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Abstract 

The European Court of Human Rights (the Court) has become known as one of 

the most efficient international courts. Despite its efficiency, the Court struggles 

with an increasingly high case load. Because of the pressure put on the Court, the 

member states have been encouraged to improve their national remedies, making 

sure that violations of human rights can be seen to at a national level in accord-

ance with the principle of subsidiarity. In other words, the member states need 

to improve the implementation of article 13, which states the right to efficient 

remedies. 

 

A remedy is a multi-faceted expression, including both administrative proceed-

ings as well as traditional court proceedings. The word remedy includes both the 

procedure as such as well as sanctions. In the caselaw of the European Court, 

compensation awarded by the member states to a victim of a violation of a con-

vention based right has been considered an efficient remedy in accordance with 

article 13.  

 

In April 2018, the Swedish tort law received an additional paragraph stating that 

tort should be awarded those who been damaged because of a violation of a right 

based in the European Convention. Compensation in accordance with that law 

can be awarded by Swedish courts and the Chancellor of Justice. This thesis aims 

to find whether the compensational procedure of violations of the European 

Conventions in the Swedish system is an efficient compensatory remedy in  

accordance with article 13. 
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1 Inledning 

1.1 Ämne  
Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och de fundamentala 

friheterna (cit. Europadomstolen eller domstolen) som arbetar med att övervaka 

införlivandet av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna1 (cit. Europakonventionen eller konventionen) instifta-

des år 1959. Europakonventionen, dess införlivande i nationell rätt och dess till-

lämpning i Europadomstolen har haft en stark påverkan på utvecklingen för 

mänskliga rättigheter i Europa.  

 

Antalet klagomål som inkommit till Europadomstolen har ökat avsevärt sedan 

domstolens instiftande. År 1999 togs 8 400 mål upp för materiell prövning, vilket 

år 2009 hade ökat till 57 100 mål, för att sedan ytterligare öka till 65 800 mål år 

2013, vilket är det högsta antalet mål som varit uppe för materiell prövning hit-

tills.2 År 2018 var antalet mål 43 075.3 Den ökande tillströmningen av klagomål 

har varit ett problem för domstolen.4 Detta medför ett ökat krav på de konvent-

ionsanslutna staterna att tillgodose Europakonventionens förpliktelser på nation-

ell nivå, och därmed förflytta dessa mål från Strasbourg till de nationella domsto-

larna. Här aktualiseras Europakonventionens artikel 13 som medför ett krav på 

staterna att garantera effektiva rättsmedel vid påstådda konventionsöverträdelser, 

kravet om att enskilda inte bara ska tillerkännas rättigheter, utan även garanteras 

                                                   
1 Den Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga  
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
2 Europadomstolen, 50 Years of Activity, The European Court of Human Rights, Some Facts and Figures, s. 
4 och Europadomstolen, The European Court in Facts and Figures – 2018, s. 4. 
3 Europadomstolen, The European Court in Facts and Figures - 2018, s. 4. 
4 Prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen s. 10. 
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möjlighet att hävda dessa inför exempelvis en domstol. Europakonventionens 

förpliktelser ska, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, främst bevakas på nat-

ionell nivå.  

 

Tillgången till effektiva rättsmedel i enlighet med artikel 13 är av yttersta vikt för 

att konventionsstaternas medborgare ska kunna tillvarata sina rättigheter, och en 

fråga som varit aktuell för Europarådets medlemsstater under en längre tid. Euro-

padomstolen har erhållit ett stort antal klagomål om just brist på tillgång till rätts-

medel för att komma till rätta med överträdelser av konventionsrättigheter, ett 

exempel är målet Kudla mot Polen.5 Diskussionen om hur implementeringen av 

konventionen ska kunna förbättras är alltså viktig, vilket framhölls under den 

konferens som hölls i Brighton år 2012 om Europadomstolens framtid, The High 

Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights (cit. Brightonkon-

ferensen). Efter konferensen infördes en ny skrivining i ingressen till Europa-

konventionens tilläggsprotokoll 156 - “affirming that the High Contracting Parties, in 

accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights 

and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they 

enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of 

Human Rights established by this Convention,” 

 

Europarådets ministerkommitté uttalade i den så kallade Brightondeklarationen7, 

som antogs i samband med ovan nämnd konferens, att konventionsstaterna delar 

ansvar för att se till konventionen på ett effektivt sätt implementeras genom till-

lämpning av subsidiaritetsprincipen. Det underströks att konventionsstaterna 

inte endast är skyldiga att respektera mänskliga rättigheter, utan även att garantera 

rättsmedel för enskilda att använda vid påstådda överträdelser av desamma. 

                                                   
5 Kudla mot Polen [GC], 26 oktober 2000, nr. 30210/96, Reports of Judgments and Decisions 
2000-XI. 
6 Protocol No. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, Council of Europe Treaty Series, Strasbourg 24.VI.2013. 
7 Brightondeklarationen, High Level Conferencene on the Future of the European Court of Hu-
man Rights, Brighton 19–20 april 2012. 
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Utöver detta uttalades att nationella domstolar ska ha konventionen i åtanke i 

rättstillämpningen. Tanken var att dessa åtgärder tillsammans skulle minska an-

talet överträdelser av konventionen och därmed antalet klagomålet till Europa-

domstolen.8 I Brightondeklaration uppmanades även de konventionsanslutna 

staterna att vid behov införa nya rättsmedel för att kunna leva upp till konvent-

ionens krav. Såväl mer generella rättsmedel som specifika uppmuntrades, för att 

komma till rätta med överträdelser av konventionen.9 

 

Med tanke på de uttalanden som Europadomstolen år 2000 gjorde i målet Kudla 

mot Polen10 om att ”bristen på effektiva rättsmedel försvagar skyddet för mänskliga 

rättigheter på både den nationella och internationella nivån”,11 är inte Brighton-

deklarationens krav förvånande. En fråga som då uppstår är hur dessa uttalanden 

och krav står sig mot den rättsliga situationen i Sverige. Finns det effektiva rätts-

medel? Beaktas subsidiaritetsprincipen?  

 

Vissa ansträngningar har gjorts för att på nationell nivå förbättra övervakningen 

av konventionens implementering i Sverige. Genom praxis har det arbetats fram 

ett skadeståndsinstitut för överträdelser av Europakonventionen.12 Detta skade-

ståndsinstitut kodifierades i april 2018 genom nya bestämmelser i 3 kap. 4 §, 5 

kap. 8 § och 6 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207). I 3 kap. 4 § skadeståndslagen 

                                                   
8 “The States Parties and the Court share responsibility for realizing the effective implementation of the Convention, 
underpinned by the fundamental principle of subsidiarity. The Convention was concluded on the basis, inter alia, of 
the sovereign equality of States. States Parties must respect the rights and freedoms guaranteed by the Convention, 
and must effectively resolve violations at the national level. […] State Parties must also provide means by which 
remedies may be sought for alleged violations of the Convention. National courts and tribunals should take into 
account the Convention and the case law of the Court. Collectively, these measures should reduce the number of 
violations of the Convention. They would also reduce the number of well-founded applications presented to the Court, 
thereby helping to ease its workload.” 
9 “In particular, expresses the determination of the States Parties to ensure effective implementation of the Convention 
at national level by taking the following specific measures, so far as relevant […] Considering the introduction if 
necessary of new domestic legal remedies, whether of a specific or general nature, for alleged violations of the rights and 
freedoms under the Convention.” 
10 Se vidare om Kudla mot Polen i uppsatsens kapitel 3. 
11 Kudla mot Polen para 156. 
12 Se vidare om utvecklingen i svensk praxis i kapitel 4. 
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är det nu fastslaget att stat eller kommun ska ersätta skador som uppkommit till 

följd av att en individs rättigheter enligt Europakonventionen överträtts. Bestäm-

melsen gäller både personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och annan 

ideell skada. Enligt 3 § förordning om hantering av skadeståndsanspråk mot sta-

ten ska skadeståndsanspråk på grund av överträdelse av konventionsrättigheter 

hanteras av Justitiekanslern.  

 

Såsom kommer att utvecklas nedan, har inte Justitiekanslern samma kompetens 

som en domstol. Den skadelidande kan visserligen få ett skadeståndsyrkande 

fastställt av Justitiekanslern, men myndigheten saknar andra rättsliga befogen-

heter. Här har alltså ett rättsmedel skapats som är av så kallad uteslutande kom-

pensatorisk karaktär. Enligt Europadomstolens initiala praxis krävs egentligen att 

ett rättsmedel har fler förmågor än att kunna fastställa skadeståndsskyldighet för 

att det ska föreligga effektivitet i enlighet med artikel 13 Europakonventionen. 

Detta har dock ändrats i och med det ökade behovet av nationell hantering av 

klagomål om konventionsöverträdelser. I målet Scordino mot Italien uttalade Euro-

padomstolen att ett rättsmedel som är av uteslutande kompensatorisk karaktär 

kan vara effektivt i enlighet med artikel 13, förutsatt att rättsmedlet lever upp till 

vissa krav som sedermera ställdes upp av domstolen i det aktuella målet. 13   

 

I den här uppsatsens undersöks hur just kraven på kompensatoriska rättsmedel 

är utformade och, i relation till det, undersöka hur det skadeståndsinstitut som 

skapats i svensk rätt står sig gentemot kraven på kompensatoriska rättsmedel 

såsom de uppställts i exempelvis Scordino mot Italien. Av vad som framgår nedan 

skiljer sig kraven på kompensatoriska rättsmedel från de krav som generellt ställs 

för effektivitet enligt artikel 13. Vid en jämförelse mellan rättsläget i Sverige och 

dessa krav framgår det att det föreligger vissa brister i uppfyllelse. Dessa slutsatser 

utvecklas i uppsatsens sista kapitel.      

                                                   
13 Scordino mot Italien, 29 mars 2006, nr. 36813/97, Reports of Judgments and Decisions 2006-
V, para 189. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda när ett rättsmedel som är av uteslutande kom-

pensatorisk karaktär kan vara effektivt i enlighet Europakonventionens artikel 13, 

samt att jämföra dessa krav med det skadeståndsinstitut som skapats i Sverige 

genom praxis och kodifiering i 3 kap. 4 § skadeståndslagen. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras för att nå uppsatsen syfte: 

 

1. Vilka krav uppställs på ett kompensatoriskt rättsmedel för att det ska 

anses efterleva kravet på effektivitet i artikel 13 Europakonventionen? 

 

2. Utgör skadeståndsinstitutet som skapats genom tillägget i 3 kapitlet 4 § 

skadeståndslagen ett effektivt rättsmedel i Europakonventionens me-

ning? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på möjligheten för enskilda i Sverige att erhålla skadestånd 

vid konventionsöverträdelse, och om den möjligheten utgör ett effektivt rätts-

medel i enlighet med kraven i artikel 13 Europakonventionen. Med det sagt är 

detta inte en uppsats om skadeståndsrätt. Uppsatsen berör därmed inte aktuali-

serandet av det allmännas skadeståndsansvar vid konventionsöverträdelse som 

sådant.14 I undersökningen av det aktuella skadeståndsinstitutet kommer det alltså 

att förutsättas att det allmänna har ett skadeståndsansvar i ljuset av Europakon-

ventionen. Det allmännas skadeståndsansvar kommer inte problematiseras vi-

dare. 

 

                                                   
14 Se istället Crafoord, C., Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, Europarättslig 
tidskrift, häfte nr. 4, (2001): 519–547, Kron, D., Tort as Remedial Action Against Breaches of the ECHR 
– a Study of Constitutional Rights Using the Impact of the ECHR in the Swedish Constitutional and Tort Law, 
Lunds Universitet 2016. 
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Det kan, och det har, diskuterats om Europakonventionen kan ha en horisontell 

verkan vid utomobligatoriskt skadeståndsansvar.15 Konventionens verkan vid så-

dant ansvar och rollen som artikel 13 då kan visserligen aktualiseras i samman-

hanget, och är ämne för en intressant diskussion, men kommer inte att beröras i 

den här uppsatsen. 

 

Av relevans är även europeiska unionens stadga om de grundläggande rättighet-

erna (cit. EU-stadgan).16 I EU-stadgans artikel 47 stipuleras rätten till ett effektivt 

rättsmedel. Artikeln kan beskrivas som en kombination av Europakonventionens 

artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång) och artikel 13. Det finns viss praxis från 

Europeiska Unionens domstol i fråga om effektiva rättsmedel (Förenade målen 

C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien). Eftersom den här uppsat-

sen kretsar kring om 3 kap. 4 § skadeståndslagen lägger en grund för ett effektivt 

kompensatoriskt rättsmedel, har EU-stadgan uteslutits ur redogörelsen nedan. 3 

kap. 4 § skadeståndslagen berör endast rätten till skadestånd vid konventions-

överträdelse, och är en kodifiering av tillämpningen av Europakonventionen i 

svensk rätt.  

 

Rätten till ett effektivt rättsmedel går utöver detta även att finna i artikel 8 Förenta 

Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna17 samt artikel 

2(3) konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.18 Dessa traktat 

kommer inte att diskuteras i den här uppsatsen. 

 

Den här uppsatsen kommer inte heller att beröra andra nationella rättsmedel som 

kan aktualiseras i Sverige vid överträdelser av konventionens rättigheter, såsom 

                                                   
15 Se exempelvis Liljander, A. Europakonventionens horisontella effekter vid utomobligatoriskt skadestånd, 
2016 samt gällande horisontell effekt av konventionen, Jonsson, E. Positiva förpliktelser och Europa-
konventionens verkan mellan enskilda, Europarättslig tidskrift, häfte nr. 3 (2007) s. 653–670. 
16 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02. 
17 Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, antagen av Förenta Nationernas 
generalförsamling 10 december 1948, 217 A (III). 
18 Internationell konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, antagen i New York 
den 16 december 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, para 171. 
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åtalsunderlåtelse eller påföljdslindring, då dessa inte är att anse som kompensa-

toriska rättsmedel utan fyller andra syften. 

 

Det bör även förtydligas att den här uppsatsen berör möjligheten att på nationell 

nivå erhålla skadestånd för konventionsöverträdelser och syftar alltså till att pro-

blematisera de rättsmedel som i dagsläget står till buds för enskilda i Sverige. 

Detta är inte en uppsats om den skadeståndsskyldighet som Europadomstolen i 

enlighet med artikel 41 Europakonventionen kan ålägga konventionsstater på 

grund av konstaterad konventionsöverträdelse. Det finns dock vissa paralleller 

att dra mellan Europadomstolens skadeståndsbedömningar och de inhemska 

skadeståndsbedömningarna som aktualiseras inom ramen för den här uppsatsen. 

1.4 Metod och material  
Uppsatsen har skrivits med rättsdogmatisk metod med inslag av rättsanalys. Den 

traditionella rättsdogmatismen syftar till att fastställa gällande rätt utifrån de all-

mänt accepterade rättskällorna (författningar, förarbeten, prejudikat och dokt-

rin).19 Den rättsanalytiska metoden skiljer sig från den rättsdogmatiska metoden 

på så sätt att metoden inte endast syftar till att fastställa gällande rätt, utan även 

att analysera rätten.20 En sådan analys krävs i det här fallet för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. Distinktionen mellan rättsdogmatism och rättsanalys 

är dock ämne för diskussion, då till exempel Jan Kleineman är av åsikten att rätts-

dogmatiken faktiskt innefattar analys av gällande rätt.21 Här finns alltså utrymme 

för diskussion, som dock inte kommer att tas upp närmare i den här uppsatsen.  

