blir ansvarig 

också när enskildas beteende innebär att en annan enskilds rättigheter kränks, men att 

konventionen måste läsas som en helhet. Artikel 13 medger – och kräver möjligen – att staten 

också tillhandahåller ett effektivt rättsmedel som gör att en enskild kan rikta anspråk på en 

annan enskild vars handlande bidragit till en rättighetskränkning. 

                                                
78 Kärnpunkterna är hämtade från Andersson, Ansvarsproblem, s. 618 ff. 
79 Se Drzemczewski, s. 176. 
80 Artikel 13 lyder: ”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till 
ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig 
ställning”. 
81 Se Drzemczewski, s. 168. 
82 Artikel 17 lyder: ”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller 
person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som 
angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts”. 
83 Se Drzemczewski, s. 176. Se dock Se dock Eissen, Marc-André, ”The European Convention on Human Rights 
and the Duties of the Individual”, Nordisk tidskrift for international ret, vol. 32, 1962 s. 230–253, på s. 232 f, där 
en motsatt tolkning görs. 
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Med en sådan läsning av konventionen är det inte alls uteslutet att det ur själva 

konventionstexten faktiskt går att utläsa en horisontell effekt. Den främsta uttolkaren av 

Europakonventionen är dock Europadomstolen som i VgT Verein gegen Tierfabriken mot 

Schweiz över huvud taget inte nämnde konventionstextens betydelse för horisontell effekt. 

Rättsläget måste därför anses vara sådant att konventionstexten i sig för närvarande inte 

implicerar ett krav på direkt horisontell effekt. 

3.2.3.3 Kritik 2: Alla rättigheter som tillkommer enskilda kan nästan alltid ställas mot en 

annan enskilds motstående intresse 

Andersson pekar på att det inte är möjligt att låta konventionen få horisontell effekt, eftersom 

den enes krav kommer att inverka på den andras rättigheter.84 Det är dock inte helt sant. Vissa 

rättigheter är så absoluta att det saknas en motstående rättighet. Där kan först och främst 

nämnas artikel 3 (förbud mot tortyr) som aldrig får kränkas och därmed saknas en motstående 

rättighet.85 Artikel 2 (rätt till liv) saknar också en motstående rättighet, men får enligt artikel 

15.2 frångås vid lagliga krigshandlingar. Under vissa omständigheter går det också föreställa 

sig att det finns en motstående rättighet inbegripen i artikel 2. Nödvärnsrätten kan nämligen 

ses som en ”negativ” sida av artikel 2, där den enskilde måste få försvara sitt eget liv genom 

att – som sista utväg – ta en annans liv. 

För de mer processuellt inriktade rättigheterna i artikel 5, 6, 7 och 13 blir dessa troligtvis 

aldrig aktuella mellan enskilda, utan där är det statsmaktens ansvar för rättsstatligheten som 

pekas ut. Däremot har Anderson en poäng att många av de övriga materiella rättigheterna har 

en motstående rättighet: Till exempel kan skyddet för privatlivet (artikel 8) kan ställas mot 

yttrandefriheten (artikel 10) i en medial kontext,86 och religionsfriheten (artikel 9) kan ställas 

mot någon annans rätt att slippa diskriminering (artikel 14) när det t.ex. handlar om religiösa 

värderingar kring homosexuella eller kvinnor.87 

Sanningen är dock att det inte är helt enkelt att finna situationer där två motstående 

rättigheter kan ställas mot varandra. När det förekommer i Europadomstolens praxis gör 

domstolen en avvägning mellan rättigheterna för att på det sättet avgöra vilken rättighet som 

ska trumfa den andra i den aktuella situationen. I von Hannover mot Tyskland vägdes 

                                                
84 Andersson, Ansvarsproblem, s. 630 ff. 
85 Artikel 3 kan till skillnad från artikel 2 inte frångås ens i krig, se artikel 15.2. 
86 Jfr von Hannover mot Tyskland. 
87 Jfr i sammanhanget NJA 2005 s. 805 (”Åke Green”) med hänvisning till Europadomstolens praxis. 
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yttrandefriheten i artikel 10 mot skyddet för privatlivet i artikel 8, där det sistnämnda i det 

fallet ansågs övertrumfa den första.88 

I svensk rätt förekommer också i andra sammanhang att klart motstående intressen tillåts 

ställas mot varandra och det är upp till rättstillämpningen att skönsmässigt värdera dem 

sinsemellan i den aktuella situationen – även på civilrättens område där det är enskildas 

motstående intressen. Exempelvis finns det skälighetsrekvisit i 36 § lag (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) där avtalsvillkor kan jämkas 

eller lämnas utan avseende trots att det otvivelaktigt inkräktar på medkontrahentens intresse; 

i jämkningsreglerna i 6 kap. 2 § och – för föräldrar – 3 kap. 6 § 2 st. SkL kan en 

skadeståndsskyldig få skadeståndet nedsatt enbart baserat på att det är oskäligt betungande, 

också här inskränks ett motstående intresse – den skadelidandes rätt till skadestånd. 

Med andra ord finns det inget uppenbart systeminkoherent att i också i svensk rätt låta två 

till synes motstående rättigheter i konventionen stå mot varandra i en civilrättslig tvist. Det 

blir upp till den nationella domstolen att göra en proportionalitetsbedömning och avvägning 

mellan rättigheterna i varje enskilt fall. 

En avvägningsoperation mellan olika rättigheter är också vad HD ägnar sig åt i NJA 2015 

s. 899 (”Blockadfallet”), när domstolen klart konstaterar att ett handlande som kränker en 

konventionsrättighet ”ska väga tungt” men dess vikt ska också bestämmas genom att ”beakta 

de värderingar” som 2 kap. 14 § RF om rätten att vidta stridsåtgärder ger uttryck för.89 HD:s 

besked är alltså att två tillsynes motstående rättigheter kan vägas mot varandra. 

3.2.3.4 Kritik 3: Det kan inte skapas nya ansvarsgrunder hämtade från konventionen 

Anderssons tycks mena att HD:s avgörande i NJA 2007 s. 747 sätter stopp för all 

direkttillämpning av konventionen mellan enskilda i svensk rätt.90 Det är alltså själva 

direkttillämpningen som enligt Andersson är problemet, att konventionen skulle bli en egen 

ansvarsgrund. Om det däremot ur konventionen och Europadomstolens praxis gick att utläsa 

handlingsnormer kan dessa användas för att konstruera en culpabedömning kring dessa. Då 

blir det, enligt Andersson, möjligt att inom ramen för en svensk skadeståndsrättslig kontext 

använda konventionen på ett relevant juridiskt sätt. Om en handlingsnorm däremot skulle vara 

                                                
88 Se von Hannover mot Tyskland, p. 58–60. 
89 Jfr NJA 2015 s. 899, HD:s domskäl, p. 36; se också nedan avsnitt 4.3. 
90 Se Andersson, H., ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I) – betydelsen av argumentationsstrukturer 
och rättsliga avvägningar”, Infotorg Juridik, publicerad 4 februari 2016 [cit. Andersson, ”EKMR och allmänna 
skadeståndsprinciper (I)”], avsnitt 1, där det framkommer att det senare avgörandet NJA 2015 s. 899 inte 
förändrar hans bedömning. 
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i strid med svensk rätt eller allmänna principer, ställer sig dock Andersson frågande till om 

det skulle anses culpöst bara för att det vore i linje med konventionen.91 

Beträffande att det inte skulle kunna skapas nya ansvarsgrunder utifrån konventionen, så 

har Andersson förmodligen rätt i sin tolkning av NJA 2007 s. 747 och det senare NJA 2015 

s. 899: Det personliga ansvaret måste bygga på ansvarsregler i svensk rätt. Skadeståndsrätten 

är dock inte statisk. Den praxisutveckling som skett kring konventionsrättsligt grundat 

skadeståndsansvar för staten, liksom kring ren förmögenhetsskada med ”obefogad tillit”92 och 

kvalificerat otillbörligt handlande”93, vittnar om att skadeståndsrätten är föränderlig även när 

det handlar om att utveckla nya principer för ansvar. Rättsläget kan alltså förändras. Hur 

handlingsnormer och utpekade skyddsintressen i konventionen kan påverka svenska 

ansvarsgrunder, utan att nya skapas, är kärnan i avsnitt 4 nedan. 

3.2.3.5 Kritik 4: Enskilda skulle bära ”omvänt principalansvar” för staten 

Andersson anser vidare att de juridiska konsekvenserna av att en enskild hålls 

skadeståndsrättsligt ansvarig för att denne kränkt en annans rättigheter, innebär att den 

enskilde får bära ”omvänt principalansvar” för statens försumlighet.94 Enligt honom måste 

staten tydligt markera vilket beteende som är oacceptabelt. 

Det är dock inte helt enkelt att förstå varför statens försummelse att genom regler förklara 

något som otillåtet, när konventionen redan ger den förklaringen. I Söderman mot Sverige 

konstaterades t.ex. att Sverige hade kränkt artikel 8 eftersom det inte fanns ett tillräckligt 

straffrättsligt skydd för smygfilmning i integritetskänslig situation. Om gärningen hade varit 

kriminaliserad hade en talan om kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL kunnat nå 

framgång, vilket inte ansågs var möjligt. Om gärningspersonen i stället hade blivit 

skadeståndsrättsligt ansvarig – vilket Europadomstolen ansåg kunde ha reparerat bristen i den 

svenska straffrätten95 – skulle alltså gärningspersonen enligt Anderssons synsätt behövt bära 

ansvar för att staten inte hade kriminaliserat beteendet. 

I von Hannover mot Tyskland ansåg Europadomstolen att Tyskland hade kränkt rätten till 

privatliv eftersom nationell domstol i flera tvistemål hade ogillat kärandens begäran om 

tidningar skulle sluta publicera s.k. paparazzifotografier. I målet konstaterades att staten, 

genom rättstillämpningen, inte hade gett ett effektivt skydd för privatlivet, eftersom man inte 
                                                
91 Se Andersson, ”EKMR:s varierande horisontella effekter”, s. 267. 
92 Se nedan avsnitt 4.2.3; jfr NJA 1987 s. 692 (”Kone”). 
93 Se nedan avsnitt 4.2.3; jfr NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasses”). 
94 Jfr Andersson, ”EKMR:s varierande horisontella effekter”, s. 268: dens. Ansvarsproblem, s. 643. 
95 Se Söderman mot Sverige [GC], appl. nr. 5786/08, den 12 november 2013, ECHR-2013, p. 85; se mer om 
fallet nedan, avsnitt 3.2.3.5. 
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tolkat den inhemska rätten i enlighet med konventionen.96 Europadomstolen anför, i vart fall 

implicit, att tysk domstol borde ha bifallit käromålen för att inte staten skulle ha anses kränkt 

kärandes rättigheter enligt artikel 8.97 

Slutsatserna man kan dra av Söderman mot Sverige och von Hannover mot Tyskland är att 

Europadomstolen inte tycks mena att det skulle medföra ett ”omvänt principalansvar”, utan att 

det kan vara statens ansvar att genom rättstillämpning ålägga enskilda ansvar när ett visst 

beteende utgör en kränkning av en enskilds rättigheter. Det i sin tur korresponderar väl med 

artikel 13 som medför en skyldighet för staten att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel. Det 

finns därför möjlighet och skäl för staten, genom rättstillämpningen, att pröva ett 

skadeståndskrav när en rättighet har kränkts. För den som likt Andersson är skeptisk till att 

hålla enskilda ansvariga för konventionskränkande handlingar, blir frågan varför det är bättre 

att staten gör sig skyldig till ett konventionsbrott än att snabbt avgöra saken i nationell 

domstol. En sådan ”trots” mot konventionen stämmer dåligt överens med själva 

andemeningen i konventionen, liksom mot effektivitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen.98 

Principerna kräver att behandlingen ska ske skyndsamt och effektivt genom att 

rättighetskränkningar avgörs i nationell domstol. Det går att ifrågasätta om det är effektivt att 

inte låta den som de facto är ansvarig för en konventionskränkande handling svara för det i 

domstol, i stället för att den kränkta ska förklara inför en domstol (nationell eller 

Europadomstolen) hur staten har kränkt dennas rätt genom att inte godta ett anspråk mot den 

som de facto bär ansvaret. 

Kritiken om ”omvänt principalansvar” är därför inte särskilt stark. Det faktum att staten 

otvetydigt har åtaganden enligt konventionen, betyder dock inte att en enskild också kan ha 

vissa skyldigheter. Det finns helt enkelt ingen motsatsförhållande mellan statens ansvar och 

en enskilds ansvar. Det enda argument som skulle kunna föras fram är att det inte skulle vara 

förutsebart, på det sätt som HD menade i NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”). I 

avsnittet nedan kommer det argumentet att analyseras vidare. 

3.2.3.6 Kritik 5: Rättssäkerheten kommer på undantag 

Högsta domstolen ansåg i NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”) att det var just 

rättssäkerheten som var avgörande för varför en direkt horisontell effekt av konventionen inte 

                                                
96 Se von Hannover mot Tyskland, p. 72–73. 
97 Se a. a., p. 79. 
98 Jfr Kudla mot Polen, p. 152–154; se också Crafoord, Clarence, ”Inhemsk gottgörelse för kränkningar av 
Europakonventionen”, ERT 2001 s. 519–547, på s. 522 ff med hänvisningar. 
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kan godtas. Andersson sällar sig till den synen, och menar att en enskild svårligen kan veta 

vad som förväntas av honom när konventionen är den enda ansvarsgrunden.99 

Problemet kan brytas ned i flera delar: Först och främst handlar det om någon över huvud 

taget kan veta vad som är gällande konventionsrätt, när – som HD skriver i domskälen till 

NJA 2007 s. 747 – ”Europadomstolens tolkning är dynamisk och konventionen tolkas i ljuset 

av den allmänna utvecklingen och rådande samhällsförhållanden”.100 Vidare kan det 

diskuteras när och om en sådan tolkning av Europadomstolen blir rättsligt bindande.101  

Den sistnämnda frågan är svårare än man kan tro. Enligt artikel 46 i konventionen är 

formellt sett endast den svarande staten bunden av Europadomstolens dom. Frågan är då 

i vilken mån Europadomstolens praxis kan vara rättsligt relevant i de inhemska 

rättsordningarna. Cameron menar att staterna borde följa praxis från Europadomstolen för att 

undvika att själva göra sig skyldiga till konventionsbrott,102 eftersom Europadomstolen kan 

förväntas följa sin egen praxis även om den inte är skyldig att göra det.103 Scheiman menar att 

det krävs att alla konventionsstater förhåller sig till Europadomstolens praxis som en följd av 

subsidiaritetsprincipen. Om man då utgår från att Europadomstolens praxis har relevans för 

alla stater, blir nästa fråga om ett avgörande från Europadomstolens har retroaktiv verkan för 

kränkningar som uppstod före avgörandet. Scheiman menar att det måste råda full 

retroaktivitet – dvs. ända tillbaka till konventionens upprättande – som huvudregel,104 men att 

verkan i vissa enskilda fall kan begränsas till att bara gälla från avgörandedatumet, på det sätt 

som skedde i Marckx mot Belgien105. Cameron menar å sin sida ur ett folkrättsligt perspektiv 

att en dom från Europadomstolen inte har retroaktiv verkan och att verkan framåt beror på hur 

”klart och tydligt" prejudikatet är.106 

Andersson sällar sig till Camerons syn,107 att ett avgörande från Europadomstolen endast 

binder svarandestaten och endast om prejudikatet är klart och tydligt. Han exemplifierar med 

Evaldsson m.fl. mot Sverige108 som ett sådant klart och tydligt avgörande där man kan förutse 

att en svensk domstol inte skulle göra sig delaktig i att effektuera ett anspråk som återigen 

                                                
99 Se Andersson, Ansvarsproblem, s. 643 f. 
100 Se NJA 2007 s. 747.  
101 Se Scheiman, Sebastian, ”Prejudikats tidsmässiga tillämplighet”, SvJT 2015 s. 759–778, för en utförlig 
beskrivning av synen på retroaktivitet. 
102 Se Cameron, s. 559. 
103 Se Scheiman, s. 770; se också SOU 2010:87 s. 142. 
104 Se Scheiman, s. 770. 
105 Se Marckx mot Belgien [plenum], appl. nr. 6833/74, den 13 juni 1979, Serie A nr. 31, p. 58. 
106 Se Vermeire mot Belgien, appl. nr. 12849/87, den 29 november 1991, Serie A nr. 214-C, p. 25–26. Se även 
Cameron, s. 559. 
107 Se Andersson, ”EKMR:s varierande horisontella effekter”, s. 269. 
108 Evaldsson m.fl. mot Sverige, appl. nr. 75252/01, den 13 februari 2007, ECHR 2007. 
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skulle innebära att staten gjorde sig skyldig till en konventionskränkning.109 I Evaldsson m.fl. 

mot Sverige ansågs ett fackförbunds uttag av s.k. granskningsavgifter från oorganiserade 

arbetstagare strida mot P1-1 eftersom det inte kunde uteslutas att avgiften gick till annat än 

lönegranskning. AD avslog sedermera också ett fackförbunds (implicita) krav på att utfå 

granskningsavgifter i AD 2012 nr. 74. I de lägena skulle det alltså inte vara oförutsebart om 

svensk domstol dömde i enlighet med Europadomstolens praxis.110 

Tar man som HD fasta på förutsebarheten som rättssäkerhetsaspekt, bör man ändå fråga sig 

om rättssäkerheten alltid är överordnad skadeståndsrättens övriga funktioner, som reparation 

och riskkanalisering, liksom om rättssäkerhet är viktigare än andra konventionsrättigheter.111 

Det går också att fråga sig om förutsebarhet är den viktigaste delen av rättssäkerheten. 

