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Sammanfattning 
Europakonventionen är ett folkrättsligt instrument som syftar till att skydda personers fri- och 

rättigheter från staters övertramp. Eftersom att Sverige har tillträtt konventionen föreligger en 

skyldighet från svenska statens sida att iaktta och uppfylla de förpliktelser som härrör ur ett 

sådant åtagande, se artikel 1 Europakonventionen.  

Ett av kraven utgörs av en skyldighet att tillhandahålla effektiva rättsmedel där personer kan 

få påstådda konventionskränkningar prövade, se artikel 13 Europakonventionen. Rättsmedlet 

utgörs vanligen av domstol men även myndigheter kan uppfylla kravet.  

Europadomstolen har genom domar och beslut från 2012 respektive 2013 framfört åsikten att 

Justitiekanslern i sitt arbete som frivillig skadereglerare uppfyller kraven för ett sådant nyss 

nämnt rättsmedel.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Justitiekanslerns roll som ef-

fektivt rättsmedel för svenska statens Europakonventionskränkningar.  
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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering  

Justitiekanslern är en anrik myndighet som arbetar inom flera olika ansvarsområden för att 

granska och värna bland annat rättssäkerheten inom den offentliga verksamheten i Sverige. 

Rättssäkerhet utgör ett rättsstatsvärde som tillsammans med andra liknande värden, exempel-

vis rättslikhet, rättstrygghet och rättstillänglighet, utgör byggstenar i begreppet rättsstat.
1
  Alla 

dessa värden bottnar i en gemensam grund,
2
 vilken utgörs av att personer inom en stats juris-

diktion måste skyddas mot de kränkningar av personers fri- och rättigheter som maktutövning 

hos överheten kan innebära.
3
  

Ett folkrättsligt instrument som syftar till att skydda personer mot staters kränkande maktut-

övning är Europakonventionen. Konventionen har haft betydelse för personers fri- och rättig-

heter i Sverige sedan femtiotalet, om än bitvis marginell sådan.
4
 Eftersom Sverige tillträtt 

konventionen är den svenska staten skyldig att iaktta och uppfylla de förpliktelser som följer 

av ett sådant åtagande, se artikel 1 Europakonventionen. Ett sådant är kravet på tillhandahål-

lande av effektiva rättsmedel där påstådda konventionskränkningar kan prövas.
5
 Detta sker 

vanligen genom domstolsprövning men även myndigheter kan uppfylla kravet.  

När ett land ska dras inför Europadomstolen på grund av övertramp av Europakonventionen 

krävs det att de nationella rättsmedlen i just det landet är uttömda, vilket för Sveriges del 

länge har varit allmän domstol. Men Europadomstolen har genom domar och beslut från 2012 

respektive 2013 gett uttryck för att Justitiekanslern, i sin roll som frivillig skadereglerare, är 

att anse som ett sådant nyss nämnt rättsmedel.
6
 Uppsatsen syftar till att behandla Justitiekans-

lerns arbete som frivillig skadereglerare utifrån dess eventuella roll som effektivt rättsmedel. 

1.2 Frågeställning, syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och problematisera Justitiekanslerns roll som effektivt 

rättsmedel vid påstådda Europakonventionskränkningar i Sverige. För att uppnå syftet har två 

frågeställningar valts. Den första frågeställningen är huruvida Justitiekanslern kan utgöra ett 

effektivt rättsmedel i Europakonventionens mening. Den andra frågeställningen, om den för-

                                                           
1 Se Frändberg, Begreppet rättsstat, s. 27f. 
2 Jämför med Frändberg, Begreppet rättsstat, s. 24. 
3 Se bland annat Regeringens skrivelse 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, s. 16. 
4 Se exempelvis Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 823f. 
5 Jämför med Frändberg, Begreppet rättsstat, s. 39. 
6 De mål som åsyftas är Eskilsson mot Sverige, Eriksson mot Sverige och Ruminski mot Sverige. 
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sta besvaras jakande, syftar till att diskutera och resonera kring möjliga konsekvenser som kan 

tänkas följa av ett sådant konstaterande. 

1.3 Material och metod 

Den metodologiska utgångspunkten för denna uppsats vilar i rättsdogmatiken. I Sverige byg-

ger rättsdogmatiken på rättspositivistisk grund.
7
 Rättspositivismen utvecklades i slutet av 

1800- talet som en motreaktion på den naturrätt som länge dominerat juridikens Europa. Rät-

tens centrala mening och bindande kraft menades inte längre bottna i en högre rättsordning 

med evig och universell giltighet, utan den positiva rätten ansågs vara den enda rätten och den 

var av människan skapat åt denne själv.
8
 Att tillämpa den rättsdogmatiska metoden utifrån ett 

svenskt perspektiv innebär förenklat studiet av rättsnormer liksom dessa normers inbördes, 

hierarkiska relation med syfte att slutligen beskriva innehållet i själva rättssystemet.
9
 För att 

ett uttalande om rätten ska kunna beaktas vid en strikt rättsdogmatisk studie krävs det att utta-

landet härrör från en auktoritativ rättskälla. Traditionellt i Sverige innebär det att påståendet 

har sin grund i lagstiftning, förarbete, prejudikat eller doktrin.
10

  

Rättsdogmatiken är som sagt utgångspunkten för framställningen i denna uppsats, men det har 

bedömts nödvändigt att beakta texter som ligger utanför rättsvetenskapen för att på ett till-

fredsställande sätt uppnå uppsatsens syfte.  Underlag som kan vara av betydelse för förståel-

sen av rättslägets komplexitet, men som i sig inte har auktoritativt värde, kan alltså ändå be-

höva noteras. Det kan nämligen finnas ett värde i att belysa olika argumentationer för att pro-

blematisera givna frågeställningar. Detta får den effekt att exempelvis material från diverse 

aktiva jurister och även från Justitiekanslern kommer att beaktas. 

Lagstiftningen är av underordnad betydelse inom detta område på grund av dess bristande 

innehåll. Europakonventionen intar dock en särställning i denna fråga. Europakonventionens 

avgörande roll på området får den effekt att det inte enbart är praxis från svenska domstolar 

som kommer att tillmätas betydelse utan även avgöranden från Europadomstolen.
11

  Det före-

kommer vissa lagändringsdiskussioner som är av vikt för uppsatsens kärna vilket har den ef-

                                                           
7 Se Gräns, Decisio Juris, s. 25f. 
8 Se gärna Spaak, Rättspositivism och juridisk argumentation, s. 567. 
9 Jämför Kelsen, Den rena rättsläran, s. 277. 
10 Se Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 119; Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 654; Peczenik, Vad är rätt? 

Om demokrati rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 26ff. 
11 Se gärna Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warling-Nerep & Vogel, Finna rätt – juristens källmaterial och arbets-

metoder, s. 82. 
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fekt att bland annat SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen,
12

 liksom främst Justi-

tiekanslerns remissyttrande över denna, spelar en inte obetydlig roll för den metodiska 

genomgången av rättsområdet. 

Vid bedömande av huruvida Justitiekanslerns beslut ska kunna anses utgöra praxis av rättskäl-

levärde är det avgörande hur begreppet praxis definieras.
13

  

Praxis, eller prejudikat som används synonymt, fyller två huvudfunktioner; förutsebarheten i 

samhället ökar då normerande beslut talar om rådande rättsläge liksom arbetsekonomiska för-

delar vinns.
14

 Begreppet kan ges både en inskränkt och en generös betydelse. Den inskränkta 

innebörden innebär att bara de källor som är av auktoritativ karaktär kan meddela beslut av 

rättskällevärde. En mer generös definition av begreppet får den konsekvens att de beslut som 

har faktisk genomslagskraft ska ses som prejudicerande, vilket innebär att beslut som kan 

komma att vara av betydelse för avgöranden i framtiden ska anses ha rättskällevärde.
15

 

Tillämpas den mer generösa definitionen är det rimligt att anse att Justitiekanslerns beslut ska 

ha prejudicerande verkan.
16

 Anledningen till detta är att Justitiekanslerns beslut har stort ge-

nomslag och vanligen följs.
17

 Att besluten oftast är konkreta och illustrativa liksom fyller en 

pedagogisk funktion vars värde inte är att förringa, är också skäl för denna slutsats.
18

 

För uppsatsens fortsatta framställning kommer utgångspunkten ligga i att Justitiekanslerns 

beslut i vart fall har visst rättskällevärde och således inte ska lämnas helt utan hänsyn.  

Vad gäller referenssystem har Juridisk skrivguides riktlinjer tillämpats. Detta innebär att en 

fullständig referenslista återfinns i källförteckningen medan noterna är uppbyggda av kort-

hänvisningar. För att underlätta för läsaren kommer litteratur att förkortas till författarens ef-

ternamn liksom titeln på materialet. 

                                                           
12 Beredningsarbetet för SOU 2010:78 Skadestånd och Europakonventionen pågår fortfarande hos regeringskansliet. Anled-

ningen är att Högsta domstolen och Europadomstolen kommit med flertalet avgöranden av relevans efter det att betänkandet 

lämnats, vilket innebär att betänkandet behövdes ses över ytterligare. Förarbetet är dock fortfarande av relevans och den nya 

praxisbildningen har beaktats i denna uppsats.  
13 Se Ekroth, JO-ämbetet – en offentligrättslig studie, s. 284. 
14 Se Ekroth, JO-ämbetet – en offentligrättslig studie, s. 286. 
15 Se Ekroth, JO-ämbetet – en offentligrättslig studie, s. 284. 
16 Se gärna Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warling-Nerep & Vogel, Finna rätt – juristens källmaterial och arbets-

metoder, s. 141; Warling-Nerep, Vad är rätt?, s. 81; Ekroth, JO-ämbetet – en offentligrättslig studie, s. 284. 
17 Se bland annat Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warling-Nerep & Vogel, Finna rätt – juristens källmaterial och 

arbetsmetoder, s. 141; Leander mot Sverige, para. 82. 
18 Jämför Hirschfeldt, Integritetsskyddsfrågor när myndigheter filmar och fotograferar — några belysande fall, s. 484. 
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1.4 Avgränsningar 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär en skyldighet för Sverige att följa de reg-

ler som dess institutioner beslutar om. Europeiska unionens domstol slog i december 2014 

fast att utkastet till det avtal som reglerar Europeiska unionens anslutning till Europakonven-

tionen inte är förenligt med unionsrätten.
19

 Det är alltså för tillfället oklart om Europeiska 

unionen som enhet kommer att ansluta till Europakonventionen, något som Lissabonfördraget 

kräver. Med beaktande av detta, och det omfång som uppsatsen är ämnad att ha, kommer fo-

kus främst att ligga på konventionen och svensk nationell lagstiftning. 