 

                                                   
19 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Korling, F. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 21–45, 
1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne material, metod och argumentation, 3:1 u., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 46.  
21 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Korling, F. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 21–45, 
1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24.  
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Den traditionella rättsdogmatiken, såsom den används i svensk rätt, lämpar sig 

dock inte heller helt för uppsatsens ämne med tanke på att uppsatsen behandlar 

Europakonventionen. De rättskällor som är allmänt accepterade inom rättsdog-

matiken är inte desamma som de rättskällor som används inom folkrätten, vilka 

framgår av artikel 38 i stadgan för den Internationella domstolen.22  Dessa rätts-

källor utgörs av internationella konventioner, internationell sedvänja, allmänna 

erkända rättsgrundsatser, rättsliga avgöranden och doktrin. Uppräkningen av 

rättskällorna i artikel 38 har erkänts som auktoritativ inom folkrätten.23 En avgö-

rande skillnad här från de rättskällor som är allmänt accepterade inom svensk rätt 

är att förarbeten inte ingår. Detta framgår även av artikel 32 Wienkonventionen 

om traktaträtten.24 

 

För att fastställa gällande konventionsrätt krävs en tolkning av Europadomsto-

lens omfattande praxis. För detta syfte finns ett antal tolkningsprinciper, vilka 

redogörs för i kapitel 2. Vid en studie av Europakonventionen som norm är det 

därför av yttersta vikt att inkludera en noggrann utredning av praxis. Inom ramen 

för den här uppsatsen har det gjorts en analys av den utveckling som skett i praxis, 

både i den svenska Högsta domstolen, hos Justitiekanslern samt i Europadom-

stolen. Inledningsvis har Europadomstolens praxis utretts och analyserats för att 

kunna fastställa hur kraven på ett effektivt rättsmedel har yttrat sig i rättstillämp-

ningen. Sedan har det gjorts en mer specificerad rättsutredning för att fastställa 

rättsläget gällande kompensatoriska rättsmedel samt en jämförelse mellan dessa 

olika rättsfall och kraven som ställs på de olika rättsmedlen. De utvalda målen 

som har legat till grund för rättsanalysen har tagits fram genom studier av littera-

tur och artiklar för att därigenom se vilka rättsfall som ofta hänvisas till inom 

doktrin. 

                                                   
22 Stadga för den Internationella domstolen, 18 april 1946.  
23 Chinkin, C., Sources, Daniel Moeckli et al. (Eds.), International Human Rights Law, 75-95, Second 
Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 75.  
24 Artikel 32 Wienkonventionen om traktaträtten, 23 maj 1969, United Nations Treaty Series, vol. 
1155, s. 331.  



 15 
 
 
 

 

Utöver den analys som gjorts av Europadomstolens praxis har det gjorts en ana-

lys av utvecklingen i det svenska rättssystemet för att se hur de principer som 

arbetats fram av Europadomstolen tillämpats inom svensk rätt. I denna uppsats 

finns en redogörelse av den utveckling som skett i Högsta domstolen. Denna 

utveckling ligger till grund för det rådande rättsläget i Sverige och speglar även 

Europadomstolens ställningstaganden. Efter denna rättsfallsanalys görs en jäm-

förelse mellan den utveckling som tagit plats i Europadomstolen och den ut-

veckling som skett i Sverige. Det som framkommer är nämligen att Europadom-

stolen uppställer specifika krav på kompensatoriska rättsmedel för att dessa ska 

kunna anses effektiva i enlighet med artikel 13. För att kunna besvara uppsatsens 

andra frågeställning krävs därför en redogörelse av de krav som framkommit i 

europeisk praxis. 

 

Inom ramen för uppsatsen görs en jämförelse mellan svensk rätt och europeisk 

praxis och utgår således främst från lagtext och förarbeten samt praxis från både 

nationella domstolar och Europadomstolen. För att uppfylla den här uppsatsens 

syfte är det främst av relevans att undersöka och analysera mål från Europadom-

stolen där Sverige har varit part i målet, eftersom det endast är dessa domar som 

har bindande verkan för Sverige.25 Utöver det har mål inkluderats där Europa-

domstolen ger uttryck för allmänna principer, mål som avgjorts i stor samman-

sättning (Grand Chamber) och mål som har blivit så kallade key cases och därför 

ofta hänvisas till av Europadomstolen i efterföljande mål.  

  

                                                   
25 Danelius, H. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänsk-
liga rättigheterna, 5 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, (cit. Danelius) s. 43. 
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1.5 Disposition 
Nedan görs framställningen inledningsvis med en bredare redogörelse för Euro-

pakonventionens framväxt och dess ställning i svensk rätt. För att förstå vikten 

av subsidiaritetsprincipen och framväxten av nationell tillämpning av konvent-

ionen, krävs förståelse för konventionens framväxt och dess relation till det nat-

ionella rättssystemet. Rätten till effektiva rättsmedel är nämligen starkt kopplad 

till talerätt och möjligheten att framföra individuella klagomål i Europadomsto-

len. Möjligheten till individuella klagomål hos ett internationellt organ infördes 

för första gången i Europadomstolen och är således en speciell egenskap hos 

domstolen. Detta utvecklas i kapitel 2. Efter den inledande framställningen görs 

sedan en mer specifik redogörelse för Europakonventionens artikel 13 och vilka 

krav som följer av praxis. Tanken har varit att en sådan bakgrund krävs för att 

kunna svara på frågan om vad som krävs av ett rättsmedel som endast är kom-

pensatoriskt. Kraven på kompensatoriska rättsmedel skiljer sig från de krav som 

generellt ställs för att effektivitetskravet i artikel 13 ska anses uppfyllt. För att 

kunna föra en diskussion om dessa krav krävs en redogörelse av utvecklingen av 

artikel 13 om rätten till effektiva rättsmedel.  

 

I kapitel 3 besvaras den första frågeställningen, om kraven på uteslutande kom-

pensatoriska rättsmedel. Kapitlet innehåller en redogörelse för vad ett kompen-

satoriskt rättsmedel är samt hur det måste utformas och verkställas för att anses 

effektivt i enlighet med artikel 13. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

kommentar för att förtydliga svaret på den här uppsatsens första frågeställning.  

 

Därefter följer kapitel 4 som behandlar rättsläget i Sverige gällande skadestånd 

på konventionsrättslig grund. Kapitlet innehåller en redogörelse av den rättsut-

veckling som skett i Högsta domstolen i fråga om när det på nationell nivå kan 

utgå skadestånd för överträdelser av Europakonventionen. Denna rättsutveckl-

ing har lagt grund för det kompensatoriska rättsmedel som numera finns inom 

svensk rätt. Tanken har varit att klarlägga rättsläget i Sverige innan diskussionen 
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förs vidare. I kapitlet finns även en redogörelse om Justitiekanslerns roll och be-

fogenheter. Eftersom det främst är Justitiekanslern som ska hantera skadestånds-

anspråk på konventionsrättslig grund krävs förståelse för denna myndighets 

funktion för att kunna avgöra om skadeståndsprocessen där kan utgöra ett effek-

tivt kompensatoriskt rättsmedel. Även kapitel 4 avslutas med en sammanfattande 

kommentar för att underlätta läsningen av kapitel 5. 

 

Eftersom uppsatsens andra frågeställning är hur kraven på kompensatoriska 

rättsmedel ställer sig gentemot det rådande rättsläget i Sverige, görs i kapitel 5 en 

jämförelse mellan europeisk praxis och det aktuella rättsläget i Sverige såsom det 

redogjorts för tidigare i det föregående kapitlet. Därmed kommer den andra frå-

geställningen att besvaras i kapitel 5. Detta kapitel utgör en jämförelse mellan 

kraven i europeisk praxis som har presenterats i kapitel 3 och det aktuella rätts-

läget i Sverige såsom det redogjorts för i kapitel 3. På samma sätt som kapitel 3 

och 4 avslutas kapitel 5 med en sammanfattande kommentar för att förtydliga 

svaret på uppsatsens andra frågeställning.  

 

Genom texten görs löpande rättsfallshänvisningar i syfte att demonstrera appli-

cering av de principer som uppsatsen redogör för. I det avslutande kapitlet görs 

inledningsvis en sammanfattning av den föregångna framställningen. Därpå pre-

senteras de slutsatser som kan dras av dessa redogörelser. Slutsatserna kommer 

kunna förstås bättre i ljuset av sammanfattningen, vilket är anledningen till att 

just denna disposition valts i kapitel 6. 
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2 Rätten till effektiva rättsmedel enligt 
Europakonventionen  

2.1 Sveriges konventionsrättsliga förpliktelser 
Idén om mänskliga rättigheter som sådana föddes knappast med instiftandet av 

Europakonventionen eller de andra folkrättsliga traktaten som idag finns för att 

försäkra att dessa rättigheter värnas. Att människor har vissa rättigheter som inte 

härstammar från den de skrivna lagarna, utan som vi kan hävda endast utifrån 

faktumet att vi är människor kommer från de naturrättsliga strömningarna som 

kulminerade under 1800-talets upplysningstid.26 I och med de internationella 

konventioner, deklarationer och förklaringar som uppkom under den senare de-

len 1900-talet kodifierades de naturrättsliga tankarna om en överordnad lag, en 

lag som de nationella lagarna inte får strida mot – de mänskliga rättigheterna. I 

det här kapitlet presenteras Europakonventionens roll i svensk rätt för att på så 

sätt skapa förståelse för det regelverk som har utvecklats idag. 

 

De år av krig och övergrepp mot enskilda individer som har förekommit i Europa 

aktualiserade frågan om ett samarbete för att förbättra ställningen för mänskliga 

rättigheter i Europa. Den 5 maj år 1949 var Sverige en av tio stater som i London 

undertecknade Europarådets stadga.27 Europarådet hade sin grund i samord-

ningsorganisationen The International Committee of Movements for European 

Unity, som i sin tur var hade skapats som en reaktion på de två världskrig som 

härjat i Europa.28 Rådets syfte har formulerats som ”to achieve a greater unity between 

                                                   
26 Schultz, M. Naturrätt, Korling, F. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 79–107, 1 u., Student-
litteratur, Lund, 2013, s. 21. 
27 De andra nio utgjordes av Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nordirland, Irland, Ita-
lien, Luxemburg, Nederländerna och Norge. 
28 Jacobs, White and Ovey, The European Convention on Human Rights, 7 u., s. 4. 
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its members for the purpose of safeguarding and realizing the ideals and principles which are 

their common heritage and facilitating their economic and social progress”.29 

 

Europarådets stadga kan beskrivas som Europarådets konstitution, vilken inne-

håller vissa problemformuleringar och syften. Dessa återspeglas i sin i tur i Euro-

pakonventionen som undertecknades år 1950 inspirerad av Förenta Nationernas 

allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Tanken var att skapa möj-

lighet för medborgarna att kunna hävda sina rättigheter gentemot staten samt att 

skapa möjlighet för det internationella samfundet att i sin tur kunna övervaka 

implementeringen av dessa rättigheter, och ingripa vid agerande i strid med dem. 

Konventionen syftar till att etablera det som brukar kallas europeisk minimum-

standard som ska vara enhetlig för samtliga konventionsanslutna stater.30 Kon-

ventionens bestämmelser måste alltså tolkas självständigt och får inte vara bero-

ende av nationell kontext.31 

 

Internationella åtaganden tillämpas i Sverige, och många andra länder, genom ett 

dualistiskt förhållningssätt. Folkrätten gäller på så sätt parallellt med den nation-

ella rätten, men är inte direkt tillämplig i nationella domstolar förrän den inkor-

porerats. Den 1 januari 1995 började Europakonventionen gälla som lag i Sverige 

då den inkorporerades genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

I samband med den nya lagen antogs även en särskild bestämmelse i regerings-

formens (dåvarande) 2 kapitel 23 § om att lag eller annan föreskrift inte får med-

delas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen.32 I och 

med det blev Europakonventionen direkt tillämplig i svenska domstolar. Av detta 

följde att de svenska domstolarna tvingades ta ställning till Europakonventionens 

                                                   
29 Artikel 1 Europarådets stadga. 
30 Danelius s. 59. 
31 Se exempelvis Janosevic mot Sverige, 23 juli 2002, nr. 36985/97, Reports of Judgments and 
Decisions 2002-VII, där en tolkning av begreppet brottsanklagelse, ”criminal charge” i artikel 6 
gjordes. Domstolen tillämpade kriterier från praxis för att kunna avgöra om skattetillägg kunde 
anses utgöra en sådan anklagelse, vilket man också fann att det gjorde. 
32 Denna bestämmelse återfinns numera i 2 kap. 19 § regeringsformen. 
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krav vid bedömningen av nationella mål.33 Faktumet att konventionen gäller som 

svensk lag har medfört ökad genomslagskraft för konventionen i svensk rätt.34 

 

Numera är Sverige en av 47 stater som är underkastade Europakonventionens 

övervakningssystem Europadomstolen. Det konventionsrättsliga övervaknings-

systemet är enligt artikel 1 Europakonventionen subsidiärt i förhållande till nat-

ionell tillämpning. Artikel 1 stipulerar att de höga konventionsanslutna staterna 

ska garantera var och en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri-och 

rättigheter som anges i konventionen. Europakonventionen har aktualiserats i 

mål rörande rättsprövning (RÅ 2006 ref. 65), religions–och yttrandefrihet (NJA 

2005 s. 805) samt förbudet mot diskriminering (RÅ 1997 ref. 6). Europakonvent-

ionens förbud mot tortyr, som återfinns i artikel 3, medför även ett förbud mot 

verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning till ett land där utlänningen 

löper risk att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling, eller 

om utlänningen inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där sådan risk 

föreligger (förbudet mot non-refoulement, se MIG 2008:42). 

 

Europakonventionen har fått rättsliga följder även på lagstiftningens område. I 

och med att den svenska staten ansågs ha överträtt rätten till en rättvis rättegång 

enligt artikel 6.1 i ett antal domar från Europadomstolen under 1980–och 1990-

talen ändrades exempelvis berörda delar av rättegångsbalken (1942:740) och för-

valtningsprocesslagen (1971:291).35 Det måste dock betonas att Europadomsto-

len inte är en överinstans till nationella domstolar – nationella domar och beslut 

kan alltså inte upphävas av Europadomstolen.36 

 

Sedan konventionens instiftande har den kompletterats med 16 tilläggsprotokoll 

av både materiell och processuell karaktär. Idag måste både tilläggsprotokollen 

                                                   
33 SOU 2010:87 s. 122. 
34 SOU 2010:87 s. 123. 
35 SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 401. 
36 Detta följer av Europakonventionen där domstolens befogenheter stadgas. 
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samt Europadomstolens omfattande praxis beaktas vid lagstiftning och besluts-

fattande. Därför är en närmare förklaring av konventionens ställning, tolkningen 

av den, rättigheternas karaktär och några viktiga principer på sin plats. 

2.1.1 Överträdelse av Europakonventionen  
Artikel 13 Europakonventionen garanterar rätten till ett effektivt rättsmedel vid 

överträdelse av Europakonventionen. För att artikeln ska aktualiseras krävs alltså 

att en överträdelse av en konventionsrättighet har inträffat. Då uppkommer frå-

gan om vad som menas med en överträdelse av en konventionsrättighet, vilken 

måste besvaras för att vidare kunna diskutera rättsutvecklingen, både i Sverige 

och i Europa, kring artikel 13. 

 

Överträdelse kan bestå både i aktiv handling och underlåtenhet, då Europakon-

ventionen uppställer krav på det allmänna att både agera negativt, det vill säga 

undanhålla sig från att begå vissa konventionsstridiga handlingar, men det krävs 

även att det allmänna ibland agerar för att säkerställa att rättigheterna garanteras. 

