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Sammanfattning 
Kan enskilda få skadestånd om staten kränker fri- och rättigheter som skyddas i 

vår egen grundlag? Om skadeståndet grundats på någon av fri- eller 

rättigheterna i 2 kap. regeringsformen har svaret traditionellt sett varit nekande. 

I 2 kap. regeringsformen finns nämligen inget lagstöd för utdömande av 

skadestånd för kränkning av kapitlets fri- och rättigheter, något sådant lagstöd 

finns inte någon annanstans heller för den delen. I uppsatsen utreds huruvida 2 

kap. i regeringsformen kan vara ett reellt skydd för var och en eller om fri- och 

rättigheterna, när det kommer till skadeståndsmöjligheter, i själva verket är 

tandlösa. Med utgångspunkt i fri- och rättighetsskyddets och skadestånds-

rättens traditionella positioner i det svenska rättssystemet görs en analys av hur 

dessa kan komplettera varandra för att resultera i ett tillfredsställande fri- och 

rättighetsskydd. I diskussionen får ett par nyligen avgjorda mål gällande 

kränkning av 2 kap. regeringsformen tjäna som ledning, tillsammans med 

tidigare praxis från HD gällande kränkning av Europakonventionen. I 

uppsatsen förs också en allmän diskussion om domstolarnas rättsskapande 

funktion, deras makt och deras roll för utvecklingen på området.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och bakgrund 
Individens fri- och rättigheter har under de senaste decennierna fått en mer 

framträdande roll i vårt rättssamhälle. Enskilda individer blir mer och mer 

medvetna om att de besitter fri- och rättigheter, i takt med att Sverige som stat 

inför lagar samt ingår internationella överenskommelser vilka ska skydda 

individernas fri- och rättigheter. Som exempel på internationella åtaganden och 

överenskommelser med stor betydelse för fri- och rättigheternas utveckling i 

Sverige är Sveriges medlemskap i Förenta Nationerna (FN), Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen (EU) och Sveriges antagande av Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen). Att Sverige också har gjort Europakon-

ventionen till svensk lag genom lagen (1994:1219) om den Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna gör att Europakonventionen är en del av svensk rätt 

som vilken annan lag som helst. Europakonventionen ger individerna ett 

effektivt tillvägagångssätt för att hävda sina fri- och rättigheter i och med att 

individerna har enskild klagorätt i domstol1.  

 

Förutom dessa internationella skyddsmekanismer har Sverige också ett skydd 

för fri- och rättigheter som har skapats på nationell nivå. Skyddet återfinns i 

flera lagar men främst i grundlagarna regeringsformen (1974:152) (RF), 

yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) och tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) (TF). I RF finns de fri- och rättigheter som är föremål för 

diskussion i denna uppsats, närmare bestämt i 2 kapitlet (kap.) RF, i den så 

kallade rättighetskatalogen.  

 

Under det senaste decenniet har det utvecklats praxis enligt vilken enskilda kan 

få skadestånd, utdömt av svensk domstol, om de utsatts för en kränkning av en 

fri- eller rättighet i Europakonventionen. Det nya rättsläget har väckt tankar 
                                                
1 Se art. 34 i Europakonventionen.  
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och debatt och en fråga som många ställer sig är huruvida en kränkning av en 

fri- eller rättighet i RF kan leda till samma utgång. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda och diskutera huruvida enskilda individer 

kan grunda sin talan i domstol på fri- och rättigheterna i 2 kap. RF och få 

skadestånd, särskilt ideellt sådant. Jag kommer att diskutera hur man 

traditionellt sett har uppfattat RF, RF:s utveckling och RF:s betydelse för de 

enskilda individerna. Särskild vikt kommer läggas vid ett nyligen avgjort fall2 

vilket fått debatten om RF:s fri- och rättighetsskydd att vakna till liv. 

Domstolarnas roll kommer ha en framträdande position i uppsatsen i den 

bemärkelsen att jag kommer att diskutera domstolarnas betydelse för 

rättsutvecklingen när det gäller individernas möjligheter att hävda sina fri- och 

rättigheter i RF. 

1.3 Problemformulering 
Har enskilda möjlighet att få skadestånd i nationell domstol genom att åberopa 

fri- och rättigheterna i 2 kap. RF om de upplever att de har fått utstå en 

kränkning av dessa från staten? Vilken roll spelar domstolarna i utvecklingen 

på detta område? 

1.4 Metod, material och avgränsning 
De rättskällor som används i uppsatsen är lag, lagförarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Utifrån traditionell juridisk metod gör jag en analys av huruvida 

enskilda kan grunda sin talan på fri- och rättigheterna i 2 kap. RF och få 

gottgörelse i form av skadestånd.  

 

Diskussionen i uppsatsen behandlar främst RF, men med viss ledning av och i 

jämförelse med Europakonventionen och dess tillämpning, genom vilken det i 

Sverige sedan en tid tillbaka har varit möjligt att få skadestånd för fri- och 

rättighetskränkningar. Jag kommer inte i någon större utsträckning beröra EU-

                                                
2 NJA 2014 s. 323 (Medborgarskapsfallet). 
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rätten och dess skydd för fri- och rättigheter.3 Angående skadestånd kommer 

främst att diskuteras möjligheten att få ideellt sådant, det är ofta ideellt 

skadestånd som är aktuellt vid kränkningar, det har exempelvis inte alltid 

uppkommit någon ekonomisk skada vid en fri- eller rättighetskränkning. 

Frågan om bestämmande av ersättningens storlek är en mycket intressant fråga. 

Denna fråga kommer dock inte tas upp inom ramen för denna framställning 

eftersom någon utförlig diskussion angående detta tyvärr inte ryms här.  

 

Den rättspraxis som diskuteras är svensk, men den är nära sammankopplad 

med avgöranden från den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

(Europadomstolen). Detta beror på att de svenska domstolarna numera ofta har 

att iaktta Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen och därmed också 

Europadomstolens avgöranden i sådana frågor som är föremål för utredning i 

uppsatsen. 

 

Diskussionen om huruvida det är möjligt för enskilda att grunda sin talan på 

fri- och rättigheterna i 2 kap. RF och få gottgörelse har under de senaste åren 

fått större uppmärksamhet, men frågan är fortfarande förhållandevis ny. Detta 

för med sig att en stor del av det material jag använder består av 

rättsvetenskapliga artiklar som skrivits under den senaste tiden. 

 

I uppsatsen använder jag begreppet ”fri- och rättigheter” och inte ”mänskliga 

rättigheter”. Det sistnämnda används ofta för att beskriva de folkrättsliga, 

grundläggande rättigheter som kommit till på det internationella planet, genom 

konventioner eller andra folkrättsliga källor, vilka utgår från ett naturrättsligt 

perspektiv. Vid jämförelser mellan nationella rättskataloger och folkrättsliga 

regleringar ser man dock ofta att de bestämmelser som finns med berör samma 

typ av fri- och rättigheter. I uppsatsen behandlas fri- och rättigheterna inte ur 

ett folkrättsligt perspektiv utan med fokus på vårt inhemska skydd för fri- och 

rättigheter, vilket skapats genom nationell lagstiftning.  

 

                                                
3 För en utförlig genomgång av relationen mellan Europakonventionen och EU-rätten se Ulf 
Bernitz i JT 2010/11 s. 821. 
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Den bestämmelse som främst kommer vara föremål för diskussion är 2:7 RF, 

vilken reglerar skyddet för medborgarskapet. Anledningen till detta är ett 

nyligen avgjort fall, NJA 2014 s. 3234, vilket handlar om en person som blivit 

berövad sitt svenska medborgarskap. Jag kommer därför ha 2:7 RF som 

utgångspunkt när jag diskuterar möjligheten att åberopa fri- och rättigheterna i 

2 kap. RF. Rätten till egendom, vilken regleras i 2:15 RF, kommer också att 

behandlas något utförligare än övriga fri- och rättigheter i RF eftersom jag 

även tar upp ett nyligen avgjort fall angående 2:18 (numera 2:15) RF.  

1.5 Disposition 
Inledningsvis i andra kapitlet kommer jag mycket översiktligt beröra vilka 

nationella lagar och internationella överenskommelser som ger ett skydd för 

individers fri- och rättigheter i Sverige och redogöra för hur fri- och 

rättighetsskyddet i RF har vuxit fram. I det tredje kapitlet berör jag den för 

uppsatsen betydelsefulla kopplingen mellan fri- och rättigheterna i RF och 

skadeståndsrätten. Här behandlar jag även skadestånd för kränkning enligt 

skadeståndslagen för att visa på att denna civilrättsliga reglering samspelar 

med skadestånd för kränkning av fri- och rättigheter. I fjärde kapitlet behandlar 

jag kortfattat domstolarnas lagprövningsrätt och domstolarnas rättsskapande 

funktion. I femte kapitlet diskuteras två ledande rättsfall på området. I sjätte 

kapitlet diskuteras skadeståndets vara eller inte vara vid kränkning av 2 kap. 

RF. I sjunde kapitlet finns mina avslutande kommentarer och slutligen, i 

åttonde kapitlet, en källförteckning. 

2 Fri- och rättigheter i Sverige 

2.1 Det svenska fri- och rättighetsskyddet 

2.1.1 Grundlagarna 
RF:s 2 kap. innehåller en katalog över de fri- och rättigheter vilka tillerkänns 

var och en som vistas i Sverige.5 Allmänna organ ska respektera fri- och 

rättigheterna i sin normgivande verksamhet, i sin rättsskipning och i sin för-
                                                
4 Se även RÅ 2006 ref. 73. 
5 Warnling-Nerep m.fl., s. 161. 
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valtning.6 I två andra grundlagar, TF och YGL, finns också regleringar av fri- 

och rättigheter, med inriktning på tryck- och yttrandefrihet. Dessa två 

grundlagar kommer dock inte vara föremål för diskussion i denna uppsats.  

2.1.2 Europakonventionen 
Sverige har anslutit sig till Europakonventionen och har, som nämnts ovan, 

införlivat Europakonventionen, och dess tilläggsprotokoll, med svensk rätt år 

1995. Sverige ratificerade konventionen år 1953 och beslöt år 1966 att 

underkasta sig Europadomstolens jurisdiktion. Alla medlemmar av Europa-

konventionen är förpliktade att följa Europadomstolens domar.7 I och med 

anslutningen har Sverige också godkänt individuell klagorätt för enskilda som 

anser att någon av deras fri- eller rättigheter har blivit kränkta.8 De som kan 

klaga är enskilda personer, icke-statliga organisationer eller en grupp av 

enskilda personer. Förutom enskilda klagomål finns det också möjlighet till 

mellanstatliga mål där en stat inger anmälan om att en annan stat brutit mot 

sina förpliktelser enligt Europakonventionen.9 

 

Europakonventionen har inte status av grundlag i Sverige, men i 2:19 RF har vi 

ett förbud mot att Sverige inför lagar eller föreskrifter som strider mot Sveriges 

åtaganden på grund av Europakonventionen. Förbudet gäller främst vid 

normgivning, men även vid rättsskipning och förvaltning.10 Om en författning 

anses strida mot Europakonventionen ska den inte tillämpas, med stöd av 11:14 

eller 12:10 RF.11 

2.1.3 EU-stadgan 
EU har en egen rättighetsstadga, Europeiska unionens stadga om de grund-

läggande rättigheterna (EU-stadgan). Denna blev rättsligt bindande när 

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 

fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen trädde i kraft i de-

cember 2009, även om rättighetsstadgan tillkom redan år 2000. EU-stadgan 

                                                
6 Warnling-Nerep m.fl., s. 165. 
7 Warnling-Nerep m.fl., s. 163 f.. 
8 Holmberg m.fl., under rubriken: Konvention och grundlag. 
9 Danelius, s. 23 f. 
10 Zetterström, s. 27. 
11 Warnling-Nerep m.fl., s. 164. 
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innehåller många av de fri- och rättigheter som finns i Europakonventionen. 

Det beror på att EU-stadgan till stor del är en kodifiering av allmänna 

rättsprinciper som Europeiska unionens domstol har utvecklat med Europa-

konventionen som inspiration. EU-stadgan har samma rättsliga värde som 

fördragen och ingår i primärrätten.12 Inom ramen för EU-stadgan kan man inte 

föra någon juridisk process och det finns inte möjlighet till individuella 

klagomål.13  

2.1.4 FN:s allmänna förklaring och konventioner 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 och var 

ett resultat av intresset för att reglera fri- och rättigheter på ett internationellt 

plan, vilket uppkom efter andra världskriget.14 Förklaringen antogs i icke-

juridisk bindande form som en, enligt preambeln, gemensam riktlinje för alla 

folk och alla nationer.15 Denna förklaring har följts av flera konventioner, av 

vilka två kom till 1966; Internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter samt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter.16  

 

Dessa internationella överenskommelser förpliktar de medlemsstater som har 

ratificerat dem att förverkliga fri- och rättigheterna i dem.17 För de båda 

konventionerna finns det möjlighet till individuella klagomål till FN:s 

kommitté för de mänskliga rättigheterna respektive till FN:s kommitté för de 

ekonomiska, kulturella och sociala rättigheterna. Beslut som fattas av 

kommittéerna är inte bindande och staterna kan därför inte tvingas till 

verkställighet.18 

2.2 Fri- och rättigheterna i regeringsformen 
År 1634 antogs den författning som kom att bli vår första RF. Till en början 

innehöll den bestämmelser för förmyndarregeringen under drottning Christinas 

                                                
12 Warnling-Nerep m.fl., s. 164 f. 
13 Greer, s. 420. 
14 Connors och Schmidt, s. 359. 
15 Bring m.fl., s. 205. 
16 Algotsson, s. 96. 
17 Warnling-Nerep m.fl., s. 163.  
18 Moeckli m.fl., s. 381-383. 
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tid som minderårig, närmare bestämt bestämmelser om ordningen för 

regeringen och för förvaltningsarbete. Under 1700-talet antogs inte mindre än 

tre nya versioner av RF, vilka alla präglades av bestämmelser om förvalt-

ningen. Den första av dessa tre, 1709 års RF, lade dock grunden för en ny RF 

som mer liknade en grundlag. Ännu en ny RF antogs år 1809, för att sedan 

ersättas av den vi har idag, 1974 års RF.19 

 

Den allmänna uppfattningen kan sägas ha varit att grundlagens huvuduppgift 

ska vara att bestämma formerna för den samhälleliga utvecklingen samt utgöra 

spelregler för politiken.20 Uppfattningen kan kanske också sägas ha varit att det 

i vårt land inte finns någon överhängande risk för fri- och rättighets-

kränkningar. Exempelvis anfördes i förarbetena till 1974 års RF att det främst 

är i händelse av att den demokratiska samhällsordningen hotas av antidemo-

kratiska rörelser inom landet eller om, i tider av krigsfara, landet utsätts för 

påfrestningar till följd av tryck utifrån, som ett förstärkt grundlagsskydd för fri- 

och rättigheterna kan vara en värdefull tillgång.21 Ett annat, i tiden tidigare 

exempel, som kan tyda på en liknande inställning är att Sverige efter 

ratificerandet av Europakonventionen inte ansåg sig nödgad att införa någon ny 

lagstiftning eftersom man ansåg sig uppfylla konventionens krav.22 

 