Det finns andra konventionsstater som har fler än ett rättsmedel men då handlar det primärt 

om att länderna valt att kombinera två typer av rättsmedel där den enda sköter förfarandet och 

det andra gottgörelsen.
20

 Den här uppsatsen kommer dock inte innehålla några komparativa 

delar, främst på grund av storleken på uppsatsen och att den skillnad som föreligger länderna 

mellan är för stor för att skapa ett lättöverskådligt delkapitel.  

1.5 Disposition 

Denna uppsats består av sex huvudkapitel som i sin tur är uppdelade i diverse underavsnitt. 

Framställningen kommer att inledningsvis vara av mer generell karaktär och sedan övergå till 

mer specifik sådan.  

I det första kapitlet, under vilket denna disposition återfinns, behandlas syfte och annan for-

malia rörande uppsatsen.  

Nästkommande kapitel, kapitel två, är en deskriptiv del som innehåller en beskrivning av den 

grundläggande kunskap rörande Europakonventionen och Europadomstolen som behövs för 

att förstå ämnet.  

Kapitel tre innehåller information om Europakonventionens krav på effektiva rättsmedel. Syf-

tet med kapitlet är att behandla utgångspunkten i vad som är uppsatsens kärna.  

Det fjärde kapitlet behandlar Justitiekanslern. Det är ämnat att förmedla en lättillgänglig insyn 

i dennes arbete och annan kunskap som är av vikt för förståelsen av ämnet. 

Kapitlet som följer, kapitel fem, behandlar Justitiekanslerns roll som effektivt rättsmedel. 

                                                           
19 Court of Justice of the European Union, Press release No 180/14. 
20 Jämför Kuijer, Effective remedies as a fundamental right. 
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Det sjätte kapitlet behandlar de konsekvenser som uppkommer i och med Justitiekanslerns 

roll som effektivt rättsmedel, både positiva och negativa sådana. Det är även ämnat att avslut-

ningsvis belysa lagstiftarens roll med anledning av vad som framställts i de tidigare kapitlen.  
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2 Bakgrund  

2.1 Europakonventionen 

Den 4 november 1950 antogs Europakonventionen vid vilken Europarådets medlemmar åtog 

sig att garantera grundläggande fri- och rättigheter för personer inom respektive stats jurisdik-

tion, jämför artikel 1 Europakonventionen.
21

  

Konventionen trädde i kraft 1953 och har i dag 47 ratificerade medlemsstater.
22

 Den bygger 

på en grundkonvention och ett antal tilläggsprotokoll,
23

 och staterna måste tillträda respektive 

del för att de ska vara bundna av dem.
24

 Konventionen gör inte anspråk på att vara en rätts-

ordning som står över staterna utan är just en internationell sådan.
25

 Europakonventionen ut-

gör dessutom en sluten konvention vilket betyder att endast stater som är medlemmar av Eu-

roparådet kan tillträda den. Detta innebär att konventionsstaterna måste uppfylla de villkor 

som ställs på medlemmar av Europarådet, vilket bland annat är viljan och förmågan att 

respektera grundläggande fri- och rättigheter.
26

 

Europadomstolen hade tidigare tillerkänt föreningar
27

 och politiska partier
28

 ideellt skadestånd 

vid olika konventionskränkningar när den i Comingersoll S.A. mot Portugal ställdes inför 

frågan huruvida bolag kan anses berättigade till ideellt skadestånd. Domstolen besvarade frå-

gan jakande och sedan dess har det stått klart att det inte görs någon skillnad på fysiska och 

juridiska personer när det talas om vilka personer som omfattas av konventionens skydd.  

Europakonventionen saknar vad som brukar kallas horisontell verkan, det vill säga den kan 

inte kan utgöra grund för skadeståndstalan mellan personer. Detta motiverats bland annat ut-

ifrån förutsebarhetshänsyn.
29

 Huruvida arbetsmarknadens parter kan hållas ansvariga för sina 

                                                           
21 Se även Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 106; Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 148; Danelius, Mänsk-

liga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 17; Europadom-

stolen, Europadomstolen. Europadomstolen har i praxis klargjort att det inte är territorium utan jurisdiktionsområdet som är 

avgörande. (Se Al-Saadon och Mufghi mot Förenade Konungariket; Issa m.fl. mot Turkiet.). 
22 Se Europadomstolen, Europadomstolen. 
23 Se Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 106. 
24 Se Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 106. 
25 Se Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 827. 
26 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 20. 
27 Se Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs; Gubi mot Österrike. 
28 Jämför Freedom and Democracy Party (Özdep) mot Turkiet. 
29 Se NJA 2007 s. 747. 
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övertramp av Europakonventionen när staterna delegerat normgivningen på arbetsmarknadens 

område till dessa kommer att avgöras av Högsta domstolen senare i år (2015).
30

 

Det är konventionsstaterna som ansvarar för att skyddet av rättigheterna upprätthålls och för-

verkligas, vilket innebär att det primära ansvaret för att beivra övertramp och säkerställa rät-

tigheternas existens ligger på ett nationellt plan, se artikel 1 Europakonventionen. Medlems-

staterna är dessutom skyldiga att verkställa och respektera Europadomstolens domar i alla mål 

där de är part, se artikel 46 Europakonventionen. 

Europadomstolen har varit tydlig med att konventionen ständigt utvecklas och att det är vik-

tigt att tillämpa en dynamisk tolkning vid tillämpning av den. Med det menas en tolkning som 

sker i ljuset av samhällsutvecklingen och konventionsstaternas förändrade rättsuppfattning.
31

 

Det har även betonats att skyddet för rättigheterna inte endast får vara teoretiskt eller illuso-

riskt, utan måste vara praktiskt och effektivt för att staten ska anses uppfyllt sina konventions-

förpliktelser.
32

  

Sverige är en dualistisk rättsstat vilket bland annat innebär att konventioner endast blir gällan-

de som svensk rätt när de transformeras eller inkorporeras i den nationella lagen.
33

 Det bety-

der att Europakonventionen i egenskap av internationellt traktat i teorin ska behandlas som ett 

separat rättssystem, skiljt från den nationella rätten.
34

 Den dualistiska principen har dock för-

svagats vad gäller just Europakonventionen, detta som konsekvens av bland annat internatio-

naliseringen.
35

 

Sverige ratificerade Europakonventionen 1952,
36

 men konventionen inkorporerades som 

svensk lag först den 1 januari 1995, detta genom inkorporeringslagen.
37

 Traditionellt har Sve-

rige haft en svag rättsutveckling på fri- och rättighetsområdet och intagit en skeptisk inställ-

ning till konventionen,
38

 men genom medlemskapet i EU tvingades Sverige att ta frågorna på 

                                                           
30 Se pågående mål om Henrik Gustavsson mot Byggnads. 
31 Se Tyrer mot Förenade, para. 31; E.B. mot Frankrike, para. 92; Rantsev mot Cypern och Ryssland, para. 277. 
32 Se bland annat Airey mot Irland, para. 24 och 26 med hänvisningar. 
33 Se Holmberg & Stjernquist, Vår författning, s. 183; Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrätts-

ligt och unionsrättsligt, s. 827; Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warling-Nerep & Vogel, Finna rätt – juristens käll-

material och arbetsmetoder, s. 40f. 
34 Se Lundberg, Mänskliga Rättigheter – juridiskt perspektiv, s. 18. 
35 Se Wersäll, Offensiv Högsta domstol – några reflektioner kring HD:s rättsbildning, s. 2; Nilsson & Lundberg, Europarät-

ten, s. 109. 
36 Se Europadomstolen, Sweden; Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 106. 
37 Omtryckt SFS 1998:712. 
38 Enligt Bernitz har detta har till stor del sin grund i den svenska förankringen i Uppsalaskolan, som till sin natur är starkt 

rättighetsförnekande. (Se Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 
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större allvar.
39

 Även om konventionen var bindande rent folkrättsligt för Sverige innan 

1995,
40

  och hade viss betydelse då lagstiftning skulle tolkas fördragskonformt,
41

  fick inkor-

poreringen den effekt att konventionens innehåll gjordes direkt tillämpligt för berörda myn-

digheter liksom för personer.
42

  Det anges numera även i svensk grundlag, 2 kap. 9 § reger-

ingsformen (1974:152)
43

, att svenska lagar inte får strida mot konventionen. Detta innebär en 

markering av konventionens speciella position och ett placerande av det primära ansvaret för 

konventionens genomslag i Sverige på lagstiftaren.
44

 Upplägget har dock kritiserats,
45

 även 

om det löser viss lex posterior problematik som inte kommer att behandlas närmare här. 