Södergren är av den uppfattningen att HD:s resonemang kring förutsebarhet tar för stort 

utrymme. Inom skadeståndsrätten generellt är inte förutsebarhet särskilt viktigt och det blir 

därför enligt honom olyckligt att det används som argument mot att ge grundläggande 

rättigheter effektivt genomslag.112 

Andersson menar dock att rättssäkerheten har ett högt rättsstatligt värde, och att det följer 

som en grundprincip genom en ”fördragskonform” tolkning.113 Om man intar den 

ståndpunkten, vilket i en rättsstat framstår som rimligt, kommer det ändå an på vilken grad av 

förutsebarhet som krävs för att det ska anses rättssäkert. Den svenska skadeståndsrätten 

innehåller exempel på när HD som prejudikatinstans har utvidgat skadeståndsansvaret på ett 

sätt som bör kunna betraktas som oförutsebart.114 

Det finns också röster som hävdar att konventionen är en integrerad del av varje 

konventionsstats rättsordning och därför inte är mer oförutsebar än vad annan inhemsk rätt är. 

Domare Pinto de Albuquerque gör i sitt särskilda tillägg till Söderman mot Sverige följande 

notering om svenska domstolars krav att faktiskt pröva en skadeståndstalan som inte har 

omedelbart stöd i lag, om konventionen så kräver: 
”The argument of unforeseeability does not stand, in so far as the Convention is part 
of national law and therefore the grounds for compensation deriving from the 
Court’s case-law are predictable. The Court’s interpretation of the Convention 

                                                
109 Se Andersson, Ansvarsproblem, s. 640; jfr dock s. 644 där han anför att retroaktivitet är uteslutet 
i privaträttsliga situationer. 
110 Se mer om Evaldssonmålet och AD 2012 nr. 74 nedan avsnitt 3.3.2. 
111 Jfr Mielnicki, s. 362. 
112 Se Södergren, Jan, ”Axplock VII – ur inhemsk konventionstillämpning”, ERT 2008 s. 87–112 [cit. Södergren, 
”Axplock VII”], på s. 90 ff. 
113 Andersson, ”EKMR:s varierande horisontella effekter”, s. 268. 
114 Se t.ex. NJA 2001 s. 65 I och II (”Hund- och kattfallen”), där skadat husdjur ersättes utöver sitt värde; NJA 
1993 s. 41 I och II, utökad möjlighet för anhörigersättning för psykiska besvär; NJA 1987 s. 692 (”Kone”) och 
NJA 2005 s. 608 (””Max och Frasses”), som utvidgade ansvaret för ren förmögenhetsskada även utan brott. 
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regarding grounds for compensation for breaches of Convention rights is as binding 
for national courts as the rest of the Court’s case-law, and should therefore be 
implemented by the national courts whenever national law fails to provide such 
compensation.”115 

Längre ned tillägger han: 
”In addition, if damages awarded for a State’s violations of the Convention are 
predictable, even where there are no specific provisions on civil liability in national 
law, as the Swedish Supreme Court correctly admits, the same applies to awards for 
violations perpetrated by individuals who are not State agents […]”116 

Domare de Albuquerque menar alltså att rättsliga krav mellan enskilda som följer av 

konventionen inte är mer oförutsebara än krav som emanerar ur någon annan rättskälla, inte 

ens om det innebär att skadeståndsansvar uppkommer för enskilda. 

Med de Albuquerques resonemang kan det därför ifrågasättas om staten kan försvara sin 

egen underlåtenhet med att inte ha ge rättsligt stöd, genom lagstiftning eller prejudikatpraxis, 

för hur enskilda ska kunna utverka skadestånd grundat på att en rättighetskränkande handling 

utförts av en annan enskild, med att det inte skulle vara förutsebart.117 En sådan ordning kan 

leda till att staten medvetet kränker artikel 13, samtidigt som påföljande rättsprocesser skapas 

när den enskilde i stället ska stämma staten konventionskränkning eller klaga till 

Europadomstolen. Det kan i sig betraktas som ett brott mot effektivitets- och 

subsidiaritetsprinciperna. 

Sammanfattningsvis i denna del kan därför sägas att rättssäkerhet är en del av 

konventionsrätten i sig. Däremot är det inte säkert att just förutsebarhet är den viktigaste 

rättssäkerhetsprincipen eller om den är viktigare än andra konventionsrättigheter. Betraktar 

man som domare de Albuquerque dessutom konventionen och Europadomstolens praxis som 

en del av nationell rätt, torde det inte bli mer oförutsebart att låta skadestånds utgå på 

konventionsgrund än om HD i något annat sammanhang utvidgar skadeståndsansvaret genom 

praxis. 

                                                
115 Se domare Pinto de Albuquerques särskilda tillägg i Söderman mot Sverige. 
116 Se a. st. 
117 Jfr Europadomstolens resonemang i von Hannover mot Tyskland, p. 71–72, om att nationell rättstillämpning 
måste vara konform med Europakonventionen; se också nedan avsnitt 3.3.1. 
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3.3 INDIREKT HORISONTELL EFFEKT – TRE VARIANTER118  

3.3.1 Indirekt ”positiv” effekt – statens ansvar för egna respektive andras fel 

Det brukar framhållas att de flesta artiklar i Europakonventionen innebär att de 

fördragsslutande staterna har åtagit sig en negativ skyldighet, dvs. en skyldighet att avstå från 

att vidta åtgärder som kränker en enskilds grundläggande fri- och rättigheter. Det är främst 

artikel 6 och 13 som ger materiella rättigheter som innebär att staten har ett ansvar att agera 

aktivt. I vissa fall kan det likväl krävas att staten vidtar positiva åtgärder för att inte göra sig 

aktivt delaktig till att enskildas rättigheter kränks.119 Detta är statens positiva förpliktelse. 

Den indirekta ”positiv” effekten innebär att staten måste tillse att det finns regleringar som 

skyddar enskilda från andra enskildas angrepp på en rättighet, och att det finns myndigheter 

och domstolar som ingriper mot överträdelser.120 Detta kan ses som ett utslag för artikel 1 om 

att staten ”skall garantera” konventionens fri- och rättigheter för ”var och en”.  

Statens positiva förpliktelse har utkristalliserats genom Europadomstolens praxis. Redan 

1979 i Marckx mot Belgien anförde Europadomstolen att det finns en positiv skyldighet för 

staten att främja utövandet av rättigheter, som att ha en lagstiftning som inte kränker rätten 

enligt artikel 8.121 I målet handlade det om en lag som krävde att ogifta mödrar adopterar sina 

egna barn för att de skulle kunna bli arvingar, vilket ansågs oförenlig med artikel 8. 

Ett typiskt sätt för staten att uppfylla sin positiva förpliktelse är genom att i straffrättslig 

lagstiftning sätta gränser för vad en enskild får göra mot en annan enskild. Om staten 

misslyckas med att kriminalisera exempelvis kränkande fotografering, kan det innebära att 

den gör sig skyldig till en konventionskränkning av artikel 8.122 

I enlighet med principen om att staten är ansvarig för allt som kan betecknas som ”det 

allmänna”,123 är den ansvarig inte bara för att ha en konventionsenlig lagstiftning utan också 

att rättstillämpningen följer Europakonventionens krav. Detta kan få en vidare horisontell 

effekt eftersom rättstillämpningen kan behöva omtolka eller bortse från den nationella 

lagstiftningen för att ge konventionen effektivt genomslag. 

                                                
118 De tre varianterna följer den pedagogiska uppdelning som gjorts av Andersson, se dennes ”EKMR:s 
varierande horisontella effekter”, främst s. 256 ff; dens. ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II) – 
betydelsen av olika horisontella relationer och krav”, Infotorg Juridik, publicerad den 5 februari 2016 [cit. 
Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II)”], främst avsnitt 3. 
119 Jfr NJA 2007 s. 747, på s. 750; jfr X och Y mot Nederländerna, p. 23; se också Andersson, ”EKMR:s 
’negativa’ horisontella effekt”, i ingressen. 
120 Se Andersson, ”Gräns för Europakonventionens direkttillämpning”, avsnitt 1. 
121 Se Marckx mot Belgien, p. 31. 
122 Jfr Söderman mot Sverige. 
123 Se ovan avsnitt 3.1.1. 
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I von Hannover mot Tyskland ansågs staten ha kränkt artikel 8 genom att 

rättstillämpningen inte gav rättigheten effektivt genomslag.124 Omständigheterna i fallet var 

att prinsessan Caroline av Monaco ansåg att Tyskland, genom sina domstolar, inte kunde ge 

henne adekvat skydd för privatlivet i relation till paparazzibilder som frekvent publicerades 

i tysk press. De tyska domstolarna hade i flera mål där prinsessan Caroline hade fört talan mot 

tyska medier för att få dessa att sluta publicera bilder på henne i privata sammanhang, 

hänvisat till att hon var en så pass känd och offentlig person – en person ”par excellence” – 

att hon måste tåla viss publicitet.125 Europadomstolen ansåg att det var ett otillräckligt skydd, 

särskilt som prinsessan Caroline inte innehade några officiella uppdrag och bilderna var av 

sådant slag att de inte uppfyllde något annat värde än att underhålla.126 

Statens ansvar att ge konventionen indirekt ”positiv” effekt kan också innebära att 

kontraktuella rättsförhållanden måste regleras genom lagstiftning eller att avtalet måste tolkas 

i enlighet med konventionsrätten, vilket Europadomstolen ansåg i Khurshid Mustafa och 

Tarzibachi mot Sverige som rörde informationsfriheten i artikel 10.127 

Omständigheterna i målet var att de klagande – ett gift par, båda födda i utomlands – hade 

en parabolantenn uppsatt på fasaden utanför fönstret till sin hyreslägenhet. Hyresvärden 

krävde att paret skulle montera ned den, eftersom denna ansåg att det stred mot hyresavtalets 

krav på ordning och gott skick, vilket korrelerade till 12 kap. 25 § jordabalken, JB (1970:994). 

Under hot om uppsägning flyttade paret parabolantennen så att den i stället för att vara fäst i 

fasaden satt på en mekanisk arm som stod inne i lägenheten, vilket inte heller godkändes av 

hyresvärden. Efter att hovrätten som sista instans avgjort att hyresvärden hade rätt att kräva 

nedmonterande av antennen, flyttade paret från lägenheten. 

I Europadomstolen anförde staten att målet inte hade handlat om rättigheter: Det hade inte 

handlat om informationsfriheten eller ens om ”rätten” att ha en parabol. Tvärtom var statens 

uppfattning att målet handlade om tolkningen av hyresavtalet och 12 kap. JB. 

Europadomstolen konstaterade dock att artikel 10 innebär att staten, utöver skyldigheten att 

avstå från att bryta mot konventionen, också har en positiv förpliktelse att garantera 

konventionsrättigheter i avtalsrelationer. Det kan därför uppkomma ansvar för staten om den 

inte antar en nationell lagstiftning som reglerar detta eller i rättstillämpningen tolkar eller 

                                                
124 Se von Hannover mot Tyskland, p. 57 och 72. 
125 Se a. a, p. 23 och 25. 
126 Se a. a, 71–75. 
127 Se Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige, appl. nr. 23883/06, 16 december 2008, ECHR 2008. 
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jämkar avtalet så att konventionen får genomslag.128 Den tolkning som hovrätten gjorde 

innebar att konventionen inte fick den horisontella ”positiva” effekt som staten var skyldig att 

tillse att den fick.129 

Även i Evaldsson m.fl. mot Sverige konstaterade Europadomstolen att Sverige inte gav 

konventionen genomslag mellan enskilda. Evaldsson130 var en oorganiserad arbetstagare 

anställd av ett byggföretag. Arbetsgivaren var däremot ansluten till en arbetsgivarorganisation 

och var därmed bunden av ett centralt kollektivavtal med fackförbundet. Enligt 

kollektivavtalet skulle arbetsgivaren göra avdrag för en s.k. lönegranskningsavgift från 

Evaldssons lön och vidarebefordra denna till fackförbundet.131 Företaget upphörde med detta 

förfarande och förde tillsammans med arbetsgivarorganisationen talan i Arbetsdomstolen mot 

den aktuella kollektivavtalsregleringen. AD godkände dock förfarandet.132 Evaldsson klagade 

till Europadomstolen, som ansåg att det var ett intrång i hans egendomsskydd enligt P1-1, men 

att det kunde anses vara i ett legitimt syfte till gagn för allmänna intressen, med hänvisning till 

den svenska arbetsrättsliga modellen.133 Efter att Europadomstolen hade gjort en 

proportionalitetsbedömning, där vikt lades vid att avgifterna innebar en betydande inkomst för 

fackförbundet och att det saknades insyn i systemet som gjorde att det inte gick att utesluta att 

avgiften gick till allmänfacklig verksamhet, ansågs dock förfarandet vara i strid med P1-1.134  

Staten hade kunnat undslippa att fällas i Europadomstolen om den i första hand, enligt 

principen i Marckx mot Belgien, hade haft en lagstiftning som förbjöd granskningsavgifter 

som inte uppfyllde kravet enligt konventionen. I andra hand borde, enligt uttalandena i von 

Hannover mot Tyskland, konventionens krav tillgodosetts vid rättstillämpningen – i det 

aktuella fallet av AD – som borde ha förklarat den del av kollektivavtalet som gällde 

granskningsavgifter ogiltigt i förhållande till Evaldsson. 

Slutsatsen är alltså att staten har ett ansvar för att ge konventionen indirekt ”positiv” 

horisontell effekt genom att ha en lagstiftning som reglerar de privaträttsliga relationerna när 

det behövs för att garantera konventionsrättigheter och genom att det tillse att det finns en 

                                                
128 Se a. a., p. 31–32 
129 Se a. a., p. 34. 
130 Det var fem personer som förde talan i Europadomstolen. Dessa förenklas till att omtalas i singular i den här 
framställningen. 
131 Se Evaldsson m. fl. mot Sverige, p. 5. 
132 Se AD 2001 nr. 20. 
133 Se Evaldsson m. fl. mot Sverige, p. 51–54. 
134 Se a. a., p. 61–62. 
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rättstillämpning som gör att rättigheterna blir effektiva och reella. Brister staten i det ansvaret 

är det grund för skadestånd från staten.135 

3.3.2 Indirekt ”negativ” effekt – Statens ansvar att ogilla konventionsstridiga krav  

Med den indirekta ”negativa” horisontell effekten förhåller det sig något annorlunda. Om en 

enskild har anspråk på en annan enskild, kan domstolen bli tvungen att ogilla en sådan talan, 

om det skulle innebära att staten, om det godtog anspråket, skulle göra sig skyldig till en 

kränkning av Europakonventionen.136 Staten ska alltså avstå från att själv göra sig delaktig till 

att en kränkning kommer till stånd. 

Ett särskilt problem kan uppstå om kravet från den enskilde är förenligt med svenska 

rättsprinciper och rättskällor, men inte enligt Europakonventionen. Den nationella domstolen 

måste då avstå från att tillämpa den nationella rätten, om det annars skulle innebära att staten 

gjorde sig skyldig till en konventionskränkning.137 

Statens skyldighet att ge konventionen indirekt ”negativt” horisontell effekt ställdes på sin 

spets i AD 2012 nr. 74. Målet rörde, precis som Evaldssonmålet, granskningsavgifter, men 

partsuppställningen var något omvänd. I 2012 års mål var det ett fackförbund som ville få de 

aktuella avdragen för granskningsavgifter fullgjorda, men talan hade formulerats som ett 

skadeståndskrav för kollektivavtalsbrott. Implicit innebar det dock en fullgörelsetalan om att 

avdragen skulle göras i framtiden.138 

Bakgrunden till målet var att flera arbetsgivare efter Evaldsson m.fl. mot Sverige hade 

slutat att göra löneavdragen – trots att det ännu fanns en kollektivavtalsförpliktelse att göra 

dessa – med hänvisning till att avdragen inte var förenliga med konventionens krav.139 AD 

konstaterade att avgiftsuttaget hade samma karaktär som i Evaldssonmålet och att det skulle 

medföra en kränkning av P1-1 om de fortsatte att göras.140  

Fackförbundets linje var att det inte finns en horisontell effekt. Bara för att Sverige 

(återigen) skulle ha kunnat bli fälld för kränkning av Europakonventionen, innebär inte det att 

arbetsgivarparten inte kan bli skadeståndsskyldig för brott mot ett ingånget kollektivavtal. 