De fri- och rättigheter som idag regleras i RF:s 2 kap. har inte alltid haft en 

självklar plats i vår grundlag. Fri- och rättighetsskyddet har varit omdiskuterat 

och föremål för politisk debatt.23 En del av diskussionen har handlat om frågan 

om de individuella fri- och rättigheterna över huvud taget bör regleras i RF. RF 

ska främst reglera hur beslut i samhällsfrågor tas och hur de förverkligas, vilket 

innebär att RF ska innehålla spelregler för politiken. Men fri- och rättigheterna 

har trots detta betraktats som undantag som också ska finnas reglerade i 

grundlag.24 

 
                                                
19 Holmberg m.fl., under rubriken: Regeringsformen samt kommentaren till 2 kap., under 
rubriken: Varför grundlagsreglering? 
20 Prop. 1973:90, s. 194.  
21 Prop. 1975/76:209, s. 84-85.                                                   
22 Eka m.fl., s. 136. 
23 Bull och Sterzel, s. 61. 
24 Holmberg m.fl., under rubriken: Regeringsformen. 
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Ett ofta diskuterat ämne när det gäller RF och fri- och rättigheterna är 

demokratin. En ståndpunkt är att eftersom det i RF endast ska finnas spelregler 

för den politiska verksamheten, så vore det en inskränkning i demokratin och 

medborgarnas självbestämmanderätt att reglera fri- och rättigheterna i grund-

lagen. Å andra sidan brukar hävdas att om grundlagen endast ska tillhandahålla 

spelregler så medför det en risk för att otillräckligt förankrade opinioner 

påverkar de politiska besluten, vilket kan leda till att betydande minoriteter 

lämnas utan hänsyn; grundlagen kan också anses ha till uppgift att garantera 

medborgarnas rättsställning i personligt och ekonomiskt hänseende.25 Vissa fri- 

och rättigheter kan även anses så grundläggande att de inte ska kunna 

inskränkas utan det kvalificerade förfarande som krävs för grundlagsändring.26 

Trots vissa meningsskiljaktigheter kan dock påpekas att bestämmelserna om 

fri- och rättigheterna i RF har beslutats med stor politisk enighet.27 

 

Tidigt 1970-tal innehöll livliga diskussioner inom politiken gällande grund-

lagsskydd av fri- och rättigheter. De två huvudlinjerna kan sägas ha varit dels 

moderaternas och folkpartisternas begäran att en del fri- och rättigheter endast 

skulle kunna inskränkas genom kvalificerad majoritet samt att lagprövnings-

rätten skulle skrivas in i RF, dels den socialdemokratiska ståndpunkten, vilken 

motsatte sig detta och som motvikt härtill ville införa målsättningsstadganden 

om ekonomiska och sociala fri- och rättigheter.28 

 

När 1974 års RF antogs var 2 kap. en kompromiss som innehöll ett skydd för 

fri- och rättigheter, men de kunde till stor del ändras genom vanlig lag. Vid 

revisionen av RF år 1976 utökades antalet orubbliga, även kallade absoluta, fri- 

och rättigheter och restriktioner för hur övriga fri- och rättigheter fick 

begränsas infördes.29 Fri- och rättigheterna i RF har fortsatt utvecklats, dels 

genom utbyggnad av dem år 1979 då ett särskilt förfarande för fri- och 

rättighetsbegränsande lagstiftning infördes, samt genom att lagprövningsrätten 

                                                
25 Holmberg m.fl., kommentaren till 2 kap., under rubriken: Varför grundlagsreglering? 
26 Algotsson, s. 95. 
27 Holmberg m.fl., kommentaren till 2 kap., under rubriken: Varför grundlagsreglering? 
28 Algotsson, s. 97. 
29 Holmberg m.fl., under rubriken: Regeringsformen. 
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skrevs in i RF.30 År 1994 gjordes ändringar som bland annat innebar att 

Europakonventionen inkorporerades med status av vanlig lag, dock infördes 

också en ny bestämmelse i RF där det angavs att lag eller annan föreskrift inte 

fick meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonven-

tionen.31 År 2010 utökades fri- och rättighetsskyddet ytterligare, där en av de 

större förändringarna var att skyddet för fri- och rättigheterna inte längre var 

knutna till medborgarskapet utan fri- och rättigheterna därefter tillkom var och 

en.32 Denna ändring syftade dock till att visa på att fri- och rättigheterna som 

huvudregel tillkommer både svenska medborgare och andra som vistas här i 

riket, och den syftade egentligen inte till att göra några ändringar i sak av 

utlänningars fri- och rättighetsskydd.33 

2.3 Regeringsformens 2 kapitel 
Fri- och rättigheterna i 2 kap. RF kan delas upp i fyra huvudgrupper; de 

positiva opinionsfriheterna i 2:1 RF, de negativa opinionsfriheterna i 2:2-3 och 

2:6 st. 2 RF, de så kallade kroppsliga fri- och rättigheterna i 2:4-8 RF samt en 

grupp särskilda säkerhetsgarantier i 2:9-11 RF. I övriga paragrafer finner vi 

bestämmelser om hur fri- och rättigheterna kan begränsas, bestämmelser om 

allmänna diskrimineringsförbud, några fri- och rättigheter med svagt grund-

lagsskydd samt en bestämmelse om i vilken utsträckning fri- och rättigheterna 

gäller för utländska medborgare.34 

 

Av intresse för uppsatsens inriktning är som ovan påpekats främst 2:7 RF, 

vilken reglerar skyddet för medborgarskapet, men även i viss mån 2:15 RF, 

vilken reglerar skyddet för egendom. 2:7 RF stadgar: 

”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i 

riket. 

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas 

sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i 

fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.” 

                                                
30 Holmberg m.fl., under rubriken: Fortsatt utrednings- och reformarbete 1974–1979. 
31 Holmberg m.fl., under rubriken: Utvecklingen under återstoden av 1900-talet. 
32 Bull och Sterzel, s. 61 f. 
33 Holmberg m.fl., kommentaren till 2:25, under rubriken: Andra än svenska medborgare. 
34 Nergelius 2014, s. 131 f.  
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I 2:15 RF stadgas följande: 

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå 

sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom 

expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för 

förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant 

sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 

avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i 

förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska 

bestämmas enligt grunder som anges i lag. 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av 

hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som 

följer av lag i fråga om rätt till ersättning. 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad 

som föreskrivits ovan.” 

2.3.1 Mot vem eller vad gäller skyddet? 
Fri- och rättigheterna i RF gäller gentemot det allmänna. Detta anges 

uttryckligen i en del av paragraferna, nämligen i 2:1–3, 6 och 8 RF, men gäller 

även några av de andra paragraferna; 2:4, 5, 7 och 9–11 RF.35 Med uttrycket 

”det allmänna” avses dels de normgivande organen, dels de verkställande 

organen, dvs. myndigheter och domstolar, samt i vissa fall även privaträttsliga 

subjekt som fått i uppdrag att utföra myndighetsutövningsuppgifter.36 

 

I proposition (prop.) 1975/76:209 uttrycks att skyddet gäller den enskildes 

relation till den offentliga makten, inte förhållandet mellan enskilda. Skälen till 

detta uppges vara att ett rättighetsskydd som ska gälla gentemot lagstiftaren, 

riksdagen, måste ges i en form som binder denna, nämligen i grundlag. För 

skyddet mellan enskilda uppges att det bör räcka med vanlig lag. Det uppges 
                                                
35 Holmberg m.fl., kommentaren till 2 kap., under rubriken: Regleringens huvuddrag. 
36 Eka m.fl., s. 54. 
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även att det vore praktiskt omöjligt att låta rättighetsskyddet avse även för-

hållandet mellan enskilda, då man skulle vara tvungen att i grundlag detaljerat 

ange vilka rättighetskränkningar som är förbjudna för den enskilde och vilka 

rättsverkningar som är knutna till dem.37 

 

I AD 1991:45 väckte en fackförening talan mot arbetsgivarparter och i fallet 

gjordes ett försök att åberopa 2:6 RF. Arbetstagare hade ombetts att underkasta 

sig urinprovtagning men vägrat. Någon framgång med talan med hänsyn till 

2:6 RF nåddes inte. Arbetsdomstolen hade att ta ställning till om arbetstagarna 

borde ha underkastat sig urinprovtagningen och svaret blev jakande. 

Arbetsgivarens skäl för beslutet om urinprovstagning vägde tyngre än arbetsta-

garnas invändningar med hänvisning till skydd för den personliga integriteten. 

Domstolen gör inte något uttryckligt uttalande om huruvida RF är tillämplig 

mellan de enskilda parterna eller inte, men det framgår underförstått att så inte 

är fallet. 

2.3.2 Vilka skyddas? 
Innan 2010 års reform av RF reglerade 2 kap. RF relationen mellan 

medborgare och staten, men numera gäller de grundlagsskyddade fri- och 

rättigheterna var och en. Det finns inget krav på att man ska vara av en viss 

ålder för att få tillgång till fri- och rättigheterna, barn skyddas likväl som 

vuxna. Skyddet gäller även för juridiska personer, även om vissa av fri- och 

rättigheterna endast kan bli aktuella för fysiska personer.38 Den enda restrik-

tionen är, även om fri- och rättigheterna som huvudregel gäller för var och en, 

att 2:25 RF medger att utlänningar kan vidkännas fler eller mer långtgående 

begräsningar än vad medborgare kan.39  

2.3.3 Absoluta och relativa fri- och rättigheter 
En del av fri- och rättigheterna i 2 kap. RF kan begränsas med lag. De brukar 

kallas relativa fri- och rättigheter. De övriga fri- och rättigheterna, de absoluta, 

kan inte begränsas genom vanlig lag utan kräver grundlagsändring. I 2:20 st. 1 

RF kan utläsas om en fri- eller rättighet kan begränsas genom lag. De som inte 
                                                
37 Angående detta stycke se prop. 1975/76:209 s. 85 f. samt s. 140 f. 
38 Bull och Sterzel, s. 61 f. 
39 Bull och Sterzel, s. 109. 
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anges som begränsningsbara är absoluta fri- och rättigheter. 40 För att begränsa 

fri- och rättigheterna som anges i 2:20 RF gäller att hänsyn måste tas till 2:21 

och 2:22 st. 1 RF. 

2.3.4 Regeringsformens och Europakonventionens fri- och 

rättighetsskydd 
Fri- och rättigheterna i RF och Europakonventionen motsvarar till största del 

varandra, men det finns en del undantag. Exempelvis saknar vissa rättigheter i 

Europakonventionen motsvarighet i RF. Sådana rättigheter är till exempel rätt 

till skydd för familjelivet i artikel (art.) 8, rätt till skydd för äktenskapet i art. 

12, rätt till ett effektivt rättsmedel i art. 13 och förbudet mot dubbelbestraffning 

i tilläggsprotokoll 7 art. 4.41 I RF återfinns ett skydd för allemansrätten som 

inte finns i Europakonventionen.42 RF:s absoluta skydd mot att bli berövad sitt 

medborgarskap har heller ingen motsvarighet i Europakonventionen.43 

2.4 Avsaknad av rätt till ersättning för kränkning av fri- 

och rättigheter i regeringsformen 
Som angetts ovan har det varit en lång process att utveckla fri- och rättighets-

kapitlet i RF. Nu finner vi dock ett relativt omfattande skydd i 2 kap. RF, som 

också kompletteras av Europakonventionen och av andra internationella instru-

ment. I 2 kap. RF hittar man dock inte någon reglering som behandlar 

möjligheterna för individer att få ersättning på grund av att de utsatts för fri- 

eller rättighetskränkningar. Det finns ingen särskild paragraf i kapitlet som ger 

individer rätt till gottgörelse eller kompensation för fri- eller rättighetskränk-

ningar. I 2:15 RF tillförsäkras dock den som tvingas avstå sin egendom, eller 

den vars användning av mark eller byggnad inskränks, ersättning under vissa 

förutsättningar. Enligt statens inställning i NJA 2014 s. 332 44  kan dock 

enskilda inte grunda någon rätt till skadestånd på denna bestämmelse. 

                                                
40 Zetterström, s. 29.  
41 Bull och Sterzel, s. 96. 
42 Prop. 1993/94:117, s. 39. 
43 Jfr art. 3 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 
44 Se avsnitt 5.2-3 för vidare resonemang angående NJA 2014 s. 332. 
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3 Kompensation för kränkningar av fri- och 

rättigheter 
Det går att föreställa sig flera möjliga sätt att gottgöra eller kompensera en fri- 

eller rättighetskränkning. Enskilda kan känna att de får kompensation nog om 

de har möjlighet att driva en process mot staten och i den få fastställt att staten 

har agerat felaktigt. Ett sätt att kompensera någon för en rättighetskränkning i 

ett brottmål kan vara att personen får ett lägre straff än vad straffvärdet 

motiverar.45 Den form av gottgörelse eller kompensation som är den mest 

praktiserade är skadestånd, och det är också denna form av kompensation som 

kommer vara föremål för den fortsatta diskussionen.  

3.1 Skadestånd 
Ett skadestånd har flera funktioner. Skadeståndet ska bland annat fungera som 

en reparation. Den skadelidande får ett belopp i pengar som ska ersätta den 

uppkomna skadan. Skadeståndet har också en preventiv effekt som leder till att 

folk undviker ett handlande som skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet. 

Dessa exempel på funktioner rör främst person- och sakskador. Förutom dessa 

funktioner finns det sådana som inte direkt är knutna till ersättningen för en 

ekonomisk förlust. En sådan funktion är att skadeståndet kan utgöra en 

upprättelse för kränkning.46 I många fall är det endast skadeståndet som kan 

tjäna som en form att upprättelse vid kränkning.47 

 

Skadeståndsrätten har en betydande funktion när det gäller förverkligandet av 

fri- och rättigheter, i vart fall när vi talar om fri- och rättigheter som inte är så 

kallade sociala eller positiva fri- och rättigheter, såsom exempelvis rätten till 

utveckling eller rätten till arbete. I Europakonventionen finner vi ”egentliga” 

eller negativa fri- och rättigheter, som rätten att slippa tortyr, vilken är en 

fundamental rättighet. Men även rätten att uttrycka sig och rätten att få tillhöra 

en förening är negativa fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen. 