De högsta instanserna i svensk processordning har inte gärna uttalat sig i fråga om konventio-

nens ställning som rättskälla i svensk rätt. Detta innebär att det fortsättningsvis föreligger viss 

osäkerhet i hur konventionen ska betraktas. Det är inte klarlagt fullt ut när konventionen kan 

leda till att svensk lagstiftning ska åsidosättas,
46

 men troligen ska konventionen ges företräde 

vid en normkonflikt.
47

 I förarbetet till inkorporeringslagen tydliggjordes att Europakonventio-

nen inte var menad att ges status som grundlag genom bestämmelsen i regeringsformen och 

inte heller skulle innebära skapande av ny nivå i normhierarkin.
48

 Det kan dock inte anses 

förenligt med den ordagranna lydelsen av stadgandet i regeringsformen och själva funktionen 

med konventionen att beakta förarbetsuttalandet fullt ut i alla situationer.
49

 Förarbetet kan i 

mångt och mycket anses vara inkonsekvent och svårtillämpat och bör därför behandlas med 

viss försiktighet.
50

 

                                                                                                                                                                                     
823f.) Warling- Nerep har angivit att en möjlig förklaring är den djupt rotade tanken på folkhemmet, där staten alltid ordnade 

allt till det bästa. (Se Warling-Nerep, Vad är rätt?, s. 25.)  
39 Jämför Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 823f. 
40 Se Lambertz, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden - trender och utvecklingsmöjligheter, s. 8. 
41 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 37ff; Warling-Nerep, Vad är rätt?, s. 26. 
42 Se Lambertz, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden - trender och utvecklingsmöjligheter, s. 8. 
43 Senast omtryckt SFS 2014:1385. 
44 Se Warnling- Nerep, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, s. 16. 
45 Ulf Bernitz har bland annat kallat upplägget en ”halvmesyr”, se Bernitz, Europakonventionens införlivande med svensk rätt 

– en halvmesyr. För mer kritik av upplägget se bland annat Warnling- Nerep, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, 

s. 16; Cameron, Normkonflikter och EKMR, s. 851ff,; Nergelius, s. 44ff ; Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 

s.170ff. 
46 Jämför Lebeck, Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosätta 

svensk rätt, s. 139.  
47 Se Prop. 1993/94:117, s. 37 och jämför även med NJA 2005 s. 805; NJA 1994 s. 675; RÅ 1997 ref. 6; RÅ 1995 ref 58. 
48 Se Prop. 1993/94:117, s. 34ff; Warnling- Nerep, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, s. 16; Warling-Nerep, Vad 

är rätt?, s. 26. 
49 Se Lebeck, Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosätta 

svensk rätt, s. 145 
50 Se Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 829. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att Europakonventionen är ett levande instrument 

ämnat att skydda personers fri- och rättigheter. Ansvaret för att garantera skyddet ligger på de 

konventionsanslutna staterna. Det är inte kontroversiellt att anse att Europakonventionen intar 

en ”kvasi-konstitutionell” ställning i svensk rätt, trots att den är inkorporerad som vanlig lag. 

Detta just genom grundlagsstadgandet i 2 kap. 9 § regeringsformen.
51

  

Om en person eller stat upplever att en viss konventionsstat inte uppfyller åtagandena som 

konventionen innebär kan denne i vissa situationer vända sig till Europadomstolen. 

2.2 Europadomstolen52 

Europadomstolen inrättades 1959 och är en internationell domstol med kompetens att pröva 

klagomål för att avgöra huruvida konventionsskyddade rättigheter har kränkts.
53

 Både perso-

ner och stater kan ansöka om prövning hos domstolen, jämför artikel 33 och 34 Europakon-

ventionen.
 54

 I domstolen arbetar en domare från varje konventionstillträdd stat på heltid, men 

utan att företräda sitt land.
55

 

Det är naturligt att en internationell domstol utgör prejudicerande instans avseende det folk-

rättsliga instrument denne är menad att tolka. I den mån en stat väljer att underkasta sig en 

internationell domstols jurisdiktion är det anses rimligt att staten låter sin nationella rätt an-

passas till de prejudicerande domar och beslut som den internationella domstolen fattar.56 Eu-

ropadomstolens domar och beslut utgör således en rättskälla i Sverige,
57

 och domstolen är ett 

betydande och kraftfullt verktyg vad gäller utvecklingen av rättsläget på fri- och rättighetsom-

rådet i Europa.
58

  Domarna är rättsligt bindande för staterna i de mål där de är part, se artikel 

                                                           
51 Se även Lebeck, Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosät-

ta svensk rätt, s. 137. 
52 Innan 1 november 1998 var de uppgifter som idag utförs av Europadomstolen fördelade mellan Kommissionen och Euro-

padomstolen. (Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskli-

ga rättigheterna, s. 22.). 
53 Se Europadomstolen, Europadomstolen. 
54 Se även Europadomstolen, Europadomstolen; Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Euro-

pakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 22. 
55 Se Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 115; Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Euro-

pakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 22. 
56 Jämför Lebeck, Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosätta 

svensk rätt, s. 135. 
57 Se bland annat Prop. 1997/98:43, s 131; Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warling-Nerep & Vogel, Finna rätt – 

juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 82f. Ett tungt argument för att domarna ska ha rättskällevärde är det att domarna 

är folkrättsligt bindande för Sverige. (Ehrenkrona, Mänskliga rättigheter – förfarandet enligt Europakonventionen, s. 17). 
58 Se Europadomstolen, Europadomstolen. 
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46 Europakonventionen,
59

 och har bidragit till att stater tvingats ändra lagstiftning och admi-

nistrativa rutiner som bidragit till övertramp av skyddade rättigheter.
60

 

Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter vilket 

innebär att den inte kan upphäva domar eller beslut som fattats av sådana. Deras prövning går 

istället ut på att undersöka huruvida en kränkning har skett, och fastställa om så är fallet. Det 

kan sägas att det är de nationella domstolarna och myndigheterna som tillämpar Europakon-

ventionen, men att Europadomstolen har tolkningsföreträde.
61

 Domstolen har även kompetens 

att döma ut skadestånd till klagande, se artikel 41 Europakonventionen.
62

 En talan vid Euro-

padomstolen måste väckas inom sex månader från dess att dom eller beslut meddelats i den 

nationella staten.
63

 

Domstolen tillämpar en dynamisk tolkningsmetod vilket innebär att den låter vidareutveckla 

rätten med hjälp av praxis.
64

 Praxisen är likt konventionen dynamisk och levande, vilket inne-

bär att stater kontinuerligt måste beakta Europadomstolens praxis för att hålla sig a jour med 

sina förpliktelser.
65

 Detta fungerar väl ihop med att Europakonventionen måste tolkas i ljuset 

av samhällsutvecklingen. Vid tolkning av begrepp använder sig domstolen även av en auto-

nom tolkning.
66

 Med autonom tolkning förstås att begreppens betydelse inte är beroende av 

dess betydelse i konventionsstaterna utan ses skilt från detta.
67

 

Europadomstolen utgör alltså inte en överdomstol till svenska instanser men dess domar och 

beslut spelar en central roll för upprätthållande av skyddet av konventionsrättigheter på det 

nationella planet. Följande avsnitt kommer behandla förutsättningar för att väcka talan hos 

denna. 

                                                           
59 Notera dock att det inte finns en uttalad förpliktelse att följa Europadomstolens domar i andra fall än när staten själv varit 

part i målet. 
60 Se Europadomstolen, Europadomstolen. 
61 Se även Sveriges domstolar, Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 
62 Se Sveriges domstolar, Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 
63 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 30; Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 149. För tydigare genomgång hur tidsfristen ska beräknas, se 

Otto mot Tyskland; Kemevuako mot Nederländerna. Det föreligger dock ett förslag att ändra klagandetiden till 4 månader. 

(Se Utkast till proposition Ändringsprotokoll nr. 15- Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet.) 
64 Se Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 826. 
65 Se Letas, The ECHR as a living instrument: its measuring and its legitimacy, s. 57; Lebeck, Normkonflikter mellan svensk 

rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosätta svensk rätt, s. 134. 
66 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 51. 
67 Se Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 826. 
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2.3 Klagorätt och subsidiaritet 

Artikel 34 i Europakonventionen reglerar en klagandes klagorätt, vilken är en förutsättning för 

att kunna få påstådda konventionskränkningar prövade av Europadomstolen. Artikel 35.2 Eu-

ropakonventionen anger när en talan enligt artikel 34 inte kan prövas av domstolen utan ska 

avvisas.
68

 Om inhemska domstolar eller myndigheter åtminstone i huvudsak har erkänt att en 

konventionskränkning skett liksom att adekvat och tillräcklig gottgörelse utgått, har Europa-

domstolen angivit att klagorätten faller bort. Om ett skadestånd sett till summan däremot är 

oskäligt låg kan detta medföra att en klagandes klagorätt består trots att det nationella rätts-

medlet erkänt kränkningen.
69

 

Även om Europadomstolen har som uppgift att se till att konventionen följs är utgångspunk-

ten att konventionsstaterna ska ha en möjlighet att korrigera eventuella konventionskränk-

ningar på nationellt plan, innan Europadomstolen granskar dem. Detta var ett krav från de 

ansluta staterna vid konventionens tillkomst,
70

 och ger uttryck för det som kallas subsidiari-

tetsprincipen.  