Arbetsgivarens försvar var att konventionen måste anses ha ”tredjepartsverkan och att [den] 

i vart fall kan åberopas som skydd mot krav som strider mot den”141. AD hänvisade till NJA 

                                                
135 Se Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsrättsliga principer (II)”, avsnitt 3.3. 
136 Se Andersson, ”EKMR:s varierande horisontella effekter”, s. 263 ff. 
137 Se Andersson, ”Gräns för Europakonventionens direkttillämpning”, avsnitt 1. Se också AD 2012 nr. 74. 
138 Denna uppfattning framförs av Andersson, se ”EKMR:s ’negativa’ horisontella effekt”, avsnitt 2. 
139 Se Andersson, ”EKMR:s ’negativa’ horisontella effekt”, avsnitt 2. Jfr AD 2012 nr. 74, s. 14 f. 
140 Se AD 2012 nr. 74, s. 29 f. 
141 Se a. dom, s. 32. 
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2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”) och konstaterade att ingen direkt horisontell 

effekt kunde ges Europakonventionen, men att frågan i målet i stället var ”om arbetsgivarna 

varit skyldiga att följa förpliktelsen i kollektivavtalet om avdrag för kontrollavgift när det 

skulle ha inneburit att arbetsgivarna kränkt de berörda arbetstagarnas rättigheter enligt 

konventionen”.142 Eftersom förfarandet med avgifterna ansågs vara i strid med 

Europakonventionen, menade AD att en skadeståndstalan som implicit innebär krav på 

fullgörelse av detta inte kunde vinna gillande. 

Staten kan, enligt AD, därmed genom sin rättstillämpning inte göra sig delaktig till att 

någons rättigheter kränks. Det är en rimlig utgångspunkt eftersom det skulle gå emot 

konventionens syfte, att staten ska låta konventionsrättigheterna bli reella och effektiva, inte 

teoretiska och illusoriska.143 

En fråga som AD lämnade öppen var om när staten – genom rättstillämpningen – är 

skyldig att ogilla konventionsstridiga krav. Krävs det att Europadomstolen klart avgjort exakt 

samma fråga i ett mål där just Sverige var part, eller räcker det att Europadomstolen avgjort 

ett liknande ärende där en annan stat var part?144 Det är som diskuterat ovan i avsnitt 3.2.3.6 

omtvistat vilken räckvidd Europadomstolens avgörande har. 

3.3.3 Indirekt ”direkt” effekt – konventionens handlingsnormer och skyddsintressen 

påverkar nationell rätt 

Den indirekta ”positiva” effekten och den indirekt ”negativa” effekten ger alltså konventionen 

verkan även mellan enskilda. Gemensamt för dessa är att staten ger konventionen detta 

genomslag genom aktiva val: Valet att agera eller valet att avstå från att göra det. 

Genom den tredje möjligheten som konventionen kan få horisontell effekt har inte staten 

samma drivande roll som aktör, däremot kan den här varianten av horisontell effekt vara än 

mer ingripande i de privaträttsliga relationerna. Den tematik som avses är att 

Europakonventionen måste anses vara bärare av vissa värderingsstandarder, handlingsnormer 

och skyddsintressen, som kan påverka bedömningen inom den inhemska skadeståndsrätten. 

Vi kan kalla det indirekt ”direkt” effekt, för att tydliggöra att fokus flyttas från statens ansvar 

till enskildas ansvar.145 Sådana standarder eller handlingsnormer som blir öppna för en 

tolkning i ljuset av Europakonventionen kan vara ”skälig aktsamhetsnivå”, handlingsmönster 
                                                
142 Se a. dom., s. 33. 
143 Se t.ex. Airey mot Irland, appl. nr. 6289/73, den 9 oktober 1979, Serie A nr. 32, p. 24. 
144 Jfr Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II)”, avsnitt 3.4, som tycks lägga viss vikt vid att 
det i AD 2012 nr. 74 var just Sverige som hade fällts i Evaldssonmålet där granskningsavgifter hade underkänts. 
145 Jfr dock Andersson, ”EKMR:s varierande horisontella effekter”, som där använder termen ”Möjlig ’positiv’ 
verkan” för att beskriva detsamma. 
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eller liknande.146 I princip handlar frågan då om culpabedömningen, andra ansvarsgrunder, 

som t.ex. kvalificerad otillbörlighet eller kvalificerad tillit, eller vissa andra 

skadeståndsrättsliga principer kan påverkas av Europakonventionens normer och 

skyddsintressen.147 Låter man konventionen få genomslag på det sättet skapas ingen ny 

ansvarsgrund, varför delar av den tidigare redovisade kritiken mot horisontell effekt tappar sin 

relevans.148 Skyddsintressena som konventionen pekar ut kan också få ett särskilt genomslag 

om de görs till utgångspunkt för att bedöma skadeståndsansvaret vid t.ex. 

kränkningsersättning eller ren förmögenhetsskada, vilket utvecklas närmare i avsnitt 4. 

Om staten – genom rättstillämpningen – avstår från att låta dessa normer och 

skyddsintressen få genomslag uppstår den situationen att skadevållaren tillåts ta risker på̊ 

bekostnad av andras rättigheter. Denna är skyddad från ett statligt ingripande genom statens 

negativa skyldighet, medan den skadelidande inte kan åberopa något rättighetsskydd gentemot 

staten eller skadevållaren: Staten ansvarar bara indirekt för den kränkande handlingen, och 

skadevållaren behöver inte ta hänsyn till motpartens rättigheter.149 

Även om Europadomstolen i inte velat utveckla generella teorier om horisontell effekt,150 

kan subsidiaritetsprincipen och effektivitetsprincipen medföra ett krav på den nationella 

rättstillämpningen att ge utrymme för indirekt ”direkt” effekt.  Principerna kräver, som 

tidigare berört, att en rättighetskränkning ska prövas skyndsamt och effektivt inför nationell 

domstol. Om en nationell domstol inte lät inhemsk rätt tolkas konformt och i enlighet med 

konventionens handlingsnormer och skyddsintressen, skulle det kunna vara ett brott mot dessa 

principer.151 I statens positiva skyldighet ligger också att ge rättigheterna ett reellt och 

effektivt genomslag i nationell rätt.152 

Ytterligare argumenten för den indirekta ”direkta” effekten är att det vore ologiskt att inte 

ge den inhemska rätten samma innehåll oavsett vem som tillämpar den eller vilka som är 

parter. 

Den tyske rättsvetenskapsmannen Gert Brüggemeier har formulerat argument kring varför 

rättigheter i Tysklands Grundlag – (Grundgesetz, GG153) – ska ges horisontell effekt. Särskilt 

                                                
146 Se Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (II)”, avsnitt 3.5 och, dens., Ansvarsproblem, s. 
642. 
147 Se Andersson, Ansvarsproblem, s. 642. 
148 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
149 Se Mielnicki, s. 364. 
150 Se VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz, p. 46. 
151 Jfr Crafoord, s. 522 f. 
152 Se Airey mot Irland, p. 24; se också Crafoord s. 524 f. 
153 Se Tysklands grundlag (Grundggesetz), Förbundsdagens officiella engelska översättning: https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80201000.pdf, senast ändrad 23 december 2014, hämtad den 28 december 2016. 
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argumentet om att fixera rättens innehåll torde vara relevant även för svenska förhållanden 

och Europakonventionens horisontella effekt.154 

Tyska Författningsdomstolen avgjorde 1958 det s.k. ”Lüthmålet”, och konstaterade att GG 

har horisontella effekt på privaträttens område. Domstolen konstaterade i målet att vanlig lag 

som på något sätt inskränker en enskilds rättigheter enligt GG, måste tolkas i enlighet med de 

grundläggande rättigheterna. Dessutom ska man inte bara se det som att rättigheterna 

inskränks genom lag, utan den lag som har en inskränkande effekt ska tolkas i enlighet med 

GG så att den inskränkande effekten blir minimal.155 

Enligt Brüggemeier ska Författningsdomstolens resonemang förstås som att en vanlig lag 

på privaträttensområde måste tolkas i enlighet med de grundläggande rättigheterna 

i konstitutionen.156 Det är alltså den indirekta ”direkt” effekt som Andersson menar att 

Europakonventionen kan ha inom skadeståndsrätten. 

Brüggemeier anser att det finns starka skäl att ge grundläggande rättigheter indirekt 

”direkt” effekt. Argumentet är att privaträtten då får ett fixerat innehåll. I Tyskland är en 

domstol bunden av konstitutionen (jfr artikel 1.3 GG), på samma sätt som en domstol 

i Sverige är bunden av statens åtagande enligt Europakonventionen. En skiljedomstol har vid 

sidan av de statliga domstolarna också att tolka privaträtt när den ska slita en tvist mellan 

enskilda, och en sådan domstol är inte bunden av rättighetskatalogen i den tyska Grundlagen – 

och heller inte av Europakonventionen.157 

Om inte vanlig lag tillåts få sitt innehåll definierat av Europakonventionen, får det den 

konsekvensen att privaträtten har ett innehåll inför en statlig domstol som är bunden av 

konventionen, men ett annat innehåll när den tillämpas i skiljedomstol som inte är bunden av 

den. Det vore inkonsekvent och därför, enligt Brüggemeier, olämpligt. 

                                                
154 Det går att diskutera relevansen av att göra jämförelser tyska förhållanden, eftersom det finns skillnader i tysk 
och svensk lagtolkningstradition. I svensk rätt har som bekant förarbeten en stark ställning och lika bekant 
saknas det en författningsdomstol likt den i Tyskland.  I Tyskland anses själva rättsstatsprincipen också 
inbegripa en maktdelningslära och ett skydd för grundläggande rättigheter.  Det är dock ändå relevant att studera 
hur andra rättsordningar än den svenska hanterar grundläggande rättigheter och hur dessa tillåts få genomslag 
i rätten, eftersom det kan visa på metodologiska lösningar av rättsliga problem. Se vidare Jakab, Andras, ”Two 
opposing paradigms of continental European constitutional thinking: Austria and Germany”, International & 
Comparative Law Quarterly, vol. 58(4), 2009, s. 933–955, främst s. 940 ff, om tyska förhållanden. 
155 Se tyska författningsdomstolens dom BVerfGE 7, 198; NJW 1958, 257. 
156 Se Brüggemeier, Gert, Horizontal Effects of Fundamental Rights – A Critical View on the German Cathedral 
and Beyond, i Tiberg, Hugo, m. fl. (red.), Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa, 
vol. I, Jure förlag, Stockholm, 2006 [cit. Brüggemeier], s. 322 f. 
157 Se a. a, s. 326 f. 



 40 

3.4 HORISONTELLA EFFEKTER: SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Europakonventionen innehåller inga krav i sig på att den ska ha horisontell effekt. Det finns 

dock de som menar att konventionstexten kan läsas som att den ålägger enskilda ett ansvar, 

men efter Europadomstolens avgörande VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz torde en 

sådan lexikal tolkning inte vara möjligt. Domstolen är främsta uttolkare av konventionen och 

har uttryckligen meddelat att den inte vill utveckla teorier om horisontell effekt. 

Kritiken mot horisontell effekt – främst direkt effekt – är i vissa avseende relevant, i andra 

mer problematisk. Den viktigaste kritiken mot direkt horisontell effekt är den om 

rättssäkerhet, vilket var vad HD anförde i NJA 2007 s. 747 som motskäl. Däremot är det inte 

säkert att förutsebarhet är den viktigaste rättssäkerhetsaspekten, likaså är det inte säkert att 

rättssäkerheten är viktigare än andra rättigheter som uttrycks i konventionen eller trumfar 

skadeståndsrättens övriga funktioner, som riskkanalisering och reparation. En annan viktig 

aspekt är invändningen att enskilda får bära ”omvänt principalansvar” för statens ansvar. 

Genom statens positiva förpliktelse blir indirekt ”positiv” respektive ”negativ” effekt en 

realitet. Denna förpliktelse kräver att staten agerar för att skydda enskilda från andra enskildas 

kränkande handlingar. Som en spegelbild av detsamma kan det också krävas att staten – 

genom sin rättstillämpning – avstår från att göra sig delaktig till en kränkning genom att ogilla 

krav mellan enskilda. Fördelen med båda dessa är att staten fortsätter vara ansvarssubjekt för 

det ansvar som åligger den. Nackdelarna kan vara att det inte alltid är effektivt. 

Den indirekta ”direkta” effekten är det område som ännu inte är färdigutvecklad. 

Andersson, som bär på en skepsis inför horisontell effekt, menar att det är det sätt där svensk 

rätt har störst möjlighet att påverkas av Europakonventionens värderingar, handlingsnormer 

och skyddsvärda intressen. Genom att låta indirekt ”direkt” effekt få fullt genomslag blir 

rätten också fixerad och möjlig att tillämpa även i t.ex. skiljedomstol som inte är bunden av 

statens konventionsåtaganden.  
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4. HUR EUROPAKONVENTIONENS HANDLINGSNORMER 
OCH SKYDDSINTRESSEN KAN INVERKA PÅ SVENSK 
SKADESTÅNDSRÄTT 

4.1 HANDLINGSNORMER OCH SKYDDADE INTRESSEN 

4.1.1 Inledning 

Indirekt ”direkt” effekt är – som beskrivet i avsnitt 3.3.3 – den variant av horisontell effekt 

som kan få störst betydelse för den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Den kan ses som ett 

utslag av såväl effektivitetsprincipen, subsidiaritetsprincipen och statens positiva skyldighet 

att ge rättigheterna ett effektivt och reellt genomslag. I princip innebär det att ansvarsgrunder 

och principer i svensk rätt tolkas i ljuset av Europakonventionens värderingsstandarder, 

handlingsnormer och skyddsintressen. Det här kapitlet ska därför undersöka hur detta kan ske 

i detalj. För det första kommer det undersökas hur skyddsintressen kan verka 

ansvarsutvidgande och hur handlingsnormer kan påverka en culpabedömning, därefter sker en 

närmare utredning av hur dessa kan få genomslag vid olika skadetyper, dock främst vid 

kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL och ren förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § SkL. 

I avsnitt 4.3 kommer NJA 2015 s. 899 tas som ett exempel på hur detta praktiskt kan ske. 

4.1.2 Principen om skyddat intresse och Europakonventionen 

För att skadeståndsansvar för eget vållande – genom handling eller underlåtenhet – ska kunna 

uppkomma krävs dels adekvat kausalitet, dels att den handlande har överträtt eller åsidosatt en 

av rättsordningen upprätthållen handlings- eller skyddsnorm.158 

Den här principen om skyddat intresse – eller normskyddsläran – måste åtminstone sedan 

JustR Nordensons särskilda tillägg i NJA 1976 s. 458 (”Korkbössan”) anses ha fått ett 

erkännande i svensk rätt.159 Principen är vida diskuterad i skadeståndsrättslig litteratur och 

exakt vad den ska anses innebära råder det inte konsensus kring.160 Principen kan därför dels 

uppfattas som ett komplement till adekvansläran,161 dels som en del av en culpabedömning 