Det ska alltså röra sig om en underlåtelse eller ett aktivt handlade som resulterar 

i att den som är berättigad en rättighet enligt Europakonventionen inte får den 

rättigheten tillgodosedd. En överträdelse kan begås av en myndighet, men det är 

inte en nödvändig förutsättning för skadestånd i Sverige.37 

 

För att en överträdelse ska vara skadeståndsgrundande krävs att den i viss mån 

är kvalificerad. Det kan alltså inte röra sig om en överträdelse som kan anses 

ursäktlig eller proportionerlig, utan det ska snarare röra sig om en situation där 

man på det allmännas sida varit medveten om att en konventionsrättighet har 

legat för handen.38 Överträdelsen ska ha orsakats av ett klart åsidosättande av den 

aktuella rättigheten.39  

                                                   
37 Bengtsson, B. Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen – den nya lagstiftningen, Svensk  
Juristtidning 2018 [cit. Bengtsson] s. 93–127.  
38 Bengtsson s. 118. 
39 NJA 2015 s. 842 p. 48 och 67. 
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2.1.2 Den individuella klagorätten  
Europakonventionen inspirerades av FN:s deklaration om de mänskliga rättig-

heterna. Den deklarationen är inte rättsligt bindande och medför inte heller något 

system för övervakning av rättigheterna, utan bär snarare formen av en prokla-

mering.40 När Europakonventionen undertecknades medförde den således ett 

nytt fenomen inom folkrätten – möjligheten för enskilda att rikta klagomål inför 

ett internationellt organ för att få sina rättigheter gentemot staten klarlagda.41 En-

ligt konventionens artikel 34 har både individer, grupper och organisationer tale-

rätt om de omfattas av den konventionsanslutna statens beslutsfattande. Utöver 

detta har de konventionsanslutna staterna förbundit sig att i enlighet med kon-

ventionens artikel 41 att betala ut eventuellt skadestånd utdömt av Europadom-

stolen, samt att i enlighet med artikel 46 verkställa Europadomstolens domar.  

2.1.2.1 Victim status  
För att erhålla talerätt i Europadomstolen krävs det enligt artikel 34 Europakon-

ventionen att klaganden kan anses vara ett offer i konventionens mening, vilket 

brukar refereras till som victim status. Med detta menas att det inte endast har 

förekommit en överträdelse utan även att överträdelsen har påverkat klaganden 

på ett sådant sätt att klaganden kan anses vara ett offer.  Påverkan på klaganden 

kan vara både direkt och indirekt.42 Ett offer kan även vara den som har ett legi-

timt intresse av att den aktuella överträdelsen avslutas.43  

 

Victim status är ett begrepp som ska tolkas autonomt och ska inte jämföras med 

vem som är behörig att väcka talan i nationell domstol.44 I exempelvis Aksu mot 

Turkiet uttalades dock att det kan bli aktuellt att i bedömningen om victim status 

                                                   
40 OHCHR, Declaration on Human Rights Defenders, “https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefen-
ders/pages/declaration.aspx”, hämtad 17 oktober 2019. 
41 SOU 2010:87 s. 123 
42 Se Europadomstolens Practical Guide on Admissibility, s. 10, där det beskrivs att exempel på ett 
indirekt offer är en anhörig till en person som avlidit på grund av överträdelse av konventionen. 
43 Vallianatos med flera mot Grekland [GC], 7 november 2013, nr 29381/09 32684/09, Reports of 
Judgments and Decisions 2013 (extracts), para 47. 
44 Gorraiz Lizarraga med flera mot Spanien, 27 april 2004, nr. 62543/00, Reports of Judgments 
and Decisions 2004-III, para 35. 
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väga in huruvida klaganden varit part i mål i en nationell tvist.45 I avsnitt 3.4 kom-

mer det att redogöras för hur tillgången till effektiva rättsmedel kan påverka kla-

gandens victim status 

2.1.2.2 Uttömmande av inhemska rättsmedel 
Förutsättningarna för att den individuella talerätten ska kunna utnyttjas är utöver 

förekomsten av victim status att inhemska rättsmedel har uttömts i enlighet med 

artikel 35. Artikeln vilar på förutsättningen att de inhemska rättsmedlen är effek-

tiva i enlighet med artikel 13 och det krävs således endast att rättsmedel uttöms 

om de är effektiva i enlighet med Europakonventionen.46 Ett rättsmedels effek-

tivitet är därför avgörande för den individuella klagorätten i Europadomstolen. 

Artikel 35, tillsammans med artikel 1 och artikel 13, ger uttryck för subsidiaritets-

principen, det vill säga att utgångspunkten är att konventionens införlivande ska 

bevakas på nationell nivå.  

 

Kravet om uttömmande av inhemska rättsmedel utgör internationell sedvane-

rätt.47 Att uttömma inhemska rättsmedel innan en internationell process aktuali-

seras är själva andemening i subsidiaritetsprincipen. Syftet med kravet är att ge 

nationella myndigheter möjlighet att komma tillrätta med den aktuella överträ-

delsen, så att konventionen faktiskt tillämpas på ett subsidiärt sätt.48 

2.1.3 Tolkning av konventionen och Europadomstolens praxis 
De rättigheter som återfinns i Europakonvention ska tolkas i enlighet med artik-

larna 31 och 32 i Wienkonventionen om traktaträtten.49 Av dessa framgår att det 

främst är själva traktattexten som ska tillmätas betydelse, men även att traktat ska 

läsas utifrån sammanhang och syfte, samt mot bakgrund av förarbeten, som är 

                                                   
45 Aksu mot Turkiet [GC], 15 mars 2012, nr. 4149/04, 41029/04, Reports of Judgments and De-
cisions 2012, para 52.  
46 Europeiska rådet, Practical guide on admissibility s. 22. 
47 Europeiska rådet, Practical guide on admissibility s. 22. 
48 Europeiska rådet, Practical guide on admissibility s. 22. 
49 SOU 2010:87 s. 141. 
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en sekundär rättskälla enligt Wienkonventionens artikel 32. Förarbeten har dock 

inte varit av särskilt stor vikt i Europadomstolens avgöranden.50 Detta kan för-

klaras av att Europadomstolen har framhållit att konventionen ska tolkas dyna-

miskt, det vill säga utifrån samhällsutvecklingen och den rådande rättsuppfatt-

ningen i de konventionsanslutna staterna.51 Konventionen ska alltså i första hand 

tolkas utifrån praxis och samhällsutveckling, först därefter kan förarbeten aktua-

liseras. 

 

Ett flertal tolkningsprinciper har utkristalliserats ur praxis. Häribland kan nämnas 

principen om autonoma begrepp. Artiklarna ska alltså inte vara beroende av mot-

svarande begrepp inom de nationella systemen. Autonom tolkning har främst 

aktualiserats gällande artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång, där det har fram-

hållits att begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” är ett konventionsbe-

grepp som inte bygger på en nationell motsvarighet. Först när begreppet ges en 

sådan innebörd kan medborgare i samtliga konventionsanslutna stater åtnjuta 

samma europeiska minimistandard.52 

 

Europakonventionen syftar till att skydda individers mänskliga rättigheter inför 

det offentliga, och inte förhållandet mellan stater. I Europadomstolens praxis har 

det framhållits att det här syftet uppnås genom att tvister av det aktuella slaget 

kan prövas av nationella domstolar.53 Vidare måste konventionen läsas som en 

helhet – tillämpning av en artikel får inte strida mot en annan artikel. Av det här 

följer att svåra intresseavvägningar kan uppstå för det fall att två olika rättigheter 

står mot varandra.54 

 

                                                   
50 SOU 2010:87 s. 142. 
51 Tyrer mot Storbritannien, 25 april 1978, nr. 5856/72, Serie A nr. 26 para 31, E.B. mot Frankrike, 
22 januari 2008, 43546/02 para 92, se även Danelius s. 55. 
52 Danelius s. 56. 
53 Golder mot Storbritannien, 21 februari 1975, nr. 4451/70, Serie A nr. 18. 
54 SOU 2010:87 s. 141. 
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Enligt artikel 46 Europakonventionen är de konventionsanslutna staterna skyl-

diga att rätta sig efter domar som har riktats mot dem. Det är dock inte klarlagt 

vilken verkan domar har för de stater som inte berörs av det aktuella domslutet. 

Domar meddelade i stor sammansättning, Grand Chamber, är av särskild bety-

delse i Europadomstolens praxis.55 Även om domstolens domar är olika aktuella 

för olika stater, uttalar Europadomstolen ibland allmänt tillämpliga principer, rö-

rande exempelvis konventionens tolkning.56 

2.2 Rätten till ett effektivt rättsmedel 
Den blotta existensen av traktat som syftar till att försäkra åtnjutandet av mänsk-

liga rättigheter är visserligen viktigt och nödvändigt, men dessa rättigheter blir 

verkningslösa om enskilda saknar möjlighet att hävda sina rättigheter inför en 

domstol eller liknande instans. Det är där artikel 13 aktualiseras. Artikeln lyder 

enligt följande: 

 
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 överträdelsen förövats av 
någon under utövning av offentlig myndighet. 
 

Europakonventionens artikel 13 uppställer ett krav på konventionsstaterna att  

garantera ett rättsmedel till den vars konventionsstadgade rättigheter överträtts. 

Artikeln och kravet om effektiva rättsmedel anses vara en Europakonventions 

mest svårtolkade bestämmelser, bland annat på grund av artikelns mångfacette-

rade betydelse – den kan tillämpas både självständigt och i förening med andra 

artiklar.57  

 

I och med Europadomstolens ökade arbetsbörda och de konventionsanslutna 

staternas bristande förmåga att tillgodose konventionens efterlevnad på nationell 

                                                   
55 Danelius s. 55. 
56 SOU 2010:87 s. 143. 
57 Se exempelvis SOU 2010:87 s. 152. 
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nivå, har artikel 13 tillmätts allt mer självständig betydelse.58 Denna utveckling är 

i linje med den tolkning som gjordes i Europadomstolens mål Krasuski mot Polen, 

nämligen att artikeln utgör ett krav på en nationell mekanism för att införliva de 

fri-och rättigheter som finns stadgade i Europakonventionen.59  

 

Det finns särskilda mål i Europadomstolens praxis som har spelat en viktig roll 

för hur definitionen av ett effektivt rättsmedel har utvecklats. Målet Kudla mot 

Polen berörde främst frågan om långsam rättsskipning som en överträdelse av 

artikel 6, och var vid det tillfället ett av ett stort antal klagomål gällande just lång-

sam handläggning.60 Domstolen konstaterade då att artikel 13 medför krav om 

effektiva interna rättsmedel, varigenom den som är part i ett mål och som menar 

att kravet på ett avgörande inom skälig tid inte respekterats ska kunna få denna 

fråga prövad och uppnå rättelse om klagomålet anses välgrundat (arguable claim). 

Domstolen formulerade det som att rätten till ett effektivt rättsmedel ska utgöra 

en möjlighet för individer att kunna hävda sina rättigheter att behöva sätta igång 

det internationella maskineriet. Domen tvingade konventionsstaterna att fråga sig 

själva om man tillhandahåller ett effektivt rättsmedel mot långsamma processer.61 

 

En viktig distinktion som måste göras är att artikel 13 ställer krav på nationella 

myndigheter att pröva påståenden om konventionsöverträdelser men att kravet 

inte innefattar att det ska göras en direkt prövning av en eventuell överträdelse 

av konventionens bestämmelser. Det skulle medföra ett krav om direkt tillämplighet 

av Europakonventionen i de konventionsanslutna staterna.62 Artikel 13 medför 

inte heller en rätt att rikta klagomål mot lagstiftningen som sådan, det vill säga en 

lagprövningsrätt. Ett krav om ett rättsmedel riktat mot lagstiftningen som sådan 

                                                   
58 SOU 2010:87 s. 153. 
59 Krasuski mot Polen, 14 juni 2005, nr 61444/00, Reports of Judgments and Decisions 2005-V, 
para 65. 
60 Kudla mot Polen. 
61 Kudla mot Polen para 152. 
62 SOU 2010:87 s. 158.  
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ansågs vara alltför långtgående i Europadomstolens mål A med flera mot Storbritan-

nien.63 

 

I och med att konventionssystemet endast är ämnat att övervaka de konventions-

anslutna staterna är det upp till varje enskild stat att välja på vilket sätt konvent-

ionens rättigheter tillgodoses, och således väljer staterna hur de rättsmedel som 

ska uppfylla detta ska utformas. Vid fråga om en överträdelse av artikel 13 har 

inträffat kommer det alltså att krävas en bedömning av det enskilda rättsmedlet 

som den staten valt för det aktuella syftet.64 Enligt Europadomstolens praxis va-

rierar artikelns tillämpningsområden beroende på omständigheterna i det en-

skilda klagomålet samt beroende på vilken artikel som åberopats.65 I målet Ilhan 

mot Turkiet konstaterade domstolen att ett välgrundat klagomål om överträdelse 

av artikel 3 (förbudet mot tortyr) medför att artikel 13 innefattar rätt till en nog-

grann och effektiv utredning ämnad att leda till identifiering och utdömande av 

påföljd mot den som orsakat klaganden skada, samt att klaganden ska ha effektiv 

insyn i utredningen.66 

2.3 Förhållandet till andra konventionsrättigheter 
Artikel 13 tillhör den grupp som kallas för Europakonventionens osjälvständiga 

artiklar, artiklarna 13–18. Artikeln måste således läsas tillsammans med en annan 

av konventionens bestämmelser, alltså de självständiga artiklarna som utgörs av 

artiklarna 2–12. Detta blir tydligt av artikelns ordalydelse som hänvisar till de 

rättigheter som finns återgivna i konventionen. Artikel 13 kan även tillämpas i 

förening med de rättigheter som återfinns i tilläggsprotokollen, vilket dock inte 

framgår av ordalydelsen.67 Ett klagomål som inte omfattas av konventionen eller 

                                                   
63 A med flera mot Storbritannien, 19 februari 2009, 3455/05, Reports of Judgments and Decisions 
2009, para 135. 
64 Danelius s. 547. 
65 Se till exempel Kudla mot Polen samt Ilhan mot Turkiet 9 februari 2002, 22494/93, ECHR 2002.  
66 Ilhan mot Turkiet, para 97. 
67 SOU 2010:87 s. 154. 
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dess tilläggsprotokoll (exempelvis genom att klagomålet inte berör civila rättig-

heter eller skyldigheter) kan alltså inte grunda en särskild rätt enligt artikel 13.68 

Trots det konstaterade Europadomstolen i målet Klass mf.l. mot Tyskland att artikel 

13 kan anses överträdd utan att en annan konventionsrättighet har överträtts.69 

Artikel 13 måste alltså åberopas tillsammans med en annan rättighet, men kan 

ändå garantera en egen rättighet.70 

 

Det har i Europadomstolens praxis uppstått konkurrens mellan artikel 13 och 

artikel 5.4 och 5.5 (artikel 5 fastställer rätten till frihet och säkerhet). För det fall 

att sådan konkurrens uppstår utgör 5.4 och 5.5 lex specialis i förhållande till arti-

kel 13.71 Samma sak gäller artikel 3 i tilläggsprotokoll 7, som garanterar rätt till 

nationellt skadestånd då en oskyldig person dömts till straff.  