Subsidiaritetsprincipen formulerades i praxis första gången i det s.k. Belgiska språkmålet, där 

domstolen förklarade att en klagande får vända sig till Europadomstolen först när den in-

hemska rättsordningen misslyckats med att hantera konventionskränkningsfrågan.
71

 Upprätt-

hållandet av Europakonventionens skyddade rättigheter ska alltså i första hand ske i de natio-

nella domstolarna eller hos de nationella myndigheterna.
72

 Subsidiariteten har den effekt att 

klagande måste, för att ett klagomål ska anses tillkommit på korrekt sett, först – åtminstone i 

sak– adresserat frågan till det korrekta nationella organet och i enlighet med den formalia och 

de tidskrav som återfinns i den nationella rättsordningen.
73

 

Europadomstolen skärpte vid millennieskiftet, i målet Kudla mot Polen, subsidiaritetsprinci-

pen för staternas del och ställde krav som innebar att det måste finnas effektiva rättsmedel i 

den nationella rättsordningen. Personer ska inte tvingas vända sig till Europadomstolen för att 

                                                           
68 Se SOU 2010:87, s. 160ff. 
69 Jämför Scordino mot Italien (nr. 1), para. 193. 
70 Se Södergren, Axplock VII – ur inhemsk konventionstillämpning, s. 104. 
71 Se Belgiska språkmålet, para. 10. 
72 Se till exempel Kudla mot Polen, para. 152; Zullo mot Italien (nr. 2), para. 81. 
73 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 29; Eriksson mot Sverige, framförallt para. 42; Selmouni mot Frankrike, para. 74 med hänvisningar. 
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få sina rättigheter tillgodosedda utan hjälp ska finnas på hemmaplan.
74

 Det är staternas ansvar 

att se till att detta kriterium är mött.
75

  

Subsidiaritetsprincipen kommer till uttryck i både artikel 1, 13 och 35. Det är inte sällan före-

kommande att Europadomstolen hänvisar till artiklarna i sina domar och beslut för att under-

stryka domstolens subsidiära ställning.
76

 Artikel 13 och 35 står i nära samband med varandra 

och bör studeras parallellt vid granskning av subsidiaritetsprincipen.  

Artikel 13 Europakonventionen innebär att var och en ska ha tillgång till effektiva rättsme-

del,
77

 och artikel 35 att Europadomstolen först har jurisdiktion sedan klagande uttömt de na-

tionella rättsmedlen i den stat som denne vill stämma.
78

 Extraordinära rättsmedel, så som res-

ning och domvilla, behöver personen dock inte försöka sig på.
79

 Bevisbördan för huruvida ett 

rättsmedel är uttömt är delad. Detta innebär att det är först upp till staten att visa att det finns 

tillgängliga, effektiva rättsmedel som ger rimliga utsikter till framgång. Gör staten detta måste 

den klagande visa att denne uttömt det nämnda medlet.
80

 

Artikeln 35 är baserad på en presumtion, som har sin grund i artikel 13. Presumtionen innebär 

att effektiva rättsmedel, vars syfte är att tillgodose prövningen av den påstådda konventions-

kränkningen, antas existera i det nationella systemet.
81

 Det förutsätts alltså finnas effektiva 

rättsmedel i de konventionsanslutna staterna.  

Sambandet mellan de båda artiklarna tar sig bland annat också i uttryck genom att de enda 

rättsmedlen som måste uttömmas innan Europadomstolen är behörig att ta upp en fråga till 

prövning är de som är tillgängliga och tillräckliga.
82

 Rättsmedel som bara existerar i teorin, 

och inte är praktiskt tillämpbara och effektiva, behöver personen inte försöka uttömma.
83

 Det 

krävs också att den klagande hos det nationella rättsmedlet ges rimliga utsikter till framgång 

                                                           
74 Se bland annat Kudla mot Polen, para. 152. 
75 Se exempelvis Ruminski mot Sverige, framförallt para. 34; Mifsud mot Frankrike, para. 15; McFarlane mot Irland, para. 

107. 
76 Jämför Kudla mot Polen; Scordino mot Italien (nr. 1), para. 140 och 141. 
77 Se mer om detta under 3.2. 
78 Se Södergren, Axplock VII – ur inhemsk konventionstillämpning, s. 104. 
79 Se Warnling- Nerep, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, s. 57ff; Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 

praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 29; Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i 

svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 826. 
80 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 29; Horvat mot Kroatien. 
81 Se Ruminski mot Sverige, främst para. 33; Selmouni mot Frankrike, para. 74 med hänvisningar. 
82 Se bland annat SOU 2007:48, s. 160f; Mifsud mot Frankrike, para. 15; Scordino mot Italien (nr. 1), para. 142. 
83 Se exempelvis Ruminski mot Sverige, framförallt para. 34; Mifsud mot Frankrike; Scordino mot Italien (nr. 1), para. 15; 

McFarlane mot Irland, para. 107.  
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för att subsidiaritetsprincipen ska hindra en direkt prövning hos Europadomstolen.
84

 En kla-

gande som har uttömt ett effektivt rättsmedel i en stat behöver inte, om det finns flera olika 

rättsmedel som alla är effektiva i staten, uttömma mer än det.
85

 Det är dessutom personen som 

får välja vilket rättsmedel denne vill använda sig av.
86

  

Sammantaget kan sägas att kravet på uttömmande av nationella rättsmedel endast omfattar 

effektiva sådana.
87

 Följande kapitel kommer att beskriva begreppet effektiva rättsmedel för att 

ge läsaren den viktiga förståelse som krävs för att förstå Justitiekanslerns roll i sammanhang-

et.  

  

                                                           
84 Jämför Scordino mot Italien, para. 76. 
85 Jämför Granger m.fl. mot Förenade Konungariket. 
86 Se Hilal mot Förenade Konungariket; Airey mot Irland, para. 23; Karakó mot Ungern, para. 34. 
87 Jämför Mifsud mot Frankrike, para. 17; Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakon-

ventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 29. 
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3 Europadomstolens krav på effektiva rättsmedel 

3.1 Generellt om effektivt rättsmedel 

Att det krävs effektiva rättsmedel i de konventionsanslutna staterna bottnar i både Europa-

konventionens artikel 13 och i en konventionsrättslig effektivitetsprincip.
88

 Följande fram-

ställning kommer i betydande del behandla aspekterna av artikel 13.   

Artikel 13 brukar anses utgöra en av Europakonventionens mest svårtolkade och komplexa 

artiklar.
89

 Två Europadomstolsdomare har till och med valt att titulera den som ”den mest 

obskyra artikeln i konventionen.”
90

 Kring artikeln föreligger en rad olika problematiska 

aspekter, bland annat är det svårt att skönja vilka krav som följer av artikeln genom att bara 

läsa den rätt upp och ner. Detta leder till vissa svårigheter att förekomma kränkningar av 

den,
91

 ett problem Europadomstolen har försökt lösa genom att ge artikeln ett mer substanti-

ellt innehåll när de prövar frågor som berör den.
92

  

Artikel 13 kan endast åberopas tillsammans med någon annan fri- eller rättighet i konventio-

nen.
93

 Dock förutsätts det inte, till skillnad från vad som vid första anblick kan tros, att den 

rättighet som åberopas tillsammans med artikel 13 har kränkts.
94

 Artikel 13 utgör därför en 

självständig rättighet.
95

 Däremot påverkas kravet på effektivitet av vilken materiell rättighet 

som åberopas tillsammans med artikel 13. Allvarligare överträdelser ställer högre krav på 

effektivitet vilket kan resultera i att vissa överträdelser alltid kräver att prövning sker i dom-

stol.
96

  

Ett effektivt rättsmedel innebär dels en processuell skyldighet för stater att tillhandahålla 

rättsmedel som personer kan bruka för att påtala och utkräva ansvar för kränkningar av Euro-

pakonventionen och dels en materiell möjlighet till gottgörelse om en kränkning fastställs.
97

   

Inom den svenska processrätten används termen rättsmedel för att beskriva hur en dom eller 

ett beslut från en domstol eller en myndighet kan angripas.
98

 Den svenska användningen av 

                                                           
88 Se Greer, The Margin of appreciation: interpretation and discretion under the European Convention on human rights, s. 

54; Airey mot Irland, para. 24. 
89 Jämför Bratt & Södergren, Europakonventionen tillämpning i det inhemska systemet ”bringing rights home”, s. 418. 
90 Se Harris, O´Boyle, Bates & Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 555. 
91 Se SOU 2010:87, s. 152f. 
92 Jämför Krasuski mot Polen, para. 65. 
93 Jämför Dijk & Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 698. 
94 Se Klass m.fl. mot Tyskland, para. 63 och 64; SOU 2010:87 s. 159f. 
95 Se Dijk & Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 698. 
96 Se Ramirez Sanchez mot Frankrike, para. 165. 
97 Se Mörk & Hermansson, Enskildas rättsskydd vid lagstiftarens försummelse – om estoppel argumentet i svensk rätt, s. 

239f. 
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begreppet har traditionellt endast haft en processuell innebörd, det vill säga tagit sikte på 

överklagande med mera. Detta har varit problematiskt då artikel 13 generellt innehåller både 

materiella och processuella aspekter.
99

 Sverige har valt att lösa detta problem genom att, via 

praxis, anpassa skyddet för konventionskränkningar, se mer under 3.3.2. 

När det i konventionsrättslig mening talas om avsaknaden av ett effektivt rättsmedel åsyftas 

både avsaknaden av rättslig instans som den klagande kan vända sig till för att få en påstådd 

konventionskränkning tillfredsställande prövad, liksom avsaknaden av gottgörelse för fast-

ställd konventionskränkning.
100

 Detta betyder att de två relevanta kraven som måste vara upp-

fyllda för att ett rättsmedel ska anses vara effektivt är tillgänglighet av rättsmedel och möjlig-

het till gottgörelse. Följande framställning är ämnat att utreda dessa två krav mer ingående för 

att ge en djupare förståelse av Justitiekanslerns roll i detta system. Anledningen till att extra 

fokus läggs vid kravet gottgörelse har att göra med Justitiekanslerns arbete som frivillig ska-

dereglerare. Inom detta arbete, som kommer behandlas mer nedan, ligger nämligen tyngd-

punkten vid själva gottgörelsemomentet varav kunskapen om Europakonventionens krav på 

detta område är särskilt viktigt. 