                                                
158 Jfr JustR Nordenssons särskilda tillägg i NJA 1976 s. 458 (”Korkbössan”). 
159 Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Norstedts Juridik, Visby, 2014 [cit. 
Hellner/Radetzki], s. 201. 
160 Se t.ex. Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans, Iustus förlag, Uppsala, 1993, passim; 
Hellner/Radetzki, s. 86 ff; Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada, Juristförlaget, Stockholm, 1987, s. 288 ff; 
Flodin, Jonny, ”Skyddat intresse och Europakonventionen”, NFT 4/2008 s. 329–336. Se också JustR Nordensons 
särskilda tillägg i NJA 1976 s. 458. 
161 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288. Kleineman hänvisar också till B. W. Dufwas mening att det 
som normskyddsläran tar sikte på att lösa dock skulle kunna lösas inom vållande-, adekvans- och 
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för att höja culpatröskeln.162 Den kan också uppfattas som en modell för att utvidga 

ansvaret.163 Detta betyder att principen om skyddat intresse kan bli relevant för såväl 

ansvarsföljden som för ansvarsgrunden.164 

Principen om skyddat intresse har i första hand uppfattats som en begränsningslära, för att 

utesluta ansvar i olika situationer. Genom att se vilket intresse som en norm är satt att skydda 

kan den bli relevant för skadeståndsansvaret. Om inte normen tar sikte på att skydda det 

skadade intresset är handlingen inte skadeståndsgrundande.165 Principen är nära förbunden 

med straffbud, men även civilrättsliga och vissa offentligrättsliga normer kan innehålla 

referenser till skyddade intressen.166 

I NJA 1976 s. 458 lyfte Nordenson in principen om skyddat intresse i ett mål om 

personskada, men i skadeståndslagens förarbeten diskuteras den närmast som relevant för de 

rena förmögenhetsskadorna som en ansvarsbegränsande faktor.167 Exemplet som där anförs är 

den situationen att en köpman som säljer smuggelvaror förvisso genom sin konkurrens 

orsakar skada för andra köpmän som inte kan sälja billiga smuggelvaror, men ändå inte blir 

skadeståndsskyldig gentemot dessa. Varusmugglingsbrottet har nämligen inte till syfte att 

skydda konkurrenternas ekonomiska intressen.168 Exemplet visar enligt Kleineman tydligt på 

hur principen om skyddat intresse träder i förgrunden just vid en analys av de rena 

förmögenhetsskadorna.169 

Såtillvida är alltså principen inskränkande för skadeståndsskyldigheten, och i synnerhet för 

att begränsa kretsen av ersättningsberättigade.170 Frågan är dock om den också skulle kunna 

tillåtas verka utvidgande. Kleineman argumenterar för att alla skyddsintressen som kommer 

till uttryck i författning bör kunna bli föremål för en utvidgning genom principen om skyddat 

intresse, även när det saknas en straffsanktion. Detsamma bör även gälla oskrivna 
                                                                                                                                                   
medvållandebedömningen. Jfr också Svensson, Bo, ”Prosolvia: Normskyddsläran och den adekvata 
kausaliteten”, Ny Juridik 2:14 s. 7, på s. 11, där ett exempel ges på hur en kausalitetsbedömning kan vara 
lämpligare att använda än normskyddsläran. 
162 Se Andersson, Håkan, Culpabegreppet – teoretisk bas och praktisk tillämpning, i Wängberg, Hans-Åke, 
Munukka, Jori & Baheru, Haymanot (red.), Hyresgästs skadeståndsansvar, Stockholm centre for commercial 
law, Jure förlag, Stockholm, 2012 [cit. Andersson, Culpabegreppet]. 
163 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288 f. 
164 Se Flodin, 329 f. 
165 Se a. st. 
166 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288 ff. 
167 Nordenson har efter 1976 års avgörande utvecklat sitt resonemang och poängterat att han också avsåg att 
läran skulle kunna tillämpas på rena förmögenhetsskador, se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 290, med 
hänvisning. 
168 Jfr prop. 1972:5, s. 160. Exemplet förekommer också i Hellner/Radetzki, s. 83 och Andersson, 
Ansvarsproblem, s. 180. 
169 Kleineman, Jan, ”Ren förmögenhetsskada vid brott – det klara ansvarsområdet?”, JT 1989–90 s. 650 [cit. 
Kleineman, ”Ren förmögenhetsskada vid brott – det klara ansvarsområdet?”], på s. 651. 
170 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288 ff; jfr prop. 1972:5, s. 159 f. 
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aktsamhetsnormer som enligt en domstol föreligger,171 eller normer som kommer till uttryck 

i andra rättskällor än författning.172  

Han tar, som exempel för hur en skyddsnorm skulle kunna grunda skadeståndsansvar ett 

hypotetiskt fall av olovligt byggande: En person bebygger olovligen (dvs. utan erforderligt 

bygglov) en fastighet så att grannfastigheten får sin utsikt förstörd. Vid en försäljning erhåller 

sedan grannen en lägre köpeskilling på grund av den förstörda utsikten. Om man utgår från att 

bygglov inte skulle ha beviljats av just den anledningen att det skulle förstöra grannens utsikt, 

då vore det enligt Kleineman rimligt att se kravet på bygglov som ett utslag för 

grannelagsintresset. På det sättet är reglerna om bygglov – åtminstone delvis – till för att 

skydda det intresse som grannar har av att inte få sin utsikt förstörd. Den ekonomiska förlust 

som grannen orsakas skulle därmed kunna bli skadeståndsrättsligt ersättningsgill eftersom det 

har skett en överträdelse av ett skyddat intresse, trots att plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900) inte innehåller några regler om rätt till ersättning för sådan tredjemansskada.173 

I en konventonsrättslig kontext blir exemplet talande. Om vi utgår från att grannens 

bebyggande inte var ett resultat av underlåtenhet att följa ett administrativt förfarande som att 

söka bygglov, men däremot – hypotetiskt – kunde kvalificeras som ett intrång 

i egendomsskyddet, borde då inte grannen kunna grunda sin rätt till ersättning på att normen 

i Europakonventionens P1-1 har överträtts? Skillnaden blir bara i fråga om i vilken rättskälla 

som skyddsintresset kommer till uttryck: i PBL eller i Europakonventionen. Det ligger 

dessutom i konventionens natur att den ska verka utvidgande, snarare än inskränkande för de 

motstående skyldigheter som rättigheterna för med sig.174 

En överträdelse av en skyddsnorm – särskilt sådana normer likt de i Europakonventionen 

som inte är mycket klara och precisa – är dock inte alltid ensamt tillräckligt för att grunda 

skadeståndsansvar.175 Det måste göras en bred värdering av riskfaktorer och mothänsyn, där 

den skyddsnorm som uttrycks i en rättskälla blir en del av en fri culpabedömning.176 

För att en skyddsnorm ska kunna vara ansvarsgrundande krävs enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer att normen har till syfte att skydda den skadelidande från den 

                                                
171 Se a. a., s. 291 f. 
172 Jfr Schultz, Mårten, kommentar till Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31, hämtad den 22 
november 2016 [cit. Schultz, Kommentar till skadeståndslag], avsnitt 2.3.2. Se även Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada, s. 289, med hänvisning till Hellner. 
173 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 291. 
174 Jfr Schultz, ”Nya argumentationslinjer”, s. 1005 f, ssk. not 56. 
175 Se Andersson, Ansvarsproblem, s. 180 f. 
176 Se Schultz, Kommentar till skadeståndslag, avsnitt 2.3.2. Jfr dock Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 302 
f, som menar att långsökta härledningar av handlingsnormer från en rättskälla i syfte att tillämpa 
skadeståndssanktionen bör undvikas. 
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aktuella skadan.177 För rättigheterna i Europakonventionen står det klart att ”var och en” är ett 

skyddat subjekt, och de har som syfte att skydda de intressen som uttrycks där, t.ex. egendom, 

privatliv, yttrandefrihet etc. Frågan blir vilket krav på specifikation som man måste uppställa 

för att anse att normen som uttrycks i en konventionsrättighet syftar till att skydda just en 

sådan skada som blir aktuell i ett visst fall. 

Här måste man nog utgå från att Europadomstolens praxis för att vara säker på att det är 

just en sådan skada som Europakonventionen syftar till att skydda. Dessvärre är 

Europadomstolens avgöranden inte alltid tydliga och utöver det finns problematiken med 

retroaktivitet för händelser som inträffat före ett klargörande från Europadomstolen.178 

Om vi godtar Kleinemans perspektiv att principen om skyddat intresse kan verka 

utvidgande, bör därför skyddsnormer som kommer till uttryck i Europakonventionen kunna 

bli skadeståndsgrundande. Handlingar som orsakar skada på ett skyddat intresse, dvs. 

rättigheten, är då en överträdelse av en skyddsnorm som kan grunda skadeståndsansvar. 

4.1.3 Skyddsnormers påverkan vid en culpabedömning 

Det faktum att principen om skyddat intresse kan användas för att söka fram skyddsnormer, är 

inte i sig tillräckligt för att konstatera ansvar. Att någon bryter mot en norm indikerar förvisso 

oftast att det rätta handlingssättet inte följts, men det betyder inte att skadevållaren varit 

culpös.179 För, som Andersson skriver, ”färdiga regler är blott en del av 

[culpaavvägningen]”180. Att någon bryter mot en normregel betyder inte att personen agerat 

vårdslöst –  exempelvis kan en person utan körkort framföra bilen utan att det är oaktsamt – 

och på samma sätt kan den som följer normen ändå agera vårdslöst. Däremot, ju klarare en 

skyddsnorm är, desto starkare måste de föreliggande mothänsynen vara för att pendeln ska slå 

tillbaka från culpa till icke-culpa.181 

För att förstå Anderssons resonemang måste man förstå hur culpabedömningen enligt 

honom ska göras. Culparegeln brukar betraktas som grundbulten i skadeståndsrätten och 

formuleras i 2 kap. 1 § SkL. Den ger uttryck för att skadevållaren borde ha att agerat på ett 

sätt som hade motverkat risken för skada, genom att inte göra det så agerande han oaktsamt. 

                                                
177 Se Svensson, s. 8. 
178 Jfr Andersson, Ansvarsproblem, s. 640, som menar att t.ex. avgörandet i Evaldsson m.fl. mot Sverige är ett 
avgörande av sådan klar och precis karaktär att det kan ges horisontella effekter.  
179 Jfr NJA 2011 s. 454 (”Diskmaskinsfallet”), där HD konstaterade att det faktum att skadevållaren brutit mot en 
ordningsregel inte ensamt föranledde ansvar. Det krävdes en bred culpabedömning av det slag som redovisats. 
Jfr också Andersson, Culpabegreppet, s. 130 ff. 
180 Se Andersson, Culpabegreppet, s. 133. 
181 Jfr a. a., s. 116. 
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Det är dock en förenkling som Andersson vill utmana.182 Culpa är nämligen inte en 

handlingsregel, utan en normativ bedömning av en olika rad faktorer. En bedömning av 

handlingen som vårdslös eller inte kommer att behöva adressera de faroskapande faktorer som 

kan tillskrivas skadevållaren, men också ställa dessa mot hänsyn som talar för att handlingen 

inte är ansvarsgrundande.183 Man kan därför göra en åtskillnad på culpa som handlingsregel 

och culpa som norm för hur en avvägning av skadeståndsansvaret ska ske.184 Eller förenklat: 

En culpabedömning svarar enligt Andersson på frågan hur och varför något är oaktsamt, och 

mindre på frågan vad som är det.185 

Ett sätt att göra en culpabedömning på är därför att jämföra med handlingsnormer 

i lagstiftning eller andra föreskrifter. Ett annat sätt är att göra en fri bedömning.186 Det torde 

efter den ovanstående genomgången stå klart att handlingsnormer kan komma till uttryck 

i Europakonventionen och därmed ligga till grund för en bedömning om ett agerande stridit 

mot dessa. 

Den klassiska standarden för att bedöma vad som är tillräcklig aktsamhet är rättsfiguren 

bonus pater familias, men som en bedömningsgrund för alla situationer är den knappast 

tillräcklig.187 Det krävs en jämförelse mot någon konkret aktsamhetsstandard för att 

bedömningen ska bli relevant.188 Det vanligaste i modern skadeståndsrätt är därför att utgå 

från författning eller föreskrifter som påbjuder visst handlande och därför utgör en 

aktsamhetsstandard.189 Ett exempel är att 2 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) 

föreskriver att trafikanter ska visa omsorg och varsamhet. 

Regeln i trafikförordningen måste på det sättet sägas ge uttryck för att andra trafikanter bär 

på skyddsvärda intressen, men utgör samtidigt en handlingsnorm. Det i sig bidrar dock inte 

till att förklara vad som är omsorgsfullt eller varsamt beteende i trafiken. Möjligen kan övriga 

regler om körriktning, vilka trafikslag som är tillåtna etc. precisera detta varsamhetskriterium, 

men i slutändan måste det ofta ändå ske en bedömning med utgångspunkt i andra trafikanters 

skyddsintresse.190 

                                                
182 Jfr dock Andersson, Culpabegreppet, s. 84 f., som vill utmana synsättet att culpa är en handlingsregel, utan 
snarare en avvägningsoperation mellan risker och mothänsyn. 
183 Se a. a, s. 91. 
184 Jfr Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 265 ff. 
185 Jfr Andersson, Culpabegreppet, s. 101. 
186 Se Schultz, Kommentar till skadeståndslag, avsnitt 2.3.1. 
187 Jfr också Andersson, Culpabegreppet, s. 87 f, som kritiserar ”fantasifostret ’bonus pater familias’”. 
188 Se Hellner/Radetzki, s. 123. 
189 Jfr a. st. 
190 Jfr a.a., s. 124. 
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På samma sätt går det att betrakta handlingsnormer i Europakonventionen som tämligen 

vagt uttryckta. Genom att ta del av Europadomstolens praxis framträder dock 

handlingsnormerna tydligare. Skulle det ändå saknas tillräcklig ledning måste en fri 

culpabedömning göras. 

4.1.4 Handlingsnormers påverkan vid den fria bedömningen 

Finns det inte tillräcklig ledning i rättskällorna, t.ex. Europakonventionen och tillhörande 

praxis, för vad som kan klassificera ett beteende som oaktsamt, måste en fri culpabedömning 

göras. Den klassiska svenska culpaformeln är en variant av den s.k. Learned Hand-modellen 

och kan enligt Hellner formuleras i fyra punkter: (a) risken för skada, (b) den sannolika 

skadans storlek, (c) möjligheten att förekomma skadan, och (d) den handlandes möjligheter 

att inse risken för skada.191 

En culpabedömning kan därmed sägas innehålla två moment: ett objektivt och ett 

subjektivt. Det objektiva momentet är de faktiska omständigheterna och de rättsliga 

värderingarna av dessa (dvs. punkt (a)–(c) i uppräkningen). Det subjektiva momentet blir då 

bara frågorna hörandes till punkt (d), dvs. vad den handlande har insett eller borde ha insett.192  

Genom en sådan uppdelning kan därför handlingsnormen som culpabedömningen avser att 

ta fram göras på det objektiva planet, inklusive den normativa ”böra”-frågan.193 På det sättet 

blir culpa inte ett rent subjektivt begrepp, kopplat till tankar om skuld eller klander, utan det 

blir ett begrepp med subjektiva och objektiva delar.  

Anderssons har i ett försök att precisera culpabedömningen delat upp bedömningen i två 

delar. Del (I) är att precisera de faroskapande komponenterna, vilka korresponderar med 

Hellners uppställning. Enligt Andersson är dessa (a) riskfaktorer – vilka risker är sannolika, 

(b) skadefaktorer – vilka skador kan uppstå om risken aktualiseras och till vilken omfattning, 

(c) skadevållarens handlingsalternativ – vilka typiska och faktiska möjligheter att agera 

annorlunda hade skadevållaren objektivt sett, och (d) vilka möjligheter fanns det att inse 

risken – dvs. vilken insikt hade skadevållaren om de tre övriga faktorerna: risk, skada och 

handlingsalternativ.194 

Själva böra-frågan, dvs. vad skadevållaren ”borde” ha insett är en normativ fråga, och kan 

bara besvaras som vad en person som den aktuella handlaren typiskt borde inse eller ha insett, 

                                                
191 Se a. a., s. 127. 
192 Se Andersson, Culpabegreppet, s. 91 f. 
193 Jfr a. a., s. 92. 
194 Se a.a., s. 91 ff. 
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dvs. objektivt, vare sig han gjorde det eller inte.195 Eftersom alla faroskapande faktorer ska 

bedömas objektivt, lägger inte de subjektiva förhållandena hos skadevållaren till något nytt 

i culpabedömningen, utan det subjektiva avser bara att pröva om insikten täcker de objektiva 

faktorerna.196 Det torde dock vara mindre vanligt att inte objektiv culpa åtföljs av subjektiv.197 

När man väl har konkretiserat dessa komponenter, kan den verkliga normativa 

bedömningen göras, dvs. där den breda avvägningsoperationen sker när alla farokomponenter 

ställs mot alla mothänsyn som ska tala mot ansvar. Detta är enligt Andersson del (II) av 

culpabedömningen.198 Ju större faroskapandet är desto starkare måste mothänsynen vara för 

att ansvar inte ska anses föreligga.199 Andersson föreställer sig det som ett koordinatsystem, 

där faroskapandet är y-axeln och mothänsynen är x-axeln. Diagonalen från nollpunkten är 

culpatröskeln.200 Till mothänsynen kan hänföras besvär och kostnader för att undvika 

skada,201 samhällelig tolerans för visst riskskapandet,202 liksom ansvarsfrihetsgrunder.203 

I den här tydliga dissekeringen av culpabegreppet framträder culpabedömningen som att 

den blir frikopplad från värderingar, i stället får de konkreta riskerna, de konkreta skadorna 

och konkreta handlingsalternativen värderas mot skadevållarens insikt innan en avslutande 

avvägning av mothänsyn som talar mot ansvar kan göras.  

En fri culpabedömning bör dock utgå från de normer eller skyddade intressen som finns 

uttryckta i rättskällorna. Det är först om dessa inte ger tillräcklig ledning som de faroskapande 

komponenterna ska bedömas, liksom mothänsynen.204 För den som söker horisontella effekter 

av Europakonventionen ger detta utrymme för att ta intryck av de normer och skyddsintressen 

som konventionen pekar ut även vid en fri culpabedömning. 

4.2 EUROPAKONVENTIONENS HORISONTELLA VERKAN VID OLIKA SKADOR 

4.2.1 Relevansen vid person- och sakskador 

Skadeståndslagen pekar ut fyra skadetyper: personskada och sakskada (2 kap. 1 §), ren 

förmögenhetsskada (2 kap. 2 §) samt kränkning (2 kap. 3 §). Personskada utgörs av fysiska 

och psykiska skador på människokroppen, medan sakskador är fysiska skador på fast 
                                                
195 Se a. a., s. 92 ff. 
196 Se a. a, s. 98. 
197 Se a. a, s. 95. 
198 Se a. a, s. 101. 
199 Se a.a., s. 116. 
200 Se a. a, s. 103. 
201 Se a. a., s. 105 f. 
202 Se a. a., s. 107 f. 
203 Se a. a., s. 110 ff. 
204 Jfr a. a., s. 132 f. 
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egendom eller lösa föremål. Person- och sakskador kallades tidigare, bland annat 

i förarbetena, gemensamt för ”integritetsskador”, en term som ansetts missvisande och 

numera snarast leder tankarna till kränkningsskador enligt 2 kap. 3 § SkL.205 

Person- och sakskador kan som en hypotetisk utgångspunkt uppstå genom att någon 

handlat på ett sätt som medför att någons konventionsrättigheter kränks. Det kan t.ex. bli 

aktuellt om beteendet som strider mot en norm i Europakonventionen orsakar psykiskt 

lidande, vilket enligt 5 kap. 1 § SkL kan ersättas som en personskada. 