 
Det bör göras en närmare distinktion mellan artikel 13 och artikel 6, som stipu-

lerar rätten till en rättvis rättegång, då artikel 13 och artikel 6 är delvis överlap-

pande. Artikel 6 och artikel 13 har emellertid olika tillämpningsområden. Artikel 

6 behandlar civila rättigheter och skyldigheter samt anklagelser för brott, medan 

artikel 13 endast omfattar överträdelser av de rättigheter som finns återgivna i 

Europakonventionen. Vidare är artikel 6 begränsad till prövningen i domstol, 

medan artikel 13 inte specificerar vilket medel som ska användas för att nå effek-

tivitet vilket öppnar för exempelvis administrativa åtgärder. I mål i Europadom-

stolen där båda artiklarna har åberopats har Europadomstolen fastslagit att artikel 

6 utgör lex specialis i relation till artikel 13. I målet Sporrong och Lönnroth mot Sverige 

uttalade Europadomstolen att i och med att kraven i artikel 13 är mindre strikta 

än kraven i artikel 6 absorberas prövningen till att endast omfatta artikel 6.72 Detta 

ändrades dock när Europadomstolen i stor sammansättning skulle fatta beslut i 

                                                   
68 SOU 2010:87 s. 154. 
69 Klass m.fl. mot Tyskland, 6 september 1978, nr. 5029/71, para 63, serie A nr. 38. 
70 Van Dijk, P. et al. (Eds.), Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 5 u., In-
tersentia, Antwerpen, 2018, s. 1037. 
71 De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien, 18 november 1970, nr. 2832/66, 2835/66 och 
2899/66, Serie A nr. 12. 
72 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, 23 september 1982, 7151/75, 7152/75, serie A nr. 52. 
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Kudla mot Polen. Domstolen konstaterade att i och med det stora antal klagomål 

som då erhållits gällande de konventionsanslutna staternas bristande förmåga att 

ta upp mål för förhandling i skälig tid, och svårigheten att klaga på den sortens 

överträdelser, var man nu tvungen att se över den dittillsvarande praxisen om att 

klagomål gällande artikel 6 absorberade klagomål gällande artikel 13. Domstolen 

uttalade att den långsamma handläggningen utgjorde ett hot mot effektiviteten 

hos både nationella och internationella övervakningssystemen för mänskliga rät-

tigheter, och att artikel 13 därför bör prövas separat från artikel 6.173 Det konsta-

terades att det inte finns något i artikelns ordalydelse eller i dess förarbeten som 

skulle kunna tolkas som att rätten till en rättvis rättegång inte omfattas av artikel 

13.74  

2.4 Begreppet rättsmedel 
Artikel 13 ställer i sin ordalydelse inga närmare krav på vilken sorts myndighet 

som ska fylla artikelns syfte. Härmed ges de konventionsanslutna staterna en viss 

självständighet och valfrihet i hur kravet ska efterlevas. En naturlig första fråga 

som måste besvaras är då vad som utgör ett rättsmedel, då det är ett begrepp som 

vanligtvis inte används i svensk rätt. 

 

I den engelska framställningen av artikel 13 används ordet remedy. Begreppet an-

vänds främst i betydelsen rättelse (ändring i domar och beslut), men inom be-

greppet ryms även olika former av gottgörelse (skadestånd, straffnedsättning) el-

ler avhjälpande (påskyndande av långsamma processer).75 Ett rättsmedel måste 

ha befogenhet att både fatta beslut i den materiella frågan samt kunna erbjuda 

skälig rättelse appropriate relief.76 

 

                                                   
73 Kudla mot Polen, para 148–149, 156. 
74 Kudla mot Polen, para 151. 
75 SOU 2010:87 s. 152–153. 
76 MSS mot Belgien och Grekland [GC], 21 januari 2011, nr. nr. 30696/09, Reports of Judgments 
and Decisions 2011 para 288. 
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Artikel 13, till skillnad från artikel 6, kräver inte att det görs en domstolsprövning 

– konventionstexten hänvisar nämligen till nationell myndighet (national authority). 

Detta medför att även administrativa myndigheter utgör ett rättsmedel i artikelns 

mening. Möjligheten för nationella myndigheter att pröva konventionsöverträ-

delser är dock inte obegränsad. I Klass m.fl. mot Tyskland konstaterade Europa-

domstolen att det, vid avgörande av om ett rättsmedel är effektivt, måste beaktas 

vilka befogenheter och garantier som gäller vid förfarandet vid det aktuella orga-

net, vilket utvecklas närmare nedan i avsnitt 3.3.77 Ett rättsmedel som inte utgörs 

av en domstol kommer att granskas av Europadomstolen i fråga om komposit-

ion, makt och funktion, för att säkerställa att rättsmedlet är fristående och att det 

finns möjlighet för den klagande att erhålla upprättelse.78 Domstolen har även 

konstaterat i målet Silver m.fl. mot Storbritannien att ett effektivt rättsmedel kan an-

ses föreligga i en konventionsanslutna stat även om ett enskilt rättsmedel som 

sådant är ineffektivt, då den samlade effektiviteten i det nationella systemet kan 

vara det som är avgörande.79 

 

De konventionsanslutna staterna åtnjuter alltså en viss bedömningsmarginal i 

fråga om utformandet av rättsmedel som ska fylla syftet i artikel 13.80 I och med 

att Europadomstolens genom praxis har uppställt allt fler krav för uppfyllandet 

av artikel 13, inskränks konventionsstaternas processuella självständighet. Detta 

kan det givetvis finnas delade åsikter om – konventionen och det tillhörande 

övervakningssystemet är visserligen subsidiärt i förhållande till nationella system, 

men det kan också argumenteras för att de konventionsanslutna staterna måste 

leva upp till en viss nivå av rättighetsskydd för att faktiskt få åtnjuta denna sub-

sidiaritet. 

                                                   
77 Klass m.fl. mot Tyskland para 67. 
78 Cameron, I., An Introduction to the European Convention on Human Rights, 8 u., Iustus, 2018, 
s. 146-147. 
79 Silver m.fl. mot Storbritannien, 25 mars 1983, 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 
7113/75; 7136/75, serie A nr. 61. 
80 Budayeva m.fl. mot Ryssland, 20 mars 2008, nr. 15339/02, Reports of Judgments and Decisions 
2008 (extracts), paras 190-191. 
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2.5 Kravet på effektivitet 
Europadomstolen betonar ofta vikten av att bedömningen av en påstådd över-

trädelse ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (case-by-case basis). 

Detta gäller även vid bedömningen av ett rättsmedels effektivitet. Ett rättsmedel 

ska alltså inte bara kunna anses vara effektivt i allmänhet, utan även för den en-

skilda person eller grupp som det gäller. Vid beaktande av ett rättsmedels effek-

tivitet är det mer än de formella omständigheterna som ska tillmätas vikt – även 

den generella juridiska och politiska kontexten bör spela roll i bedömningen, till-

sammans med klagandens personliga förutsättningar.81 Europadomstolen kon-

staterade i Klass m.fl. mot Tyskland att ett effektivt rättsmedel ska medföra att kla-

ganden placeras i en sådan position som medför att klaganden har all nödvändig 

information för att kunna försvara sig mot alla otillåtna överträdelser av sina ga-

ranterande rättigheter.82 

 

I Europadomstolens praxis har det uppställts fem kriterier som ska vara uppfyllda 

för att ett rättsmedel ska anses effektivt, tillgänglighet och praktisk möjlighet, äg-

nat att leda till rättelse och framgång, organet ska ha vissa befogenheter och ga-

rantier, beslut ska fattas i rimlig tid och även kunna verkställas. Dessa fem krite-

rier presenteras var för sig nedan. 

2.5.1 Tillgänglighet och praktisk möjlighet 
Ett rättsmedel måste vara praktiskt tillgängligt för att leva upp till kravet på ef-

fektivitet – det räcker alltså inte med förekomsten av ett formellt rättsmedel, vil-

ket brukar uttryckas som ett krav på reell möjlighet till prövning av den aktuella 

frågan. Rättsmedlet ska vara sådant att det av jurister och andra sakkunniga anses 

erbjuda faktisk möjlighet till prövning av konventionsöverträdelse.83  

                                                   
81 Đorđević mot Kroatien, 24 juli 2012, nr 41526/10, Reports of Judgments and Decisions 2012, 
para 101; Van Oosterwijck mot Belgien, 6 november 1980, nr. 7654/76, serie A nr. 40,  
paras 36-40. 
82 Klass m.fl. mot Tyskland para 68. 
83 SOU 2010:87 s. 165. 
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Målet Airey mot Irland är ett mål som anses ha varit av stor vikt för hur rätten till 

ett effektivt rättsmedel har utformats och definierats. Europadomstolen uttalade 

då att rättsmedel ska vara praktiska och effektiva, och inte teoretiska och illuso-

riska.84 I målet T.P. och K.M. mot Storbritannien hade klagandena blivit utsatta för 

en överträdelse av sitt skydd enligt artikel 8 Europakonventionen, men hindrades 

från att få överträdelsen prövad på nationell nivå på grund av att den som utsatt 

klagandena för överträdelsen åtnjöt immunitet.85 Ett rättsmedel fanns alltså i te-

orin, men blev inte tillgängligt för klagandena med tanke på omständigheterna i 

det enskilda fallet.86 Rättsmedlet var alltså inte effektivt i enlighet med artikel 13. 

2.5.2 Ägnat att leda till rättelse och framgång  
Rättsmedlet ska vara ägnat att ge klaganden rättelse och det ska finnas rimliga 

utsikter till framgång87. Artikel 13 kan dock inte läsas som att klaganden måste bli 

framgångsrik i sitt klagomål. I målet Smith och Grady mot Storbritannien uttryckte 

Europadomstolen denna princip som att artikel 13 förutsätter att det finns ett 

rättsmedel på nationell nivå, men garanterar inte ett positivt resultat eller fram-

gång för klaganden i sakfrågan.88 

2.5.3 Det prövande organets befogenheter och garantier 
Kriteriet om organets befogenheter och garantier hör ihop med hur ett rättsme-

del kan definieras. Som diskuterats ovan har de konventionsanslutna staterna en 

viss bedömningsmarginal vid utformande av rättsmedlet, men Europadomsto-

lens praxis ställer vissa krav på denna utformning. För att ett rättsmedel ska anses 

effektivt måste det föreligga institutionellt oberoende (institutional 

                                                   
84 Airey mot Irland, 9 oktober 1979, nr. 3455/05, serie A nr. 32. 
85 T.P. och K.M. mot Storbritannien, 10 maj 2001, nr. 28945/95, Reports of Judgments and De-
cisions 2001-V. 
86 T.P. och K.M. mot Storbritannien. 
87 Airey mot Irland. 
88 Smith och Grady mot Storbritannien, 29 september 1999, 33985/96, 33986/96, Reports of Judg-
ments and Decisions 1999-VI, para 135. 
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independence).89 Utöver detta krävs det att rättsmedlet har befogenhet att fatta 

rättsligt bindande beslut – utan sådan befogenhet kan inte rättsmedlet anses in-

effektivt.90 I Chahal mot Storbritannien uttalade Europadomstolen att ett effektivt 

rättsmedel måste innefatta både materiell prövning och möjlighet till skälig er-

sättning.91  

2.5.4 Beslut i rimlig tid  
Beslut ska fattas medan det fortfarande har praktisk effekt.92 I målet Messina (nr. 

2) mot Italien gjorde klaganden gällande att det hade förekommit en överträdelse 

av artikel 13 på grund av att klagandens överklaganden inom ramen för den nat-

ionella processen inte tagits upp för prövning inom, vad klaganden ansåg, rimlig 

tid.93 Europadomstolen uttalade i målet i att fördröjning av upptagande av mål 

för prövning kan påverka ett rättsmedels effektivitet. I det aktuella målet hade 

fördröjningen skett på ett systematiskt sätt som medfört praktiska konsekvenser 

för klaganden och det förelåg därmed en överträdelse av artikel 13. 

2.5.5 Verkställighet 
Ett ytterligare krav som har fastställts i Europadomstolens praxis är att domen 

eller beslutet som fattas av det aktuella rättsmedlet måste kunna verkställas. I T.P. 

och K.M. mot Storbritannien uttalade domstolen att ett rättsmedel inte behöver ut-

göras av en juridisk instans (judicial remedies), men att juridiska instanser visser-

ligen kan förse klagandena med vissa garantier gällande oberoende, tillgänglighet 

och verkställighet.94  

 

                                                   
89 Luxembourg Publications Office, Handbook on European law relating to access to justice, Luxemburg 
2016, s .100. 
90 Chahal mot Storbritannien [GC], No. 22414/93, 15 November 1996, Reports 1996-V, para. 154. 
91 Chahal mot Storbritannien, para 145. 
92 Danelius s. 430.  
93 Messina (nr. 2) mot Italien, 28 september 2000, nr. 25498/94, Reports of Judgments and De-
cisions 2000-X, para 84–97.  
94 T.P. och K.M. mot Storbritannien para 109. 
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I Ališić m.fl. mot Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien, Slovenien och den före detta 

jugoslaviska republiken Makedonien (numera Nordmakedonien) som gällde en tvist där 

en bank var involverad, hade klagandena blivit hänvisade till att stämma banken 

i allmän domstol. Europadomstolen noterade dock att domstolen i fråga hade 

fattat ett flertal beslut i fråga om den aktuella banken, men att inget av dessa hade 

blivit verkställt.95 Det förelåg således inte effektivitet. 

2.5.6 Tillämplighet i övrigt 
I Klass m.fl. mot Tyskland diskuterades huruvida tillämpning av artikel 13 kräver att 

en överträdelse redan har konstaterats, då artikelns ordalydelse enligt domstolen 

skulle kunna tolkas så. Domstolen konstaterade dock att artikel 13 måste tolkas 

som en rätt till ett effektivt rättsmedel för alla som hävdar att en överträdelse av 

konventionsrättighet har förekommit.96 För att kunna hävda sin rätt till ett effek-

tivt rättsmedel krävs dock mer än ett påstående – det krävs ett påstående som 

har en så kallad rimlig grund. Europadomstolen har inte gjort ett generellt uttalande 

om vad som utgör rimlig grund. Viss ledning går att få av målet Leander mot Sverige, 

där domstolen uttalade att “where an individual has an arguable claim to be the 

victim of a violation of the rights set forth in the Convention, [he/she] should 

have a remedy before a national authority in order both to have [his/her] claim 

decided and, if appropriate, to obtain redress”.97 En bedömning om påståendets 

rimlighet ska göras i ljuset av föreliggande omständigheter och den juridiska frå-

geställningen.98 

 

I och med att artikel 13 först aktualiseras när en annan artikel har överträtts, krävs 

det således att den som gör gällande att en överträdelse av artikel 13 har skett kan 

                                                   
95 Ališić m.fl. mot Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien, Slovenien och den före detta  
jugoslaviska republiken Makedonien [GC], 16 juli 2014, nr. 60642/08, Reports of Judgments and 
Decisions 2014, paras 131-136. 
96 Klass m.fl. mot Tyskland para 64. 
97 Leander mot Sverige Sweden, 26 mars 1987, nr. 9248/81, serie A nr. 116, para 77. 
98 Europeiska rådet, Guide to good practice in respect of domestic remedies, Strasbourg  
2013, s. 13. 
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anses ha victim status. Om överträdelsen redan reparerats så förlorar klaganden sin 

victim status. 

2.6 Artikel 13 – ett uttryck för subsidiaritet 
Tillsammans med artikel 1 och artikel 35 ger artikel 13 uttryck för subsidiaritets-

principen. Såsom har diskuterats i det föregående kapitlet medför Europakon-

ventionen en inom folkrätten unik mekanism i och med den individuella klago-

rätten som anges i artikel 34. Klagorättens villkor återfinns i artikel 35 som vilar 

på en presumtion som i sin tur har sin grund i just artikel 13. Artikel 35 förutsätter 

nämligen att det finns nationella rättsmedel som lever upp till kraven i artikel 13.99  

 

Rättsmedel som inte är tillgängliga och tillräckliga och alltså inte effektiva, måste 

inte uttömmas. Europadomstolen har i exempelvis Ruminski mot Sverige konstate-

rat att rättsmedel som bara existerar i teorin och inte är praktiskt tillämpbara och 

effektiva (såsom det uttrycktes i Airey mot Irland) inte behöver inte uttömmas.100 

Vidare måste klaganden ha erbjudits rimliga utsikter till framgång för att Euro-

padomstolen ska avvisa en talan med hänvisning till subsidiaritetsprincipen. 

 

Om en stat erbjuder ett flertal effektiva rättsmedel måste inte samtliga av dessa 

uttömmas för att det ska föreligga talerätt. 