3.2 Tillgänglighet 

Artikel 13 Europakonventionen föreskriver alltså att var och en ska ha tillgång till effektiva 

rättsmedel inför en nationell domstol eller myndighet där dennes påstådda konventionskränk-

ningar kan tas upp till prövning.  

Bedömningsmarginalen för hur staterna väljer att leva upp till kravet är relativt stor.
101

 Det är 

dock staterna som har bevisbördan för att ett rättsmedel uppfyller Europakonventionens krav 

på tillgänglighet. Genom senare praxis har Europadomstolen allt mer indikerat vad som utgör 

tillgång till ett effektivt rättsmedel och på så sett gjort insteg i staternas bedömningsmargi-

nal.
102

 

Beträffande grundlösa konventionskränkningspåståenden som ska avvisas med hänvisning till 

artikel 35 Europakonventionen har domstolen angivit att det inte krävs att effektiva rättsmed-

len finns tillgängliga.
103

 När en bedömning av huruvida ett klagomål ska anses vara grundlöst 

                                                                                                                                                                                     
98 Se Andersson, Rättsskyddsprincipen – EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilrättsligt perspek-

tiv, s. 2. 
99 Jämför Shelton, Remedies in International Human Rights Law, s. 123. 
100 Se bland annat T.P. och K.M. mot Förenade Konungariket, para. 107. 
101 Se exempelvis Kaya mot Turkiet, para. 106. 
102 Se bland annat Halford mot Förenade Konungariket, para. 64; Rotaru mot Rumänien, para. 67 med hänvisningar. 
103 Jämför Powell och Rayner mot Förenade Konungariket, para. 33; Silver m.fl. mot Förenade Konungariket, para. 113. 
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ska hänsyn tas till det enskilda fallet och den typ av rättsfråga som aktualiseras där.
104

 En på-

talad eventuell konventionskränkning är inte grundlös om den kräver utredning innan den kan 

avslås.
105

  

Då artikel 13 inte anger hur staterna ska uppfylla sina förpliktelser kan även administrativa 

rättsmedel utgöra effektiva sådana.
106

 Kort sagt görs en prövning av huruvida rättsmedlet upp-

fyller konventionskravet på effektivitet utifrån hur myndigheten är sammansatt, vad dennes 

befogenhet är och vilken funktion den fyller, se mer i kapitel 5.1.
107

 

Det är alltså upp till staterna att primärt besluta hur de väljer att tillhandahålla rättsmedlen, 

förutsatt att de uppfyller den minimistandard som Europadomstolen krävt i praxis. Eftersom 

att även myndigheter, åtminstone i teorin, kan uppfylla kraven finns det en möjlighet att detta 

även gäller Justitiekanslern. Men innan detta behandlas mer djupgående ska det andra kriteri-

et, gottgörelse, studeras. 

3.3 Gottgörelse 

3.3.1 Allmänt 

Gottgörelse för en kränkning är som nämnts också ett rekvisit för att ett rättsmedel ska anses 

vara effektivt. Gottgörelsen kan utgå som ekonomisk ersättning eller ges exempelvis genom 

strafflindring, nerläggning av åtal eller nedsättning av skattetillägg.
108

 Att fastställa att en 

konventionskränkning har skett kan i vissa fall också i sig vara tillräckligt.
109

  Om skadestånd 

ska betalas ut kan det ha sin grund i nationella skadeståndsregler eller dömas ut på basis av 

Europakonventionen. Olika former av gottgörelse kan kombineras för att uppnå ett skäligt 

resultat.
110

 Det ankommer på konventionsstaten att se till att det nationella rättssystemet lever 

upptill konventionens krav, men Europadomstolen kan självfallet ta upp den nationella ord-

ningen till prövning.
111

 

Europadomstolen har i sin praxis inte krävt att användandet av ett nationellt rättsmedel ska 

resultera i ekonomisk kompensation, men det har uttryckts att det i vissa fall krävs att frågan 

                                                           
104 Se Boyle och Rice mot Förenade Konungariket, para. 55. Angående kravet på att anspråket ska ha rimlig grund, se även 

A. m.fl. mot Förenade Konungariket, para. 123 med hänvisningar. 
105 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 428. 
106 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättighe-

terna, s. 431; Nilsson & Lundberg, Europarätten, s. 112. 
107 Se Harris, O´Boyle, Bates & Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 565. 
108 Jämför med NJA 2003 s. 414. 
109 Se Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 528. 
110 Jämför med NJA 2012 s. 1038; Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 528. 
111 Jämför Scordino mot Italien (nr. 1), para. 190 och 191; NJA 2012 s. 211. 
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prövas för att rättsmedlet ska anses vara effektivt.
112

 Domstolen har klargjort att för kränkning 

av artiklarna 2 och 3 Europakonventionen krävs det att det nationella rättsmedlet, förutom att 

kompensera den klagande eller dess anhöriga ekonomiskt, genomför en effektiv utredning av 

det inträffade. För övriga rättighetsartiklar är det dock ofta tillräckligt med ekonomisk ersätt-

ning.
113

 Skadeståndet är dessutom i många situationer det enda sättet att kompensera någon 

som fått sina fri- och rättigheter kränkta.  

Utgår ersättning som gottgörelse ska denna vara rimlig och överensstämma med den juridiska 

tradition och den levnadsstandard som krävs i den aktuella staten.
114

 Ersättningsnivån bör i 

staterna bestämmas med beaktande av Europadomstolens praxis rörande skälig gottgörelse 

enligt artikel 41 Europakonventionen, se mer om detta nedan.
115

 Att en ersättning utgör en 

underkompensation genom att den ligger under vad Europadomstolen skulle ha beslutat om 

innebär inte alltid automatiskt att staten kränkt artikel 13. Däremot har domstolen uttalat att 

ersättningen endast får understiga domstolens accepterade standard om annan form av gottgö-

relse använts.
116

  

Europadomstolen har fastställt en taxa för beräknande av det ideella skadeståndet när stater 

har kränkt enskildas rätt enligt artikel 6.1 Europakonventionen.
117

 Praxis från domstolen anger 

att ersättningen ska hamna kring 1000-1500 euro per år av väntan,
118

 men ersättningsnivåerna 

får variera staterna emellan. Dock får nivån inte avsevärt understiga domstolens egen prax-

is.
119

 För låg ersättning har av domstolen ansetts vara nivåer som ligger 8-27 procent under 

den summa som Europadomstolen skulle ha utgett.
120

 För andra kränkningar än långsam 

handläggning som strider mot 6.1 Europakonventionen har Europadomstolen konstaterat att 

principerna för skadeståndets beräknande ska utvecklas genom inhemsk skadeståndspraxis. 

Detta underlättar harmoniseringen till den övriga nationella skadeståndsrätten.
121

  

                                                           
112 Se Kudla mot Polen, para. 159 och 160. 
113 Se Z m.fl. mot Förenade Konungariket, para. 110; Harris, O´Boyle, Bates & Buckley, Law of the European Convention on 

Human Rights, s. 562f ; Paul and Audrey Edwards mot Förenade Konungariket, para. 97 och 98; Bubbins mot Förenade 

Konungariket, para. 171 och 172. 
114 Se Zullo mot Italien (nr. 1), para. 98 och 99. 
115 Se Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 554; Cameron, Skadestånd och Europakon-

ventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 553. 
116 Jämför Zullo mot Italien (nr. 2). 
117Se Zullo mot Italien (nr. 1). 
118  Se SOU 2010:87, s. 178. 
119 Se Scordino mot Italien (nr. 1) 
120 Se SOU 2010:87, s. 195. 
121 Jämför Scordino mot Italien (nr. 1), para. 189, vilket svarar väl mot Högsta domstolens intagna ståndpunkt om att ersätt-

ningen vid rättighetskränkningar inte bör skilja alltför mycket från vad som gäller när skadestånd döms ut enligt ska-

deståndslagen i jämförbara fall. Jämför med NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 584; NJA 2010 s. 363; NJA 2012 s 211. 
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Frågan om fastställda taxor tog Högsta domstolen ställning till i NJA 2012 s. 211 som hand-

lade om skadestånd för långsam handläggning hos Västmanlands tingsrätt. Justitiekanslern, 

som förde statens talan i målet, ansåg att ersättning för ideell skada inte kunde värderas i mo-

netära medel, utan att det var mer passande att nyttja fastställda taxor. Högsta domstolen var 

av en annan åsikt och ansåg att användandet av en lagligen fastslagen taxa som knyts till 

kränkningen, som den Finland har i fråga om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång, inte är 

eftersträvansvärd.
122

 En sådan lösning menade domstolen inte tillåter nödvändig differentie-

ring där hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet tas. Rätten fann istället att det är lämp-

ligt att principer för skadeståndets beräkning utvecklas genom praxis.
123

  

Artikel 41 reglerar Europadomstolens möjlighet att förpliktiga staterna att betala skadestånd 

för konventionskränkningar.
124

 Har ersättning inte utgått på nationell nivå eller enbart parti-

ellt, kan Europadomstolen besluta att skälig ersättning ska utgå för konstaterad konventions-

kränkning med stöd av artikeln. Europadomstolen har befogenhet att ålägga konventionssta-

terna att ersätta både ekonomisk skada och ideell skada som drabbat den klagande. Även 

kostnader förknippade med processen inför det nationella rättsmedlet och Europadomstolen 

kan staterna tvingas stå för. Sakskador, inkomstförlust och kostnader grundade på betalda 

böter eller skatter ersätts som huvudregel om ett tillräckligt orsakssamband kan konstateras. 