Person- och sakskador torde dock ha ett högt skyddsintresse även utan inverkan av 

Europakonventionen. I motiven sägs att de flesta av ”culparegelns handlingsnormer […] ger 

ett obetingat skydd mot varje sådan kränkning av en persons integritet till person eller 

egendom som sker genom åsidosättande av någon av dessa normer”.206 Detsamma kan 

i sådana fall också sägas om följdskador som kan bli ersättningsgilla enligt 5 kap. 1 § SkL, 

dvs. allmänna förmögenhetsskador och sveda, värk, lyte och stadigvarande men. 

Person- och sakskador och deras följdskador kommer därför inte beröras vidare här, utan 

i stället ska förhållandet mellan Europakonventionens skyddsnormer och de rena 

förmögenhetsskadorna och kränkningsersättning enligt 2 kap. 2 § respektive 3 § SkL utredas. 

Det ska dock i sammanhanget sägas att gränsen mellan skadetyperna inte alltid är klar. I 

NJA 1995 s. 249 (”Järvarna”) hade HD att ta ställning till om en järv som olovligt hade 

skjutits på mark som ägdes av staten var en handling som betingade skadeståndsansvar. 

Eftersom järven var fridlyst saknade den i egentlig mening ekonomiskt värde som köttdjur 

eller trofédjur.207 Skadan ansågs därför ligga på gränsen mellan sakskada och ideell skada. 

Däremot, konstaterade HD, fanns det ett avelsvärde som skadats för staten, eftersom staten 

har ”att på offentligrättslig grund skydda och bevara järvstammen”, liknande den roll staten 

har beträffande kulturminnen. Ersättning skulle därför utgå. JustR Lind gjorde i ett särskilt 

tillägg noteringen att frågan ”berör gränsområdet dels mellan sakskada och ren 

förmögenhetsskada, dels ekonomisk skada och ideell skada”. Han drar paralleller till ett äldre 

mål (NJA 1993 s. 753) där en fastighetsägare hade ålagts skadestånd för att ha gjort ingrepp i 

en fast fornlämning. Genom vissa rättsliga paralleller, landar Lind i slutsatsen att det är 

”följdriktigt att inte bara bärare av privata intressen utan även den som företräder det 

                                                
205 Se Hellner/Radetzki, s. 98 f; jfr också nedan avsnitt 4.2.2. 
206 Se prop. 1972:5, s. 159; jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 290 f, ssk not. 186–187; 
207 Se vidare Kleineman, Jan ”Ideell skada eller förmögenhetsförlust – ett nytt synsätt under framväxt?”, JT 
1995–96 s. 101–109 [cit. Kleineman, ”Ideell skada eller förmögenhetsförlust”], på s. 103. 
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offentliga intresset skall kunna få ersättning för utgifter som förorsakas av lagstridiga angrepp 

på det skyddade intresset.” 208 

Kleineman menar att domen lyfter frågan om hur skadeståndsrätten utvecklas genom att 

ansvar kan utkrävas för skada på något som egentligen inte är ett förmögenhetsintresse, utan 

på skada på ett mer abstrakt skyddsintresse, en ”rätt” (här statens äganderätt). En sådan ”rätt” 

– eller ”rättighet” om man så vill – kan alltså värderas och bedömas trots att det är frågan ”om 

ett värde bortom alla ekonomiskt mätbara marknader”. När skadan heller inte kan åsättas ett 

relevant värde, blir det därför snarast tal om punitive damages.209 

4.2.2 Kränkningsersättningen och konventionsrättsliga skyddsintressen 

Den som kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp på dennes person, frihet, 

frid eller ära ska enligt 2 kap. 3 § SkL ersätta den skada som kränkningen orsakar. ”Skadan” 

är i sammanhanget de känslor av rädsla, förnedring, skam eller liknande som uppstår hos den 

skadelidande.210 Genom en lagändring 2001 skedde en redaktionell förändring av regeln, men 

någon förändring i sak var inte avsedd. Begreppet ”lidande” mönstrades då ut, dels eftersom 

även psykiskt lidande kan utgöra en personskada enligt 5 kap. 1 § SkL, och dels eftersom det 

ansågs lägga för stor vikt vid den skadelidandes subjektiva upplevelse. I stället bör man 

objektivt bedöma vilken kränkning som ”typiskt sett kan anses ha uppkommit genom det 

brottsliga angreppet”.211 Det har också givit att kränkningsersättning inte kräver att skada – 

i ordets renaste betydelse – ens har uppkommit; det är att integriteten har kränkts – främst 

känslan av ett angrepp på privatlivet eller människovärdet – som är skadan.212 Det är därför 

inte nödvändigt att diskutera subjektiva upplevelser, utan vissa angrepp på integriteten, 

människovärdet eller privatlivet anses typiskt sett implicera skada.213 Högsta domstolen har 

också medgivit kränkningsersättning när det inte går att fastställa att den skadelidande varit 

medveten om att ett angrepp på integriteten har skett. I NJA 2007 s. 540 tillerkändes en 

treårig flicka som utsattes för ett sexuellt övergrepp när hon sov kränkningsersättning, trots att 

inget tydde på att hon var medveten om att handlingen hade begåtts.214 

                                                
208 Se JustR Linds särskilda tillägg i NJA 1995 s. 249, min kurs. 
209 Se Kleineman, “Ideell skada eller förmögenhetsförlust”, s. 107 f. 
210 Se Hellner/Radetzki, s. 74, med hänvisning till förarbetena, prop. 2000/01:68, s. 48. 
211 Se a prop., s. 49. 
212 Se a prop., s. 48. 
213 Jfr a prop., s. 49. 
214 Jfr Friberg, Sandra, Kränkningsersättning, Iustus förlag, Uppsala, 2010, s. 356, som dock är kritisk till HD:s 
dom eftersom hon menar att det dels brister i kausalitetsresonemanget och dels går att ifrågasätta om det ens är 
en skada när inga känslor av angrepp på integriteten går att identifiera. 
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HD:s avgörande kan på det sättet läsas som att kravet på att kränkningen ska ha inneburit 

skada snarast har ”objektiviserats”: Kränkningen blir själva överträdelsen av straffbudet, 

i detta fall sexuellt utnyttjande.215 Det betyder alltså att kränkningsersättningen utgår för 

själva angreppet på skyddsintresset. Det har påfallande stora likheter med en sådan utvidgning 

av skadeståndsansvaret som principen om skyddat intresse har diskuterats kunna medföra.216 

Kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL är underkastat ett krav på att skadan tillfogats 

”genom brott”. Det krävs förvisso inte att brottet är ett brottsbalksbrott eller att den som 

orsakar skadan döms för brottet, men det måste likväl uppfylla de grundläggande 

straffrättsliga kraven.217 Det krävs därför att skadevållaren ska ha begått en gärning som 

uppfyller samtliga de krav som straffrätten uppställer för att det ska vara fråga om brott.218 

Det inkluderar att alla objektiva och subjektiva delar av brottsbegreppet ska vara uppfyllda, 

som att det ska vara en straffbelagd handling, att gärningsculpa föreligger, att gärningen täcks 

av subjektiv culpa eller uppsåt samt att det inte finns några rättfärdigande eller ursäktande 

omständigheter.219 

Enligt Friberg indikerar NJA 2007 s. 540 att kränkningsskador har en annorlunda 

uppbyggnad än andra skadeståndsrättsliga skador. Normalt är en ersättningsgill skada en 

”realskada”, dvs. den negativa effekten av skadevållarens handling. Det krävs alltså en skada 

på det egentliga angreppsobjektet, dvs. den enskildes person, egendom eller 

förmögenhetsintresse. För kränkningsersättning vore realskadan därför skadan på integriteten. 

Kränkningsersättning utgår dock inte nödvändigtvis bara för sådan ”realskada”, utan även för 

angrepp på skyddsintresset, dvs. abstrakt skada. Oftast orsakar skadevållaren både en 

realskada och en abstrakt skada, men som NJA 2007 s. 540 visar på kan kränkningsersättning 

utgå även för enbart abstrakt skada, dvs. för angreppet på det skyddade intresset.220  

Det innebär att om det föreligger en kränkning av ett relevant skyddsintresse är det därför 

av underordnad betydelse om det också skett en skada hos själva skadevållaren som person.221 

Det får också konsekvensen av att kränkningsersättningen blir mer av en bestraffande 

sanktion mot skadevållaren, alltså det som på engelska kallas ”punitive damages”. 

                                                
215 Se Friberg, s. 356. 
216 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288 ff samt ovan avsnitt 4.1.2. 
217 Se Bengtsson, Bertil, & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen: En kommentar, 5 u., Zeteo, elektronisk 
version, den 12 maj 2016 [cit. Bengtsson/Strömbäck], avsnitt 2:3.2. 
218 Se Friberg, s. 121. 
219 Se a. a., s. 121 f, som i huvudsak ansluter sig till Jareborgs uppdelning av brottsbegreppet. 
220 Se a. a., s. 358 ff. 
221 Jfr a. a., s. 360 f. 
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Det sagda innebär att även när inte en brottslig gärning ligger till grund för att identifiera 

skyddsintresset som angripits, utan återfinns på annat sätt i rättskällorna, t.ex. i 

Europakonventionen, borde det därför vara möjligt att rättsligt argumentera för att 

kränkningsersättning ska utgå.222 

Kravet att kränkningen ska ha tillkommit genom brottslig gärning kan också innebära vissa 

nackdelar i sig. Nackdelarna är enligt Friberg (1) att det blir en sammanblandning mellan 

kompensation (för den skadelidande) och sanktion (mot gärningsmannen), (2) att den 

skadeståndsrättsliga bedömningen av culpaansvar färgas av den subjektiva 

ansvarsbedömningen från straffrätten – vad som är oaktsamt beteende i straffrättslig mening 

behöver inte vara det i civilrättslig mening, (3) att många beteenden kan vara 

integritetskränkande utan att vara straffbara, samt (4) de processrättsliga reglerna, där t.ex. de 

olika beviskraven i brottmål (ställt utom rimligt tvivel) och tvistemål (visat/styrkt) skapar 

onödigt tung börda för den skadelidande i skadeståndsdelen.223 

Kravet på brottslig gärning är heller inte oproblematiskt i en konventionsrättslig kontext, 

vilket Söderman mot Sverige visar. Omständigheterna i målet var att en styvpappa hade för 

avsikt att smygfilma sin 14-åriga styvdotter i duschen genom att sätta upp en kamera 

i badrummet. Huruvida det verkligen skedde en inspelning blev inte klarlagt i målet, men han 

erkände handlingen som sådan. Vid tiden (2002) var inte brottet kränkande fotografering ännu 

infört i 4 kap. 6 a § brottsbalken, BrB (1962:700), och det ansågs inte vara en brottslig 

gärning att smygfilma flickan.224 Detta konstaterade Europadomstolen var en brist i svensk 

rätt vilket gjorde att staten hade kränkt styvdotterns rätt till privatliv enligt artikel 8.225 

Europadomstolen konstaterade dock att det inte är nödvändigt att staten gör ett handlande 

brottsligt i straffrättslig mening, utan även civilrättsliga remedier kan vara tillräckligt för att 

ge ett adekvat skydd för konventionsrättigheterna.226 I målet ansåg dock Europadomstolen att 

Sverige hade misslyckats med att ge en sådan möjlighet till käranden eftersom 

skadeståndstalan föll när brottmålsåtalet mot styvpappan ogillades (jfr 29 kap. 6 § RB).227 

                                                
222 Se a. a., s. 361; jfr kap. 9, ssk. 497 ff. och 519 ff. 
223 Se a. a., s. 908 ff. 
224 Se Svea Hovrätts dom B 1831-06, meddelad den 16 oktober 2007, vilket var upptakten till Sveriges fällning 
i Europadomstolen i Söderman mot Sverige. HovR:n hänvisade till NJA 1996 s. 418 där HD hade konstaterat att 
det inte fanns något generellt förbud mot att filma någon utan samtycke. 
225 Jfr också NJA 2008 s. 946, där en man filmade sin före detta sambos sexuella aktiviteter med sin nya partner 
med dold kamera. Gärningen utgjorde inte ofredande och själva filmningen var inte brottslig i sig. HD 
konstaterade att det starkt kunde ifrågasättas om det var förenligt med konventionens artikel 8. Jfr också von 
Hannover mot Tyskland. 
226 Se Söderman mot Sverige, p. 85 och 108. 
227 Se a. a., p. 111 och p. 114. Detta var också Sveriges försvar i Europadomstolen, se p. 110–112. 
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I sitt särskilda tillägg menar dock domare Pinto de Albuquerque att Svea hovrätt (som var 

sista instans, eftersom HD inte lämnade prövningstillstånd) borde ha prövat skadeståndstalan, 

med hänvisning till att 22 kap. 7 § RB ger en möjlighet att pröva ett enskilt anspråk som 

anhängiggjorts brottmålet, även om den åtalade gärningen inte befinns vara straffbar.228 Han 

menar också att hovrätten, om 2 kap. 3 § SkL inte var möjlig att grunda ansvar på, borde ha 

prövat skadeståndsdelen på grundval av 2 kap. 1 § (jämte 5 kap. 1 §). Enligt de Albuquerque 

hade skadestånd för psykiska lidande till följd av styvpappans vållande varit ett tillräckligt 

remedium för den konventionskränkning styvdottern utsatts för.229 

En sådan syn på svensk rätt pekar alltså på att den utformning som kränkningsersättningen 

har, kan leda till att Sverige återigen fälls när handlingar som medför att någon får sina 

konventionsrättigheter kränkta inte har kriminaliserats. Det bör i vart fall vara gällande vid 

integritetsfrågor som omfattas av artikel 8.230 Det finns således skäl för att låta i vart fall de 

skyddsintressen som pekas ut i 2 kap. 3 § SkL vara ersättningsgrundande om de sammanfaller 

med motsvarande skyddsintressen i Europakonventionen. Detta även om inte straffrättsligt 

ansvar blir aktuellt. På det sättet kan konventionen få horisontellt genomslag vid 

kränkningsersättning. 

4.2.3 Ren förmögenhetsskada och konventionsrättsliga skyddsintressen 

4.2.3.1 Inledning 

På samma sätt som kränkningsersättningen har starka band till skyddsintressen för att grunda 

skadeståndsansvar, kan även de rena förmögenhetsskadorna vara öppen för detta. Likheterna 

mellan 2 kap. 3 § och 2 kap. 2 § är att båda pekar ut skyddsintressen. Kränkningsersättningen 

har tydliga skyddsintressen inskrivna i paragrafen (angrepp på person, frihet, frid eller ära), 

medan det senare lagrummet om förmögenhetsskada har en betydligt mer rudimentär 

utformning genom att bara ange ”skada genom brott”.231 I det följande ska det diskuteras hur 

öppen paragrafen är för tolkningar att andra skyddsintressen än sådana som utpekas genom ett 

straffbud kan vara skadeståndssanktionerade, och framför allt i utvidgande hänseende på det 

sätt som beskrevs i avsnitt 4.1. 

                                                
228 Se domare Pinto de Albuquerques särskilda tillägg i Söderman mot Sverige, särskilt under rubriken ”The 
compensation for non-pecuniary damage based directly on the Convention” 
229 Se a. st.  
230 Det går förstås att diskutera hur stor vikt som ska läggas vid ett särskilt tillägg, men de Albuquerque sällade 
sig till majoriteten och yttrandet bör i någon mån kunna läsas komplementärt med domskälen. 
231 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 288, som menar att det är en skyddsnorm av ”primitiv 
beskaffenhet”. 
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4.2.3.2 Ren förmögenhetsskada i svensk rätt 

Med ren förmögenhetsskada ska, enligt legaldefinitionen i 1 kap. 2 § SkL, förstås ”sådan 

ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada”. 

Detta skiljer den från sådan allmän förmögenhetsskada som kommer till följd av person- eller 

sakskada, och exempel på ren förmögenhetsskada är minskad inkomst eller ett företags 

minskade rörelseresultat, eller ökade utgifter utan motsvarande nytta.232  

Likheterna mellan 2 kap. 3 § SkL (kränkningsersättning) och 2 kap. 2 § SkL (ren 

förmögenhetsskada) är att båda lagrummen innehåller en direkt referens till brott. Den 

sistnämnda paragrafen lyder: ”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall 

ersätta skadan”. Huvudregeln är alltså att om en handling (eller underlåtenhet) medför straff 

så kan den grunda skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, men kravet är att straffbudet 

tar sikte på samma skyddade intresse som där skadan uppstår.233 

Lagrummet ska dock inte tolkas motsatsvis, utan skadeståndsansvar kan uppkomma även 

utan brottslig gärning.234 Kravet på att den rena förmögenhetsskadan ska uppkomma genom 

brott har av Kleineman beskrivits som en ”spärregel” och har som sådan tolkats som att 

avsaknad av brottslig gärning var likvärdigt med att skadeståndsansvar inte kunde 

föreligga.235 Den beskrivningen delas inte av alla,236 eftersom den ger en ofullständig bild av 

rättsläget, i synnerhet genom den rättsutveckling som skett sedan Kleinemans beskrivning.237 

Den strikta kopplingen mellan skadeståndsansvar och brottslig handling tycks nämligen 

numera vara utraderad sedan Högsta domstolen i sin praxis har visat på annat. 

Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada kan därför uppkomma i kvalificerade 

tillitssituationer,238 eller vid kvalificerat otillbörligt handlande.239 Culpa in contrahendo,  dvs. 

oaktsamhet vid avtalsförhandling, har också ansetts vara ett sådant fall där skadeståndsansvar 

för ren förmögenhetsskada kan uppkomma utan brottslig handling.240 Att HD genom sin 

praxis utvecklat skadeståndsrätten på detta område förutsågs – och tycks ha förutsatts – av 

                                                
232 Se Hellner/Radetzki, s. 61, som också diskuterar frågan om att det kan finnas gränsdragningsproblem mellan 
sakskada och ren förmögenhetsskada, se s. 73. 
233 Jfr prop. 1972:5, s. 160 
234 Jfr a prop., s. 568. 
235 Se Kleineman, ”Ren förmögenhetsskada vid brott – det ’klara’ ansvarsområdet?”, s. 650 f. 
236 Se Bengtsson, Bertil, kommentar till 2 kap. 2 § skadeståndslag (1972:207), Karnov, elektronisk version 
uppdaterad per 1 juli 2016, hämtad den 22 november 2016. 
237 Jfr Schultz, Kommentar till skadeståndslag, avsnitt 2.3 
238 Se t.ex. NJA 1987 s. 692 (”Kone”); jfr NJA 2001 s. 878 (”Östersundsfallet”) och NJA 2014 s. 272 (”BDO”) 
239 Se främst NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasses”); jfr NJA 2014 s. 877 (”Processbolaget”) och NJA 2015 
s. 512 (”Stilofåtöljen”). Se också NJA 2015 s. 899. Se vidare Bengtsson/Strömbäck, avsnitt 2:2.1. Se också 
Rönnheden, Andreas, ”Ansvarsgenombrott och processbolag”, JT 2015–16 s. 176, på s. 184, om hur 2014 års 
fall förhåller sig till 2005 års fall.  
240 Se Bengtsson/Strömbäck, avsnitt 2:2.1, med hänvisning till NJA 1963 s. 105 och NJA 1990 s. 745. 
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lagstiftaren när skadeståndslagen infördes.241 Varför en koppling till straffbarhet ansågs 

nödvändig av lagstiftaren är inte helt enkel att förstå, men troligen var det tänkt som en 

ansvarsbegränsande regel där vissa rena förmögenhetsskador inte bara betraktades som 

tillåtliga utan även lämpligen bör stanna där de uppstår, liksom att den historiska kopplingen 

till 1864 års strafflag kan ha haft betydelse.242 

Kleineman har kritiserat den handfallenhet som svenska domstolar länge har visat för att 

faktiskt utveckla skadeståndsansvaret vid ren förmögenhetsskada. Han har förklarat det med 

rättstillämpningen är ”lagpositivistisk”, innebärandes att domstolarna inte vill göra svåra 

moraliska och rättspolitiska bedömningar,243 något som han särskilt tror finner sin förklaring 

i att man inte velat ge sig in på arbetsrättens domäner, där ”en långtgående immunitet mot 

skadeståndsansvar” länge har förekommit vid ren förmögenhetsskada.244 Det är därför 

intressant att det är under påverkan av Europakonventionen som denna ”beröringsskräck” för 

skadeståndsansvar på arbetsmarknaden kan ha brutits genom NJA 2015 s. 899 

(”Blockadfallet”, se mer nedan avsnitt 4.3). 

4.2.3.3 Kvalificerade tillitssituationer – den befogade tillitens relevans 

När det gäller de kvalificerade tillitssituationerna har ett culpaansvar kommit att gälla för den 

som utfärdar ett oriktigt intyg som en person utanför ett kontraktsförhållande ”med fog satt 

sin tillit till” och på det sättet orsakas ren förmögenhetsskada.245 I NJA 1987 s. 692 (”Kone”) 

hade en värderingsman på en fastighetsägares uppdrag värderat fastigheten med utgångspunkt 

att den kunde bebyggas. Det var emellertid felaktigt eftersom kommunen inte tillät sådan 

exploatering. Värderingsintyget användes dock som underlag för ett lån som fastighetsägaren 

tog, där den övervärderade fastigheten ställdes som en säkerhet hos långivaren. När lånet 

förföll till betalning såldes fastigheten till ett pris långt under det förmenta värdet. HD 

konstaterade att värderingsmannen hade förfarit oaktsamt när denne inte undersökte 

möjligheterna att bebygga fastigheten. Den viktigaste frågan i målet var dock om 

värderingsmannen kunde vara skadeståndsskyldig på utomobligatorisk grund gentemot 

långivaren som denne inte hade ett avtal med. HD menade att det ”för värderingsmannen 

måste [ha stått] klart att intyget kan komma till användning för skilda ändamål och av flera 
                                                
241 Se prop. 1972:5, s. 568. 
242 Se Hellner/Radetzki, s. 62 f; jfr prop. 1972:5, s. 160 och 568. För en kritisk diskussion av lagstiftningen 
se Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 117 ff; jfr s. 152. 
243 Se Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, i Gernandt, J., Kleineman, J., & 
Lindskog, S. (red.), Festskrift till Gertrud Lennander, Jure förlag, Stockholm, 2010 [cit. Kleineman, Ren 
förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen], s. 158 f. 
244 Se a. a., s. 170 f. 
245 Se Hellner/Radetzki, s. 71, och Bengtsson/Strömbäck, avsnitt 2:2.1. 
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personer”. Således, konstaterar HD, talar övervägande skäl för ”att den som med fog satt sin 

tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst beror på att 

intygsgivaren förfarit vårdslöst”. 

Den här ”befogade tillit” som skadelidande ska ha fäst vid informationen har av Kleineman 

dels beskrivits som ett test av den adekvata kausaliteten – där den faktiska tilliten är del av det 

faktiska kausala förloppet som vilseledandet skapar och bedömningen om den var befogad är 

en typ av adekvanstest, 246 dels som en självständig ansvarsgrund.247 Uppfattar man det som 

ett adekvanstest måste i så fall ansvarsgrunden vara den oaktsamhet som värderingsmannen 

visar när denna ger intyget ett oriktigt innehåll. Det finns dock goda argumentet för att det se 

”befogad tillit” som en ansvarsgrund: ”Eftersom man inte kan falla tillbaka på en allmän 

princip som förevaro av ett culpaansvar i kontraktsrätten och eftersom det inte finns någon 

allmän regel om ansvar för ren förmögenhetsskada när det inte är fråga om brottslig gärning, 

bildar den befogade tilliten den enda självständiga ansvarsgrunden”.248 

I detta sammanhang framstår den tredjeman som blir vilseledd av intyget som en bärare av 

ett skyddsintresse, dvs. ett skydd mot att inte bli förledd eller vilseledd. Det är alltså ett 

exempel på hur principen om skyddat intresse kan verka utvidgande i skadeståndsrätten. 

I ”Kone”-målet använder HD den något nedtonade formuleringen att ”[ö]vervägande skäl 

talar för att den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av 

en skada som ytterst beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst”, men argumentet för varför 

skadelidande inte ska stå risken för att förlita sig på ett intyg blir ganska innehållslöst om man 

inte anser skadelidande är bärare av ett skyddat intresse. 

4.2.3.4 Kvalificerat otillbörligt handlande 

Rättsutvecklingen kring kvalificerat otillbörligt handlande kan spåras tillbaka till tidig 

praxis,249 men finns också i utländsk rätt och har diskuterats i den skadeståndsrättsliga 

litteraturen såväl före som efter tillkomsten av 2 kap. 2 § SkL.250 Genom NJA 2005 s. 608 

                                                
246 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 163. 
247 Se Kleineman, Jan, ”Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans”, JT 2001–02 s. 625–635 [cit. 
Kleineman, ”Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans”], på s. 632 f. 
248 Se a. a., s. 632 f. 
249 Jfr NJA 1928 s. 621 (”Baggå ångsåg”), som ett tidigt exempel, där ett sågverksbolag hade sålt varor som inte 
hade hämtats upp av köparen, och därefter pantsatt fakturan till sin förlagsgivare som inkasserade denna av 
köparen. Sågverksbolaget gick sedan i konkurs och köparen kunde aldrig få sina varor. Förlagsgivaren ansågs 
skyldig att ersätta köparen för det utgivna fakturabeloppet, eftersom dels denne varit medveten om sågverkets 
ekonomiska svårigheter och dels för att förfarandet stred mot gott handelsskick. 
250 Jfr Bernitz, Ulf, ”Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande och medverkan till 
kontraktsbrott; HD utvidgar ansvaret för ren förmögenhetsskada”, JT 2005–06 s. 620–629 [cit. Bernitz, 
”Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande”], på s. 625 f, med hänvisningar. 
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(”Max och Frasses”) kom dock det knappa rättskällematerialet att kompletteras. Målet 

klarlade ett skadeståndsansvar för tredje man som på̊ ett kvalificerat otillbörligt sätt ingriper i 

andras avtalsförhållanden.251 

Omständigheterna var dem att en hyresrätt till en lokal där en hamburgerrestaurang bedrev 

verksamheten hade överlåtits till ett bolag, som avsåg bedriva konstgalleri i lokalen. Det var 

av stor vikt för överlåtaren att inte någon konkurrerande verksamhet skulle bedrivas i lokalen. 

Aktiemajoriteten i det förvärvande bolaget hade dock, utan överlåtarens vetskap övertagits av 

ett konkurrerande hamburgerrestaurangföretag i syfte att få kontroll över lokalen. Överlåtaren 

hade alltså svikligen förletts att ingå avtalet. Kort därefter började förvärvaren driva 

hamburgerrestaurang i lokalen, vilket medförde omsättningsbortfall för överlåtaren.  

Enligt HD förelåg skadeståndsskyldighet eftersom det ”i särskilt allvarliga fall, bör 

föreligga skadeståndsansvar för en tredje man som på ett kvalificerat otillbörligt sätt ingriper 

i andras avtalsförhållanden, så att den ena avtalsparten vidtar avtalsstridiga åtgärder till skada 

för den andra avtalsparten”.252 Det var måhända ett än tydligare avsteg från kravet på att 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada ska ha uppkommit genom brott eller grundas på 

särskild lagstiftning än de fall som tidigare nått HD, exempelvis ”Kone”-fallet.253  

I det senare avgörandet NJA 2015 s. 899 betonar HD att det för kvalificerat otillbörligt 

handlande i allmänhet bör gälla ett krav på uppsåt.254 Det fallet behandlas strax mer i detalj, 

men här ska ändå sägas att ansvaret i ”Max och Frasses”-målet, likt i ”Kone”-fallet, måste 

anses vila på principen att ett angrepp har skett på ett skyddat intresse. Det är detta som är 

grunden för att handlandet uppfattas som otillbörligt. Principen om skyddat intresse kan alltså 

verka utvidgande i tämligen omfattande utsträckning vid otillbörlighet. 

4.2.3.5 Avslutning: De rena förmögenhetsskadornas skyddsintresse 

Kleineman har menat att 2 kap. 2 § SkL med kopplingen ren förmögenhetsskada–brottslig 

gärning inte längre är relevant, genom den rättsutveckling som skett genom NJA 1987 s. 692 

(”Kone”) och NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasses”). Framför allt menar han att kopplingen är 

förfelad eftersom den är mellan brottslig gärning och skada, när den snarast borde vara 

mellan ett straffbuds skyddsintresse och en skadegörande effekt.255 

                                                
251 Se Bernitz, ”Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande”, s. 626. 
252 Se HD:s domskäl i NJA 2005 s. 608. Min kurs. 
253 Jfr Bernitz, ”Skadeståndsansvar för otillbörligt ingripande i avtalsförhållande”, s. 627 f. 
254 Se NJA 2015 s. 899, HD:s domskäl p 37. 
255 Se Kleineman, Ren förmögenhetsskada – den fortsatta rättsutvecklingen, s. 175 f. 
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Samtidigt finns det brott som kan orsaka ren förmögenhetsskada men som inte har skada 

som skyddsändamål, och det finns icke-kriminaliserade – men otillbörliga – beteenden som 

kan orsaka betydande skada. Det kan i det första fallet handla om det tidigare nämnda 

exemplet där varusmuggling orsakar konkurrens på ojämna villkor. I det andra fallet kan det 

handla om just befogad tillit eller kvalificerat otillbörligt handlande, vilka alltså befästs som 

skadeståndsgrundande genom HD:s praxis. 

Om man alltså godtar Kleinemans analys om att kopplingen mellan ren förmögenhetsskada 

och brott i allmänhet var förfelad från början och i synnerhet är förlegad i dag, och i stället tar 

fasta på ett skyddat intresse som utgångspunkt, bör en fortsatt rättsutveckling därför söka sina 

handlingsnormer utanför straffrättens rättskällor. Framställningen ovan har velat peka på att 

Europakonventionen kan vara en sådan källa. Det tycks även Högsta domstolen mena genom 

rättsfallet NJA 2015 s. 899 som nu ska behandlas. 

4.3 NJA 2015 S. 899 (”BLOCKADFALLET”) – MOT EN INDIREKT ”DIREKT” 
EFFEKT I PRAKTIKEN? 

4.3.1 Inledning 

Andersson har som ovan beskrivits menat att Europakonventionen kan få horisontell effekt på 

i huvudsak tre sätt. Indirekt ”positiv” effekt och indirekt ”negativ” effekt förutsätter att staten 

är aktiv som aktör i den privaträttsliga tvisten: Antingen genom att aktivt skydda den ena 

partens rättigheter eller genom att aktivt avstå från att medverka till en kränkning. Därmed 

blir den tredje varianten – indirekt ”direkt” effekt – det sätt där Europakonventionen mest kan 

påverka skadeståndsrätten i utvidgande riktning. Den innebär alltså att konventionens normer 

och skyddsintressen påverkar de svenska skadeståndsrättsliga ansvarsförutsättningarna.  

I föregående avsnitt diskuterades hur handlingsnormer eller skyddsintressen som följer av 

Europakonventionen, skulle kunna passa in i den svenska skadeståndsrätten. Mest genomslag 

torde detta få vid de rena förmögenhetsskadorna, även om det också har diskuterats hur det 

skulle kunna ha en påverkan vid kränkningsskador och person- och sakskador. 

I NJA 2015 s. 899 (”Blockadfallet”) kom frågan om hur konventionsrättsliga 

skyddsintressen och handlingsnormer faktiskt kan påverka skadeståndsbedömningen att 

avgöras av HD. Domen har av Andersson kritiserats för att föra ett vidlyftigt resonemang 

obiter dictum. Han menar därför att prejudikatvärdet går att ifrågasätta.256 

                                                
256 Se Andersson, “EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I)”, främst avsnitt 3. 
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Exakt vad som blir prejudikatvärdet av domen kan dock vara för tidigt att sia om. Målet 

följde ett mellandomstema och sakfrågan är föremål för en fortsatt process i tingsrätt.257 Med 

tanke på målets principiella karaktär kan det inte uteslutas att även sakfrågan avgörs i HD. Då 

kan domstolen plocka upp sina flertaliga dicta–uttalanden och tydligare precisera dem. 

I det här arbetet kommer därför målets nuvarande eller framtida prejudikatvärde inte få ett 

klart svar. Däremot kommer domen att analyseras och tas som ett exempel på hur indirekt 

”direkt” effekt kan fungera i praktiken genom det sätt HD argumenterar. 

4.3.2 Omständigheter i målet och HD:s argumentation 

Omständigheterna i NJA 2015 s. 899 (”Blockadfallet”) var att H.G. ägde och drev ett 

byggföretag, HGS. Fackförbundet Byggnads ville att bolaget skulle underteckna ett 

kollektivavtal, antingen genom att ansluta sig till den centrala arbetsgivarorganisationen, 

Sveriges Byggindustrier, eller genom att teckna ett s.k. hängavtal. I såväl det centrala 

kollektivavtalet som hängavtalet ingick en klausul om lönegranskningsavgifter. Parterna kom 

inte överens om ett kollektivavtal och Byggnads försatte bolaget i blockad. Vid den 

tidpunkten saknade företaget fackligt anslutna arbetstagare. Åtta månader efter att blockaden 

inletts förklarade Europadomstolen i Evaldsson m.fl. mot Sverige att systemet med 

granskningsavgifter inte var förenligt med Europakonventionen.258 Byggnads ändrade då 

kravet på bolaget till att det skulle teckna ett avtal utan en klausul om granskningsavgifter, 

vilket då godtogs och blockaden hävdes. Kort därefter försattes dock bolaget i konkurs och 

enligt konkursförvaltaren var det blockaden som var orsaken till konkursen.259 

H.G., som övertog bolagets anspråk, stämde därför Byggnads med yrkandet att 

fackförbundet skulle betala skadestånd för ideell skada och ren förmögenhetsskada. Grunden 

för talan var att blockaden stred mot artikel 11 (föreningsfriheten) och mot P1-1 

(äganderätten), eftersom kollektivavtalets innehåll inte var förenligt med konventionen. 