Dessa fri- och rättigheter kan översättas till en skadeståndsrättslig och 

                                                
45 Se exempelvis HD:s domskäl i NJA 2003 s. 414. 
46 Hellner och Radetzki, s. 36-42. 
47 Schultz 2012/13, s. 668. 
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civilrättslig kontext. Skadeståndsrätten kan förenas med Europakonventionen 

och därmed kan ett fungerande fri- och rättighetsskydd skapas.48 Däremot har 

skyddet för fri- och rättigheter traditionellt sett hört till den offentliga rätten, 

och inte till civilrätten, dit skadeståndsrätten hör. Inom den offentliga rätten har 

man att förhålla sig till att staten och enskilda inte är jämbördiga parter, medan 

civilrätten istället bygger på parternas likhet inför lagen och makten.49 

 

Enligt skadeståndslagens (SkL) regler kan sägas att till skillnad från ekonomisk 

skada, som ersätts så snart skadeståndsskyldighet föreligger, krävs det för 

ideell skada lagstöd eller stöd i avtal för rätt till skadestånd. Principen finns 

inte klart uttryckt i lagtexten men förarbetsuttalanden och det förhållandet att 

det i särskilda lagar har införts uttryckliga bestämmelser om ersättning för 

ideell skada talar för att så ändå är fallet. Som grund för principen brukar 

anföras svårigheten att bestämma en icke-ekonomisk skada på ett någorlunda 

exakt sätt.50 Som vi ska se nedan upprätthålls dock inte denna princip i alla fall, 

utan ersättning för kränkning, som är en ideell skada, har utdömts även utan 

stöd i lag.51 Av särskilt intresse för denna uppsats är NJA 2014 s. 323, i vilket 

skadestånd har utdömts för staten utan uttryckligt lagstöd på grund av 

åsidosättande av 2:7 RF.52 

3.1.1 Skadeståndslagens ideella skadestånd 
SkL innehåller möjligheter att få ersättning för ideella skador. Som exempel 

kan anges bestämmelsen i 5:1 p. 3 SkL reglerar ersättning för personskada, 

vilken omfattar fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och 

värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda 

olägenheter till följd av skadan. Denna bestämmelse rymmer alltså ersättning 

för ideella skador. 

 

Det brukar sägas att det finns två metoder att använda sig av för att få 

ersättning för skada som inte faller under vedertagna regler om ekonomisk 

                                                
48 Schultz 2007/08, s. 140-142. 
49 Schultz 2011, s. 217. 
50 Hellner och Radetzki, s. 341 f. 
51 Se avsnitt 3.2.5. 
52 Se avsnitt 5.1. 
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skada. En metod är att visa att det finns lagstöd eller stöd i avtal. En annan 

metod är att bestämma den ekonomiska skadan på ett sätt så att de skador som 

ligger på gränsen till icke-ekonomiska jämställs med de som är tydligt 

ekonomiska. En sådan metod kan vara användbar vid sakskada eftersom reg-

lerna för sakskada inte ger stöd för ersättning för ideell skada.53 

3.1.2 Skadestånd för kränkning enligt 2:3 skadeståndslagen 
Ersättning för kränkning kräver inte att någon fysisk skada har uppkommit.54 I 

2:3 SkL anges att skadestånd ska utgå för kränkning. Enligt paragrafen gäller 

att den som allvarligt kränker någon genom brott som innefattar angrepp mot 

dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen 

innebär. Möjligheten till skadestånd är som framgår kopplad till särskilda brott, 

nämligen brott som innefattar angrepp mot den kränktes person, frihet, frid 

eller ära. Förutom att kränkningen ska vara orsakad genom brott gäller också 

att kränkningen ska vara av allvarlig natur för att kränkningsersättning ska 

kunna utgå.55  

 

Det går att utdöma ersättning för kränkning även utan stöd av 2:3 i SkL. Det 

kan exempelvis ske i enlighet med speciallagstiftning på olika områden. Det 

kan även ske enligt 3:2 SkL där stat och kommun kan bli ansvariga när någon 

kränks på så sätt som anges i 2:3 SkL genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning.56 Skadestånd för stat och kommun är vad som främst 

kommer att diskuteras fortsatt i uppsatsen eftersom fri- och rättigheterna i 2 

kap. RF gäller gentemot det allmänna57. Möjligheten att göra stat och kommun 

skadeståndsansvariga för kränkningar av Europakonventionen diskuteras i 

avsnitt 3.2.4. 

 

Något kort kan sägas om bestämmandet av ersättningen för kränkning. 

Ersättningen för skadan bedöms väsentligen efter objektiva grunder.58 Enligt 

5:6 SkL ska skadestånd med anledning av kränkning bestämmas efter vad som 
                                                
53 Angående detta stycke, se Hellner och Radetzki, s. 343. 
54 Bengtsson och Strömbäck, kommentaren till 2:3, under rubriken: Allmänt. 
55 Hellner och Radetzki, s. 74-76. 
56 Hellner och Radetzki, s. 78. 
57 Se avsnitt 2.3.1 
58 Bengtsson och Strömbäck, kommentaren till 2:3, under rubriken: Allmänt. 
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är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Särskilt ska beaktas 

om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att 

framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med särskilda 

svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett 

beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att väcka allmän upp-

märksamhet. På yrkande av den kränkte kan den som är skadeståndsskyldig 

åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet. 

3.1.3 Skadestånd för kränkning enligt 3:2 skadeståndslagen 
Enligt 3:2 SkL ska staten eller en kommun ersätta personskada, sakskada eller 

ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndig-

hetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 

och skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2:3 SkL 

genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. Ansvar för 

kränkning förutsätter således brott av sådant slag som anges i 2:3 SkL.59 Det 

krävs också vållande, det vill säga fel eller försummelse, för att skadestånds-

skyldighet ska kunna uppstå för stat eller kommun.60 Enligt paragrafen krävs 

det också det är fråga om myndighetsutövning. Ett utmärkande drag för 

myndighetsutövning är att det är fråga om beslut eller åtgärder som har 

rättsverkningar för den enskilde, vilka ytterst inträder i kraft av samhällets 

makt över medborgarna.61 

 

Dessa ovan angivna begränsningar i skadeståndsansvaret för det allmänna gör 

att vissa fall av kränkningar inte faller inom ramen för stadgandet. Har en 

kränkning exempelvis skett utan att brott eller utan att myndighetsutövning 

förekommit faller handlandet utanför bestämmelsens räckvidd. 

3.1.4 Skadestånd för kränkning av Europakonventionen 
Carl Axel Petri skrev en gång angående Europakonventionen att ”[n]är man var 

domare i Sverige på 1960-talet och någon åberopade Europakonventionen, 

                                                
59 Hellner och Radetzki, s. 412. 
60 Bengtsson och Strömbäck, kommentaren till 3:2, under rubriken: Allmänt. 
61 Prop. 1972:5, s. 498. 
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ansåg man honom antingen som rättshaverist eller galning” 62 . Idag är 

Europakonventionen en del av svensk rätt och den allmänna uppfattningen är 

annorlunda. Europakonventionen spelar en betydligt mer framträdande roll i 

vårt rättssystem och domstolarna tillämpar Europakonventionen alltmer flitigt. 

Detta har bland annat resulterat i att skadestånd har utdömts för kränkning av 

Europakonventionen i flera fall.63  

 

Skadestånd som döms ut av nationell domstol 

Som nämndes i föregående stycke har skadestånd utdömts för kränkning av 

Europakonventionen i flera svenska rättsfall. I dessa fall har ideellt skadestånd 

dömts ut utan stöd i SkL eller annan lag. Angående detta kan påpekas att vid 

utdömande av skadestånd på grund av kränkning av Europakonventionen kan 

hävdas att det visst finns lagstöd, nämligen Europakonventionen, som är 

svensk lag. Europakonventionen tillhandahåller dock inte någon regel som 

innebär att man utifrån konventionens regler kan utdöma skadestånd i ett 

nationellt system.64 I den meningen har alltså skadestånden därför utdömts utan 

stöd i lag. 

 

Fallet NJA 2005 s. 462 gällde den skadelidandes rätt till rättegång inom skälig 

tid enligt art. 6.1 Europakonventionen, och staten ålades ansvar för att denna 

rättighet hade kränkts.65 I NJA 2007 s. 295 konstaterade Högsta domstolen 

(HD) att den princip om rätt till skadestånd som HD lade fast i 2005 års 

rättsfall, beträffande rätten till rättegång inom skälig tid, även måste gälla 

beträffande de fri- och rättigheter som avhandlas i art. 5 i Europakonventionen, 

för vilka artikeln uttryckligen föreskriver en rätt till skadestånd. HD skriver i 

sitt avgörande att tingsrätten kan ålägga staten att betala skadestånd utöver vad 

som följer av SkL i den mån det behövs för att Sverige ska uppfylla sina 

förpliktelser enligt art. 5.5 i Europakonventionen.  

 

                                                
62 Petri, s. 67. 
63 Se exempelvis NJA 2005 s. 462 och NJA 2007 s. 584. 
64 Schultz 2011, s. 223 fotnot 21. 
65 Bengtsson och Strömbäck, kommentaren till 2:3, under rubriken: Allvarlig kränkning. 
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I NJA 2007 s. 584 läkarundersöktes tre barn utan lagstöd. Beslutet om 

läkarundersökningen fattades av polismyndighet på grund av misstanke om 

sexualbrott. Beslutet ansågs strida mot art. 8 i Europakonventionen och staten 

ålades att betala skadestånd till barnen och föräldrarna. HD anses i fallet ha 

slagit fast att rätt till skadestånd har generell giltighet för Europakonventionens 

samtliga fri- och rättigheter.66 Även i NJA 2009 N 70 har HD funnit att det 

numera som allmän princip gäller, att i den mån Sverige har en förpliktelse att 

gottgöra överträdelser av Europakonventionen genom en rätt till skadestånd, 

och denna förpliktelse inte kan uppfyllas genom en tillämpning av nationell 

skadeståndsrätt ens efter en fördragskonform tolkning, så får förpliktelsen 

uppfyllas genom att skadestånd döms ut utan särskilt lagstöd. Även kommuner 

kan göras ansvariga för kränkningar av Europakonventionen.67 

 

Att rätten till skadestånd har generell giltighet för Europakonventionens 

samtliga artiklar behöver dock inte innebära att alla kränkningar av samtliga 

artiklar alltid berättigar till skadestånd. Enligt Andersson kan den ”rang-

ordning” som artiklarna har i Europakonventionens numrering ge viss ledning 

för vilka som är absoluta skadeståndskandidater samt för nivåerna.68  

 

De fall som omnämns gäller ansvar för det allmänna och det är reglerna om det 

allmännas ansvar som under senare år förändrats på ett viktigt sätt. I dessa fall 

har HD hänvisat till art. 13 i Europakonventionen, som föreskriver att var och 

en vars fri- och rättigheter enligt Europakonventionen har kränkts ska ha 

tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet.69 Artikeln 

innebär att Sverige har en skyldighet att tillhandahålla juridiska instrument som 

den kränkte kan använda sig av för att försöka få upprättelse eller reparation 

och ett exempel på ett sådant instrument är skadestånd.70 

 

 

 

                                                
66 Mielnicki, s. 358 och Kleineman, s. 556. 
67 Se NJA 2009 s. 463. 
68 Andersson, s. 570. 
69 Bengtsson och Strömbäck, kommentaren till 3:2, under rubriken: Inverkan av Europarätten. 
70 Schultz 2011, s. 223 f. 
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Något skadestånd har dock inte kunnat ådömas enskild för kränkning av 

Europakonventionen, se NJA 2007 s. 74771. I målet hade en kvinna anmält till 

Trygg-Hansa att hon drabbats av en whiplashskada i en trafikolycka. Trygg-

Hansa spanade på kvinnan för att kontrollera riktigheten av hennes uppgifter 

om besvären till följd av olyckan. Kvinnan stämde försäkringsbolaget och 

gjorde gällande att den spaning som bedrivits hade utgjort en kränkning av 

hennes rätt till privatliv enligt art. 8 i Europakonventionen, och att Trygg-

Hansa var skadeståndsskyldigt för den skada som kränkningen innebar i 

enlighet med nämnda artikel, i kombination med art. 13. HD kom fram till att 

Trygg-Hansa inte kunde åläggas att betala skadestånd. Skälen till detta byggde 

på att Europakonventionen inte medför förpliktelser för enskilda, den 

innehåller inga regler som uttryckligen ålägger enskilda några skyldigheter, än 

mindre föreskriver Europakonventionen att enskilda kan vara skyldiga att 

betala skadestånd. HD lägger också vikt vid att enskilda ska ha möjlighet att 

förutse de rättsliga följderna av sitt handlande. Det kan vara svårt för enskilda 

att förutse vad som kan strida mot art. 8 i Europakonventionen och det skulle 

vara överraskande för den enskilde om hon eller han ålades en skadestånds-

skyldighet som inte framgår vare sig av Europakonventionens text eller av 

Europadomstolens praxis. 

 

Ansvaret gäller också troligtvis enbart, eller i stort sett enbart, för stat och 

kommun vid myndighetsutövning. HD har åberopat värdet av en ordning som 

stämmer med ansvaret enligt 3:2 SkL.72 Här kan nämnas att det i betänkande 

SOU 2010:87 uppkommit förslag på nya regler om det allmännas ansvar för 

överträdelse av Europakonventionen. I betänkandet återfinns inte någon 

begräsning till myndighetsutövning.73 Utredningens huvudsakliga uppgift var 

att analysera i vilka fall staten, till följd av art. 13 i Europakonventionen, är 

skyldig att ekonomiskt ersätta den som drabbats av en kränkning av 

Europakonventionen.74 I betänkandet gavs det som sagt förslag på reglering av 

                                                
71 Se Schultz 2011, s. 230-236, för en diskussion kring om detta fall helt utesluter möjligheten 
att Europakonventionen ger horisontell effekt. 
72 Bengtsson och Strömbäck, kommentaren till 3:2, under rubriken: Inverkan av Europarätten. 
73 Se SOU 2010:87. 
74 SOU 2010:87, s. 265 f. 
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det allmännas ansvar vid kränkning av Europakonventionen. Enligt förslaget 

skulle en sådan reglering införas i 3:3 SkL.75 

 

Som vi sett ovan har Europakonventionen de senaste åren fått stor betydelse 

för enskilda när det gäller att få skadestånd för kränkningar av fri- och 

rättigheter. Enligt Schultz är det inte förvånande att skadeståndet är vad som 

blev nyckeln till utvecklandet av ett rättighetsskydd. Han menar att det finns en 

överlappning mellan skadeståndsrättens grundläggande värderingar och de 

värderingar som bygger upp rättighetstanken och han kopplar samman detta 

med vad som brukar kallas korrektiv rättviseteori.76 

 

Enligt Schultz kan skadeståndsrätten förklaras utifrån korrektiv rättviseteori77. 