Ideella skador är mer svårdefinierade men kan omfatta psykiskt lidande, oro, vanmaktskäns-

lor, stress med mera. Skada på hälsa och lägre levnadsstandard är ekonomiska problem som 

också vanligen inräknas i den ideella ersättningen.
125

 Vilken nivå bevisningen behöver ligga 

på är oklart men det har förekommit att ideellt skadestånd utdömts trots att svarandestaten 

påstått att bevisningen varit så pass bristfällig att ersättning inte bör utgå.
126

 Artikeln innebär 

inte endast en förpliktelse att reparera den skada som uppkommit genom statens övertramp 

utan staten måste även upphöra med kränkningen och försöka återskapa rättsläget så som det 

var innan skadan inträffade.
127

  

Sammanfattningsvis kan följande slutsats dras; gottgörelse behöver inte ske genom ska-

destånd men det är oftast den rimligaste lösningen. Det krävs då att skadeståndets belopp är 

                                                           
122 I Finland regleras detta genom Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 29.5.2009/362. 
123 Jämför NJA 2012 s. 211. 
124 Se bland annat NJA 2005 s. 462; Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 554.  
125 Jämför Södergren, Rätt till skadestånd i Sverige direkt på grundval av Europakonventionen, s. 770; Crafoord, Inhemsk 

gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 534 f. 
126 Se Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 536. 
127 Se Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 562; Papamichalopoulus  m.fl. mot 

Grekland, para. 34. 
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skäligt och följer vissa av Europadomstolens angivna miniminivåer. Här närmast kommer 

skadeståndssituationen i Sverige behandlas för att öka läsarens förståelse av läget gällande i 

konventionskränkningsersättning i Sverige. Detta är relevant kunskap för att förstå Justitie-

kanslerns eventuella roll som effektivt rättsmedel genom att agera frivillig skadereglerare och 

aspekter rörande det. 

3.3.2 Sverige 

Utifrån att den svenska inställningen till fri- och rättigheter varit minst sagt sval genom tider-

na är det ingen överraskning att det funnits en stor ovilja att basera skadeståndsutgivanden på 

rättighetsargument.
128

 Men i och med Europakonventionens genomslag och artikel 13:s pro-

cessuella och materiella inslag har det ställts krav på mer materiellt betonade medel för att 

Sverige ska nå upp till konventionens krav.
129

 Högsta domstolen har tidigare ansett att många 

rättighetskränkningar inte har kunnat angripas på nationellt plan genom tillämpande av bland 

annat skadeståndslagen. Detta har resulterat i att domstolen skapat en möjlighet för personer 

att få ersättning på Europakonventionsrättslig grund för övertramp av konventionen.
130

   

År 2003, i NJA 2003 s. 217 rörande långsam handläggning där ett mål inte avgjorts inom skä-

lig tid, fastslog Högsta domstolen att en skadeståndstalan föranledd av ett påstående om krän-

kande av Europakonventionsrättigheter inte får avvisas av svensk domstol utan ska prövas.
131

 

Det kan idag låta självklart, men det dröjde till 2005 innan svensk domstol för första gången 

prövade en skadeståndstalan som hade sin direkta grund i Europakonventionen.
132

 När Lund-

grendomen, NJA 2005 s. 462, kom 2005 konstaterades det bland annat att det kan vara nöd-

vändigt att frångå uttalanden som återfinns i svenska förarbeten, tidigare rättspraxis eller dokt-

rin för att en tolkning ska vara så fördragskonform som krävs för att Sverige inte ska miss-

lyckas med att uppfylla sina åtaganden.
133

 

I Lundgrendomen hade den klagande inte fått en domstolsprövning av brottsmisstankar rikta-

de mot denne inom skälig tid, vilket ledde till att Högsta domstolen utdömde skadestånd som 

gottgörelse för statens långsamma handläggning som stred mot artikel 6.1 Europakonventio-

nen. Domen var banbrytande för svensk skadeståndsrätt i Europakonventionshänseende. 

Domstolen valde, för att Sverige skulle uppfylla konventionens krav, att ge den enskilde rätt 

                                                           
128 Se Schultz, Right by torts: The rise of a rights discourse in Swedish tort laws, s. 305ff. 
129 Se Hirschfeldt, Europakonventionen, skadestånd och andra effektiva rättsmedel – behovet av nya svenska regler, s. 12. 
130  Se Ds 2009:40; NJA 2003 s. 217; NJA 2003 s. 414; NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295; NJA 2007 s. 584; NJA 2009 s. 

463. 
131 Jämför NJA 2003 s. 217. 
132 Jämför NJA 2005 s. 462. 
133 Jämför NJA 2005 s. 462. 
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till ersättning för ideella skador trots att möjligheten där om saknades enligt de nationella ska-

deståndsbestämmelserna.  

Omfattningen av statens skadeståndsansvar var en omstridd fråga inom den juridiska debatten 

efter Lundgrendomen.
134

 Högsta domstolen har dock sedan dess tagit ställning i många frågor 

rörande den Europakonventionsrättsliga skadeståndsrätten i Sverige.
135

 Domstolen har landat i 

att det finns en principiell möjlighet till gottgörelse i form av skadestånd vid konventions-

kränkning oavsett vilken rättighet i konventionen som kränkts.  

Prövning i Sverige av den svenska statens skadeståndsskyldighet för kränkningar av Europa-

konventionen sker normalt genom tillämpning av sedvanliga svenska process- och ska-

deståndsregler. Innan reformen rörande det allmännas skadeståndsansvar 1972 ansågs det 

strida mot statssuveränitetsprincipen att staten skulle kunna ställas till svars för sina handling-

ar.
136

 Detta innebar att skadestånd endast kunde krävas ut av den tjänsteperson som vållat 

skadan, en lösning som varken var optimal för tjänstepersonerna eller den skadelidande.
137

 

Införandet av det offentligas skadeståndsansvar föregicks av beaktande av dels rättsskydds-

aspekter och dels skadeförebyggande sådana.
138

  

Idag sker prövningen som huvudregel enligt bestämmelserna om det allmännas skadestånds-

ansvar vid fel och försummelse vid myndighetsutövning som återfinns i 3 kap. 2 § ska-

deståndslagen. Myndighetsutövning ska i skadeståndslagen förstås som åtgärder och beslut 

som är tagna från det allmännas sida och som ger uttryck för samhällets maktbefogenheter 

över medborgarna.
139

 3 kap. 3 § skadeståndslagen, som behandlar skadeståndsrättsligt infor-

mationsansvar från statens sida, har hittills haft mycket begränsad betydelse men kan också 

läggas till grund för ansvar. Skadeståndslagen ska vid tillämpning användas så fördragskon-

formt som möjligt. För de fall att speciallagstiftning kan aktualiseras tar denna över enligt 

reglerna om lex specialis. Exempel på detta är lag (2007: 1091) om offentlig upphandling som 

innehåller särskilda skadeståndsregler. Om gottgörelse genom skadestånd inte kan ske ens 

                                                           
134 Se Andersson, Gräns för Europakonventionens direkttillämpning vid horisontell skadeståndstalan; Cameron, Skadestånd 

och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s.553f; Crafoord, Skadestånd och Europakonventionen, s. 926f. 
135 Jämför med förslagsvis NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295; NJA 2007 s. 584; NJA 2007 s. 747. 
136 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 409. 
137 Se Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, s. 89. 
138 Jämför SOU 1997:194, s. 128. 
139 Se Prop. 1972:5, s. 429. 
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genom en tolkning av de nationella skadeståndsbestämmelserna sett i ljuset av konventionen 

kan skadestånd utgå utan stöd i lag för att uppfylla konventionens krav.
140

  

Högsta domstolen konstaterade i NJA 2009 N 70, där den klagande fått vänta tre år på att 

hovrätten skulle ta ställning till en överklagad tingsrättsdom, att Europadomstolens praxis bör 

vara utgångspunkt vid bestämmandet av ersättningens storlek. De svenska skadeståndsnivåer-

na har av Högsta domstolen ansetts vara sådana att de inte kan ses som bristande i den grad att 

skadeståndet ska vara ineffektivt.
141

 Europadomstolen verkar dela Högsta domstolens åsikt 

om att den svenska domstolsordningen på det hela taget lever upp till Europakonventionens 

krav på effektiv kompensation vid rättighetskränkningar.
142

 

Rättsutvecklingen det senaste decenniet har tydligt visat vilken betydelse Europakonventionen 

haft som skadeståndsrättslig normkälla för det svenska systemet. Konventionen har påverkat 

sättet svensk rätt ser på culpa, orsakssamband och vem som är ersättningsberättigad,
143

 liksom 

influerat skadeståndsnivåerna.
144

 Sammanfattningsvis kan alltså statens skadeståndsansvar vid 

konventionskränkningar grundas direkt på konventionen och gäller samtliga rättigheter i 

den.
145

 Svenska regler ska tolkas fördragskonformt och ersättning kan utgå utan lagstöd om 

detta krävs för att Sverige ska leva upp till konventionens krav.  

  

                                                           
140 Se NJA 2007 s. 584. 
141 Se NJA 2012 s. 211; Schulz, Europakonventionen och skadestånd, s. 666f. 
142 Jämför Eriksson mot Sverige; NJA 2012 s. 211. 
143 NJA 2007 s. 584 tyder på att det i Europakonventionens mening finns möjlighet att beakta fler personer som skadelidande 

än vad som görs i den svenska skadeståndsrätten. 
144 Se Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 535. 
145 Se Mielnicki, Europakonventionen och skadeståndsrätten – till vägs ände?, s. 359. 
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4 Justitiekanslerns roll i det svenska rättssystemet 

4.1 En historisk återblick över Justitiekanslersämbetet 

Slaget vid Poltava 1710 var ett misslyckande för Sverige och Karl XII som fördes skadad till 

en plats inom det Osmanska riket.
146 

Den enväldige makthavaren befann sig långt ifrån sitt 

rike och hemmaregeringen gjorde inte sitt yttersta för att genomföra kungens kostsamma 

krigspolitik i hans bortavaro.
 