 

                                                   
99 Kudla mot Polen, para 152. 
100 Ruminski mot Sverige, para 34. 
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3 Rättsmedel som endast är kompensatoriska 

3.1 Kompensation som effektivt rättsmedel 
När en konventionsöverträdelse har inträffat och rättelse eller avhjälpande inte 

längre är aktuellt, återstår kompensation för den inträffade skadan. Med hänvis-

ning till 3 kapitlet 4 § skadeståndslagen kan enskilda i Sverige ansöka om sådan 

kompensation hos Justitiekanslern. Liknande skadeståndsinstitut har påträffats i 

andra konventionsanslutna stater och har därmed blivit mål för prövning i Euro-

padomstolen. Enligt Europadomstolens praxis måste gottgörelse, när det utgör 

en del av ett effektivt rättsmedel, vara praktisk och effektiv. Den här uppsatsens 

första frågeställning är när ett rättsmedel som är enkom kompensatoriskt kan 

vara effektivt i enlighet med artikel 13. Detta kapitel syftar till att svara på denna 

fråga. 

 

I kapitlet ovan har det redogjorts för kraven på effektiva rättsmedel. Ett av de 

kraven är att rättsmedlet ska kunna leda till rättelse. Kan då ett rättsmedel som 

saknar förmåga till rättelse vara effektivt i konventionens mening? Här väcks 

även frågan om rättsmedlet måste uttömmas på nationell nivå för att skapa tale-

rätt i Europadomstolen i enlighet med artikel 35 Europakonventionen. 

 

Europadomstolen har i stor sammansättning i målet Öneryildiz mot Turkiet uttalat 

att kraven på ett rättsmedel beror på klagomålets karaktär.101 Ibland kan detta 

komma att innefatta ideellt skadestånd.102 Europadomstolen har främst framhållit 

krav på nationella rättsmedel att utge skadestånd i mål gällande artikel 2 (rätten 

                                                   
101 Öneryildiz mot Turkiet [GC], 30 november 2004, nr. 48939/99, Reports of Judgements and 
Decisions 2004 – XII, para 147. 
102 Jacobs m.fl. s. 147. 
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till liv) och artikel 3 (förbudet mot tortyr) samt i mål om fördröjd rättskipning 

(artikel 6).103 I målet McGlinchey mot Storbritannien  hade klagandena inte haft till-

gång till ett rättsmedel innefattande skadestånd för de ideella skadorna som upp-

stått. Europadomstolen konstaterade därför en överträdelse av artikel 3 i förening 

med artikel 13.104 

 

Huruvida ett rättsmedel som uteslutande utgörs av skadestånd kan vara effektivt 

kommer även det vara beroende av de föreliggande omständigheterna i det aktu-

ella målet. I målet Harakchiev och Tolumov mot Bulgarien ansågs skadestånd inte vara 

tillräckligt för att ett effektivt rättsmedel skulle ha förelegat. Det var då fråga om 

frihetsberövande i strid med artikel 3. Enligt Europadomstolen krävdes då ett 

rättsmedel som även hade preventiva egenskaper som kunde kompletteras av 

kompensatoriska egenskaper, då skadeståndet ensamt inte kunde legitimera det 

allvarliga lidande som förekommit. Det ansågs föreligga en risk för att ett rätts-

medel av enbart kompensatorisk karaktär inte skulle kunna bidra till att i framti-

den förhindra frihetsberövanden i strid med artikel 3.105 Under vissa omständig-

heter krävs alltså ett rättsmedel som inte endast hjälper den enskilda klaganden 

utan även bidrar till att förbättra rättighetssituationen som sådan.  

 

Ett mål där möjligheten till skadeståndstalan utgjorde ett effektivt rättsmedel var 

Costello Roberts mot Storbritannien.106 Det var då fråga om en person som blivit utsatt 

för kroppsbestraffning i skolan. Klaganden hade möjlighet att väcka talan mot 

skolan och yrka fastställande av skadestånd, vilket Europadomstolen ansåg till-

räckligt effektivt i sammanhanget.107 

 

                                                   
103 Se exempelvis Z m.fl. mot Storbritannien [GC], 21 maj 2001, nr. 29392/95, Reports of 
Judgments and Decisions 2001-V, para 109.  
104 McGlinchey mot Storbritannien, 29 april 2003, nr. 50390/99, Reports of Judgments and Deci-
sions 2003 – V, para 66.  
105 Harakchiev och Tolumov mot Bulgarien, 8 juli 2014, nr. 15018/11, ECHR 2014, para 222. 
106 Costello Roberts mot Storbritannien, 25 mars 1993, nr. 13134/87, serie A 247–C.   
107 Costello Roberts mot Storbritannien, para 40. 
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Att införa nationell möjlighet till skadestånd för konventionsöverträdelser har av 

Europadomstolen konstaterats utgöra ett ”significant step” som leder till att 

domstolen måste vidga staternas bedömningsmarginal i fråga om hur rättsmedlet 

ska utformas.108  

3.2 Kraven på kompensatoriska rättsmedel 
Enligt Europadomstolens praxis kan ersättning på grund av konventionsöverträ-

delse utgöra ett adekvat och effektivt rättsmedel, särskilt om det är det enda rätts-

medel som är passande för den aktuella överträdelsen.109 Fastställelse och utgi-

vande av skadestånd på grund av konventionsöverträdelse kan visserligen utgöra 

ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 13, men under vissa villkor. Euro-

padomstolen uttalade i målet Scordino mot Italien att ett rättsmedel som endast är 

av kompensatorisk karaktär kan vara effektivt i enlighet med artikel 13 – förutsatt 

att kompensationsförfarandet är effektivt, adekvat och tillgängligt. För att uppnå 

effektivitet måste även skadeståndet omfatta samtliga av målets föreliggande om-

ständigheter.110 

  

                                                   
108 Scordino mot Italien [GC], 29 mars 2006, nr. 36813/97, Reports of Judgments and Decisions 
2006-V, para 189. 
109 Andersen mot Danmark, 3 maj 1988, nr. 12860, D.R. No. 56, p. 237, och Frederiksen m.fl.mot 
Danmark, 3 maj 1988, 12719/87, ECHR 1988. 
110 Danelius s. 540. 
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I målet Burdov mot Ryssland (no. 2) var det fråga om långsam handläggning och 

därmed överträdelse av artikel 6.111 Domstolen ansåg att införandet av ett rätts-

medel av uteslutande kompensatorisk karaktär kan vara i enlighet med konvent-

ionens bestämmelser. Domstolen uppställde då ett flertal krav: 

 

1. Prövningen ska ske inom skälig tid  

2. Utbetalning ska ske inom skälig tid  

3. Processen uppfyller kraven i artikel 6  

4. Processen är inte ekonomiskt betungande för klaganden 

5. Kompensationen som sådan är nivå med Europadomstolens praxis. 112 

6. Överträdelsen måste vidgås 

 

Europadomstolens uttalande om att kraven i artikel 6 måste uppfyllas även i en 

skadeståndsprocess kom också till uttryck i Scordino mot Italien. I målet konstate-

rade domstolen att verkställigheten av ett beslut om fastställande av skadestånds-

skyldighet är en väsentlig del i bedömning av det nationella rättsmedlet, då bris-

tande verkställighet skulle medföra att rättsmedlet endast var illusoriskt (till skill-

nad från praktiskt och tillgängligt). Ett rättsmedel kan enligt domstolen inte be-

dömas som effektivt om rättsmedlet inte kan garantera verkställighet.113 Även i 

Riccardi Pizzati mot Italien gjordes en hänvisning till artikel 6 i Europadomstolens 

uttalande om när ett kompensatoriskt rättsmedel kan vara effektivt. Det som då 

sades var att de konventionsanslutna staterna har möjlighet att själva, utifrån det 

nationella rättssystemet, utforma ett kompensatoriskt rättsmedel så att det når 

effektivitetskravet, så länge som rättsmedlet möter kraven i artikel 6.114 

 

                                                   
111 Burdov mot Ryssland, (no. 2), 15 januari 2009, nr. 33509/04, Reports of Judgments and Deci-
sions 2009. 
112 Burdov mot Ryssland (No. 2), paras 98–100. 
113 Scordino mot Italien [GC] para 196–197. 
114 Riccardi Pizzati mot Italien [GC] para 60. 
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Utöver detta har det konstaterats i Mifsud mot Frankrike att kompensatoriska rätts-

medel, när det gäller mål om långsam handläggning, måste vara tillgängliga även 

under pågående överträdelser. 115  

 

I ett flertal mål har Europadomstolen funnit att skadeståndet varit omringat av 

omständigheter som medfört ineffektivitet. Häribland kan Keegan mot Storbritan-

nien nämnas där klaganden yrkade skadestånd efter att polis utfört husrannsakan. 

Skadestånd kunde enligt inhemsk rätt endast utges om polisen utfört handlingen 

i ond tro, vilket inte var fallet i det aktuella målet. Kravet på ond tro medförde 

att rättsmedlet inte var effektivt i enlighet med artikel 13.116 

 

För att ett kompensatoriskt rättsmedel ska anses vara effektivt i enlighet med 

artikel 13 krävs enligt Scordino mot Italien att nationella myndigheter vidgår att en 

konventionsöverträdelse har inträffat, såsom det uttrycks i Scordino ”at least in 

substance”.117  

 

Utgångspunkten för kompensation vid överträdelse av en konventionsrättighet 

är Europakonventionens artikel 41, som garanterar rätt till skälig gottgörelse. Skä-

lig gottgörelse som begrepp behöver inte nödvändigtvis innefatta ekonomisk 

kompensation, i vissa fall har Europadomstolen konstaterat att ett erkännande 

av en överträdelse är en skälig gottgörelse i sig. Konventionsstaterna åtnjuter en 

viss bedömningsmarginal vid utformande av skälig gottgörelse.118 

 

Utbetalning av skadestånd på grund av långsam handläggning ska enligt Scordino 

mot Italien ske inom sex månader från dess att beslutet vunnit laga kraft.119 Om 

                                                   
115 Mifsud mot Frankrike, 11 september 2002, nr. 62257/15, ECHR 2002, para 17. 
116 Keegan mot Storbritannien, 18 juli 2006, nr. 28867/03, Reports of Judgments and Decisions 
2006-X. 
117 Scordino mot Italien [GC] para 193. 
118 SOU 2010:87 s. 186. 
119 Scordino mot Italien paras 98–99 samt Pizzati mot Italien 29 mars 2003, nr. 62361/00, ECHR 
2003, paras 88-89. 



 42 
 
 
 

handläggningen av ett skadeståndsärende drar ut på tiden kan det alltså medföra 

att rättsmedlet inte uppfyller effektivitetskravet.120 En konventionsstat kan inte 

hänvisa till bristande resurser som en ursäkt för utebliven verkställighet.121 Euro-

padomstolen uttalade dock i samma mål att domstolen kan acceptera att ersätt-

ningsnivåerna blir lägre än vad den blivit om ersättningen hade fastslagits av 

Europadomstolen, så länge som ersättningen inte är oskäligt låg, om processen 

är i enlighet med nationell rättstradition samt om processen och verkställigheten 

sker i god tid.122 

 

I Riccardi Pizzatti mot Italien ansågs ersättningen dock ha varit just oskäligt låg i 

förhållande till vad som hade utgivits om ersättningsnivån istället fastslagits av 

Europadomstolen. Den utgivna ersättningen till klaganden motsvarande 14 % av 

vad som i Europadomstolens praxis utgivits i liknande mål, vilket enligt domsto-

len var ”manifestly unreasonable”.123 Vidare har det konstaterats i T.P. och K.M. 

mot Storbritannien att skadestånd för konventionskränkning ska innefatta ersätt-

ning för både ekonomiska och ideella skador.124 

3.3 Påverkan på talerätten 
För att erhålla talerätt i Europadomstolen krävs, som tidigare redogjorts för, en-

ligt artikel 34 att klaganden utgör ett offer (klaganden har victim status) samt att 

inhemska rättsmedel har uttömts i enlighet med artikel 35. En fråga som har 

uppstått är om klaganden som erhållit skadestånd förlorar sin victim status och 

därmed saknar talerätt. 

 

Enligt Europadomstolens uttalanden i Scordino mot Italien kan det vara så att kla-

ganden fortfarande har victim status även efter fastställande av 

                                                   
120 SOU 2010:87 s. 176. 
121 Scordino mot Italien [GC] para 199. 
122 Scordino mot Italien [GC] para 206. 
123 Riccardi Pizzati mot Italien [GC] para 105. 
124 T.P. och K.M. mot Storbritannien, 10 maj 2001, 28945/95. 
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skadeståndsskyldighet, om diskrepansen i ersättningsnivån som utdelats av kon-

ventionsstaten är markant i jämförelse med vad som hade erhållits vid beslut från 

Europadomstolen.125 

 

I Riccardi Pizzati mot Italien var huvudfrågan i målet när det avgjordes i stor sam-

mansättning om klaganden förlorat talerätt efter att ha erhållit skadestånd från 

den italienska staten.126 I målet hänvisades till tidigare praxis där Europadomsto-

len funnit att endast den omständigheten att klaganden erhållit ett fördelaktigt 

beslut eller åtgärd inte medför att klaganden inte längre utgör ett offer i konvent-

ionens mening, om detta inte medför att konventionsöverträdelsen (direkt eller 

indirekt) blir erkänd och att skälig ersättning utges.127 I det aktuella målet hade 

den italienska staten erkänt att en konventionsöverträdelse förekommit. Frågan 

var då om ersättningen som delats ut var i linje med Europadomstolens praxis 

för ersättning för konventionsöverträdelse. Ersättningen ska då vara skälig och 

tillräcklig.128 Som nämnts ovan var ersättningen som utgivits till klaganden i Ric-

cardi Pizzati mot Italien så pass låg att klaganden behöll sin victim status och därför 

kunde erhålla talerätt i enlighet med artikel 34.129 

 

I målet Normann mot Danmark var det fråga om långsam handläggning av ett skat-

teärende där klaganden genom ett felaktigt beslut blivit skyldig att betala extra 

avgifter. Genom en inhemsk process beslutades sedermera att ett felaktigt beslut 

förekommit och hon frigjordes från skulden. Den danska staten hävdade att fri-

görandet från skulden medförde att hon inte längre hade victim status. Europa-

domstolen höll dock med klaganden om att hon inte erhållit kompensation för 

                                                   
125 Se Europadomstolens beslut i frågan om behörighet i Scordino m.fl. mot Italien, 27 mars 2003, 
nr. 36813/97, Reports of Judgments and Decisions 2003-IV. 
126 Riccardi Pizzati mot Italien [GC] para 72. 
127 Riccardi Pizzatti mot Italien [GC] para 70. 
128 Riccardi Pizzatti mot Italien [GC] para 85. 
129 Riccardi Pizzati mot Italien [GC] para 106. 
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den långa handläggningstiden och att hon därför hade talerätt i enlighet med ar-

tikel 34.130 

 

I Jensen och Rasmussen mot Danmark som gällde föreningsfrihet, hade ena klaganden 

erhållit ersättning på grund av felaktig uppsägning. Klaganden ansåg att det fanns 

en lag i Danmark som utgjorde en pågående överträdelse mot honom och att 

ersättningen därför inte påverkade hans victim status. Klaganden ifrågasatte dock 

inte ersättningen som sådan. Såsom har redogjorts för ovan kan Europadomsto-

len inte göra lagprövningar. Utöver det ansågs inget ha framkommit i målet som 

fick den utgivna ersättningen att framstå som oskälig. Klaganden saknade därför 

talerätt och målet avvisades i enlighet med artikel 35. 131 

3.4 Sammanfattning  
I detta kapitel har det redogjorts för under vilka omständigheter ett kompensa-

toriskt rättsmedel kan vara effektivt och därmed anses leva upp till kraven i artikel 

13 Europakonventionen. Slutsatsen som kan dras av redogörelsen ovan är att 

kompensatoriskt rättsmedel visserligen kan vara effektivt, men endast i relation 

till vissa sorters överträdelser och under vissa omständigheter. Eftersom införan-

det av ett kompensatoriskt rättsmedel kan medföra en ökad bedömningsmarginal 

för staterna bör det ställas höga krav på kompensation som rättsmedel, både vad 

gäller processen som sådan och själva kompensationen. 