Man utgår från att det finns normativt samspel som syftar till att hitta en balans 

mellan största möjliga utrymme för individuell handlingsfrihet och individuell 

säkerhet och trygghet, i vilket skadeståndsrättsliga principer, såsom culpa och 

skada, ingår. I denna förklaring är skadeståndet ett remedium som ska återställa 

balansen när den bryts, om A tagit för stora risker på B:s bekostnad ska A 

ersätta i förhållande till hur hårt det otillåtna risktagandet drabbat B.78 

 

Schultz menar att den korrektiva rättvisan är den bästa teoretiska förklaring till 

skadeståndsrätten som finns att tillgå, även om han ser ett stort glapp mellan 

den praktiska traditionella skadeståndsrättens fenomen och denna abstrakta 

teori. Däremot är den konventionsbaserade skadeståndsrätten lättare att se på 

utifrån denna korrektiva rättviseförklaring. Han beskriver det så att ”[f]örenklat 

uttryckt så utgår teoribildningen från att anledningen till att vi har en rätt att 

inte bli skadade är för att vi har vissa rättigheter”. Skadeståndsrätten tar dessa 

rättigheter för givna som skyddade positioner och om dessa inte respekteras ger 

det den drabbade rätt till upprättelse för skadan.79 

 

                                                
75 SOU 2010:87, s. 53. 
76 Schultz 2011, s 228. 
77 För en utförligare diskussion om korrektiv rättviseteori se Schultz 2007, s 150 -172. 
78 Schultz 2011, s. 229. 
79 Schultz 2011, s. 229. 
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Andersson är dock av annan åsikt och menar att i den reellt praktiserande 

skadeståndsrätten fungerar det inte så att alla som är orsak till en skada ska 

återställa den. Därför kan inte den korrektiva rättvisan förklara skadestånds-

rättens ändamålsenliga fungerande i de många fall där den skadevållande inte 

behöver ersätta skadan, utan där den skadelidande själv får bära skadan.80  

 

Skadestånd som döms ut av Europadomstolen 

Även Europadomstolen kan utdöma skadestånd för kränkning av Europa-

konventionen. Om Europadomstolen vid sin rättsliga bedömning finner att en 

kränkning av en rättighet i Europakonventionen är för handen kan den utdöma 

skadestånd (just satisfaction) enligt art. 41 i Europakonventionen. Detta är 

vanligt förekommande, men det händer också att domstolen anser att ett 

konstaterande av att en rättighetskränkning har skett är tillräcklig gottgörelse.81 

Dessa fall är sådana när kränkningen av Europakonventionen varit av formell 

art och är av mindre betydelse för klaganden.82  

4 Domstolarna och fri- och rättighetsskyddet 
I detta kapitel diskuteras den roll som domstolarna spelar för fri- och 

rättighetsskyddet. Till att börja med redogörs för domstolarnas rättsskapande 

funktion. Sedan följer ett avsnitt om lagprövningsrätt, eftersom denna är nära 

sammankopplad med skyddet för fri- och rättigheterna. 

4.1 Domstolarnas roll och deras rättsskapande funktion 
Enligt 1:8 RF finns för rättsskipningen domstolar och för den offentliga 

förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Domstolarna 

ska oberoende av regering och riksdag tillämpa rätt.83 De föreskrifter som 

reglerar domstolarnas uppgifter får konstitutionell betydelse eftersom dessa 

                                                
80 Andersson, s. 53. 
81 Danelius, s. 33 f. Se exempelvis Hatton m.fl. mot Storbritannien, dom den 8 juli 2003, och 
Sciacca mot Italien, dom den 11 januari 2005. 
82 Danelius, s. 55. 
83 Holmberg m.fl., kommentaren till 1:8, under rubriken: Domstolar och 
förvaltningsmyndigheter. 
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samtidigt sätter de yttre gränserna för de politiska organens kompetens-

områden.84  

 

Oberoende och opartiska domstolar ska resultera i ett skydd för de enskilda 

medborgarna.85 Domstolarnas självständighet i dömandet skyddas av 11:4 RF, 

vilken hindrar riksdagen från att överpröva domstolars domar och förvaltnings-

myndigheters beslut.86 I 11:3 RF finns ett förbud för myndigheter och riksdag 

att bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall eller hur en rättsregel 

ska tillämpas i ett särskilt fall.  
 

Förenklat kan sägas att domstolarnas uppgifter är att tillämpa de folkvaldas 

stiftade lagar, lösa konflikter mellan parter och vara straffrättsskipande.87 Det 

är domstolarnas uppgift att värna rättsstaten och de enskilda medborgarnas fri- 

och rättigheter. Domstolarna har också till uppgift att lagpröva föreskrifter när 

det är nödvändigt och domstolarna ansvarar även för rättsskapande uppgifter, 

exempelvis är de högsta domstolarna prejudikatinstanser.88 I sina rättsskapande 

uppgifter får domstolarna fylla ut luckor och jämka inkonsekvenser eftersom 

lagstiftaren i sina formuleringar inte kan täcka hela den verklighet som rätten 

ska reglera.89 Domstolarna ger också ett konkret innehåll till rätten genom 

utfyllnad av ramlagstiftning.90 

 

Även när domstolarna utövar lagtolkning så ger de rätten innehåll genom 

tillämpning i konkreta fall, till exempel med hjälp av regelns ordalydelse. Vid 

lagprövning prövar domstolarna en föreskrift mot en högre norm, och detta 

innebär ofta att innebörden av grundlagsregler, som kan vara allmänt 

utformade, får bestämmas med hjälp av lagtolkningsprinciper.91 

                                                
84 Holmberg m.fl., kommentaren till 1:8, under rubriken: Domstolar och 
förvaltningsmyndigheter. 
85 Prop. 2009/10:80, s. 126. 
86 Nergelius 2014, s. 285 f. 
87 Bull 1999/2000, s. 104.  
88 Angående detta stycke se prop. 2009/10:80, s. 126. 
89 Bull 1999/2000, s. 105.  
90 Bull 1999/2000, s. 106. 
91 Angående detta stycke se Bull 1999/2000, s. 106.  
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4.2 Domstolarnas lagprövningsrätt 

4.2.1 Lagprövning enligt 11:14 regeringsformen 
Domstolarnas lagprövningsrätt92 finns reglerad i 11:14 RF.93 Enligt bestämmel-

sen ska en domstol som finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse 

i grundlag eller annan överordnad författning inte tillämpa föreskriften. 

Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har 

åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövningen ska särskilt beaktas att 

riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. 

 

Med stöd av 2:19 RF och med tillämpning av 11:14 RF kan domstolar även 

underlåta att tillämpa föreskrifter vilka inte är förenliga med Sveriges åtag-

anden enligt Europakonventionen.94 

 

Följden av en konstaterad lagsstridighet blir inte att föreskriften ifråga 

ogiltigförklaras, utan vad som sker är att domstolen underlåter att tillämpa den 

i aktuellt fall.95 Lagstridigheten kan få stor påverkan i målet i det enskilda 

fallet, men en konstaterad lagstridighet har följaktligen bara verkan parterna 

emellan.96 I Sverige tillämpas lagprövningsrätten enligt amerikansk modell, 

vilken brukar beskrivas som decentraliserad, där i princip alla domstolar har 

lagprövningsrätt. Detta skiljer sig från länder där man har en särskild för-

fattningsdomstol som bedömer en lags grundlagsenlighet oberoende och 

fristående från ett konkret fall.97  

 

Uppenbarhetskravet 

Tidigare var det så att ett en föreskrift som regeringen eller riksdagen hade 

beslutat endast skulle åsidosättas om felet ifråga var uppenbart. Innan 

                                                
92 Andra begrepp kan anses passa bättre, såsom normprövning, se t.ex. Holmberg m.fl., 
kommentaren till 11:14, under rubriken: Lagprövning, eller föreskriftsprövning, se Lagerqvist 
Veloz Roca 1999, s. 303. 
93 I 12:10 RF finns motsvarande bestämmelse för andra offentliga organ än domstolar. 
94Holmberg m.fl., kommentaren till 2:19, under rubriken: Europakonventionens 
konstitutionella status. 
95 Algotsson, s 153. 
96 Nergelius 1996, s. 143.  
97 Nergelius 1996, s. 143 f. 
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lagprövningsrätten infördes angavs i förarbetena98 till 1974 års RF att praxis 

kunde sägas innebära att en myndighet hade rätt - och skyldighet - att i sin 

rättstillämpande verksamhet sätta åt sidan en föreskrift som stred mot en 

bestämmelse i en författning av högre konstitutionell valör. För att sätta åt 

sidan en bestämmelse i lag krävdes dock att den ifrågasatta lagen stod i 

uppenbar strid med en klar bestämmelse i grundlag.  

 

När lagprövningsrätten sedan infördes stadgade 11:14 RF att om en domstol 

eller annat offentligt organ fann att en föreskrift stod i strid med en 

bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad 

ordning i något väsentligt hänseende hade åsidosatts vid dess tillkomst, fick 

föreskriften inte tillämpas. Om riksdagen eller regeringen hade beslutat 

föreskriften skulle tillämpning endast underlåtas om felet var uppenbart.99 Det 

uppenbarhetskrav som påtalats i förarbetena blev således en del av paragrafen 

vid lagstiftandet. 

 

På förslag av Grundlagsutredningen100 (GLU) godtog riksdagen dock senare att 

uppenbarhetskravet togs bort.101 I avsnitt 6.6 diskuteras lagprövningsrätten och 

borttagandet av uppenbarhetskravet som ett led i fri- och rättigheternas 

utveckling i samband med en analys av lagstiftarens strävan att utveckla fri- 

och rättighetsskyddet. 

5 Två prejudicerande fall på området 

5.1 Medborgarskapsfallet, NJA 2014 s. 323 
Bakgrunden till NJA 2014 s. 323 (Medborgarskapsfallet) är att Skatteverket i 

Stockholm, den 8 maj 2002, beslutat att från och med samma dag ändra 

registrerad uppgift om en persons medborgarskap i folkbokföringsdatabasen. 

Personen, BP, registrerades då som medborgare i Storbritannien istället för i 

Sverige. Anledningen till detta var en dom i Solna tingsrätt den 16 oktober 

                                                
98 Prop. 1973:90, s. 200 f.  
99 Nergelius 2014, s. 244. 
100 SOU 2008:125, s. 381. 
101 Holmberg m.fl., kommentaren till 11:14 under rubriken: Uppenbarhetskravet. 
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2000 i vilken tingsrätten förklarat att den person som sedan BP:s födsel 

antagits vara hans far inte var det.  

 

BP hade förvärvat sitt svenska medborgarskap vid födseln eftersom den person 

man trodde var hans far var svensk medborgare. Skatteverket menade att BP 

till följd av tingsrättens dom förlorat sitt svenska medborgarskap. BP 

överklagade Skatteverkets beslut i tre instanser, först i Regeringsrätten (numera 

Högsta förvaltningsdomstolen) bifölls hans överklagande i dom den 8 

november 2006 (RÅ 2006 ref. 73). Regeringsrätten kom fram till att BP 

förvärvat sitt svenska medborgarskap när han föddes i ett äktenskap där 

mannen var svensk medborgare. Vidare konstaterades att det i 2:7 RF saknas 

en förlustgrund för den situationen att någon förklaras inte vara biologisk far 

till en medborgare. Frågan fick därför avgöras mot bakgrund av allmänna 

rättsprinciper och särskilt med beaktande av bestämmelserna i 2:7 RF. Dessa 

bestämmelser ansågs utesluta, bortsett från de situationer som särskilt 

lagreglerats, att någon mot sin vilja fråntas sitt svenska medborgarskap. Det 

kunde inte komma ifråga att i vissa situationer bringa ett svenskt 

medborgarskap att upphöra genom att fingera att något medborgarskap aldrig 

kommit till stånd102. BP registrerades åter som svensk medborgare den 20 

november 2006.  

 

I Medborgarskapsfallet yrkar BP att han ska få 150 000 kronor i ersättning av 

staten. Som grund för detta har han åberopat att han har utsatts för en 

rättighetskränkning genom att han mellan den 8 maj 2002 och den 8 november 

2006 varit berövad sitt svenska medborgarskap. Han har i och med 

kränkningen lidit ideell skada som han har rätt att få ersättning för från staten 

genom; 

a. en direkt tillämpning av 2:7 RF, alternativt i kombination med en analog 

tillämpning av Europaunionsrätten, EES-rätten och Europakonventionsrätten 

som ger drabbade i princip rätt till skadestånd för kränkning av enskilda 

rättigheter även om uttryckligt lagstöd saknas eller alternativt i kombination 

med en allmän skadeståndsrättslig princip om att rätt till skadestånd föreligger 

                                                
102 För en diskussion angående detta, se Lagerqvist Veloz Roca 2006/07. 
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när en skada drabbar ett intresse som skyddas av en lagfäst eller oskriven 

handlingsnorm; 

b. artikel 8 i Europakonventionen och artikel 3 i första tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen.  

 

Staten bestred käromålet och åberopade som grund för detta bland annat 

följande. Enskilda kan inte grunda ersättningsanspråk på 2:7 RF eftersom 

regeln inte föreskriver någon rätt till skadestånd. Jämförelsen med 

Europaunionsrätten, EES-rätten och Europakonventionsrätten är inte adekvat 

och den åberopade allmänna skadeståndsrättsliga principen utgör inte en 

självständig grund för skadestånd utan är en begränsningsregel som syftar till 

att begränsa den skadeståndsberättigade kretsen. Staten framhåller också att art. 

8 i Europakonventionen inte har överträtts samt att BP kunnat begränsa sin 

skada genom att ansöka om skriftlig medborgarskapsförklaring eller genom att 

ansöka om nytt medborgarskap. 

 
BP vinner inte framgång varken i tingsrätten eller hovrätten. Båda instanserna 

anser det inte vara möjligt att grunda en rätt till ersättning på 2:7 RF. Vid 

prövningen i HD blir utgången annorlunda och i domskälen anges följande av 

intresse. Medborgarskapet kan sägas representera det formella medlemskapet i 

det svenska samhället och det utgör själva grunden för folkstyrelsen. 

Medborgarskapet utgör den grundläggande förutsättningen för den enskildes 

rätt att delta i val till riksdagen och för den enskildes möjlighet att påverka hur 

den offentliga makten ska utövas av de folkvalda. Medborgarskapet är också 

en förutsättning för sådana offentliga anställningar och uppdrag som utgör de 

mest påtagliga delarna av statens maktutövning, såsom exempelvis polis-

yrkena. En överträdelse i ett enskilt fall av förbudet i 2:7 st. 2 RF betar den 

drabbade de rättigheter som följer av medborgarskapet. HD framhåller att en 

sådan överträdelse har skadeverkningar som inte låter sig värderas efter en 

allmän måttstock. Även om bestämmelsen i första hand riktar sig till 

lagstiftaren och myndigheter, utgör en överträdelse av den ett sådant avsteg 

från statsskickets grunder att överträdelsen även bör kunna åberopas av den 

enskilde som grund för skadeståndsskyldighet för staten. 
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HD konstaterar att utgångspunkten i svensk rätt anses vara att det krävs särskilt 

lagstöd för att en rätt till ersättning för ideell skada ska anses föreligga och att 

det saknas bestämmelser som ger den enskilde rätt till sådan ersättning vid 

överträdelse av 2:7 st. 2 RF. Men HD menar ändå att en överträdelse av 

bestämmelsen är av sådant slag att övervägande skäl talar för att ideellt 

skadestånd ska kunna dömas ut av domstol. Någon direkt överföring av normer 

för ersättningsbestämning som gäller för annan reglering, såsom enligt 2:3 

SkL, låter sig inte göras i detta fall. Någon direkt vägledning kan heller inte 

hämtas från de normer som har utvecklats för bestämning av ersättning som 

ska utgå för ideell skada vid brott mot Europakonventionen. Utgångspunkten 

för bestämningen av skadan vid överträdelse av 2:7 RF bör, såsom vid 

ersättning för annan ideell skada, vara en på etiska och sociala värderingar 

baserad skönsmässig bedömning av den skada som typiskt sett kan anses ha 

uppkommit. Vid bedömningen bör beaktas de syften som motiverar att 

ersättning ska utgå samt överträdelsens varaktighet. HD bestämmer skade-

ståndet till 100 000 kronor i detta fall med hänvisning till att överträdelsen 

varat under lång tid samt att det gäller en grundläggande rättighet.  