Frustrerad över hur Sverige administrerades och hur ämbetsper-

soner fullgjorde sina skyldigheter bestämde sig kungen vid hemkomst att förändra kansliets 

organisation.
147

 Han ansåg att statsförvaltningens administration var undermålig, att hans för-

ändringar genomfördes klandervärt långsamt,
148

 liksom att systemet i allmänhet var i behov 

av effektivisering.
149

  

I den nya kansliordningen valde Karl XII att skapa sex expeditioner, varav en fungerade som 

revisionsexpedition. Chefen för den nämnda expeditionen fick titeln ”Högsta ombudsman” 

och dennes främsta uppgift var att utöva tillsyn över att landets lagar och förordningar följdes, 

att tjänstepersoner utövade sitt yrke i enlighet med dessa liksom att agera så som kungens 

representant i justitieärenden.
150 

 

I samband med Karl XII:s död 1718 fick Högsta ombudsmannen den titel som kvarstått till 

idag – Justitiekanslern.
151

 De förändringar som påverkat Justitiekanslersämbetet mest sedan 

dess är de som inträffade 1849 och 1948. Genom den så kallade departementalreformen i mit-

ten av 1800-talet miste Justitiekanslern den statsrådsliknande ställning denne innehaft och 

hundra år senare tog den nyskapade riksåklagaren över rollen som chef för åklagarväsendet.
152

 

Det är troligt att det svenska ämbetet är den äldsta, fortfarande aktiva, institution i världen 

vars uppgift är att utöva tillsyn över det allmännas offentliga förvaltning.
153

  

Följande två avsnitt fyller den funktion att de är ämnade att belysa de olika roller som Justi-

tiekanslern innehar. Detta för att öka förståelsen för ämbetets bredd och funktion.  

                                                           
146 Se Sandin, När Sverige styrdes från Varnitza, Timurtasj och Demotika – eller Karl XII i Osmanska riket, s. 67f. 
147 Se Karlsson, Kungens intresse och undersåtarnas välfärd – Karl XII:s reformpolitik under 1710 talet, s. 82. 
148 Se Karlsson, Kungens intresse och undersåtarnas välfärd – Karl XII:s reformpolitik under 1710 talet, s. 89. 
149 Se Karlsson, Kungens intresse och undersåtarnas välfärd – Karl XII:s reformpolitik under 1710 talet, s. 86. 
150 Se Sandin, När Sverige styrdes från Varnitza, Timurtasj och Demotika – eller Karl XII i Osmanska riket, s. 14f. 
151 Se Nygren, Både ombudsman och kansler huvuddragen i JK-ämbetets utveckling 1713 – 1810, s. 17. 
152 Se gärna Hirschfeldt, Justitiekanslerns ställning och uppgifter från 1800 talet till våra dagar, s. 110. 
153 Jämför Bull, Justitiekanslern och granskningssamhället, s. 153. 
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4.2 Justitiekanslerns funktion och ansvarsområden 

Justitiekanslern är regeringens högsta ombudsman, se 1 § instruktionen för Justitiekanslern, 

och utgör en del av den kontrollerande makten i Sverige. Dess myndighetsutövning består 

mycket i att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och förutsägbarhet gentemot det allmänna 

och dennes agerande.
154

 Hos Justitiekanslern arbetar ungefär 40 personer vilket gör det till en 

ganska liten myndighet. Chefen för myndigheten kallas även denna justitiekansler och titeln 

innehas av Anna Skarhed i dagsläget (2015).
155

 

Det huvudsakliga arbetet utförs inom följande ansvarsområden: 

 Utövar tillsyn över myndigheter. 

 Agerar åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål 

 Bedriver viss advokatverksamhet för statens räkning. 

 Behandlar skadeståndsanspråk riktade mot staten.
156

 

Justitiekanslern funktion och befogenhet återfinns i Justitiekanslerns tillsynslag och i instruk-

tionen för Justitiekanslern.
157

.   

Tillsynsutövandet utgör ett av de uppdrag som Justitiekanslern ursprungligen tilldelats.
158

 

Tillsynen sker främst genom att övervaka att statens makt- och myndighetsutövning sker på 

korrekt sätt och i enlighet med gällande rätt.
159

 Under de senaste åren har andelen tillsyns-

ärenden minskat och utgjorde 2012 endast 13,1 procent av Justitiekanslerns arbete jämfört 

med 21,7 procent 2007. En förklaring till detta är troligen en förändring av myndigheters of-

fentliga verksamhet som numera bygger på en mer långtgående internkontroll liksom tillsyn 

av andra fristående myndigheter.
160

 Detta har reducerat behovet av Justitiekanslerns tillsyn. 

Justitiekanslern utövar tillsyn över bland annat statliga och kommunala myndigheter men inte 

över regeringens statsråd eller beslutande kommunala församlingar, se 2-3§§ Justitiekanslerns 

tillsynslag.
161

 

                                                           
154 Se Ramberg, Justitiekanslern – med uppdrag i statens, regeringens och den enskildas tjänst – en väl utförd balansakt i 

rollkonflikter, s. 177. 
155 Se Justitiekanslern, Om Justitiekanslern. 
156 Se Justitiekanslern, Arbetsuppgifter. 
157 Omtryckt SFS 2007:974. 
158 Se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse, s. 280. 
159 Se Justitiekanslern, Tillsyn.  
160 Se Marcusson, JK, myndighetsutövningen och tillsynen, s. 169f. 
161 Se Prop.1975/76: 52, s. 25; SOU 1993:37, s. 163. 
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Det framgår inte tydligt av Justitiekanslerns tillsynslag, men tillsynen är övergripande och har 

sin främsta fokus på att upptäcka fel i den offentliga verksamhet som är av systematisk karak-

tär.
162

 Uppdraget kommer ifrån regeringen och åtgärder vidtas ofta med anledning av enskil-

das anmälan.
163

 Justitiekanslern har rätt att närvara vid alla överläggningar hos domstolar och 

myndigheter, dock utan att uttala sig. Denne har också rätt att ta del av samtliga dokument 

som finns hos domstolarna och myndigheterna, se 10 § Justitiekanslerns tillsynslag.
164

 

Tillsynsbefogenheten är däremot inte obegränsad. Exempelvis förhindrar grundlagen att Justi-

tiekanslern lägger sig i domstolarnas dömande verksamheten. Av samma anledning får denne 

inte anvisa domstol alternativt annan förvaltningsmyndighet hur specifika ärenden ska hand-

läggas eller avgöras, jämför 11 kap. 3 § och 12 kap. 2 § regeringsformen. Justitiekanslern kan 

inte ompröva beslut som andra myndigheter har fattat eller i sak ändra deras avgöranden,
165

 

liksom inte heller granska ett förhållande som sträcker sig längre tillbaka i tiden än två år.
166

 

Justitiekanslern har även som uppgift att bevaka fall rörande tryck- och yttrandefrihet, se 6 § 

instruktionen för Justitiekanslern.  I mål rörande brott av dessa friheter är det endast Justitie-

kanslern som kan vara åklagare, se 9 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105)
167

. Justitie-

kanslern har tolkat sitt mandat på det sätt att det inte endast omfattar att bevaka att yttrande-

friheten inte missbrukas, utan också att friheten upprätthålls.
168

  

Advokatrollen som ämbetet fyller tar sig i uttryck genom att Justitiekanslern är regeringens 

egen advokat och företräder staten i mål som rör dennes rätt, se 2 § instruktionen för Justitie-

kanslern. Detta sker vanligen i skadeståndsmål. Trots att Justitiekanslern alltid har behörighet 

att föra statens talan brukar de större centralmyndigheterna, som Skatteverket och Kronofog-

demyndigheten, själva hantera de ärenden som rör vissa typer av skadestånd hänförliga till 

den egna verksamheten.
169

  

                                                           
162 Se Hirschfeldt, Justitiekanslerns ställning och uppgifter från 1800 talet till våra dagar, s. 118. 
163 Se Justitiekanslern, Tillsyn. 
164 Se även Leander mot Sverige, para. 36. 
165 Se Justitiekanslern, Tillsyn. 
166 Tidsfristen hänger samma med att möjligheten att vidta disciplinära åtgärder normalt bortfaller efter två år. (Jämför Justi-

tiekanslern, Klagomål). 
167 Omtryckt SFS 2011:509. 
168 Se Axberger, JK och yttrandefriheten, s. 151. 
169 Se Justitiekanslern, Ombud för staten; Hirschfeldt, Justitiekanslerns ställning och uppgifter från 1800 talet till våra da-

gar, s. 119ff; SOU 1993:37, s. 63. 
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Sedan 1977 har Justitiekanslern varit involverad i statens frivilliga skadereglering, jämför 

Kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall
170

 och handlägg-

ningsförordningen.
171

 Personer har sedan dess kunnat vända sig till Justitiekanslern med sina 

krav på skadestånd för vissa skador denne anser sig åsamkats av staten. På så vis har personer 

sedan länge haft en viss möjlighet att få dessa skador ersatta utan att behöva vända sig till 

domstol; en process som kan bli både tidskrävande och kostsam.
172

   

Justitiekanslern har med anledning av detta en central position inom skadereglering, både ge-

nom frivillig sådan för statens handlingar och för ersättning vid frihetsberövande som staten 

utfört, se bland annat 11 § instruktionen för Justitiekanslern, frihetsberövandelagen och hand-

läggningsförordningen.
173

  Skadeståndsregleringen är den del av Justitiekanslerns verksamhet 

som är störst,
174

 och arbetet ökar stadigt, från 25,2 procent av verksamheten år 2006 till 35,6 

procent sex år senare.
175

 Av de rättegångar som inleddes 2012 där Justitiekanslern förde sta-

tens talan rörde hälften skadestånd.
176

 2013 hanterade Justitiekanslern ungefär 8 200 ärenden, 

varav 3 200 avsåg skadestånd. Av dessa handlade ca 2 000 om ersättning enligt frihetsberö-

vandelagen.
177

  

Ett skaderegleringsbeslut från Justitiekanslern kan inte överklagas, se 15 § handläggningsför-

ordningen, men en klagande har rätt att vända sig till allmän domstol även efter det att denne 

fått ett beslut från Justitiekanslern. I den typen av mål förs statens talan av Justitiekanslern, 

jämför 2 § instruktionen för Justitiekanslern.  