Målet följde ett mellandomstema där frågan i HD formulerades  
”Är Svenska Byggnadsarbetareförbundet, om förbundets stridsåtgärder skulle vara 
oförenliga med artikel 11 i Europakonventionen respektive artikel 1 i det första 
tilläggsprotokollet till konventionen, i och för sig skyldigt att betala ersättning till 
H.G. för de skador som HGS [dvs. bolaget] kan ha orsakats till följd av 
stridsåtgärderna?”260 

                                                
257 Se Stockholms tingsrätts mål T 11087-09, aktbilaga 72, ”Protokoll för fortsatt muntlig förberedelse”, 
upprättat den 12 september 2016. 
258 Se mer om fallet ovan avsnitt 3.3.1. 
259 Se HD:s domskäl, p. 3. 
260 Se HD:s domskäl, p. 7. 
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HD inleder med att konstatera att mellandomstemat utgår från att en kränkning av 

konventionsrättigheterna har skett och att domstolen inte anser sig behöva ta ställning till om 

det skett eller inte.261 Däremot gör inte HD någon inledande notering om vilken relevans 

formuleringen ”i och för sig” i mellandomstemat har, men det har i analyser efter domen 

anförts att uttrycket skulle innebära en språklig inskränkning som syftade till att få prövat om 

ansvar kunde utgå på direkt grundval av konventionen, dvs. direkt horisontell effekt.262 Temat 

var också annorlunda formulerat i hovrätt och tingsrätt.263  

Efter inledningen rekapitulerar HD den svenska rättsutvecklingen och slår fast att staten 

har en positiv skyldighet att se till att enskilda kan åtnjuta konventionsskyddade rättigheter 

i förhållande till andra enskilda, dvs. att konventionen kan ha en indirekt horisontell effekt.264 

HD tillägger också att artikel 13 kräver att det finns ett effektivt rättsmedel att tillgå, men 

man missar – eller undviker – att poängtera att ett sådant rättsmedel skulle kunna vara en 

skadeståndstalan mot en enskild.265 Däremot kan domskälen som helhet implicit anses 

innebära att HD bekräftar en sådan princip, vilket snart ska stå klart. 

Efter detta fortsätter HD med att belysa förhållandet mellan konventionen och den i 2 kap. 

14 § RF meddelade rätten att vidta stridsåtgärder. Det är två rättigheter som till synes 

kolliderar, men HD stadgar upp normhierarkin och måste anses konstatera – om än inte så 

pregnant – att Europakonventionen står över svensk grundlag. Den slutsatsen kommer man 

dock till genom omvägen att 2 kap. 14 § RF får inskränkas genom lag, att konventionen är 

sådan lag genom inkorporeringslagen och 2 kap. 19 § RF. Därför omfattas ”[e]n stridsåtgärd 

som är oförenlig med konventionen […] alltså inte av grundlagsskyddet”, enligt HD.266 

Efter detta avfärdar HD kärandens påstående om att ett fackförbund kan jämställas med det 

allmänna i ansvarshänseende eftersom staten överlåtit viss normgivningsmakt.267 Domstolen 

avfärdar också påståendet om att Europadomstolens senare praxis skulle innebära att 

                                                
261 Se HD:s domskäl, p. 8. 
262 Jfr Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I)”, avsnitt 2.1. Direkt horisontell effekt hade ju 
avvisats i NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”), men här var partsuppställningen en annan och 
omständigheterna rörde den svenska modellen på arbetsmarknaden, vilket hypotetiskt skulle kunna ha föranlett 
en annan bedömning.  
263 I hovrätten formulerades frågan: ”Kan skadeståndsansvar för privata rättssubjekt på den svenska 
arbetsmarknaden uppkomma vid kränkningar av rättigheterna enligt artikel 11 i Europakonventionen och 
artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen?”. I tingsrätten var frågan än mindre precis. 
264 Se HD:s domskäl, p. 14 och p. 16. Se också ovan. 
265 Se HD:s domskäl, p. 14; jfr dock Söderman mot Sverige, p. 85 och p. 108 med hänvisningar samt det 
särskilda tillägget av domare Pinto de Albuquerque i samma mål. 
266 Se HD:s domskäl, p. 21. Jfr dock Andersson, H., ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I)”, avsnitt 
2.2, som tycks mena att normhierarkin inte är lika väl betonad, men att den i vart fall är giltig i förhållande till 2 
kap. 14 § RF. 
267 Se HD:s domskäl, pp. 24–26. 
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principen att ansvar inte kan grundas direkt på konventionen (direkt effekt) spelat ut sin roll. 

Däremot – och det är viktigt att få med sig – förhåller sig HD något avvaktande till att 

kommentera kärandens argument om att staten ”har en skyldighet att tillse att det interna 

rättssystemet har adekvata rättsmedel när enskild kränker enskilds äganderätt och att ett 

sådant rättsmedel, om det är lämpligt, kan vara skadestånd”.268 Vad HD tycks göra i 

argumentationen är att balansera mellan att inte kullkasta sin egen praxis från 2007 års fall 

och godta direkt horisontell effekt, men ändå öppna för möjligheten att utvidga den indirekta 

horisontella effekten. Domstolen tycks alltså inte ha något principiellt emot att låta befintliga 

skadeståndsrättsliga principer och ansvarsgrunder påverkas av konventionen genom indirekt 

”direkt” effekt. 

HD går sedan in på några allmänna skadeståndsrättsliga principer. Först konstaterar man 

att ideellt skadestånd som huvudregel förutsätter lagstöd, men att det allmänna kan bli 

ersättningsskyldig utan sådant stöd som ett särskilt betingat undantag, dvs. enligt principerna 

i ”Lundgrenmålet”, NJA 2005 s. 462. Däremot anses sådana skäl för undantag beträffande 

enskilda saknas varför det endast är H.G:s rena förmögenhetsskada som man prövar. 

Beträffande ren förmögenhetsskada, fortsätter HD, gäller enligt 2 kap. 2 § SkL att det 

krävs brott för att aktualisera ansvar i utomobligatoriska förhållanden, men domstolen 

påpekar att det genom praxis har utvecklats två typsituationer när ansvar ändå kan 

uppkomma: vid ”kvalificerad tillit” och vid ”kvalificerat otillbörligt handlande”.269 Den 

sistnämnda situationen är den som enligt HD är av intresse i det aktuella fallet. 

Därefter konstaterar HD att ett skadeståndsrättsligt ansvar för en enskilda inte kan utlösas 

så fort ett handlande innefattar en kränkning av en konventionsrättighet. Däremot kan ansvar 

för ren förmögenhetsskada föreligga ”om det rättighetskränkande handlandet med hänsyn till 

omständigheterna är att anse som kvalificerat otillbörligt”.270 Här sker alltså det första steget 

för att öppna upp ”kvalificerad otillbörlighet” för indirekt ”direkt” effekt. Däremot, anser HD, 

kan inte varje rättighetskränkande handling klassificeras som ”kvalificerat otillbörlig”, utan 

enligt vissa kriterier ska avvägningar göras och mothänsyn beaktas.  

Först och främst ska man, anför HD, (1) ha i åtanke att det handlar om just en 

konventionsskyddad rättighet och att det ska anses väga tungt i sig, men (2) hur tungt det ska 

väga beror på rättigheten i fråga och kränkningens natur i övrigt. Vad som kan spela roll där 

                                                
268 Se HD:s domskäl, p. 28. 
269 Se HD:s domskäl, p. 34. HD hänvisar till NJA 1987 s. 692 (”Kone”) och NJA 2014 s. 272 (”BDO”) i det ena 
fallet samt till NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasse”), NJA 1993 s. 188 (”Gillette”), NJA 2014 s. 877 
(”Processbolaget”) och NJA 2015 s. 512 (”Stilo-fåtöljen”) i det andra. 
270 Se HD:s domskäl, p. 35. 
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tycks vara om den handlande på något sätt har agerat inom ramen för en rättighet, vilket 

Byggnads i det aktuella fallet hade gjort med stöd av 2 kap. 14 § RF.271 Även om det inte sägs 

uttryckligen, kan det inte uteslutas att HD också menar att om den handlande agerade inom 

ramen av en annan konventionsrättighet, så ska de två rättigheterna vägas mot varandra i den 

aktuella situationen. Det skulle i så fall vara helt i enlighet med hur Europadomstolen 

resonerar när den har att göra med kolliderande rättigheter.272 

Vidare, menar HD, måste man (3) se ”kvalificerat otillbörligt handlande” som en 

förlängning av 2 kap. 2 § SkL. Det angivna kravet på brottslig gärning bör enligt domstolen 

korrelera med ett huvudsakligt krav på uppsåt, vilket följer av 1 kap. 2 § BrB.273 

Slutligen lägger HD in ytterligare några saker att fästa avseende vid inom den 

skadeståndsrättsliga bedömningen: Man måste (4) visa hänsyn till kravet på förutsebarhet som 

anfördes i NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”) och man ska vara (5) återhållsam 

med att låta skadeståndsansvar uppkomma för en stor och obestämbar krets (ett s.k. flood 

gate-argument). Slutligen ska man ha i åtanke hur (6) ett utomobligatoriskt skadestånd 

samspelar med andra rättsregler. Om en etablerad regelordning redan finns ”kan det vara skäl 

mot ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid sidan av dessa regler”. HD syftar på de 

arbetsrättsliga reglerna, men exakt vad konsekvensen är framgår inte.274 

Efter den här fylliga genomgången av förutsättningarna för skadestånd, avslutar HD med 

att applicera dessa på det enskilda fallet.275 Eftersom frågan i mellandomstemat bör tolkas 

som en fråga om Europakonventionen har direkt horisontell effekt, blir svaret nekande från 

HD av samma skäl som i NJA 2007 s. 747, nämligen att bristen på förutsebarhet inte är 

rättssäker. Däremot utesluter det inte att andra skadeståndsrättsliga principer, som 

”kvalificerad otillbörlighet”, kan användas som ansvarsgrund för ren förmögenhetsskada som 

uppstår genom rättighetskränkning, dvs. indirekt ”direkt” horisontell effekt. Som en 

konsekvens av detta avslutar HD med att konstatera att ”[o]m HD skulle ha haft att besvara 

mellandomstemat sådant det förelåg i hovrätten skulle svaret således ha blivit jakande.”276 Det 

tycks med andra ord vara uttrycket ”i och för sig” i mellandomstemats fråga som leder till att 

HD ser sig nödgad till denna sista notering. 

                                                
271 Se HD:s domskäl, p. 36. 
272 Jfr t.ex. von Hannover mot Tyskland, p. 58–60. 
273 Se HD:s domskäl, p. 37. 
274 Jfr Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I”), avsnitt 2.3 in fine. 
275 Jfr a. a., avsnitt 1, där Andersson anser att HD är väl generös med att resonera utanför mellandomstemat. 
276 Se HD:s domskäl, p. 43. 
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4.3.3 Kort om minoritetens resonemang 

Två justitieråd var skiljaktiga i fråga om motiveringen och ville inte att HD skulle utveckla 

resonemanget om en indirekt ”direkt” effekt. 

Minoriteten medger visserligen att indirekt ”positiv” respektive indirekt” ”negativ” 

horisontell effekt kan följa som ett resultat av statens konventionsförpliktelse, men att ”[d]et 

är en annan sak att ålägga en enskild part skadeståndsansvar för en facklig stridsåtgärd”. De 

två justitieråden anser att 2 kap. 14 § RF kräver lagstöd för att sådant ansvar ska uppkomma, 

men de anser inte att inkorporeringslagen eller 2 kap. 19 § RF ger sådant stöd. Någon 

utveckling om indirekt ”direkt” effekt ger inte minoriteten. 

4.3.4 Kommentar: Horisontella effekter och den svenska skadeståndsrätten 

4.3.4.1 Kravet på förutsebarhet och direkt horisontell effekt 

NJA 2015 s. 899 är ett exempel på hur indirekt ”direkt” effekt kan fungera när 

skyddsintressen och handlingsnormer i konventionen påverkar ansvarsförutsättningar och 

principer i svensk skadeståndsrätt. 

Målet är samtidigt också en bekräftelse av HD:s avgörande i NJA 2007 s. 747 (”Trygg 

Hansas smygfilmning”): Europakonventionen har inte direkt horisontell effekt. HD 

återupprepar också argumentet om ”hänsyn till förutsebarhet” i samband med att man 

argumenterar för indirekt ”direkt” effekt. Däremot undviker domstolen återigen att relativisera 

begreppet ”förutsebarhet” och ge besked om varför det är mindre förutsebart att låta 

skyddsintressen eller handlingsnormer från konventionsrätten bilda direkt ansvarsgrund, än 

när t.ex. HD i ett ”pilotmål” förändrar sin egen tidigare skadeståndsrättsliga praxis. 

Handlingsnormer och skyddsintressen som är klart och precist uttryckta i ett avgörande från 

Europadomstolen kan ofta till och med framstå som mer förutsebart att grunda 

skadeståndsansvar på, än när HD genom prejudikatbildning förändrar skadeståndsrätten. 

Kravet på förutsebarhet framhålls inte i andra skadeståndsrättsliga sammanhang som så 

värdefullt att det utesluter att ansvar åläggs skadevållaren. Tvärtom hade ett flertal fall där HD 

utvecklat skadeståndsrätten inte kunnat komma till stånd om samma rigida krav på 

förutsebarhet hade funnits.277 

I NJA 2001 s. 65 I och II (”Hund- och kattfallen”), utvecklade t.ex. HD principen om hur 

ersättning för sakskada ska beräknas. En sakskada ska som huvudregel som mest ersättas med 

                                                
277 Jfr Södergren, ”Axplock VII”, s. 90 ff. 
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återanskaffningsvärdet, även om reparationskostnaderna överstiger detta.278 Sällskapsdjur 

kunde dock enligt HD ”i allmänhet inte betraktas som vilken sak som helst”, varför ägaren av 

en katt respektive hund tillerkändes skadestånd för veterinärkostnader som översteg 

kostnaden för att skaffa ett nytt djur. Andra exempel är anhörigersättning för medicinskt 

påvisbara psykiska besvär (NJA 1993 s. 41 I och II) och liksom de två tidigare berörda fallen 

NJA 1987 s. 692 (”Kone”) och NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasses”), som utvidgade 

ansvaret för ren förmögenhetsskada. 

I anhörigfallen, som avgjordes i plenum, utvidgades möjligheten till ersättning för psykiskt 

lidande som anhöriga till närstående avlidna genom uppsåtligt brott drabbats av. Däremot 

diskuterades inte förutsebarhetsproblematiken i sig av HD, trots att Brottsskadenämnden i sitt 

yttrande till HD adresserade just denna fråga. För HD var frågan om tredjemansskada och 

adekvans viktigare, vilket HD i tidigare praxis hade ansett uteslöt skadeståndsansvar.279 HD:s 

nya besked i NJA 1993 s. 41 I och II var dock att det inte kunde anses vara brist i adekvansen, 

eftersom ”psykiska besvär hos de närstående [är] en typisk och närliggande skadeföljd”.280 

De här fallen visar alla på att utvidgning av skadeståndsansvaret kan ske genom praxis på 

ett – åtminstone för skadelidande – oförutsebart sätt. Argumentet för att det skulle vara 

mindre förutsebart att låta skyddsintressen eller handlingsnormer i Europakonventionen ligga 

till grund för en utvidgning av ett skadeståndsansvar känns därmed bräckligt och 

svårbegripligt. Tvärtom torde många av de skyddsintressen och handlingsnormer som uttrycks 

i konventionen vara tämligen kända och förutsebara för en skadelidande.281 

Det går i sammanhanget också att dra paralleller till straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § 

BrB, som är jämförelsevis hård mot en gärningsperson som inte har kunskap om rättens 

innehåll. Det finns i princip fyra olika typsituationer där straffvillfarelse kan föreligga: 

Felaktigt publicerad författning, otydligt straffbud, felaktig upplysning från (rätt) myndighet, 

(utlänningars) totala okunnighet om svensk rättsordning.282 Dessutom ska det enligt 

lagrummet vara ”uppenbart ursäktligt” – ett sorts aktsamhetskrav – vilket ytterligare höjer 

tröskeln för när brottslig gärning kan vara ansvarsfri vid straffrättsvillfarelse.283 

Varför en skadevållare ska vara fredad från skadeståndsrättsligt ansvar med det tämligen 

svepande argumentet om ”förutsebarhet”, när straffrättsligt ansvar sällan ursäktas blir därför 

                                                
278 Se Hellner/Radetzki, s. 382 ff; jfr s. 343 f. om principen compensatio lucri cum damno. 
279 Jfr NJA 1979 s. 620, som HD hänvisar till i 1993 års fall. 
280 Se HD:s domskäl i NJA 1993 s. 41 I; jfr nuvarande 5 kap. 2 § SkL. 
281 Jfr Södergren, ”Axplock VII”, s. 94. 
282 Se vidare SOU 1988:7, s. 180 ff; jfr prop. 1993/94:130, s. 50 ff. 
283 Kravet på aktsamhet ska enligt motiven ”ställas mycket högt”, se prop. 1993/94:130, s. 56. 
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svårbegripligt. Straffrättens skyddsintressen är förvisso av mycket hög dignitet, men de 

korrelerar allt som oftast med konventionens skyddsintressen om t.ex. rätt till liv, privatliv, 

religion, äganderätt etc. Straffrättens påföljder är dessutom betydligt mer ingripande än 

skadeståndsrättens, varför en lägre tröskel för att ”ursäkta” potentiellt skadeståndsrättsligt 

ansvarsgrundande beteende kan upplevas som svårförklarligt. 