5.2 Torne älv-fallet, NJA 2014 s. 332 
Fallet NJA 2014 s. 332 (Torne älv-fallet) handlar om några yrkesfiskare vilka 

för talan mot staten och yrkar att det ska fastställas att de har rätt till ersättning 

enligt 2:18 (numera 2:15) RF, för den ekonomiska förlust som kan ha 

uppkommit till följd av ett fiskeförbud i Torne älv som infördes i en förordning 

år 1997. Fallet kan sägas vara det senaste i en serie fall gällande fiske i Torne 

älv. Det kan därför vara av intresse att först gå igenom tre tidigare fall, vilket 

därför kommer göras i det följande. 

 

I fallet NJA 1996 s. 370 åtalades en person för att ha bedrivit fiske under tid då 

detta var förbjudet enligt en föreskrift meddelad av den Finsk-svenska 

gränsälvskommissionen. Rätten för denna kommission att meddela sådan 

föreskrift hade dock tillkommit genom en förordning av regeringen som inte 

grundats på beslut av riksdagen, vilket var den ordning som föreskrevs i 10:5 

RF. Stadgad ordning för sådan överlåtelse ansågs i väsentligt hänseende ha 

blivit åsidosatt och felet ansågs vara uppenbart. HD ogillade åtalet eftersom 
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föreskriften, med hänvisning till 11:14 RF, inte fick tillämpas.  

 

Av intresse för ämnet för uppsatsen är att den åtalade i målet anfört bland annat 

att det föreskrivna fiskeförbudet utgör ett grundlagsstridigt intrång i hans 

äganderätt till fiskevatten. Riksåklagaren å sin sida förnekade att fiskeförbudet 

skulle utgöra ett grundlagsstridigt intrång i enskilds äganderätt och anförde att 

bestämmelsen om egendomsskydd i 2:18 RF inte omfattar inskränkningar av 

det slag som målet gällde. Dessa resonemang berörs dock inte i HD:s domskäl, 

skälen till detta är svåra att spekulera i, måhända berodde det på att rätten 

ansåg att det inte var nödvändigt eftersom åtalet ogillades på annan grund.  

 

I det andra fallet om Torne älv, NJA 2001 s. 210, var den avgörande frågan i 

målet om regeringens beslut i en förordning från 1987, att bemyndiga samma 

kommission att föreskriva vissa begränsningar och förbud för fisket inom 

Torne älvs fiskeområde, utgjort myndighetsutövning i den mening som avses i 

3:2 SkL. Justitiekanslern (JK) hade nämligen hävdat att så inte var fallet. 

Kärandena, som var fiskare, gjorde gällande att de lidit ekonomisk skada till 

följd av de förbud och andra begränsningar av fisket som beslutats av 

kommissionen med stöd av 1987 års förordning. Staten var enligt rätten 

skyldig att ersätta kärandena för den skada de kunde ha lidit till följd av 

beslutet om bemyndigande, vilket ansågs vara myndighetsutövning i den 

mening som avses i 3:2 SkL.  

 

I NJA 2010 s. 8 var frågan i målet om staten var skyldig att betala ersättning 

för ren förmögenhetsskada, bestående i uteblivna intäkter från fiske, till en 

yrkesfiskare som rättat sig efter de ovan nämnda föreskrifterna meddelade av 

kommissionen med stöd av en förordning från 1987. Avgörande för detta var 

om käranden lidit någon skada med anledning av bemyndigandet och hur stor 

denna skada i så fall var. I fallet ansåg HD att käranden inte lyckats visa att han 

lidit sådan skada som hans talan avsåg. Hans käromål ogillades därför.  

 

Någon diskussion om fri- och rättigheterna i 2 kap. RF förs inte i domskälen i 

detta mål och käranden anför att hans talan inte grundar sig på att föreskrifterna 

strider mot egendomsskyddet enligt 2:18 RF. Men käranden ansåg ändå att 



 29 

frågan om hans rätt till ersättning för regeringens felaktiga handlande bör ses i 

ljuset av att den beslutade möjligheten att begränsa fisket i sig, var sådan att 

den bör grunda en ersättningsrätt för honom och andra berörda fiskare. 

 

För att nu återkomma till NJA 2014 s. 332 kan sägas att i detta fall spelade 

2:18 RF en mer framträdande och avgörande roll. Kärandena i målet hade 

anfört att det fiskeförbud som infördes i en förordning 1997 var en rådighets-

inskränkning som avsevärt försvårade markanvändningen inom berörda delar 

av de fastigheter som hade fiskerätt och orsakade skada som var betydande i 

förhållande till värdet av aktuella delar av fastigheterna. De ansåg därför att 

markägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten hade rätt till 

ersättning för sina skador med stöd av 2:18 RF st. 2 men. 2 i dess lydelse före 

den 1 januari 2011. Staten bestred detta och hävdade bland annat att enskilda 

inte kan grunda någon rätt till ersättning direkt på bestämmelsen i 2:18 RF, 

varför talan inte kunde bifallas. 

 

Enligt den lydelse som 2:18 RF hade efter 1 januari 2005 och före 1 januari 

2011 gäller följande. Enligt 2:18 st. 1 RF är varje medborgares egendom 

tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller 

till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogade. Vidare ska 

ingen tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller 

byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

 

Enligt 2:18 st. 2 RF ska den som genom expropriation eller annat sådant 

förfogande tvingas avstå sin egendom vara tillförsäkrad ersättning för 

förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna 

inskränker användningen av mark eller byggnad på ett sådant sätt att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada 

uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 

fastigheten. Slutligen föreskrivs att ersättningen ska bestämmas enligt grunder 

som anges i lag.  

 

Av intresse är också att numera, enligt ett tredje stycke i 2:15 RF, gäller att vid 

inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker på grund av 
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hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av 

lag i fråga om rätt till ersättning. 

 

HD konstaterar att före 1995 fanns det ingen uttrycklig reglering av 

egendomsskyddet vid rådighetsinskränkningar. Med hänvisning till förarbetena 

sägs att den reglering som infördes i 2:18 RF inte skulle utvidga 

ersättningsrätten i förhållande till redan gällande regler. RF skulle endast ange 

huvudprinciperna, inte precisera beräkningsnormerna för ersättningen vid 

rådighetsinskränkningar. 103  Det framhålls även att av uttrycket ”vara 

tillförsäkrad” (ersättning) får det anses framgå att bestämmelsen i första hand 

riktar sig till lagstiftaren samt att den inte synes vara avfattad för att direkt 

kunna tillämpas i domstol som en regel om rätt till ersättning i det enskilda 

fallet. Bestämmelsen ger istället uttryck för den princip som riksdagen ska 

respektera vid lagstiftning på området och förutsätter ytterligare överväganden 

för den lagstiftning som ska ge rätt till ersättning. Vidare sägs att 2:18 st. 2 RF 

får anses ge uttryck för en allmän rättsgrundsats om rätt till ersättning vid 

rådighetsinskränkningar i vissa fall. Det är också denna allmänna rättsgrund-

sats som HD menar får vara avgörande för frågan om ersättning för de aktuella 

rådighetsinskränkningarna. Med hänvisning till att familjerna i detta fall under 

lång tid bedrivit fiske utan några omfattande begränsningar och det förhållande 

att de i praktiken blivit mer eller mindre beroende av fisket för sin försörjning 

och därför inrättat sina liv efter detta, ansåg HD att det rådde ett 

missförhållande mellan det allmännas fördel och den belastning klagandena 

fick utstå. Vid en intresseavvägning utgjorde fiskerestriktionerna en sådan 

väsentlig begräsning i deras verksamhet att de var berättigade till ersättning.  

Detta trots att den principiella utgångspunkten att ersättning normalt inte utgår 

vid inskränkningar av miljöskyddsskäl.  

 

Eftersom anledningen till att det inte bedrevs ett lagligt fiske av klagandena år 

1997 var inskränkningarna från 1987, som baserades på ett grundlagsstridigt 

bemyndigande som inte fick tillämpas, ser HD detta inte som ett hinder mot att 

                                                
103 Se prop. 1993/94:117 s. 17 f. 
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staten blir ersättningsskyldig. Slutsatsen blir därför att staten är ersättnings-

skyldig gentemot klagandena för den ekonomiska förlust som kan ha 

uppkommit för klagandena till följd av de fiskeförbud som infördes med stöd 

av 1997 års förordning. 

5.3 En rättsfallskommentar 
I de båda refererade fallen blir HD:s slutsats att de enskilda har rätt till 

ersättning för att staten har kränkt deras i 2 kap. RF grundlagsskyddade 

rättigheter. I Medborgarskapsfallet döms ett ideellt skadestånd ut om 100 000 

kronor medan det i Torne älv-fallet var fråga om fastställelsetalan. HD 

fastställer att staten är ersättningsskyldig gentemot klagandena för den 

ekonomiska förlust som kan ha uppkommit för dem. Rättsfallen öppnar upp för 

en möjlighet för enskilda att hävda sina fri- och rättigheter i RF och få 

skadestånd. I den rättsvetenskapliga debatten råder det delade meningar om 

huruvida denna utveckling är välkommen och om det är domstolens uppgift att 

ta detta första steg. 

 

I båda målen byggde statens argumentation i första hand på att enskilda inte 

kan grunda någon rätt till ersättning direkt på bestämmelserna i 2 kap. RF, 

närmare bestämt på 2:7 RF och 2:18 RF. Staten ansåg därför att talan i 

respektive fall inte kunde bifallas.  

 

Något kan här sägas om att vid utdömande av skadestånd för fri- och 

rättighetskränkningar är det inte en traditionell skadeståndsgrund som används, 

det är förhållandena på den skadelidandes sida som hamnar i fokus, inte frågan 

om culpa eller arten av svarandens verksamhet.104 I Medborgarskapsfallet blir 

det särskilt tydligt att det är den skadelidandes situation som är av betydelse 

och att det vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter i Europa-

konventionen, och även i RF, inte är förhållandena på den skadevållandes sida 

som är avgörande.105 Att bedömningen på detta sätt skiljer sig från ett resone-

mang enligt SkL gör att det kan uppstå komplikationer när det vore önskvärt att 

egentligen tillämpa, eller i vart fall ta ledning av, SkL. Det har dock framförts 
                                                
104 Bengtsson 2011, s. 608. 
105 Mörk och Hermansson, s. 509. 
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att problematiken inte ska överdrivas, i slutändan blir resultatet vid bedöm-

ningen av om skadestånd ska utgå för en fri- eller rättighetskränkning ofta 

samma som vid en vanlig culpabedömning106. 

5.3.1 Medborgarskapsfallet 
I Medborgarskapsfallet inleder HD med att säga att i RF finns de 

grundläggande bestämmelserna om hur statsskicket är organiserat och att där 

regleras också enskildas fri- och rättigheter. HD håller sig relativt kort vad 

gäller möjligheten att åberopa 2:7 RF som grund för ersättning, men säger ändå 

att en överträdelse av bestämmelsen utgör ett sådant avsteg från statsskickets 

grunder att den bör kunna åberopas av den enskilde som grund för skade-

ståndsskyldighet för staten, även om bestämmelsen i första hand riktar sig till 

lagstiftaren och myndigheter. Fortsatt konstateras att utgångspunkten i svensk 

rätt anses vara att det krävs särskilt lagstöd för rätt till ersättning för ideell 

skada och att det saknas bestämmelser som ger den enskilde rätt till sådan 

ersättning vid överträdelse av 2:7 st. 2 RF. Men det anses att en överträdelse av 

den bestämmelsen ändå är av sådant slag att övervägande skäl talar för att 

ideellt skadestånd ska kunna dömas ut av domstol. Domen öppnar upp för en 

ny slags utgångar i skadeståndsmål där talan grundas på en kränkning av RF, 

men domen är samtidigt kortfattad och svårtolkad när det gäller räckvidden för 

prejudikatet.  

 

Även om domstolens domskäl framhåller medborgarskapet som något av 

särskild vikt bör det trots detta även vara möjligt att utdöma skadestånd för 

kränkningar av andra fri- och rättigheter i RF. Alla fri- och rättigheter i RF är 

trots allt införda för att de anses vara av grundläggande och avgörande be-

tydelse i vår stat107. 

 

HD lägger stor vikt vid medborgarskapets betydelse för enskildas rösträtt och 

möjligheten att få vara med och påverka. HD uttalar att: 

”Medborgarskapet kan sägas representera det formella medlemskapet i 

det svenska samhället. Det utgör själva grunden för folkstyrelsen. 

                                                
106 Bengtsson 2011, s 609 och Mörk och Hermansson, s. 509. 
107 För ett liknande resonemang, se Mörk och Hermansson, s. 512. 
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Enligt 1 kap. 1 § RF utgår sålunda all offentlig makt från folket. 

Folkstyrelsen bygger på en allmän och lika rösträtt. Medborgarskapet 

spelar här en avgörande roll, eftersom det utgör den grundläggande 

förutsättningen för den enskildes rätt att delta i val till riksdagen (jfr 3 

kap. 4 §) och därmed för den enskildes möjlighet att påverka hur den 

offentliga makten ska utövas av de folkvalda.”108 

 

Detta väcker tankar om huruvida 2:7 RF har en särskild ställning i 

rättighetskatalogen i 2 kap. RF. Som HD påpekar är medborgarskapet bland 

annat en förutsättning för deltagande i riksdagsval och en förutsättning för 

vissa offentliga anställningar och uppdrag.109 Att beröva någon medborgar-

skapet kan därför upplevas som något särskilt kränkande och som ett 

förbiseende av ett mycket grundläggande skydd. HD uttalar vidare att: 

 

”En sådan överträdelse har skadeverkningar som inte låter sig värderas 

efter en allmän måttstock. Även om bestämmelsen i första hand riktar 

sig till lagstiftaren och myndigheter, utgör en överträdelse av den ett 

sådant avsteg från statsskickets grunder att överträdelsen även bör 

kunna åberopas av den enskilde som grund för skadeståndsskyldighet 

för staten.”110 

 

Man kan fråga sig om handlandet ifråga utgör en överträdelse av 2:7 st. 2 RF 

som är ett tillräckligt allvarligt avsteg från statsskickets grunder och att en 

enskild därför bör kunna åberopa bestämmelsen som grund för skadestånds-

skyldighet för staten. Skulle då ett mindre allvarligt avsteg inte ha kunnat 

resultera i samma slutsats? Nog skulle kunna hävdas att alla fri- och 

rättighetskränkningar utgör avsteg från statsskickets grunder och att samtliga 

sådana avsteg är av tillräckligt allvarligt slag.  

 

Om andra avsteg, som också innebär fri- och rättighetskränkningar, inte alltid 

är skadeståndsgrundande för staten uppkommer naturligtvis frågan om vilka 

avsteg som är det och om resonemanget alls kan, och i så fall under vilka 

                                                
108 Se NJA 2014 s. 323, p. 7 i HD:s domskäl. 
109 Se exempelvis 5§ lagen (1994:260) om offentlig anställning. 
110 Se NJA 2014 s. 323, p. 8 i HD:s domskäl. 
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omständigheter, appliceras på andra fri- och rättigheter i 2 kap. RF. 