 

Det kan alltid ifrågasättas på vilket sätt och i vilken utsträckning ett skadestånd 

kan väga upp för en rättighetsöverträdelse. Oavsett är det ett faktum att det är ett 

av de få medel som finns för att försöka kompensera den skadelidande. Skade-

ståndet kan tänkas fungera som ursäkt från det allmännas sida.  

 

 

                                                   
130 Normann mot Danmark, 14 juni 2001, nr. 44704/98, ECHR 2001. 
131 Jensen och Rasmussen mot Danmark, 20 mars 2003, nr. 52620/99, ECHR 2003. 
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4 Skadeståndsanspråk mot den svenska staten 

4.1 Det allmännas skadeståndsansvar vid 
konventionsöverträdelser 

Europakonventionens första artikel stadgar vikten av att rättigheterna i konvent-

ionen garanteras av de konventionsanslutna staterna.132 I avsnitten ovan har det 

lagts fram argument från både Brightonkonferensen och Europadomstolen om 

bejakandet av subsidiaritetsprincipen. Trots det, är det med försiktighet som kon-

ventionen har tillämpats i svenska domstolar, och med än större försiktighet som 

nationellt skadestånd delas ut på grund av konventionsöverträdelser. Denna upp-

sats andra frågeställning är om skadeståndsinstitutet som skapats i svensk rätt 

lever upp till kraven på effektiva kompensatoriska rättsmedel. Den frågeställ-

ningen ska besvaras i det här kapitlet. 

 

Utdömande av skadestånd på grund av överträdelse av Europakonventionen har 

fram tills april 2018 skett utan stöd i lag. Högsta domstolen har ålagt stat och 

kommun ett skadeståndsansvar med direkt grund i Europakonventionen samt 

Europadomstolens praxis, oberoende av vållande.133 Det här är dock en markant 

skillnad från den bedömning som tidigare gjorts. Ett exempel är Justitiekanslerns 

beslut den 29 oktober 1998, då klagandens begäran om skadestånd på konvent-

ionsrättslig grund avböjdes med hänvisning till att ”tolkningen och tillämpningen 

av konventionen och därmed sammanhängande frågor om fördragsbrott skall 

avgöras av den europeiska domstolen”. Ett uttalande som alltså går stick i stäv 

                                                   
132 Lydelse enligt följande ”de höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som be-
finner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I av denna kon-
vention”. 
133 Se exempelvis NJA 2005 s. 462. 
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med tanken om att Europakonventionen främst ska bevakas på nationell nivå. 

Märk väl att beslutet fattades efter att Europakonventionen började gälla som 

nationell lag.  

 

Efter dess finns en rad intressanta rättsfall där Högsta domstolen successivt har 

utvecklat rätten till skadestånd på konventionsrättslig grund. De rättigheter som 

har aktualiserat fråga om sådant skadestånd är framför allt rätten till en rättvis 

rättegång (artikel 6), skyddet för privat-och familjeliv (artikel 8) och skyddet för 

egendom (artikel 1 första tilläggsprotokollet).134 

 

I och med en ökande arbetsbörda för Europadomstolen har frågan om utdelning 

av skadestånd på nationell nivå för konventionsbrott aktualiserats. Succesivt har 

de svenska domstolarna accepterat att det offentligas skadeståndsansvar för kon-

ventionsöverträdelse kan (och även bör) prövas i nationella instanser, och inte 

skjutas vidare till Strasbourg. Den utveckling som skett i praxis är så pass intres-

sant att den förtjänar ett eget avsnitt, vilket följer nedan. 

4.2 Utveckling i svensk praxis  
I målet NJA 2003 s. 217 prövades för första gången frågan om nationellt skade-

stånd vid statens överträdelser av Europakonventionen. Målet gällde långsam 

handläggning inom det förvaltningsrättsliga domstolssystemet. Klaganden gjorde 

gällande att anordnandet av domstolssystemet resulterat i att skattemål inte av-

görs inom skälig tid, och att avgörandena därför blir orättvisa. Mot den bakgrun-

den yrkade klaganden att domstolen skulle fastställa att staten var skadestånds-

skyldig på grund av överträdelse av Europakonventionens artikel 6, då dröjsmålet 

inneburit att klaganden nekats en rättvis prövning. Klaganden gjorde gällande att 

skadeståndsskyldigheten följde självständigt av artikel 41 Europakonventionen, 

alternativt av 3 kap. 2 § skadeståndslagen, enligt vilken stat eller kommun ska 

                                                   
134 Bengtsson s. 102. 
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ersätta skada som vållas genom eller försummelse vid myndighetsutövning. 

Tingsrätten avvisade yrkandet om skadestånd på konventionsrättslig grund med 

hänvisning till att en sådan prövning var förbehållen Europadomstolen och inte 

kunde tas upp av en tingsrätt. Efter överklagan bedömde även hovrätten att en 

nationell domstol inte skulle vara behörig att pröva en talan som enbart stöds på 

Europakonventionen. 

 

Just detta är beaktansvärt i sig – från dess att en svensk domstol frånsköt sig en 

skadeståndstalan som hade sin grund i påstådd konventionsöverträdelse, till att 

det nu har införts en lag som berättigar till just sådant skadestånd från svenska 

rättsmedel. 

 

Högsta domstolen hade därefter att pröva om en skadeståndstalan stödd på arti-

kel 41 Europakonventionen kan prövas av en nationell domstol eller om en sådan 

prövning är förbehållen Europadomstolen. I domen konstaterades att Europa-

konventionen är en del av den svenska rättsordningen i och med inkorporeringen 

som började gälla år 1995, och att rättigheterna i konventionen ska ”komma till 

fullt uttryck i svensk rätt och kan göras gällande vid domstol”. Högsta domstolen 

konstaterade att det åligger nationella domstolar att tillse att mål avgörs inom 

skälig tid i enlighet med artikel 6 samt tillse att det för den vars rättigheter blivit 

överträdda finns att det finns effektiva rättsmedel att tillgå i enlighet med artikel 

13. Vidare gjorde Högsta domstolen en tolkning av målet Kudla mot Polen, och 

fann att målet medför en skyldighet för varje konventionsstat att tillhandahålla 

ett rättsmedel inför en nationell myndighet för den som på rimliga grunder gör 

gällande att en rättegång inte avgjorts inom skälig tid. Om klagomålet är välgrun-

dat ska alltså frågan kunna prövas och rättelse kunna uppnås. I domen angavs 

dock att en talan grundad på artikel 41 Europakonventionen är förbehållen Euro-

padomstolen på grund av bestämmelsen i 10 kap. 17 § 1 rättegångsbalk enligt 

vilken rätten inte är behörig att ta upp en tvist som ska tas upp av särskild dom-

stol.  
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I domskälen konstaterade Högsta domstolen att det visserligen fanns skäl att dis-

kutera yrkandet om skadestånd på grundval av Europakonventionen såsom yr-

kats av klaganden, då det enligt domstolen kan vara nödvändigt att frågan om 

ekonomisk ersättning kan prövas för att Europakonventionens krav på ett effek-

tivt rättsmedel ska bli uppfyllt. Domstolen konstaterade sedermera att frågan inte 

kan prövas med omedelbar tillämpning av artikel 41 i konventionen (som ger 

Europadomstolen möjlighet att tillerkänna den skadelidande parten skälig gott-

görelse) eftersom denna artikel syftar till att vara en subsidiär handlingsregel för 

Europadomstolen med avseende på de fall då en konventionsstat inte uppfyllt 

sina förpliktelser enligt exempelvis artikel 13. Målet återförvisades till tingsrätten 

då Högsta domstolen ansåg att frågan om rätten till skadestånd borde prövats i 

sak och inte ha tagits upp som en fråga om rättegångshinder 

 

I och med Högsta domstolens uttalande i NJA 2003 s. 217 togs alltså ett stort 

steg för ställningen för skadestånd på konventionsrättslig grund i svensk rätt. 

Under samma år skedde vidare utveckling i frågan i målet NJA 2003 s. 414, även 

det ett mål om långsam handläggning. Vid prövning i Högsta domstolen konsta-

terades att det fanns anledning att göra en självständig prövning av invändningar 

om överträdelse av Europakonventionens krav på rättegång inom skälig och att 

därmed även beakta Europadomstolens praxis. I det aktuella målet ansåg dom-

stolen att det hade förekommit en överträdelse av artikel 6.1, vilket resulterade i 

påföljdslindring.  

 

Vidare utveckling av frågan skedde år 2005 i målet NJA 2005 s. 462 – det så 

kallade Lundgren-målet. Målet rörde en utdragen domstolsprocess – från dess att 

den misstänkte (Lundgren) delgivits misstanke tills att den friande domen vann 

laga kraft hann sju år passera. Lundgren stämde staten genom Justitiekanslern 

och yrkade att det skulle fastställas att staten skulle betala skadestånd på grund 

av fel och försummelse i myndighetsutövning samt för att artikel 6 Europakon-

ventionen kränkts. Högsta domstolen fann inte att fel eller försummelse från 
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Åklagarmyndighetens sida kunde visas, men däremot fann domstolen att Lund-

grens rätt till prövning i skälig tid enligt Europakonventionen hade åsidosatts. 

 

Efter att Högsta domstolen konstaterat att en överträdelse förekommit diskute-

rades kraven på rättsmedel vid konventionsöverträdelse. Det konstaterades att 

artikel 41 inte uppställer några krav på den nationella rätten och att artikeln inte 

kan läggas till grund för någon rätt gottgörelse enligt nationell rätt. Därefter gick 

Högsta domstolen vidare till artikel 13 som medför förpliktelser för staterna. 

Inom ramen för det resonemanget hänvisade domstolen till Kudla mot Polen, som 

behandlade just oskäligt långa handläggningstider. Det framhölls att målet Kudla 

hade ändrat praxis på så sätt att det då konstaterades att artikel 13 medför en 

särskild skyldighet för staterna att tillhandahålla ett effektivt nationellt rättsmedel 

för att förebygga eller kompensera kränkningar av rätten till rättegång inom skälig 

tid enligt artikel 6.1. Högsta domstolen ansåg dock inte att artikel 13 medför en 

rätt till gottgörelse. Det påpekades att ett rättsmedel utformas av varje enskild 

konventionsstat och att gottgörelse kan utges i andra former än ekonomisk. Det 

gjordes sedermera en prövning skadeståndsprövning i enlighet med skadestånds-

lagen. Högsta domstolen konstaterade att det inom svensk rätt har funnits en 

restriktiv attityd gentemot utdömande av rent ideellt skadestånd på grund av gär-

ningar innefattat kränkning av annans rättigheter eller intressen. 

 

Därefter tog Högsta domstolen ställning för att skadestånd för överträdelser av 

artikel 6.1, mot bakgrund av Europadomstolens uttalanden i Kudla mot Polen samt 

mot bakgrund av vad som uttrycktes i NJA 2003 s. 414, bör kunna delas ut även 

av svensk domstol. Domstolen uttalade att det är en ”naturlig utgångspunkt” att 

vid bedömning av sådant skadeståndsanspråk ta hänsyn till Europadomstolens 

praxis, även om det inte finns en konventionsgrundad skyldighet att följa dom-

stolens praxis i mål rörande andra konventionsstater. 

 

Högsta domstolens ställningstagande i Lundgren-målet måste anses ha bidragit 

till den rättsutveckling som har lett oss till det rättsläge vi befinner oss i idag.  
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Vidare utveckling skedde i NJA 2007 s. 295. I det målet konstaterades att staten 

kan åläggas att betala skadestånd utöver den skyldighet som följer av skadestånds-

lagen och lagen (1998:7114) om ersättning vid frihetsberövanden och andra 

tvångsåtgärder, om det krävs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt 

Europakonventionens artikel 5.5, som stipulerar rätt till skadestånd vid felaktig 

frihetsberövning. Om ersättning inte kan yrkas med hänvisning till skadestånds-

lagen eller lagen om ersättning vid frihetsberövanden riskerar den som anser att 

dess konventionsstadgade rättigheter blivit överträdda att stå utan rättsmedel. I 

domskälen hänvisades till NJA 2005 s. 462 där det konstaterats att övervägande 

skäl talar för att artikel 6.1 Europakonventionen kan ligga till grund för utdö-

mande av skadestånd. 

 

I målet var det fråga om överträdelse av artikel 5.5. Högsta domstolen liknade 

denna artikel vid artikel 13 och fann att de båda är utformade som förpliktelser 

för staten. En prövning av rätt till skadestånd efter frihetsberövande ska första 

göras enligt skadeståndslagen och frihetsberövandelagen, vilka ska tolkas för-

dragskonformt. En sådan tolkning kan då medföra att vissa begränsningar som 

uppställts i svensk praxis inte kan tillämpas – om de skulle strida mot konvent-

ionsrätten. Om skadestånd inte kan dömas ut på grundval av de lagarna får dom-

stolen dela ut skadestånd utan lagstöd, då ett uteblivet skadestånd hade medfört 

en konventionsöverträdelse. 

 

NJA 2007 s. 295 bidrog till att synen på tillämpligheten av skadeståndsansvar 

enligt Europakonventionen breddades till att även omfatta överträdelser av arti-

kel 5.5 – tidigare praxis var begränsad till överträdelser av artikel 6.1. Senare det 

året bidrog även NJA 2007 s. 584 till rättsutvecklingen, ett mål gällande olovlig 

läkarundersökning efter beslut av polismyndigheten. Beslutet ansågs ha fattats i 

strid med skyddet för privat- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen, 

och det blev alltså fråga om principen om skadestånd på konventionsrättslig 

grund kunde breddas ytterligare. Högsta domstolen uttalade då att det saknades 
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skäl att begränsa principens tillämplighet till överträdelser av artiklarna 5 och 6. 

Detta får anses vara ett stort steg för rättsutvecklingen. Domstolen resonerade 

även utifrån Europadomstolens praxis vid bestämmande av ersättningens stor-

lek, och fann att ersättningsnivåerna i jämförbara fall ska vara i förenliga med 

Europadomstolens praxis. 

 

Två år senare kom Högsta domstolens dom i målet NJA 2009 not 70, där det var 

fråga om skattetillägg. Handläggningen av skatteärendet hade dragit ut på tiden, 

alltså hade återigen artikel 6 aktualiserats. Vid det laget kunde man konstatera att 

det gällde som allmän princip att skadestånd fick utdelas utan lagstöd om det 

krävdes för att Sverige skulle kunna uppnå sina konventionsrättsliga förpliktelser 

enligt artikel 13, samt att Europadomstolens praxis skulle användas som utgångs-

punkt vid bestämmande av skadeståndets storlek.  

 

Vidare bör även målet NJA 2013 s. 842 nämnas, där Högsta domstolen prövade 

frågan om skadestånd på konventionsrättslig grund till företag. I de ovan nämnda 

målen hade det endast varit fråga om privatpersoner. NJA 2013 s. 842 gällde fråga 

om retroaktivitetsförbudet i artikel 7 Europakonventionen. I målet uttalade 

Högsta domstolen att ersättning för skada kan utgöra ett rättsmedel men att 

kränkningen i första hand ska gottgöras på andra sätt.135 Skadeståndet såsom 

kompensatoriskt rättsmedel ska bestämmas i enlighet med inhemsk skadestånds-

rätt. Högsta domstolen hänvisade beträffande den saken till NJA 2012 s. 211, där 

det var fråga om skadestånd på grund av överträdelse av artikel 6.1 Europakon-

ventionen. I det målet uttalade domstolen att upprätthållandet av de rättigheter 

som finns nedlagda i Europakonventionen i första hand ska ske i de nationella 

domstolarna – i enlighet med subsidiaritetsprincipen, och att en sådan ordning är 

en förutsättning för att skapa ett effektivt system för att kompensera konvent-

ionsöverträdelser. Märk väl skillnaden som här har skett från exempelvis 

                                                   
135 NJA 2013 s. 842 para 16. 
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Justitiekanslerns beslut 1998 och NJA 2003 s. 217, där domstolen ansåg att ska-

destånd på konventionsrättslig grund var frågor som var förbehållna Europa-

domstolen. 