4.3.4.2 Indirekt ”direkt” horisontell effekt: Rättighetskränkande handlingar kan vara 

kvalificerat otillbörliga 

Den mest intressanta nyheten i ”Blockadfallet” är dock HD:s argumentation kring 

Europakonventionens indirekt ”direkta” horisontella effekt.284  Den korta slutsatsen man kan 

dra av domen är att en i svensk rätt etablerad ansvarsgrund eller princip – i målet 

”kvalificerad otillbörlighet” – kan grunda ansvar för en skadevållare som kränkt en annans 

rättigheter enligt Europakonventionen om det orsakar ren förmögenhetsskada. Om det innebär 

att även andra skador skulle kunna bli ersättningsgilla vid rättighetskränkande handlingar 

måste dock tills vidare anses oklart. 

Vad HD alltså tycks göra är att utgå från de skyddsintressen som konventionen formulerar 

och låter dessa vara grund för en utvidgning av skadeståndsansvaret. Metoden är egentligen 

ganska enkel. I NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasses”) skapade man en princip för 

skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som orsakats inte genom brott, men väl genom 

ett angrepp på ett skyddsvärt intresse. I stället för att som i 2005 års mål hitta skyddsintresset 

i utländska rättsordningar och doktrin, hittar man alltså det skyddsvärda intresset i en 

Europakonventionen, dvs. en rättskälla högt upp i normhierarkin. 

Avgörandet i NJA 2015 s. 899 ger därmed stöd för det sätt som Kleineman menar att 

principen om skyddat intresse kan användas för att utvidga skadeståndsansvaret. Det innebär 

inte att det skadeståndsrättsliga ansvaret uppkommer per automatik, utan precis som vid all 

skadeståndsrättslig bedömning måste flera steg tas för att konstatera ansvar.  

För det första innebär avgörandet inte att ideell ersättning kan uppkomma när enskild 

kränker annans rättighet. Skadan måste, åtminstone tills vidare, kunna formuleras som en ren 

förmögenhetsskada, men om indirekt ”direkt” effekt får fullt genomslag i skadeståndsrätten 

kan även andra skadetyper bli föremål för en liknande operation. 

För det andra ska den skadegörande handlingen kränka rättigheten på ett kvalificerat 

otillbörligt sätt. Det räcker alltså inte att handlingen i sig kränker en rättighet, utan det måste 

                                                
284 Se dock Andersson, “EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I), främst avsnitt 2, som inte tycker att 
domen innehåller något nytt utan anser att det är sedvanlig skadeståndsrättslig argumentation. 
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vara av en viss dignitet eller kvalifikation. Utgångspunkten tycks dock enligt HD vara att 

själva faktumet att det är en konventionsrättighet som kränks är en presumtion för att det har 

varit kvalificerat otillbörligt.285 Det vill säga att premissen är att det krävs starka – eller i alla 

fall ett flertal – mothänsyn för att bryta igenom detta. HD betonar förvisso att olika 

konventionsrättigheter kan väga olika tungt och att ”kränkningens natur” kan få betydelse.286 

Däremot tycks det stå klart att det inte ensamt i sig är ”presumtionsbrytande” att 

skadevållaren har agerat inom ramen för en motstående rättighet, i vart fall inte om rättigheten 

”bara” återfinns i RF.287 Det kan ses som att HD också i någon mån slår fast en normhierarki 

där konventionen står över även svensk grundlag. 

För det tredje råder enligt HD ett generellt krav på uppsåt vid kvalificerat otillbörligt 

handlande som orsakar ren förmögenhetsskada. Det går att diskutera om detta är 

uppseendeväckande. Andersson menar att det redan av NJA 2005 s. 608 (”Max och Frasses”) 

följde ett uppsåtskrav även om det inte uttalades explicit i domskälen. Den skada som 

käranden i 2005 års fall drabbades av när konkurrenten fick besittning av lokalen var enligt 

honom just den effekt som konkurrenten ville få till. Däremot är han mer skeptisk till om det 

går att se att Byggnads hade uppsåt till HGS konkurs i 2015 års fall.288 Det skulle dock kunna 

gå att diskutera olika uppsåtsformer, och att det i så fall skulle kunna vara tal om som minst 

likgiltighetsuppsåt i förhållande till bolagets konkurs. HD lämnar däremot inte besked om hur 

uppsåtsbedömningen ska ske, men hänvisningen till 1 kap. 2 § BrB tyder på att det är en 

straffrättslig uppsåtsbedömning man avser.289 

För det fjärde nämner HD, närmast i förbifarten, att en proportionalitetsbedömning kan ha 

betydelse vid en slutlig avvägning, vilket förmodligen pekar på att olika rättigheter ska vägas 

mot varandra. I målet omfattades såväl käranden som fackförbundet av varsina rättigheter, 

men HD verkar vara inställd på att det inte utesluter ansvar för skadevållaren. 

Detta liknar det sätt som Europadomstolen resonerar i von Hannover mot Tyskland när en 

proportionalitetsbedömning och värdering av hur rätten till privatliv skulle balanseras mot 

yttrandefriheten, fällde avgörandet för att privatlivet ansågs kränkt. Europadomstolens menar 

dessutom att det ankommer på nationell domstol att göra sådan bedömning när rättigheter står 

                                                
285 Se NJA 2015 s. 899, HD:s domskäl p. 36. 
286 Se a. st. 
287 Se HD:s domskäl p. 21 och p. 36; jfr Andersson, ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I)”, avsnitt 
2.2, som, med en kritisk inställning till horisontell effekt, att väljer att se det som att rättigheterna i 
regeringsformen inte ”skapar ett rättsläge i svensk rätt där staten måste offra andras [konventionsskydd]”. 
288 Jfr Andersson, “EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I)”, avsnitt 2.2. 
289 Jfr Hellner/Radetzki, s. 122, med hänvisningar, där det förespråkas att skadeståndsrättsligt uppsåt ska 
jämföras med det straffrättsliga. 
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mot varandra.290 Måhända har HD tagit intryck av detta i NJA 2015 s. 899, även om inget 

klart svar ges för hur bedömningen ska ske.291 

Avslutningsvis kan dock konstateras att vad HD gör tydligt i målet är att visa att indirekt 

”horisontell” effekt kan påverka svensk skadeståndsrätt, även om direkt effekt återigen 

avvisas. Resonemanget går ut på att man tar fasta på de skyddsintressen som konventionen 

ger uttryck för och förklarar att angrepp på ett sådant intresse kan vara skadeståndsgrundande 

om det uppfyller kraven på kvalificerad otillbörlighet. 

HD tycks heller inte vara främmande för att låta motstående rättigheter vägas mot varandra 

genom en proportionalitetsbedömning, vilket i så fall överensstämmer med den metod som 

Europadomstolen använder. På det sättet kan alla hänsyn och mothänsyn vägas in i en slutlig 

bedömning. Avgörandet bör sålunda kunna ses som att principen om skyddat intresse fått en 

än starkare betydelse vid utvidgning av ansvaret för i vart fall ren förmögenhetsskada vid 

konventionskränkande handlingar. 

                                                
290 Se von Hannover mot Tyskland, p. 61–75 
291 Att kärande åberopade att konventionsrättigheter hade kränkts, betyder inte att inte svaranden inte också 
agerade inom en konventionsrättighet. Den fackliga föreningsfriheten i artikel 11 har genom Europadomstolens 
praxis ansetts innebära en rätt att kollektivt förhandla med en arbetsgivare och att vidta stridsåtgärder, berördes 
dock inte utan fokus låg på hur RF:s rättigheter förhöll sig till konventionen. Se Swedish Engine Drivers’ Union 
mot Sverige, appl. nr. 5614/72, den 6 februari 1976, Serie A nr. 20, p. 39–40; National Union of Belgian Police 
mot Belgien [plenum], appl. nr. 4464/70, den 27 oktober 1975, Serie A nr. 19, p. 39; Wilson, National Union of 
Journalists m.fl. mot Förenade kungariket, appl. nr. 30668/96, den 2 juli 2002, 30671/96, 30678/96, ECHR 
2002-V, p. 46, där den facklig föreningsfrihet och rätten till stridsåtgärder slås fast. 
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5. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

5.1 EUROPAKONVENTIONENS HORISONTELLA EFFEKT 

5.1.1 Argument för och emot horisontell effekt – särskilt direkt effekt 

Europakonventionens horisontella effekt är en rättslig realitet i svensk skadeståndsrätt. HD:s 

avgörande i NJA 2007 s. 747 (”Trygg Hansas smygfilmning”) uteslöt förvisso att skadestånd 

kan grundas direkt på konventionen, dvs. direkt horisontell effekt. Det är främst det 

rättsstatliga värdet av förutsebarhet som enligt HD talar mot direkt horisontell effekt, och i 

NJA 2015 s. 899 (”Blockadfallet”) bekräftade HD principen eftersom ”övervägande skäl talar 

mot att ålägga en enskild part skadeståndsansvar med direkt tillämpning av konventionen”.292 

Förutsebarhet har viss bäring som argument med hänsyn till att det inte råder enighet om 

vilken verkan Europadomstolens praxis har generellt. En stat som är part i ett mål i 

Europadomstolen är bunden av dess avgörande, men i vilken utsträckning även andra stater är 

bundna eller om den aktuella staten också är bunden utöver vad som klart och precist framgår 

i Europadomstolens avgörande är inte helt klarlagt. Övervägande skäl talar ändå för att alla 

konventionsstater ska förhålla sig till domstolens praxis, eftersom det är så rättigheterna får 

effektivt genomslag. 

Rättssäkerhet har ett högt värde och kan också anses vara en grundprincip i hela 

konventionen. Däremot är kravet på förutsebarhet inte nödvändigtvis det starkaste 

rättssäkerhetsargumentet. Förutsebarhet har sällan getts en sådan tyngd när HD i andra fall 

tydligt frångått sin egen tidigare praxis eller på annat sätt utvidgat skadeståndsrätten med 

utgångspunkt i olika skyddsintressen. En jämförelse med straffrättsvillfarelse gör att 

förutsebarhetsproblemet blir svårbegripligt när det kan vara samma starka skyddsintressen 

som avses, dvs. äganderätt, rätt till liv, religionsfrihet och privatliv etc., som angrips. Det går 

också att fråga sig varför förutsebarhet har större betydelse än skadeståndsrättens övriga 

funktioner, som riskkanalisering och reparation. 

Kritiken i övrigt mot framför allt direkt horisontell effekt är att konventionen inte ålägger 

enskilda ansvar, att motstående rättigheter alltid kan ställas mot varandra och att enskilda 

skulle bära ”omvänt principalansvar” för statens försummelse att inte värna 

konventionsrättigheterna. Dessa invändningar har varierande bäring som argument mot 

horisontell effekt. 

                                                
292 Se NJA 2015 s. 899, HD:s domskäl p. 17. 
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5.1.2 Indirekt horisontell effekten – en realitet och en möjlighet 

Det faktum att direkt horisontell effekt inte erkänns i svensk rätt, innebär dock inte att indirekt 

horisontell effekt av Europakonventionen inte kan uppstå. Det finns tre identifierbara 

varianter: indirekt ”positiv” effekt, indirekt ”negativ” effekt och indirekt ”direkt” effekt. 

Indirekt ”positiv” effekt är ett utslag av statens positiva förpliktelse att värna enskildas 

rättigheter. En positiv skyldighet för staten att ge konventionen horisontellt genomslag 

innebär att staten måste verka för att det finns regleringar som skyddar enskilda från andra 

enskildas angrepp på en rättighet, samt att det också finns myndigheter och domstolar som 

ingriper mot överträdelser. 

En indirekt ”negativ” effekt innebär att staten inte kan göra sig själv delaktig när en 

enskild försöker utverka krav mot en annan enskild som skulle innebära att staten gör sig 

skyldig till en kränkning av den senares konventionsrättigheter. I AD 2012 nr. 74 avvisade 

sålunda Arbetsdomstolen en talan som förvisso var i enlighet med svensk rätt, men som inte 

kunde godtas eftersom det skulle strida mot Europadomstolens avgörande i Evaldsson m.fl. 

mot Sverige och därmed konstituera en kränkning av P1-1. 

Slutligen kan indirekt ”direkt” effekt uppstå när statens positiva skyldighet enligt 

Europakonventionen – främst enligt artikel 13 – och de grundläggande principerna om 

subsidiaritet och effektivitet, kräver att svenska domstolar tolkar svensk rätt på ett sådant sätt 

att konventionsrättigheterna får effektivt genomslag. Det torde vara främst inom 

skadeståndsrätten som detta får störst betydelse mellan enskilda. 

Skadestånd uppfyller kraven på gottgörelse för konventionskränkningar. Om ett 

konventionskränkande beteende inte är brottsligt, kan skadestånd vara det enda sätt som 

gottgörelse kan ges för kränkningen. I Söderman mot Sverige konstaterade Europadomstolen 

att det kan krävas att en skadeståndstalan ges bifall om staten inte på annat sätt skyddar 

enskilda från rättighetskränkningar som andra enskilda har orsakat. 

Principen om skyddat intresse innebär att det på ett rättsligt och systematiskt sätt går att 

inordna de konventionsrättsliga skyddsintressena i den skadeståndsrättsliga argumentationen. 

Principen har tidigare främst setts som en ansvarsbegränsande regel, men det finns goda 

argument för att låta den också verka i utvidgande hänseende, särskilt i dess möte med 

Europakonventionen. Detta eftersom det i sig skulle innebära ett effektivt sätt att gottgöra 

kränkningar som beror på enskildas handlingar redan på nationell nivå, vilket i sig uppfyller 

effektivitets- och subsidiaritetsprincipen. Invändningen att horisontell effekt då innebär 

”omvänt principalansvar” kan ha viss bäring på detta, men i von Hannover mot Tyskland 

uttalade Europadomstolen att det ankommer på de nationella domstolarna att själv göra en 
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avvägning mellan olika konventionsrättigheter när enskilda agerar inom ramen för varsin 

motstående sådan. HD har i NJA 2015 s. 899 också argumenterat för att det kan vara 

nödvändigt att värdera olika rättigheter när de står mot varandra. 

Europakonventionens skyddsintressen eller normer kan på det sättet bli relevant vid flera 

upptänkliga situationer där skadeståndsansvar utreds. Skyddsintressen torde kunna bli 

relevant vid fråga kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL där det redan finns en teoretisk 

bas för att faktiskt ersätta en skada på ett skyddat intresse snarare än en reell skada. Det finns 

för närvarande inget givet stöd för att detta skulle kunna ske, men HD har redan genom NJA 

2007 s. 540 flyttat fokus från att kränkningsersättning avser att kompensera angreppet på 

objektet (dvs. personen), till att ersätta själva angreppet på skyddsintresset.  

Genom NJA 2015 s. 899 har dock principen om skyddat intresse fått särskild relevans vid 

utvidgandet av ansvar för ren förmögenhetsskada genom rättighetskränkande handling. Den 

praxisutveckling som skett genom främst NJA 1987 s. 692 (”Kone”) och NJA 2005 s. 608 

(”Max och Frasses”) pekar på att det som Kleineman har kallat ”spärregeln” i 2 kap. 2 § SkL 

har spelat ut sin roll. Vid utvidgning av skadeståndsansvar har fokus flyttats från brottslig 

gärning till att själva angreppet på ett skyddsintresse är ansvarsgrundande. 2015 års avgörande 

visar hur som helst att sådant skyddsintresse kan finnas i Europakonventionen och verka 

utvidgande för ansvar. Angreppet på skyddsintresset är inte i sig nödvändigtvis tillräckligt för 

att grunda skadestånd, utan en bred bedömning måste göras innan ansvar kan konstateras. 

Konventionsrättsliga skyddsintressen och handlingsnormer kan även få relevans vid 

person- och sakskador, men enligt motiven till SkL torde dessa skador ha ett obetingat skydd 

inom ramen för culpabedömningen. Dock kan skyddsintressen eller handlingsnormer få 

relevans som en del av den fria culpabedömningen. Handlingsnormer eller skyddsintressen 

kan då vara en utgångspunkt för bedömningen, även om den fullständiga bedömningen kräver 

en objektiv granskning av faroskapandets alla komponenter liksom att hänsyn som talar mot 

ansvar beaktas. På detta sätt kan t.ex. vissa av samhället accepterade risker kunna tala mot 

ansvar, vilket i sig fungerar som en avvägning av olika hänsyn och mothänsyn. 

5.2 SLUTORD  
Avslutningsvis kan alltså sägas att direkt effekt fortsatt är uteslutet i svensk rätt. Däremot 

finns stora möjligheter för en ökad indirekt ”direkt” horisontell effekt, särskilt i 

skadeståndsrätten genom att principen om skyddat intresse tillåts verka i ansvarsutvidgande 

hänseende. Den fortsatta rättsutvecklingen får fastställa hur långt detta kan dras för de olika 

skadetyperna.  
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