Exempelvis skulle det kunna vara så att endast kränkningar av absoluta fri- och 

rättigheter kan vara skadeståndsgrundande i och med att 2:7 RF är en sådan 

absolut rättighet. En kränkning av en relativ fri- eller rättighet skulle med ett 

sådant synsätt inte anses vara ett tillräckligt allvarligt avsteg från statsskickets 

grunder att det skulle kunna föranleda skadeståndsskyldighet för staten.  

5.3.2 Torne älv-fallet 
I Torne älv-fallet lämnar tingsrätten och hovrätten käromålen utan bifall. I HD 

blir utgången som bekant annorlunda. I fallet anser HD att bestämmelsen ifråga 

är riktad till lagstiftaren, detta framgår av att det i andra stycket anges att den 

enskilde ska ”vara tillförsäkrad” ersättning. Enligt HD ska bestämmelsen inte 

vara avfattad för att direkt kunna tillämpas i domstol som en regel om rätt till 

ersättning i det enskilda fallet, utan den ger i huvudsak uttryck för den princip 

som riksdagen ska respektera vid lagstiftning. HD anser att 2:18 st. 2 RF får 

anses ge uttryck för en allmän rättsgrundsats om rätt till ersättning vid 

rådighetsinskränkningar i vissa fall. Det anges att som regel medför sådana 

ingripanden från det allmänna som är motiverade av hälsoskydds-, 

miljöskydds- eller säkerhetsskäl inte någon rätt till ersättning. Men ersättning 

kan utgå om ingreppet är nödvändigt för att uppnå det önskade resultatet, men 

det vid en avvägning mellan, å ena sidan, arten av det allmänna intresse som 

ska skyddas och, å andra sidan, ingreppets effekter för den enskilde inte är 

rimligt att denne ensam ska bära kostnaderna. Detta leder till att domstolen gör 

en proportionalitetsbedömning vilken resulterar i att klagandena har rätt till 

ersättning för den ekonomiska förlust som kan ha uppkommit. 

 

Den mest intressanta aspekten för uppsatsens ämne är att HD faktiskt grundar 

en rätt till ersättning på dåvarande 2:18 RF. Som framgår vill HD dock 

poängtera att detta är en undantagssituation och säger att bestämmelsen inte är 

avfattad för att direkt kunna tillämpas i domstol som en regel om rätt till 

ersättning i det enskilda fallet. Undantagssituationen betonas ytterligare av att 

inskränkningen ifråga skett av miljöhänsyn och i regel utgår då inte ersättning, 

men i detta fall blir det ändå så.  
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Fallet kan sägas understryka att 2:18 RF, vilket numera får anses gälla 2:15 RF, 

inte finns till för att enskilda ska kunna grunda rätt till ersättning på 

bestämmelsen, samtidigt som det stärker tesen att ersättning kan utgå för 

kränkning av 2 kap. RF utan lagstöd, i allmänhet. För de som är positivt 

inställda till att skadestånd ska utgå för kränkning av RF kan det vara 

nedslående att det inte ens när det står uttryckligen i bestämmelsen att 

ersättning ska utgå, som i dåvarande 2:18 RF och numera i 2:15 RF, betyder 

det att enskilda kan grunda en rätt till ersättning på den. Det är bara i 

undantagsfall som detta är möjligt, i regel krävs lagstöd.  

 

Domens prejudicerande verkan för övriga fri- och rättigheter i RF kan 

diskuteras eftersom 2:18 RF, och även numera 2:15 RF, särskilt föreskriver en 

rätt till ersättning, till skillnad från resterande fri- och rättigheter i RF. Det kan 

därför bli svårt att stödja sig på fallet ifråga i en skadeståndstalan gällande en 

annan fri- eller rättighet i RF.111 Att HD på ett tydligt sätt också betonar 

undantagssituationen i detta fall kan också anses göra prejudikatets räckvidd 

snävare.  

5.3.3 Sammanfattande kommentar 
Efter att ha behandlat dessa frågor om RF:s fri- och rättigheter, och 

möjligheterna att få skadestånd kränkningar, kan konstateras att rättsläget trots 

dessa nya fall är oklart. Bengtsson menar att det är tydligt att HD i 

Medborgarskapsfallet inte ger uttryck för någon allmän grundsats innebärande 

att det är möjligt att få skadestånd för kränkning av en fri- eller rättighet i RF 

och att domstolen gått försiktigt fram genom att betona situationens särdrag.112 

Men en utveckling kan skönjas. Bernitz skrev 2010 att ”[d]et är anmärknings-

värt att det ännu delvis är oklart om det rör sig om rättigheter som den enskilde 

kan genomdriva inför domstol eller endast om principstadganden”.113 Han 

skriver även att man fortfarande kan känna tvekan om det inhemska fri- och 

rättighetsskyddet utgör någon fullt ut levande del av den konstitutionella rätten 

i Sverige. 

                                                
111 För ett liknande resonemang, se Bengtsson 2014, s. 438. 
112 Bengtsson 2014, s. 434. 
113 Bernitz, s. 823. 
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Fyra år senare kan sägas att Europakonventionen gör fri- och rättigheterna till 

något levande. Med dessa nya avgöranden gällande RF kan också sägas att fri- 

och rättighetsskyddet i RF har stärkts, även om det är inte klart att alla fri- och 

rättigheter i RF kan vara skadeståndsgrundande. Men efter dessa avgöranden, 

när det gäller allvarligare kränkningar av RF, bör det bli svårt för HD att neka 

klagande rätt till skadestånd. Det är möjligt att skyddet för medborgarskapet 

utgör ett särskilt viktigt skydd, men samtidigt är det svårt att se att om staten 

kränkt någons rätt till yttrandefrihet eller rätt att slippa kroppsstraff, så skulle 

inte detta vara tillräckligt allvarligt för att kunna grunda skadestånd? Enligt 

min mening bör både absoluta och relativa fri- och rättigheter kunna utgöra 

grund för skadestånd om kränkningen ifråga varit tillräckligt allvarlig.  

 

Med utgångspunkt i den praxis som finns, kan det upplevas mer bekvämt att 

utdöma skadestånd enligt Europakonventionen, om skadestånd måste utdömas 

utan lagstöd. Detta förfarande kan sägas ha godkänts av lagstiftaren, i alla fall 

indirekt. Denna praxis sträcker sig nämligen ett antal år tillbaka, och någon 

lagändring för att hindra fortsatt praxis har inte aktualiserats. Det har istället 

tillsatts en utredning vad gäller skadestånd och Europakonventionen114. Frågan 

är om man efter Medborgarskapsfallet och Torne älv-fallet måste gå 

”omvägen” via Europakonventionen och kanske även Europadomstolen. För 

den enskilde vore det kanske bättre att kunna åberopa det fri- och rättighets-

skydd som finns i RF. Detta gör sig i allra högsta grad gällande när fri- eller 

rättigheten ifråga inte finns reglerad i Europakonventionen och det enda skydd 

individen har är RF:s skydd.  

 

Avslutningsvis kan sägas att en tolkning av praxis i dagsläget skulle kunna 

vara följande. Vid förekomst av en fri- eller rättighetskränkning ska en 

skadeståndstalan i första hand prövas enligt SkL, oavsett om det gäller en 

kränkning av en fri- eller rättighet i Europakonventionen eller RF. Om det 

krävs för att skadestånd ska kunna utgå och om det är möjligt, ska skadestånd 

utdömas med hjälp av en fördragskonform tolkning av SkL. Är detta inte 

möjligt, och om det krävs för att uppfylla Europakonventionens förpliktelser, 

                                                
114 SOU 2010: 87. 
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kan skadestånd utgå utan stöd i lag. Om skadestånd inte behöver utdömas på 

grund av Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen, därför att det är 

fråga om kränkning av en fri- eller rättighet som endast regleras i RF, kan 

skadestånd även då utgå utan stöd i lag. 

6 Skadeståndets vara eller inte vara 

6.1. Domstolarnas roll för skadeståndet 

6.1.1 Mot en starkare regeringsform? 
Som en utgångspunkt för den här diskussionen kan sägas att RF under senare 

år tycks ha fått en mer framträdande roll i praxis. Bull tycker sig se en 

förskjutning mot att i valet mellan Europakonventionen och RF så ges RF 

numera ofta, en i vart fall mer, framskjuten roll.115 Som exempel använder han 

några mål rörande hets mot folkgrupp kontra yttrandefrihet.116 Han påpekar 

också att andra bestämmelser i RF, särskilt de om enskildas fri- och rättigheter, 

ges en större juridisk betydelse, såsom i RÅ 2006 ref 73, i vilket Regerings-

rätten kom fram till att det var grundlagsstridigt att beröva BP hans 

medborgarskap. Det är dock i det så kallade Manga-målet, NJA 2012 s. 400, 

som Bull särskilt ser att RF har fått sin revansch, där HD inte alls fokuserar på 

Europakonventionens roll för tolkningen av svensk straffrätt, utan där HD 

istället går direkt på RF.117 

 

En förklaring till att domstolarna enligt tradition visat motvillighet till att 

tillämpa 2 kap. RF kan hittas i förarbetena, vilka tidigare påpekat att 2 kap. RF 

främst riktar sig till lagstiftaren.118 En ändrad attityd kan bero på att fri- och 

rättigheterna i senare förarbeten lyfts fram på ett annat sätt, till exempel har 

angetts att grundlagsregler om fri- och rättigheter ska få fullt genomslag i 

rättstillämpningen.119 

                                                
115 Bull 2013, s. 73-75. 
116 NJA 2005 s. 805, NJA 2006 s. 467 och NJA 2007 s. 805.  
117 Bull 2013, s. 75-76. 
118 Prop. 1973:90, s. 194. 
119 Se uttalanden i SOU 2008:125, s. 380 och prop. 2009/10:80, s. 147, i och för sig i samband 
med att fri- och rättigheter och lagprövning behandlas, men ändå av betydelse. 
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6.1.2 Europakonventionens inflytande 
HD har uttalat att svensk rätt traditionellt intagit en restriktiv attityd till 

möjligheten att utdöma ett rent ideellt skadestånd på grund av gärningar som 

innefattat en kränkning av någon annans rättigheter eller intressen, det har 

brukat anses att detta kräver särskilt lagstöd.120 Sedan detta uttalande har 

ideella skadestånd utdömts i flera fall för kränkning av Europakonventionen,121 

och en gång för kränkning av en rättighet i RF, som bekant i Medborgarskaps-

fallet. I Torne älv-fallet var det inte fråga om något ideellt skadestånd, men i 

fallet ansåg HD i vart fall att skadestånd kan utgå med RF som grund.  

 

En utveckling mot att domstolarna visar ett större intresse för att pröva frågor 

om fri- och rättighetskränkningar kan skönjas. Europakonventionen har fått 

särskild betydelse i rättstillämpningen i och med att de svenska domstolarna 

den senaste tiden varit obenägna att tillämpa inhemsk lag på ett sätt som senare 

riskerar att underkännas av Europadomstolen.122 Denna utveckling har med 

stor sannolikhet ett samband med att Europakonventionen numera är en del av 

svensk rätt. Bull pekar på att RF:s ökade inflytande kan ha att göra med dels 

Europadomstolens kris med att hinna hantera det höga antal klagomål som 

kommer in, vilket kan resultera i ett incitament att kompensera de brister som 

det internationella övervakningssystemet har på nationell nivå, dels med något 

han kallar ”konstitutionell stolthet”, vilket kan leda till att nationella domare 

hellre tillämpar bestämmelser i den egna rättskulturen än internationella 

konventioner.123  

 

Möjligheten att utdöma skadestånd för kränkningar av fri- och rättigheter i 

Europakonventionen kan ha påverkat domstolarnas, eller snarare domarnas, 

tankegångar i riktning mot att skadestånd också ska kunna utdömas för 

kränkning av fri- och rättigheter i RF. Anledningen till att domstolarna kunnat 

utdöma skadestånd för kränkning av Europakonventionen har dock motiverats 

med Sveriges skyldighet att gottgöra överträdelser av Europakonventionen. Det 

                                                
120 Se bl.a. HD:s domskäl i NJA 2005 s. 462. 
121 Se bl.a. NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295, NJA 2007 s. 584 och NJA 2009 s. 463. 
122 Danelius, s. 39. 
123 Bull 2013, s. 77-78. 
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finns numera en allmän princip som säger att i den mån Sverige har att 

gottgöra en överträdelse av Europakonventionen genom att utdöma skadestånd, 

ska så ske utan särskilt lagstöd, om det inte går att göra det med tillämpning av 

nationell skadeståndsrätt ens efter en fördragskonform tolkning. 124  Denna 

argumentation går inte att direkt applicera på situationen att en enskild i 

Sverige vill ha ersättning för en kränkning av en fri- och rättighet i RF. Någon 

internationell förpliktelse för Sverige att gottgöra kränkningar av RF finns inte. 

Men det kan i vart fall sägas att frågan har väckts angående huruvida det finns 

en möjlighet att få skadestånd för kränkning av fri- och rättigheterna i RF. Med 

hänsyn till de ovan behandlade fallen, Medborgarskapsfallet och Torne älv-

fallet, tycks i vissa situationer så vara fallet.  

6.1.3 Domstolarnas makt 
I förarbetena till den senaste ändringen av RF sägs att Sveriges medlemskap i 

EU och de förpliktelser som följer av bland annat Europakonventionen har 

ytterligare tydliggjort domstolarnas roll i samhället och deras betydelse som 

garanter för medborgarnas rättigheter.125 

 

En fråga man kan ställa sig är om domstolarna har makten att vara med-

borgarnas garanter. Klart är att domstolarna har en viktig funktion av att 

tillämpa de demokratiskt beslutade författningarna så att de får genomslag i 

rättslivet på ett korrekt sätt.126 Av tradition har domstolsprövning dock inte 

tillmätts en sådan stor betydelse som i många andra länder, och vid en inter-

nationell jämförelse har domstolarna ibland en svagare ställning i Sverige.127 

Domstolarna har dock den rättsskipande rollen och med detta följer makt, makt 

över de enskilda i varje process. Domstolarna kan bland annat sätta enskilda i 

fängelse och avgöra om de ska få pengar eller inte. Domstolarna har i sitt 

rättsskapande också makt att skapa regler som binder medborgarna.128 Ett 

tydligt exempel på detta är när innehållet i prejudicerande domar blir en del av 

gällande rätt.  

                                                
124 Se HD:s domskäl i NJA 2009 N 70. 
125 Prop. 2009/10:80, s. 126. 
126 Warnling-Nerep m.fl., s. 116. 
127 Warnling-Nerep m.fl., s. 116. 
128 Bull 1999/2000, s. 104.  
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De prejudikat som tillkommer påverkar vad som anses vara gällande rätt och 

den fortsatta tillämpningen av rätten på aktuellt område. Domstolarnas 

rättsskapande kan uppfattas som mer kontroversiellt på det offentligrättsliga 

området. Det kan exempelvis diskuteras huruvida rättsskapande på det 

offentligrättsliga ”grundlagsområdet” är mer känsligt än när det gäller andra 

områden. Bull menar att det på civilrättens område, när det gäller exempelvis 

domstolars utformande av regler för hur avtal kan frångås, kan uppfattas 

mindre kontroversiellt än att domstolar skapar rättsregler eller ger dessa ett 

konkret innehåll inom den offentliga rätten.129 Oavsett åsikt angående detta så 

förkommer rättsskipande och rättsskapande hos domstolarna även inom den 

offentliga rätten, och domstolarna har som konstaterats viss makt.  