 

För att återkomma till NJA 2013 s. 842 så konstaterades ytterligare en viktig 

aspekt av Högsta domstolen – att rätten till ett effektivt rättsmedel i form av 

kompensation för skada på grund av konventionsöverträdelse inte är begränsad 

till vissa skadetyper. Inte heller utgör oaktsamhet en nödvändig förutsättning för 

sådant skadestånd, till skillnad från skadestånd enligt skadeståndslagen.  

 

Högsta domstolen ställde sig i NJA 2013 s. 842 frågan om den processuella spär-

regeln i artikel 35 Europakonventionen skulle tillämpas i den inhemska processen 

vid skadeståndstalan på konventionsrättslig grund. Domstolen landade dock i att 

det saknades anledning att i svensk lag uppställa begränsningar på att konsultera 

andra rättsmedel, då den rekvisit som finns i konventionens artikel 35 syftar till 

att förstärka de konventionsanslutna staternas subsidiaritet – ett syfte som, enligt 

Högsta domstolen, saknar relevans för inhemska förhållanden. Högsta domsto-

len fann, med hänvisning till Europadomstolens praxis, att skadestånd för kon-

ventionsöverträdelse kan utgå till näringsidkare, men att de omständigheter som 

har betydelse för bedömningen av överträdelsens allvar emellertid är av annat 

slag än när det gäller enskilda.  

4.3 Rättsläget  

4.3.1 Europakonventionen tar plats i skadeståndslagen 
I enlighet med proposition 2017/18:7 (Skadestånd och Europakonventionen) 

har det i skadeståndslagen införts tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 

kap. 7 § om skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen. Lagstiftningen 

trädde i kraft den 1 april 2018. Den centrala regeln i 3 kap. 4 § lyder: 
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Staten eller en kommun ska ersätta 1. Personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och 

skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan uppkommer 

till följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller 

kommunens sida, och 2. annan ideell skada som uppkommer till följd av en sådan rättighets-

överträdelse. 

 

Skadestånd enligt första stycket ska endast utges i den utsträckning det är nödvändigt för att 

gottgöra överträdelsen. 

 

Det nya tillägget i skadeståndslagen är en kodifiering av ett regelsystem som ut-

vecklats i Högsta domstolen de senaste 15 åren. Skadestånd i dessa fall är ett 

sekundärt rättsmedel, som ska tillgripas för det fall att överträdelsen inte kunnat 

gottgöras på annat sätt. Detta har medfört att regeln har kallats för ”en ovanlig 

typ av skadeståndsregel” av Bertil Bengtsson.136 Enligt Bengtsson utgör lagstift-

ningen endast en ram för det skadeståndsansvar som kan följa av Europakon-

ventionen. Han anser att det inte har gjorts en djupare analys inom ramen för det 

här lagstiftningsarbetet, vilket kan anses anmärkningsvärt.  

 

Fördelarna med den nya lagstiftningen ska vara att enskildas möjlighet till skade-

stånd ska öka, att ett kontraktsförhållande inte ska behöva konstateras för utdö-

mande av ren förmögenhetsskada samt att det föreligga ett strängare ansvar för 

myndigheter att ingripa till skydd för enskildas rättigheter.137  

4.3.2 Väcka talan om skadestånd på konventionsrättslig grund 
Den som vill kräva skadestånd på grund av överträdelse av Europakonventionen 

kan med stöd av 3 kap. 4 § skadeståndslagen väcka talan i allmän domstol. Målet 

behandlas då som ett tvistemål mellan den enskilda och den eventuella myndighet 

                                                   
136 Bengtsson, s. 95. 
137 Bengtsson. 
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som den enskilda anser bör åläggas skadeståndsansvar. Såsom det redogörs för 

här kan det allmänna i en sådan process representeras av Justitiekanslern, som då 

utgör ombud å regeringens vägnar. Ett rättsmedel som utgörs av förhandling i 

domstol inför en oavhängig domare har goda förutsättningar att vara effektivt 

sett till de krav som uppställts av Europadomstolen.138 Nackdelen med en sådan 

process är att den kan bli kostsam för den enskilda. 

 

Ett annat tillvägagångssätt är då att ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern. 

Till skillnad från en domstolsprocess är det kostnadsfritt att ansöka om ersättning 

från Justitiekanslern vilket ökar tillgängligheten för den enskilda. Nedan följer en 

redogörelse av Justitiekanslern som myndighet och rättsmedel för att kunna svara 

på frågan om skadeståndsprocessen hos Justitiekanslern är effektiv. 

4.3.3 Justitiekanslern som rättsmedel 
Justitiekanslern är dels ett ämbete (som i skrivande stund innehas av Mari Hei-

denborg), dels en myndighet vid samma namn. Även om ämbetet ändrat form 

och titel sedan dess, har Justitiekanslern funnits sedan 1710-talet. Det är därmed 

troligtvis den äldsta, fortfarande aktiva, institutionen i världen som utövar tillsyn 

över det allmännas offentliga förvaltning.139 

 

Justitiekanslern kan refereras till som ”statens jurist” och har idag ett flertal upp-

gifter och kompetenser.  Justitiekanslerns roll framgår av ett antal författningar, 

såsom förordning (1975:1345) om instruktion för Justitiekanslern (instrukt-

ionen), lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn (tillsynslagen). Av instrukt-

ionen framgår det av 1 § att Justitiekanslern är regeringens högsta ombudsman. 

Det är en myndighet som ägnar sig både åt tillsyn över myndigheterna, över ad-

vokaternas disciplinverksamhet och över rättshjälpen. Enligt 1–3 §§ tillsynslagen 

har Justitiekanslern tillsyn över utövandet av offentlig verksamhet, innefattande 

                                                   
138 Se kapitel 2 om kraven på effektiva rättsmedel.  
139 Sandin, P. När Sverige styrdes från Varnitza, Timurtasj och Demotika – eller Karl XII i Osmanska riket, 
Göranson,U, (red.), Justitiekanslern 300 år, Iustus förlag, Uppsala, 2013.  
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statliga myndigheter (undantaget regeringen och statsråd samt riksdagen myndig-

heter inkluderat dess anställda och dess uppdragstagare), myndigheter som inte 

är statliga (exempelvis kommunala myndigheter), och tjänsteman och andra per-

soner som innehar tjänst eller uppdrag som innefattar myndighetsutövning. Ju-

stitiekanslerns roll i frågor rörande rättshjälp framgår närmare av lagen (2005:73) 

om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut, rättshjälpslagen (1996:1619) 

samt domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp (DVFS 2012:15). Vidare agerar 

Justitiekanslern som åklagare i tryck- och yttrandefrihetsbrott, som ombud för 

staten i vissa tvister och som rådgivare åt regeringen. Detta ansvar framkommer 

av tryckfrihetsförordningen (1949:105), yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), 

lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-

hetsgrundlagens områden samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Det som är relevant för den här diskussionen är Justitiekanslerns möjlighet till 

frivillig skadereglering i ärenden mot staten. Justitiekanslerns roll i mål om ersätt-

ning från myndigheter framgår av förordningen (1995:1301) om handläggning av 

skadeståndsanspråk mot staten (handläggningsförordningen), skadeståndslagen, 

lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 

samt personuppgiftslagen (1998:204).  Skaderegleringen syftar till att avlasta 

domstolarna i de mål där skadeståndsyrkandet inte tvistigt utan klarlagt att ett 

skadeståndsgrundande fel har begåtts. Först och främst handlägger Justitiekans-

lern skadeståndsanspråk grundade på fel begångna av statliga myndigheter. 140  

 

Enligt 6 § handläggningsförordningen så är den handläggande myndigheten för-

handlande på statens vägnar med den som kräver ersättning. Enligt samma para-

graf andra stycket får den handläggande myndigheten fatta beslut för statens räk-

ning i skadeståndsfrågan. Av 3 § framgår vilka anspråk som handläggs av Justiti-

ekanslern, däribland nämns 3 kapitlet 4 § skadeståndslagen som berättigar till 

skadestånd på konventionsrättslig grund. 3 § handläggningsförordningen 

                                                   
140 Justitiekanslern, Om oss, ”www.jk.se/om-oss/”, hämtad 16 september 2019. 
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uppställer dock krav på att anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut 

eller underlåtenhet att meddela beslut.  

4.4 Europadomstolens bedömning  
Av vad som framkommit av Europadomstolens praxis, verkar domstolen ha en 

vacklande inställning till Justitiekanslerns roll. I målet Centrum för rättvisa mot Sverige 

uttalade Europadomstolen att domstolen är medveten om att det finns ett effek-

tivt rättsmedel i Sverige i form av skadestånd på grund konventionsöverträdelser 

från antingen Justitiekanslern eller de nationella domstolarna.141 Det finns dock 

beslut från domstolen som indikerar på en annorlunda inställning till Justitiekans-

lern som rättsmedel. 

 

I Global Arts Jersey Limited mot Sverige142 avvisades talan på grund av att de nationella 

rättsmedlen inte blivit uttömda i enlighet med artikel 35 Europakonventionen. 

Europadomstolen hänvisade i målet till Justitiekanslern. Ett sådant beslut är i 

enlighet med det ovan nämnda uttalandet i målet Centrum för rättvisa mot Sverige. 

Däremot intogs en annan inställning av Europadomstolen i målet Friman mot Sve-

rige 143 Inte heller i det målet hade klaganden ansökt om skadestånd hos Justitie-

kanslern, vilket inte påverkade talerätten till skillnad från i Global Arts Jersey Li-

mited. I beslutet i Friman mot Sverige avvisades målet på grund av att det ansågs 

uppenbart ogrundat. Att ett mål är uppenbart ogrundat är visserligen en avvis-

ningsgrund enligt artikel 35.3, men en avvisningsgrund som ska undersökas efter 

att det är klarlagt att nationella rättsmedel har uttömts enligt artikel 35.1. 

 

                                                   
141 Centrum för rättvisa mot Sverige, 19 juni 2018, nr. 35252/08, ECHR 2018, p. 53 och 172. 
142 Global Arts Jersey Limited mot Sverige, 20 juni 2019, nr. 12794/19 ECHR 2019. 
143 Friman mot Sverige, 9 maj 2019, nr. 54307/18, ECHR 2019.  
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I ett flertal beslut har klagomål till Europadomstolen avvisats då klaganden inte 

vänt sig till med ett skadeståndsanspråk till antingen Justitiekanslern eller allmän 

domstol.144 

 

I Eriksson mot Sverige och Ruminski mot Sverige hänvisade Europadomstolen till 

NJA 2009 not 70. Domstolen ansåg rättsfallet medförde ett rättsläge som var så 

pass tydligt att det från och med då gick att konstatera att det fanns ett effektivt 

rättsmedel för att begära ersättning för konventionsöverträdelser. I samband med 

detta konstaterades att klaganden till Europadomstolen förväntas vända sig till 

Justitiekanslern innan ett eventuellt klagomål inför Europadomstolen. 145 

4.5 Sammanfattning 
Sedan Högsta domstolens dom i NJA 2003 s. 217 har rättsutvecklingen i Sverige 

medfört ett ökat skydd för rättigheterna som stadgas i Europakonventionen. Så 

som har visats ovan har rättstillämpningen i Sverige behövts anpassas efter Euro-

padomstolens praxis. Ur ett konventionsrättsligt perspektiv är den här utveckl-

ingen positiv och till fördel för enskilda som vill hävda sina rättigheter på nation-

ell nivå. Ett skadeståndsanspråk kan göras i både allmän domstol och hos Justi-

tiekanslern, som båda har sina för–och nackdelar. Det har vidare framgått av 

Europadomstolens praxis att domstolen anser att det har skapats ett tydligt rätts-

medel som uppfyller kraven i artikel 13. Trots det har Europadomstolens rätts-

tillämpning var relativt otydlig när det har kommit till frågan om skadeståndsan-

språk på konventionsrättslig grund är ett sådant rättsmedel som måste uttömmas 

enligt artikel 35. Eftersom det endast är effektiva rättsmedel som måste uttöm-

mas föreligger en nära koppling mellan artikel 13 och artikel 35, varför Europa-

domstolens bedömning enligt artikel 35 också är talande för domstolens 

                                                   
144 Isaksson mot Sverige, 27 januari 2017, nr. 9642/11, ECHR 2011, Eskilsson mot Sverige, 24 
januari 2012 och Marinkovic mot Sverige, 10 december 2013, nr. 43570/10. 
145 Eriksson mot Sverige, 12 april 2012, nr. 60437/08, ECHR 2012, paras 50-52 Ruminski mot 
Sverige, 21 maj 2013, 10404/10 ECHR 2013. 
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inställning gentemot skadeståndsinstitutets effektivitet enligt artikel 13. Just på 

grund av detta finns det anledning att ställa sig frågan om skadeståndsinstitutet i 

Sverige är ett effektivt rättsmedel, vilket görs i nästa kapitel. 
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5 Svenskt rättsläge och europeisk praxis – en 
jämförelse 

5.1 Överensstämmelse med konventionens krav 
Prövningen på nationell nivå ska motsvara den prövning som görs i Europadom-

stolen i fråga om utförlighet. Här kan det finnas anledning att undersöka om det 

faktiskt görs en lika utförlig prövning hos Justitiekanslern som det görs i Euro-

padomstolen. Denna uppsats andra frågeställning är om det skadeståndsinstitut 

som skapats i Sverige och som numer är kodifierat i skadeståndslagen utgör ett 

effektivt kompensatoriskt rättsmedel. Här nedan redogörs för de krav som upp-

ställts i kapitel 2 och 3 för att undersöka hur pass väl rättsläget i Sverige överens-

stämmer med dessa krav. Inom ramen för denna jämförelse hålls viss diskussion 

i syfte att nå svaret på uppsatsens andra frågeställningen. Detta innebär att det i 

detta kapitel ges uttryck för analys som kan göras utifrån den redogörelse som 

återfinns i uppsatsens mer deskriptiva delar. 

5.1.1 Tillgänglighet och praktisk möjlighet 
Den som vill ansöka om skadestånd på grund av konventionsöverträdelse kan 

väcka talan i allmän domstol eller ansöka om prövning hos Justitiekanslern. Pröv-

ningen hos Justitiekanslern är tillgänglig på så sätt att den är formlös och kost-

nadsfri. Såsom framkommit ovan ska bedömningen av ett rättsmedels effektivitet 

göras utifrån en samlad bild av samtliga tillgängliga rättsmedel. Eftersom det 

finns två tillvägagångssätt för att väcka talan som skadestånd bör tillgänglighets-

kravet anses uppfyllt. 
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5.1.2 Ägnat att leda till rättelse och framgång  
De delar av Justitiekanslerns prövning av klagomål om konventionsöverträdelser 

som kan angripas är ifall det är ett rättsmedel där det finns rimlig utsikt till fram-

gång, ifall det är organ som innehar de korrekta befogenheterna och om de spe-

cifika kraven på kompensatoriska rättsmedel uppfylls, särskilt i fråga om Justitie-

kanslerns bedömning av ersättningsnivåerna och överstämmelsen med kraven i 

artikel 6. 