 

Den enskilde individens perspektiv kan också anläggas. För den enskilde, när 

en process i domstol väl stundar, spelar domstolens avgörande naturligtvis en 

stor roll. Hans eller hennes öde kommer att avgöras, även om det kan visa sig 

senare att rättsläget förändras, och utgången i ett liknande mål kommer att bli 

annorlunda till följd av ny lagstiftning eller förändrad praxis. Om HD som sista 

instans avgör en fråga har den enskilde att rätta sig efter domslutet. Är det 

fråga om en underinstans avgörande har den enskilde alltid möjlighet att 

överklaga och hoppas på prövning och ändring i högre instans. Se exempelvis 

Stockholms tingsrätts dom den 4 februari 2010, 130  där tingsrätten först 

avfärdade BP:s talan som uppenbart ogrundad, i jämförelse med det slutresultat 

som BP sedan nådde. 

 

I detta avsnitt kan reflekteras över huruvida domstolarnas makt betyder något i 

händelse av att domstolarnas auktoritet inte respekteras. Om en konflikt skulle 

uppstå mellan de folkvalda och domstolarna har domstolarna ingen möjlighet 

att vinna eftersom domstolarna inte egenhändigt kan utföra något tvång. För 

detta krävs de exekutiva organen i samhället, dvs. regering och myndigheter.131 

Det är svårt att föreställa sig att domstolarna medvetet skulle döma emot den 

politiska viljan, men om så vore fallet är det de folkvalda som har sista ordet. 

                                                
129 Bull 1999/2000, s. 107. 
130 Se domskälen i Stockholms tingsrätts dom 2010-02-04 i mål nr T 20564-09. 
131 Bull 1999/2000, s. 120 f.  
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De folkvalda kan lagstifta emot en tolkning av lag, som visar sig strida mot den 

politiska viljan.  

 

Ett resultat av att en domstol dömer på ett sätt som inte lagstiftaren uppskattar 

kan således bli ändrad lagstiftning. Munck diskuterar ändrad lagstiftning som 

reaktion på ett prejudikat. Han påpekar att om en lag ändras på ett sådant sätt 

att HD omöjligen kan vidhålla sin tidigare mening är saken klar, men påpekar 

också att det ofta är genom motiv till ändrad lagstiftning som lagstiftaren 

uttrycker att den inte ansluter sig till en mening som har kommit till uttryck i 

ett HD-avgörande.132 Oavsett hur detta går till kan lagstiftaren, vid händelse av 

att den inte delar den mening som kommit till uttryck i till exempel 

Medborgarskapsfallet och Torne älv-fallet, lagstifta på ett sådant sätt att en 

fortsatt tillämpning av prejudikaten blir omöjlig. Med detta sagt kan 

konstateras att domstolarnas rättsskapande uppgift ger dem makt, men att 

lagstiftaren ändå har sista ordet. Ur demokratisk synvinkel kan detta uppfattas 

som tillfredställande, eftersom lagstiftaren är folkvald och folkets företrädare.  

6.2 Skadeståndslagens påverkan 
Som bekant kan någon uttrycklig bestämmelse i SkL inte grunda en rätt till 

ersättning till följd av att staten kränkt en fri- eller rättighet i RF. Detta behöver 

inte betyda att SkL hindrar att skadestånd döms ut som gottgörelse för fri- och 

rättighetskränkningar.133 I förarbetena134 till SkL uttalades också att det var 

viktigt att lagstiftningen inte utformas så att den försvårar en kontinuerlig 

anpassning av rättstillståndet till den framtida utvecklingen. Det uttalades även 

att riktpunkten bör vara att vissa vägledande huvudprinciper blir lagfästa inom 

det beståendes ram, samtidigt som det också för framtiden lämnas åt 

domstolarna att fylla ut ofullständigheterna i lagstiftningen. 

 

Ett annat exempel som talar för att SkL inte lägger hinder i vägen för att 

skadeståndsrätten utvecklas genom praxis är lagrådets yttrande135 angående 

den utvidgade skadeståndsskyldighet som tidigare ålagts det allmänna för 
                                                
132 Munck, s. 197. 
133 Crafoord, s. 1063. 
134 Prop. 1972:5, s. 100. 
135 Prop. 1997/98:105, s. 86 
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felaktiga upplysningar eller råd. Lagrådet ansåg att bestämmelsens utformning 

leder till att det överlämnas till rättspraxis att närmare dra upp gränserna för 

ansvaret och att det därför ställs stora krav på domstolarna. Men eftersom 

skadeståndsrätten, historiskt sett, visat sig vara ett sådant område där en 

utveckling genom rättspraxis fungerat väl hade lagrådet inga invändningar mot 

innehållet i den föreslagna bestämmelsen.  

 

Något som kan poängteras, vilket också kortfattat berörts tidigare, är att när det 

gäller att grunda ett skadestånd på en kränkning, ligger fokus inte på 

förhållandena på den ansvariges sida, såsom vid utdömande av skadestånd 

enligt SkL. För skadestånd enligt SkL utom kontraktsförhållanden blir frågan 

om skadan vållats genom handlande av visst slag. I en fråga om skadestånd för 

fri- eller rättighetskränkning blir frågan istället om någon kränkning har ägt 

rum och om det skett under sådana omständigheter att det motiverar 

skadestånd.136 

 

Att förena möjligheten till skadestånd för kränkning av fri- eller rättigheter i 

RF med SkL genom att införa en lagreglering i SkL, i likhet med det förslag 

som framlagts för skadestånd för kränkning av Europakonventionen,137 skulle 

kunna vara tänkbart. Med tanke på att SkL:s ansvarsprincip inte går i linje med 

hur ansvar bestäms vid fri- eller rättighetskränkningar skulle detta kunna ses 

som ett problem. Å andra sidan, om det införs en rätt till skadestånd för 

kränkning av Europakonventionen, bör det även vara möjligt att införa en 

sådan rätt för kränkning av 2 kap. RF.  

 

I allmänhet, även utanför det egentliga fri- och rättighetsskyddet, kan skönjas 

en utveckling mot att skadestånd används för att korrigera eller gottgöra 

oförrätter av olika slag som det allmänna begått. Schultz ger som exempel den 

lag138 om ersättning till personer som blivit tvångssteriliserade, vilken under en 

kortare period var i kraft för att ge dessa personer en chans till upprättelse.  

                                                
136 Angående detta stycke, se Bengtsson 2011, s. 608. 
137 Se SOU 2010:87. 
138 Lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. 
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6.3 Europakonventionens påverkan 

6.3.1 Kan Europakonventionen vägleda? 
Skadeståndsrätten erbjuder ett sätt för Europakonventionen att bli ett verkligt 

redskap, det som benämns mänskliga rättigheter kan bli en levande del av 

rätten genom att enskilda kan testa de rättsliga gränserna för den samhälleliga 

makten.139 Det skulle kunna vara önskvärt att skadeståndsrätten också kunde 

göra RF:s fri- och rättigheter till en levande del av rätten. Som påpekats ovan 

går det dock inte att direkt tillämpa argumentationen för skadestånd utan 

lagstöd för kränkning av fri- eller rättighet i Europakonventionen, vilken 

bygger på att Sverige måste uppfylla sina förpliktelser enligt Europakon-

ventionen, på skadestånd för kränkning av en fri- eller rättighet i RF. Sverige 

har ingen förpliktelse enligt Europakonventionen att utdöma skadestånd för fri- 

eller rättigheter som inte finns i Europakonventionen. Två situationer kan 

fungera som exempel för när det kan vara intressant att utreda om skadestånd 

kan bli aktuellt.  

 

En situation som får sägas vara klar, är den när en enskild upplever att en fri- 

eller rättighet i Europakonventionen har kränkts. Om det fastslås att en fri- eller 

rättighetskränkning har förekommit kan enligt praxis skadestånd dömas ut.140 

Den enskilde har möjlighet att inom det svenska rättssystemet få kompensation 

för denna kränkning i form av skadestånd för ideell skada, utan något specifikt 

lagstöd.141  

 

Den andra situationen är den som var aktuell i Medborgarskapsfallet, när fri- 

eller rättigheten ifråga inte finns reglerad i Europakonventionen, men i RF. Då 

finns ingen självklar väg att gå för att få skadestånd. Frågan är då vad som talar 

för respektive mot att ett skadestånd utdöms i ett fall där en enskild grundar sin 

talan om skadestånd på en fri- eller rättighet i RF. 

                                                
139 Andersson, s. 552.  
140 Se exempelvis NJA 2005 s. 462 och NJA 2007 s. 584. 
141 Bengtsson 2011, s. 605.  
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6.3.2 Skadestånd endast för kränkning av Europakonventionen? 
Det skydd för fri- och rättigheter som RF och Europakonventionen ger är 

kumulativt.142 Regelverken kan sägas komplettera varandra, åtagandena enligt 

Europakonventionen innebär exempelvis ibland större inskränkningar i möjlig-

heterna att begränsa fri- och rättigheterna än RF, och den regel som är mest 

restriktiv ska tillämpas.143  

 

När det gäller 2:7 RF så finns inget motsvarande skydd i Europakonventionen, 

och RF ger ett mer långtgående skydd. Om man ska kunna säga att rättighets-

katalogerna i respektive regelverk ska komplettera varandra kan det upplevas 

som otillfredsställande att en kränkning av en fri- eller rättighet i RF inte kan 

resultera i att skadestånd döms ut. Ett argument för att skadestånd ska utdömas 

skulle således kunna vara att det är rimligt mot bakgrund av att man vill att 

Europakonventionen och RF ska komplettera varandra, samt att man vill uppnå 

ett konsekvent sätt att gottgöra fri- och rättighetskränkningar. Detta skulle 

också visa att RF:s fri- och rättigheter värderas lika högt som fri- och 

rättigheterna i Europakonventionen. Crafoord har uttryckt att det skulle vara 

märkligt om rättigheterna i RF, som har status av grundlag, i praktiken skulle 

vara mindre värda och mindre användbara för dem som drabbas än de 

rättigheter som följer av EU-rätten, EES-rätten och Europakonventionen. 144 

Man skulle också kunna argumentera för att fri- och rättighetsskyddet i RF blir 

verkningslöst om det inte går att få kompensation för kränkningar.  

6.4 Är det en fråga om inställning? 
Med tanke på den uppfattning som rådde innan ratificerandet av Europa-

konventionen, till exempel att Sveriges lagstiftning redan stämde överens med 

Europakonventionen,145 kan det finnas skäl att begrunda påståendet att 2 kap. 

RF inte kan vara grund för skadestånd för enskilda. Det skulle kunna vara så att 

stolthet och en restriktiv inställning ligger till grund för påståendet och att 

Sverige menar sig redan ge individerna skydd i form av en rättighetskatalog, i 

                                                
142 Prop. 1993/94:117, s. 39. 
143 Holmberg m.fl., kommentaren till 2 kap., under rubriken: Konvention och grundlag.  
144 Crafoord 2011, s. 21. 
145 Prop. 1993/94:117, s. 32 f. 
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självaste grundlagen. Man kan tänka sig att det i detta ligger en övertygelse om 

att enskildas fri- och rättigheter redan skyddas i tillräcklig mån. Någon vilja att 

neka enskilda deras fri- och rättigheter kan knappast vara trolig. Däremot tycks 

en ovilja att tillåta att enskilda åberopar RF i domstolar leva kvar.146  

 

Det faktum att Europakonventionen, som visserligen är en del av svensk rätt, 

inte innehåller några skadeståndsbestämmelser vilka är menade att tillämpas i 

nationella domstolar, kunde förut uppfattas som ett hinder för utdömande av 

skadestånd.147 Numera anses detta inte vara ett hinder, men det kan fortfarande 

tyckas vara ett rimligt resonemang. På ett liknande sätt kan samma hinder 

göras gällande vad gäller RF, det finns inte några tillämpliga skadestånds-

bestämmelser som domstolarna kan tillämpa för att utdöma skadestånd. Det går 

inte heller i detta fall att motivera ett utdömande av skadestånd med att Sverige 

är tvunget till det för att inte bryta mot några internationella förpliktelser.  

6.5 Tar HD för stora kliv? 
Trots vad som poängterades i avsnittet ovan var domarna i Medborgarskaps-

fallet ense om att en kränkning som den förevarande borde kunna leda till 

skadeståndsansvar för staten. Även den skiljaktige i målet ansåg att det finns 

synnerligen goda skäl för att tillerkänna en enskild ersättning för ideell skada 

vid statens överträdelse av förbudet i 2:7 st. 2 RF. Den skiljaktige ansåg att 

talan skulle ogillas främst på grund av avsaknaden av lagstöd och menade att 

det borde ankomma på lagstiftaren att vidta nödvändiga åtgärder för att 

överbrygga den svårförklarliga diskrepans som nu föreligger, dvs. att ersättning 

kan utgå vid en överträdelse av en fri- eller rättighet som kan vara av lägre 

dignitet, enligt Europakonventionen, när det inte kan utgå för en absolut fri- 

eller rättighet som skyddas i 2 kap. RF. 

 

Förutom problematiken med avsaknad av lagstöd har det också framförts kritik 

som bygger på att det är svårt att förutse konsekvenserna av en utvidgning av 

rätten till skadestånd, och att detta inte är något som domstolarna bör göra. I 

Medborgarskapsfallet skriver tingsrätten att en utvidgning av rätten till 
                                                
146 För ett liknande resonemang, se Kleineman, s. 346 f. 
147 Lambertz, s. 8. 



 46 

skadestånd vid överträdelse av fri- och rättigheterna i RF skulle få långtgående 

konsekvenser och kräva omfattande och noggranna överväganden. En särskild 

svårighet skulle vara hur en eventuell ersättning ska beräknas. Utvidgningen 

var även enligt tingsrättens mening en fråga för lagstiftaren.148 Förutom att det 

skulle bli svårt att bestämma hur eventuell ersättning ska utgå, kan man ana 

andra problem. Eftersom 2:7 RF är en absolut rättighet där någon proportion-

alitetsbedömning inte behöver göras så uppkommer exempelvis frågan hur alla 

de relativa fri- och rättigheterna ska hanteras.149  

 

Mot att det är svårt att förutse konsekvenserna av en utvidgning av skade-

ståndsrätten kan anföras att det med Europakonventionen och dess möjlighet 

till skadestånd i liknande situationer som förebild, inte är något stort problem 

att förutse konsekvenserna, samt att viss svårighet att förutse konsekvenserna 

alltid förekommer när ett nytt prejudikat blir till. Det kan även anföras att 

många av fri- och rättigheterna i RF redan finns i Europakonventionen, vilket 

gör att det rimligtvis inte kommer att bli någon större skillnad i möjligheten för 

enskilda att få ersättning för fri- och rättighetskränkningar. Helt nya 

möjligheter till skadestånd skulle i princip endast införas för de fri- och 

rättigheter som finns i RF och inte i Europakonventionen. 

6.6 Vad vill lagstiftaren? 
Statens argumentation i både Torne älv-fallet och i Medborgarskapsfallet 

bygger i huvudsak på att det saknas lagstöd för att utdöma skadestånd. Som 

påpekats ovan ansåg tingsrätten och den skiljaktige i Medborgarskapsfallet att 

det borde vara lagstiftarens uppgift att se över möjligheterna att utdöma 

skadestånd för kränkning av 2 kap. RF. Detta är sannolikt det tyngst vägande 

argumentet mot att skadestånd ska utdömas, det kan tänkas att många anser att 

inte är lämpligt att domstolarna tar saken i egna händer.150 Om fokus läggs på 

lagstiftarens vilja skulle det hela mycket enkelt kunna uttryckas så att om 

lagstiftaren ansett att enskilda skulle kunna få skadestånd för kränkningar av 2 

kap. RF, så skulle en sådan rätt till ersättning redan finnas lagstiftad. Kanske är 

                                                
148 Se tingsrättens domskäl i Stockholms tingsrätts dom 2011-11-24 i mål T 12479-10.  
149 Cameron, s. 509 f. 
150 Se exempelvis Cameron, s. 509. 
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en sådan slutsats förhastad, en lagstiftning med sådan innebörd skulle möjligen 

kunna vara på intåg, även om någon utredning ännu inte tillsatts i frågan.  

 

I brist på lagstiftning eller annan uttrycklig vilja från lagstiftarens sida kan en 

analys av förarbetsuttalanden vara vägledande. Det finns som tidigare nämnts 

ett betänkande, SOU 2010:87, vilket föreslår lagstiftning för skadestånd för 

ideell skada vid kränkning av Europakonventionen. Någon lagstiftning har 

dock inte kommit till stånd, men eftersom en utredning har tillsatts har frågan 

om rätt till skadestånd i vart fall ansetts angelägen att utredas när det gäller 

kränkningar av Europakonventionen. 

 

I prop. 2009/10:80 sägs att det saknas vidare underlag att överväga lagstift-

ningsåtgärder som påverkar statens skadeståndsansvar för olika former av 

rättighetskränkningar, i vart fall i det förevarande lagstiftningsärendet.151 Detta 

kan tyda på att det vid denna tidpunkt inte fanns planer på att utveckla 

möjligheterna till skadestånd för fri- och rättighetskränkningar lagstiftnings-

vägen, vilket gör att HD:s initiativ till sådana förändringar kan vara kontro-

versiellt och kan riskera att gå emot den allmänna opinionen. Det kan 

argumenteras för att detta riskerar att undergräva den rådande politiska viljan 

och riskerar att gå emot den demokratiskt framröstade lagstiftaren. Å andra 

sidan kan uppfattningen sedan denna proposition lades fram ha ändrats, bland 

annat har som sagt skadestånd för kränkning av Europakonventionen ansetts 

viktigt nog att utreda. 

 

Eftersom lagstiftaren inte tagit några tydliga steg mot att enskilda ska kunna få 

skadestånd på grund av kränkning av 2 kap. RF är det möjligt att det är så att 

lagstiftaren redan anser att fri- och rättigheterna skyddas på annat sätt. 

Exempelvis skyddas fri- och rättigheterna i 2 kap. RF redan genom att somliga 

av dem endast kan begränsas efter grundlagsändring och övriga endast får 

begränsas genom lag.152 På detta sätt skyddas samtliga fri- och rättigheter 

genom att ändringar måste genomgå lagstiftningsarbete med de utredningar 

och de överväganden som detta kräver. 
                                                
151 Prop. 2009/10:80, s. 163 
152 Prop. 1975/76:209, s. 84. 
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Ett annat betydande skydd för fri- och rättigheterna är den lagprövningsrätt 

som tillkommer domstolarna. Ett av syftena med lagprövningsrätten är att den 

är ett värn för enskildas fri- och rättigheter. Enskilda har genom lagprövnings-

rätten i ett enskilt mål möjlighet att pröva riksdagens och den europarättsliga 

lagstiftningen och dess tillämpning i förhållande till skyddet för fri- och 

rättigheter. Skulle det visa sig att lagstiftaren överträtt fri- och rättighetsskyddet 

kan en domstol vägra att tillämpa bestämmelsen.153  

 

Bull diskuterar lagprövningens legitimitet utifrån om den förbättrar enskildas 

skydd för mänskliga rättigheter. Bull redogör för vad Holmström154 anser i 

frågan och menar Holmström är mer skeptiskt inställd då han inte kunnat se 

någon större skillnad i de enskildas ställning i de olika länder han studerat 

(England, Frankrike och Tyskland), trots att länderna har helt olika syn på lag-

prövning. Bull kommer dock fram till att domstolarnas möjlighet att stärka de 

enskildas ställning inte är det enda och det viktigaste skyddet för frihet och 

demokrati, men att domstolar kan ge, och faktiskt ger, enskilda rätt gentemot 

myndigheter.155 Det faktum att domstolarna kan ge enskilda rätt gentemot 

staten och att de kan vägra att tillämpa lagstiftning som strider mot överordnad 

sådan är onekligen något som förbättrar enskildas skydd för fri- och rättigheter.  

 

Borttagandet av uppenbarhetskravet innebar också ett steg från lagstiftaren att 

förstärka fri- och rättighetsskyddet. I sitt betänkande konstaterade GLU att 

lagprövningen utgör en betydelsefull beståndsdel i ett normkontrollsystem, 

exempelvis kan ett fall aktualiseras vid tillämpningen som inte på förhand 

uppmärksammats under lagstiftningsskedet. GLU framhöll att ett område där 

lagprövningen framstår som särskilt angelägen rör vissa centrala delar av fri- 

och rättighetsregleringen i 2 kap. RF och att det här är av särskild vikt at 

grundlagens regler får genomslag fullt ut i rättstillämpningen.156 

 

                                                
153 Åhman, s. 25 f.  
154 Holmström, s. 437 f.  
155 Angående detta stycke se Bull 2000/2001, s. 128-130. 
156 Angående detta stycke se SOU 2008:125, s. 380 f. och prop. 2009/10:80, s. 147. 
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Sammanfattningsvis kan anföras att ett kontinuerligt arbete med att utreda fri- 

och rättighetsskyddet har pågått i Sverige de senaste decennierna. Detta kan 

tala för att om lagstiftaren vill ta ett ytterligare steg för att förstärka fri- och 

rättighetsskyddet och införa skadeståndsmöjligheter för kränkningar av RF så 

hade detta redan genomförts. Å andra sidan har fri- och rättighetsskyddet vuxit 

fram och blivit en stor fråga de senaste åren. Detta kan tala för att en 

kommande lagstiftningsåtgärd, som innebär ett införande av en rätt till 

skadestånd för kränkning av 2 kap. RF, inte behöver vara helt utesluten ur ett 

lagstiftarperspektiv. 

6.7 Kommentarer till en möjlig lagstiftning 
Om man utgår från att 2 kap. RF tillhandahåller ett fullgott skydd och att fri- 

och rättigheter aldrig kränks, så skulle detta vara tillräckligt. Men om det är så 

att staten ibland begår misstag och att enskilda inte får det skydd de försäkras, 

kan det vara på sin plats med någon slags gottgörelse. Om fri- och rättigheterna 

i stort sett anses ha ett fullgott skydd skulle skadeståndet i sådant fall kunna 

fungera som en sista utväg för de kränkningar som trotts allt förekommer. 

 

En möjlig lagstiftning som har diskuterats av Bengtsson är ett införande av en 

rätt till skadestånd för kränkning av 2 kap. RF i SkL, likt den möjlighet till 

ersättning som föreslås i SOU 2010:87. 157  Åtskilliga infallsvinklar och 

komplikationer diskuteras av Bengtsson, varav endast ett fåtal kommer att 

behandlas här.  

 

En genomgång av samtliga fri- och rättigheter i RF visar att en del av dem 

ställer till besvär i fråga om införande av ett skadeståndsansvar medan andra 

inte gör det. Exempelvis så framförs att ett införande av skadeståndsansvar vad 

gäller överträdelser av 2:7 RF inte bör föranleda några svårigheter samt att 

både ekonomiskt och ideellt skadestånd kan komma att utgå. Samtidigt kan 

                                                
157 Se Bertil Bengtsson i Bengtsson 2011. 



 50 

andra fri- och rättigheter, såsom 2:1 RF och 2:6 RF,158 föranleda tillämpnings-

svårigheter eftersom grundlagsreglerna är svårtolkade.159  

 

Bengtsson diskuterar om en reglering av rätt till skadestånd för kränkning av 2 

kap. RF är behövlig, när en skadeståndstalan mot det allmänna redan kan föras 

med åberopande av 3:2 SkL och av Europakonventionen. Detta skulle bland 

annat kunna komma att komplicera skadeståndsprocesserna och det skulle öka 

benägenheten att framställa tvivelaktiga krav på grund av påstådda fri- och 

rättighetskränkningar skulle öka ytterligare. Å andra sidan skulle en sådan 

lagändring framstå som ett naturligt komplement till det ersättningssystem som 

införlivats i samband med anslutningen till Europakonventionen.160 I senare 

artiklar har Bengtsson påpekat att det är svårt att förutse följderna av ett 

utvidgat rättighetsansvar161 och han har även betonat behovet av utredning om 

lagstiftning162 när det gäller skadestånd på grund av kränkning av RF.  

 

Samtidigt skriver Schultz att utvecklingen mot en konventionsbaserad 

skadeståndsrätt, vill han ”provokativt och något svepande påstå, är inledningen 

till en grundläggande omorientering av skadeståndsrätten: Från synsättet att 

skadeståndsrätten skyddar vissa på förhand klarlagda ekonomiska och ideella 

intressen till synsättet att skadeståndsrättens primära syfte är att skydda våra 

grundläggande mänskliga rättigheter”.163 Kanske är det så att de inledande 

stegen mot att skadeståndsrätten blir ett medel för att förverkliga våra fri- och 

rättigheter redan har tagits, och vad som återstår är att klargöra hur vi 

lagtekniskt ska få den civilrättsliga skadeståndsrätten och skyddet för fri- och 

rättigheterna att fungera ihop. 

                                                
158 I 2:1 RF skyddas de positiva opinionsfriheterna; yttrandefrihet, informationsfrihet, 
mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. I 2:6 RF skyddas var och en mot 
påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan, hemlig avlyssning m.m. 
159 Angående detta stycke, se Bengtsson 2011, s. 615-620. 
160 Bengtsson 2011, s. 625 f.. 
161 Bengtsson 2013, s. 150. 
162 Bengtsson 2014, s. 438. 
163 Schultz 2011, s. 218. 
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7 Avslutande kommentarer 
Min första frågeställning i mitt inledande kapitel handlade om möjligheten för 

enskilda att vinna framgång och få skadestånd i nationell domstol, om de 

åberopar fri- och rättigheterna i 2 kap. RF, efter att ha upplevt att de fått utstå 

en kränkning av staten. Det finns tråkigt nog inte något självklart svar på 

frågan. Klart är att HD:s två avgöranden, Medborgarskapsfallet och Torne älv-

fallet, har öppnat upp för enskilda att få skadestånd för statens kränkningar av 

RF. Vad gäller möjligheten att få ett ideellt skadestånd för kränkning av RF 

spelar Medborgarskapsfallet en stor roll. I fallet ansåg HD att kränkningen 

ifråga var så pass allvarlig att ideellt skadestånd skulle utgå. Detta talar för att 

andra kränkningar av allvarligt slag också kan komma att föranleda att 

skadestånd döms ut. Det skulle då kunna tänkas att i vart fall kränkningar av 

absoluta fri- och rättigheter, vilka beretts ett extra starkt skydd, kan komma att 

föranleda skadestånd. Jag anser dock att även kränkningar av våra relativa fri- 

och rättigheter bör kunna resultera i skadeståndsansvar för stat och kommun. 

Sådana kränkningar kan vara nog så allvarliga och samtliga fri- och rättigheter 

i RF, absoluta och relativa, finns reglerade där för att de anses vara av 

grundläggande betydelse för vår demokrati. 

 

Om skadestånd ska utdömas för kränkning av RF idag måste det ske utan stöd i 

lag, även om det numera kan ske med stöd i praxis. Som jag ser det vore det 

lämpligt att se över möjligheterna att införa en lagstiftad rätt till skadestånd för 

kränkningar av RF. Förutom de skyddsmekanismer som redan finns, såsom 

begränsningar i möjligheten till lagändring av fri- och rättigheterna, domstolars 

lagprövningsrätt och det skydd som Europakonventionen ger, skulle det vara 

önskvärt att införa en rätt till skadestånd för kränkning av 2 kap. RF i 

lagstiftningen. En sådan rätt skulle komplettera det nuvarande fri- och rättig-

hetsskyddet och göra det mer effektivt. 

 

Min andra fråga handlade om vilken roll domstolarna spelar i att föra 

utvecklingen framåt på detta område. Svaret på frågan kan hittills sägas vara att 

domstolarna spelar en mycket stor roll. Även om de två avgöranden som jag 

behandlat på många sätt ger uttryck för att de behandlar två mycket specifika 
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situationer, och kan ha ett begränsat prejudikatvärde, är domarna de första i sitt 

slag. Domstolarnas avgöranden när det gäller skadestånd för kränkning av 

Europakonventionen har också spelat en stor roll för att föra utvecklingen 

framåt på området. Hade möjligheten till skadestånd för kränkning av Europa-

konventionen inte funnits hade det troligtvis dröjt längre innan vi sett en 

bifallande dom i ett fall gällande skadestånd för kränkning av 2 kap. RF.  

 

Som det ser ut nu är HD i stort sett ensam om att ha tagit detta stora kliv och i 

eventuella kommande processer har domstolarna inte mycket annat att gå på än 

dessa prejudikat. Vad lagstiftaren egentligen anser i frågan är svårt att 

spekulera i och någon vidsträckt och vägledande diskussion kan heller ännu 

inte skönjas i den rättsvetenskapliga litteraturen. Men domarna är förhållande-

vis nya och vi har att se fram emot kommande debatt och prejudikat i frågan.  

 

Det som kan tänkas starkt tala emot en ordning där skadestånd kan utdömas för 

kränkning av 2 kap. RF är att det för tillfället saknas lagstöd för sådant 

utdömande, samt att det vore problematiskt att införa en sådan reglering i 

lagstiftningen. Det närmast stående alternativet bör vara att införa ett 

skadeståndsansvar för det allmännas kränkning av 2 kap. RF i SkL. Även om 

detta framstår som komplicerat bör det anses som mer angeläget att göra 

skyddet för fri- och rättigheter så starkt och heltäckande som möjligt. Att 

åstadkomma en ordning för kränkningar av 2 kap. RF som stämmer överens 

med den som gäller för kränkningar av Europakonventionen, och som därmed 

värderar våra inhemskt lagstiftade fri- och rättigheter lika högt som fri- och 

rättigheterna i Europakonventionen, borde också vara eftersträvansvärt.   
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