 

I målet Centrum för rättvisa mot Sverige hävdade klaganden att det var lönlöst att 

väcka talan om skadestånd på konventionsrättslig grund i Sverige då det inte 

fanns någon utsikt för framgång om det inte redan var klarlagt att en kränkning 

förekommit.146 I Centrum för rättvisa mot Sverige uttalade domstolen att det var av 

relevans för effektivitetsbedömningen att Justitiekanslern har möjlighet till utdö-

mande av skadestånd.147 I det målet ansågs inte Justitiekanslern ensamt utgöra ett 

effektivt rättsmedel, utan effektiva rättsmedel förelåg vid en sammantagen be-

dömning av samtliga tillgängliga rättsmedel.148 

 

I förarbetena till 3 kap 4 § skadeståndslagen beskrivs syftet med förfarandet hos 

Justitiekanslern vara att bidra till att bedöma den enskildes processuella ställning 

för att underlätta den fortsatta processen.149 Enligt Europadomstolens praxis ska 

syftet med ett effektivt rättsmedel vara att ge den enskilde rättelse och fram-

gång.150 Mot bakgrund av sådan praxis Justitiekanslern ifrågasättas som rättsme-

del. Hur kan ett rättsmedel som syftar till klarlägga omständigheterna inför en 

fortsatt process överensstämma med kraven i artikel 13, vars kärna är att få klar-

het gällande den påstådda konventionsöverträdelsen.  

                                                   
146 Centrum för rättvisa mot Sverige, p. 168. 
147 Centrum för rättvisa mot Sverige p. 176 - As regards the Chancellor of Justice, it is also of relevance that 
a practice has developed in the last several years according to which the Chancellor may receive and resolve individual 
compensation claims for alleged violations of the Convention. 
148 Centrum för rättvisa mot Sverige p. 177. 
149 Prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen s. 15. 
150 Se de mål som beskrivits i kapitel 3, exempelvis Kudla mot Polen. 
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Det finns även anledning att ifrågasätta tillgängligheten hos de allmänna domsto-

larna när det kommer till fastställande av skadeståndsskyldighet. I Stockholms 

tingsrätts dom i målet T 11082–19 begärde Björn Friman skadestånd på grund 

av konventionsöverträdelse som Björn Friman hävdade att ett beslut fattat av 

Högsta domstolen medfört. Talan avvisades av Stockholms tingsrätt med hän-

visning till forumregeln i 3 kap. 7 § skadeståndslagen, enligt vilken talan om er-

sättning inte får väckas på grund av beslut fattat av bland andra Högsta domsto-

len. Forumregeln tar sikte på 3 kap. 2 § skadeståndslagen och ska enligt lagkom-

mentaren författad av Bertil Bengtsson inte omfatta talan grundad på Europa-

konventionen.151 Här har rättsmedlet (skadeståndsanspråk i allmän domstol) 

gjorts otillgängligt för klaganden på ett sätt som bör medföra att klaganden inte 

haft till tillgång till ett effektivt rättsmedel.  

 

Sett till beslut som har fattats av Justitiekanslern har det främst fastställts skade-

ståndsskyldighet i ärenden gällande långsam handläggning som därför medfört 

överträdelse av artikel 6 Europakonventionen.152 Den som väcker en talan om 

långsam handläggning har alltså, sett till tidigare beslut, störst chans till framgång. 

5.1.3 Det prövande organets befogenheter och garantier 
En ytterligare faktor som kan blir föremål för kritik är att Justitiekanslerns beslut 

inte är bindande.153 Här har visst tvivel uppställts i Leander mot Sverige. I det målet 

konstaterade Europadomstolen att även om de beslut som fattas av Justitiekans-

lern över lag respekteras, så är inte besluten juridiskt bindande, något som vägs 

                                                   
151 Bengtsson, B. Strömbeck E. Kommentar till skadeståndslagen 3 kapitlet 7 §, 17 april 2018. 
152 Se följande beslut från Justitiekanslern: beslut den 17 januari 2019, diarienummer 12146-17-4.3, 
beslut den 21 november 2018, diarienummer 12545-17-4.3, beslut den 7 november 2018, diarie-
nummer 8799-17-4.3, beslut den 24 september 2018, diarienummer 3391-18-4.3, beslut den 8 juni 
2018, diarienummer 1405-17-4.3, beslut den 19 mars 2018,  
diarienummer. 2550-17-4.3, 2568-17-4.3. 
153 Prop. 2017/18: 7 Skadestånd och Europakonventionen s. 15. 
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in i effektivitetsbedömningen och som enligt Europadomstolen är en svaghet i 

den kontroll som kan tänkas utövas av Justitiekanslern.154   

 

Ovan har det redogjorts för de arbetsuppgifter som Justitiekanslern innehar. Ett 

flertal av dem innebär att Justitiekanslern måste inta ett partsperspektiv. Kan det 

då bli aktuellt att fråga sig om Justitiekanslern, i egenskap av ”statens jurist”, är 

lämplig att också agera domare vid skadeståndsyrkanden mot staten? Enligt den 

praxis som framhållits i kapitel 4 kan ett kompensatoriskt rättsmedel inte anses 

effektivt om rättsmedlet inte uppfyller kraven i artikel 6 om rätten till rättvis rät-

tegång. Ett av kraven är att prövningen görs av en oavhängig domstol. Justitie-

kanslerns oavhängighet borde kunna ifrågasättas och därmed kan det även dis-

kuteras om kraven i artikel 6 uppfylls. 

5.1.4 Beslut i rimlig tid  
Vad gäller kravet om att beslut ska lämnas till klaganden i rimlig tid, finns det 

inget att anföra gällande handläggningen hos Justitiekanslern. 

5.1.5 Särskilt om kraven på kompensatoriska rättsmedel 
Om ett rättsmedel är av uteslutande kompensatorisk karaktär uppställs vissa sär-

skilda krav som har presenterats ovan. Ett av de kraven är att klaganden utöver 

skadeståndet även erhåller ett vidgående av den aktuella överträdelsen. Överträ-

delsen måste erkännas av det offentliga. För att en fastställelse av skadestånds-

skyldighet ska kunna göras av Justitiekanslern eller annat rättsmedel krävs enligt 

3 kap. 4 § skadeståndslagen att det har förekommit en skada på grund av över-

trädelse av Europakonventionen. Det följer alltså av lagens ordalydelse att ska-

deståndsskyldighet inte kan fastställas utan att det först har fastställts att en över-

trädelse förekommit. Den som erhåller skadestånd i enlighet med 3 kap 4 § ska-

deståndslagen erhåller därmed även ett vidgående av överträdelse. Därmed upp-

fylls det kravet när skadestånd åläggs i enlighet med 3 kap. 4 § skadeståndslagen. 

                                                   
154 Leander mot Sverige, 26 mars 1987, nr. 9248/81, serie A nr. 116, p. 82 
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Ett annat krav på kompensatoriska rättsmedel är att ersättningen som sådan är 

skälig och i linje med de ersättningsnivåer som utdöms av Europadomstolen när 

domstolen gör bedömningar i enlighet med konventionens artikel 41. Vid gransk-

ning av Justitiekanslerns beslut i fråga om ersättning på grund av skada efter kon-

ventionsöverträdelse finns det utrymme för granskning av om det här kriteriet 

uppfylls. Justitiekanslerns bedömningar av själva ersättningsnivån görs nämligen 

i regel med hänvisning till inhemsk rätt och inte med hänvisning till europeisk 

praxis eller artikel 41. Ett exempel är ett beslut från den 12 juni 2019 då Justitie-

kanslern har motiverat ersättningsnivån med hänvisning till liknande fall och 

Högsta domstolens praxis.155 Av vad som redogjorts för ovan framgår det att 

Europadomstolen har betonat vikten av att ersättningsnivån på skadestånd som 

utbetalas på nationell nivå ska vara konventionsenlig. Det som kan konstateras 

här är att det skulle kunna vara önskvärt att Justitiekanslern i bedömning av er-

sättningsnivå utgår från den standard som sätts av Europadomstolen. 

5.2 Sammanfattning 
Redogörelsen i det här kapitlet syftade till att besvara frågan om huruvida skade-

ståndsinstitutet som numera finns kodifierat i 3 kap. 4 § skadeståndslagen utgör 

ett effektivt kompensatoriskt rättsmedel. Sammanfattningsvis kan det konstate-

ras att det inom rättstillämpningen har funnits ett motstånd mot utdelning av 

sådant skadestånd, då det har ansetts vara en fråga som skulle vara reserverad 

Europadomstolen. Den utveckling som skett sedan NJA 2003 s. 217 får anses 

positiv för införlivandet av konventionen och rättigheternas ställning i Sverige. 

Det är i enlighet med subsidiaritetsprincipen och europeisk praxis, exempelvis 

Kudla mot Polen, att på nationell nivå pröva skadeståndsanspråk på grund av kon-

ventionsöverträdelse. Desto fler möjligheter som erbjuds enskilda att tillvarata 

sina rättigheter, desto bättre – förutsatt att dessa möjligheter utgörs av effektiva 

rättsmedel. Regeln som tillkommit i 3 kap. 4 § skadeståndslagen kan möjligtvis 

                                                   
155 Justitiekanslerns beslut 12 juni 2019, diarienummer: 4686-18-4.3. 
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bidra till ytterligare förbättring av effektiviteten i det svenska skadeståndsinstitu-

tet.  

 

Hur Europakonventionen kan, ska och bör tillämpas i fråga om skadestånd i 

svenska domstolar har varit en diskussion sedan en längre tid. Att låta Europa-

konventionen ta plats i skadeståndslagen har inte varit en självklarhet – och det 

nya tillägget är även det föremål för diskussion.156 Europakonventionen som 

rättskälla beskrivs ofta som ett levande instrument som ska utvecklas i takt med 

samhället. Under utredningen inför införandet av det nya tillägget i skadestånds-

lagen anförde några av remissinstanserna tvivel gällande nödvändigheten av lag-

stiftning på området. Det föreslogs istället att låta rättsutvecklingen fortsatt ske i 

domstolarna. Regeringen invände mot detta genom att argumentera för att det är 

upp till lagstiftaren att se till att inhemsk rätt överensstämmer med Europakon-

ventionen, och att det alltså är upp till lagstiftaren att bedöma vilka förändringar 

som kan vara påkallade.157 Den här inställningen kan möjligen anses gå emot tan-

ken om Europakonventionen som ett levande instrument, som är tänkt att ut-

vecklas i takt med samhället.158 

 

  

                                                   
156 Se vidare om detta i kapitel 6. 
157 Prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen s. 18. 
158 Se vidare om detta i kapitel 2. 
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6 Avslutande reflektioner 

6.1 Sammanfattning 
Den här uppsatsen har berört det tillägg i skadeståndslagens tredje kapitel som 

berättigar till skadestånd på grund av skada orsakad av överträdelse av rättighet 

enligt Europakonventionen. Denna möjlighet utgör ett rättsmedel i enlighet med 

Europakonventionens artikel 13. Frågorna som har aktualiserats har dels berört 

kraven som ställs av Europadomstolen på rättsmedel som är uteslutande kom-

pensatoriska, dels om det skadeståndsinstitut som finns att tillgå i Sverige upp-

fyller kraven på ett effektivt kompensatoriskt rättsmedel. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett rättsmedel som har som enda 

funktion att ålägga skadestånd kan vara effektivt i enlighet med kraven i konvent-

ionens artikel 13. Kraven som ställs på ett sådant rättsmedel skiljer sig till viss del 

från de krav som generellt ställs på rättsmedel, och i Europadomstolens praxis 

har viss tyngd lagts vid själva ersättningsnivån. Utöver detta har det i praxis kon-

staterats att ett rättsmedel som är uteslutande kompensatoriskt måste göra ett 

vidhållande av den aktuella rättighetsöverträdelsen för att anses vara effektivt i 

enlighet med artikel 13. Enligt svensk rätt kan skadestånd endast utgå om det har 

konstaterats att en rättighet har överträtts. Genom att skadeståndsskyldighet fast-

ställs i enlighet med 3 kap. 4 § skadeståndslagen sker därmed ett implicit vidgå-

ende av den förekomna överträdelsen. På så sätt är alltså ett av de viktigaste kra-

ven på kompensatoriska rättsmedel uppfyllda. 

 

Sammanfattningsvis kan det även konstateras att det har vidtagits åtgärder i Sve-

rige för att konventionen ska tillämpas i enlighet med subsidiaritetsprincipen. 

Detta medför att Sverige erhåller en vidgad bedömningsmarginal.   
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6.2 Slutsats 
I detta avsnitt ska de två frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats 

besvaras. Den första frågan om vad som krävs av ett kompensatoriskt rättsmedel 

för att det ska anses effektivt i den mening som avses i artikel 13 Europakon-

ventionen besvarades till stor del i kapitel 3.  

 

Slutsatsen som kan dras av Europadomstolens praxis är ett kompensatoriskt 

rättsmedel inte är ett rättsmedel som kan användas vid samtliga sorters rättighets-

överträdelser. Det krävs att en konventionsstat erbjuder fler rättsmedel än endast 

ett kompensatoriskt för att leva upp till konventionens krav. I praxis har det upp-

ställts ett flertal krav som gäller för kompensatoriska rättsmedel. Svaret på den 

första frågeställningen är därmed att ett kompensatoriskt rättsmedel måste leva 

upp till följande krav för att effektivitet ska föreligga:  

 

1. Prövningen ska ske inom skälig tid  

2. Utbetalning ska ske inom skälig tid  

3. Processen uppfyller kraven i artikel 6  

4. Processen är inte ekonomiskt betungande för klaganden 

5. Kompensationen som sådan är nivå med Europadomstolens praxis 

6. Överträdelsen måste vidgås 

 

Uppsatsens andra frågeställningen var om den svenska skadeståndsprocessen vid 

konventionsöverträdelser lever upp till dessa krav. Svaret på den frågan får anses 

vara till viss del. Bland punkterna som listats ovan kan skadeståndsprocessen ifrå-

gasättas vad gäller uppfyllandet av kraven i artikel 6. Skadeståndsinstitutet i 

svensk rätt som numera finns kodifierat i 3 kap. 4 § skadeståndslagen är därmed 

till stor del effektivt i enlighet med artikel 13 men det finns aspekter att ifråga-

sätta. 
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Slutligen bör instiftandet av 3 kap. 4 § skadeståndslagen som sådan diskuteras 

mot bakgrund av innehållet i den här uppsatsen. Vikten av dynamisk tolkning av 

Europakonventionen har lyfts. Europakonventionens ställning i den svenska 

rättstillämpning har fått visst utrymme att utvecklas genom de ovan redovisade 

domarna från Högts domstolen. Den nya lagstiftningen kan tolkas som ett försök 

till att hindra fortsatt utveckling av dessa rättigheter inom ramen för den svenska 

rättstillämpningen. Såsom har nämnts ett flertal gånger i uppsatsen utgör tillägget 

i skadeståndslagens tredje kapitel en kodifiering av Högsta domstolens praxis och 

en rättsutveckling som formats under en längre tid. Det har även nämnts i upp-

satsen att vissa instanser har uttryckt kritik mot faktumet att rättsutveckling har 

kodifierats. Denna kritik har av regeringen besvarats med att lagstiftaren ska vara 

ansvarig för rättsutvecklingen, inte domstolarna. Detta uttalande kan och bör kri-

tiseras i ljuset av faktumet att Europakonventionen vara ett levande instrument. 

Genom ett sådant uttalande från regeringen bortses alltså från den roll som Euro-

pakonventionen är tänkt att spela. 

 

Mänskliga rättigheter är ur ett historiskt perspektiv relativt nytt fenomen. Ut-

formningen av de mänskliga rättigheternas roll i rättssystemet är en konstant på-

gående process där det ständigt bör finnas utrymme för förbättring, för att ge 

möjlighet att stärka rättigheternas roll. Med tanke på att konventionen gäller som 

lag i Sverige, och att det finns ett starkt stöd i europeisk praxis för att skadestånd 

ska utgå nationellt på konventionsrättslig grund kan det argumenteras för att det 

inte fanns ett direkt behov av införandet av 3 kap. 4 § skadeståndslagen.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns ett kompensatoriskt rättsmedel i 

Sverige som uppfyller nästan alla krav som ställts på effektiva rättsmedel i Euro-

padomstolens praxis. Det finns dock fortsatt utrymme för förbättring men om 

rättsutvecklingen i Sverige fortsätter såsom den gjort så finns goda förutsätt-

ningar för att sådan förbättring sker. 
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