En begäran om skadereglering hos Justitiekanslern sker kostnadsfritt och den som vinner 

framgång har möjlighet att få vissa ombudskostnader ersatta. Enligt Justitiekanslerns praxis 

ersätts dock vanligen endast ombudskostnader motsvarande en timmes arbete för ansökan om 

skadereglering, jämför med 14 § handläggningsförordningen.
178

 Alla ärenden som rör statens 

skadereglering avgörs på skriftligt material - det finns alltså ingen möjlighet till muntlig be-

visupptagning eller dylikt. Det är upp till klagande att visa vilket fel som begåtts, hur detta fel 

                                                           
170 Omtryck SFS 1976:319, senare upphävd 1996-01-01. 
171 Se även Justitiekanslern, Skadestånd. 
172 Se bland annat Kommittédirektiv 2005:77. 
173 Se även Justitiekanslern, Skadestånd. 
174 Se Lambertz, En mångfärgad bild – om justitiekanslern åren 2001 – 2009, s. 239. 
175 Se Marcusson, JK, myndighetsutövningen och tillsynen, s. 169f. 
176 Se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse, s. 284f. 
177 Se Justitiekanslern, Om Justitiekanslern. 
178 Se även Justitiekanslern, Frihetsberövande. 
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inneburit skada liksom styrka den skada som påstås.
179

 Den frivilliga skaderegleringen kom-

mer att behandlas mer ingående under avsnitt 4.3.3. 

Behörig att söka ersättning enligt reglerna i frihetsberövandelagen är framförallt fysiska per-

soner som varit anhållna eller häktade minst 24 av varandra följande timmar och sedan an-

tingen blivit frikänd i en domstolsprövning eller fått sitt ärende nedlagt innan åtal rörande den 

brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg väckts, se 2 § frihetsberövandelagen. Se även 3-

5 §§  frihetsberövandelagen för ytterligare situationer där ersättning kan beviljas.   

Justitiekanslern har en intern praxis som innebär, vid ersättning enligt frihetsberövandelagen, 

att ersättning för lidande vid normalfallet, uppgår till 30 000 kr för den första månaden, ytter-

ligare 20 000 kr för varje följande månad de nästföljande fem månaderna och sedan ytterliga-

re 15 000 kr för varje månad efter det. Om den frihetsberövade varit misstänkt för ett särskilt 

allvarligt brott eller varit mellan 15 – 18 år kan förhöjd ersättning utgå, något Justitiekanslern 

självmant beaktar.
180

 En skadelidandes ersättningsrätt kan dock begränsas om den frihetsbe-

rövade själv, under vissa omständigheter, föranlett frihetsberövandet, se 6 § frihetsberövande-

lagen. 

Det har framförts åsikter om att Justitiekanslerns olika arbetsområden kan innebära en icke 

oproblematisk roll- och intressekonflikt.
181

 När Justitiekanslern processar i skadeståndsmål 

intar denne en position där denne förväntas se ett fall utifrån två perspektiv. Dels ska denne se 

målet utifrån hur den enskilde upplever förvaltningen och dels hur förvaltningen själv beaktar 

sitt arbete och sin relation till medborgarna. Detta dualistiska förhållningssätt har förts fram 

som argument mot Justitiekanslerns lämplighet som bedömare av hur den offentliga förvalt-

ningen sker.
182

 Det ligger nämligen i en advokats roll att agera aktivistiskt och för sin klients 

bästa.
183

 Anna Skarhed har bemött denna typ av problematiserande genom att argumentera 

utifrån att Justitiekanslern lyder under ”dubbla lojaliteter”. Hon menar att den lojalitets- och 

lydnadsplikt som Justitiekanslern har gentemot regeringen och staten aldrig får hindra den 

enskilde från att få sin rätt iakttagen.
184

 Det är svårt att dra någon generell slutsats huruvida 

denna konflikt innebär ett reellt problem i Sverige. Det finns inget som konkret talar för att 

                                                           
179 Se Justitiekanslern, Om Justitiekanslern. 
180 Se Justitiekanslern, Frihetsberövande. 
181 Se Ramberg, Justitiekanslern – med uppdrag i statens, regeringens och den enskildas tjänst – en väl utförd balansakt i 

rollkonflikter, s. 181f. 
182 Jämför Bull, Justitiekanslern och granskningssamhället, s. 158. 
183 Se Ramberg, Justitiekanslern – med uppdrag i statens, regeringens och den enskildas tjänst – en väl utförd balansakt i 

rollkonflikter, s. 181f. 
184 Se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse, s. 279. 
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Justitiekanslern inte klarar av att balansera dessa intressen, men det är ändå en aspekt värd att 

ha i åtanke vid studerande av myndigheten. 

Justitiekanslern är alltså en liten myndighet men med många befogenheter. Då skadere-

gleringen fyller en central roll rörande förståelsen av hur gottgörelse vid konventionskränk-

ningar och således begreppet effektivt rättsmedel kommer följande avsnitt behandla denna 

reglering mer ingående.  

4.3 Särskilt om den frivilliga skaderegleringen 

En person som vill kräva kompensation för skador denne anser sig åsamkats av staten kan 

som tidigare nämnt antingen väcka talan mot staten i tingsrätt eller i vissa fall pröva att vända 

sig till Justitiekanslern för att denne frivilligt ska reglera ansökan.
185

  

Denna typ av skadereglering handlägger Justitiekanslern enligt handläggningsförordningen.
186

 

Syftet med detta arrangemang är att avlasta domstolar i mål där det står klart att ett ska-

deståndsgrundande fel från statens sida begåtts och att den enskilde är berättigad till viss er-

sättning.
187

 Skadeståndskrav kan vila på bland annat skadeståndslagen,
188

 Europakonventio-

nen eller unionsrättsliga överenskommelser.
189

 Prövning kan också ske utifrån bland annat 48 

§ personuppgiftslag (1998:204) samt 46 kap. 20 § skatteförfarandelag (2011:1244), se 3 § 

handläggningsförordningen.
190

 Det kan argumenteras att Justitiekanslern, när denne utger er-

sättning, inte bara ersätter enskilda utan även signalerar till förvaltningen hur denne bör agera 

eller i vart fall vad som kan förväntas utgöra kvalitets- och omdömesminimum.
191

 

Huvudsakligen sker Justitiekanslerns frivilliga skadeståndsprövning utifrån 3 kap. 2 § ska-

deståndslagen,
192

 och Justitiekanslern hävdade under en lång tid att det krävdes nationell lag-

stiftning för att ett skadeståndsanspråk skulle kunna grundas direkt på Europakonventionen.
193

 

Meningen delades av många underrätter och hade den effekt att personer som ville åberopa en 

kränkning av Europakonventionen saknade möjlighet att vinna framgång på grund av otill-

räckliga lagstiftningsåtgärder. Uppfattningen kritiserades i den juridiska debatten.
194

  De hög-

                                                           
185 Se Eriksson mot Sverige, para. 28. 
186 Se Eriksson mot Sverige, para. 28. 
187 Se Hirschfeldt, Justitiekanslerns ställning och uppgifter från 1800 talet till våra dagar, s. 28. 
188 Omtryckt SFS 2001:732. 
189 Se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse, s. 284f. 
190 Se även SOU 2010:87, s. 231f. 
191 Se Bull, Justitiekanslern och granskningssamhället, s. 157. 
192 Se Justitiekanslern, Skadestånd. 
193 Se Lambertz, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden - trender och utvecklingsmöjligheter, s. 9f. 
194 Inte minst av Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, s. 519f. 
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re instanserna har dock klargjort att skadestånd kan grundas direkt på Europakonventionen, se 

3.3.2.
195

  

Högsta domstolen har ansett att även kommuner ska kunna åläggas skadeståndsskyldighet för 

övertramp av personers konventionsskyddade fri- och rättigheter utan särskilt stöd i lag om 

detta krävs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden.
196

 Justitiekanslern däremot tar endast 

upp krav som är riktad mot staten, dit bland annat kommun inte anses höra. Detta innebär att 

det för konventionskränkningar orsakade av svenska kommuner fortsättningsvis endast finns 

ett nationellt rättsmedel att vända sig till, nämligen allmän domstol, se 1 § handläggningsför-

ordningen.
197

  

Anna Skarhed har uttryckt åsikten att skadeståndsärendena som inkommer till Justitiekanslern 

idag inte bara är fler än för ett par år sedan, utan även mer komplicerade. Hon konstaterar 

även att ett större antal ärenden leder till domstolsprövning, något hon kopplar samman med 

delar av den ideella stiftelsen Centrum för rättvisas arbete.
198

 De har bland annat anfört kritik 

mot Justitiekanslern tolkning av Europakonventionen.
199

 

Eftersom att Justitiekanslerns skadereglering av denna typ är frivillig, kan myndigheten välja 

att avböja att reglera anspråk som riktas mot staten. Argument för att inte behandla ett anspråk 

kan vara att omständigheterna är för oklara eller att annan bevisning än skriftlig krävs för att 

kunna ge en rättvisande skadebedömning.
200

 Det är viktigt att minnas att Justitiekanslern inte 

faller under vanliga processregler och ordningar, vilket betyder att termer som ”avvisar” inte 

gäller för denne. Ämbetet utgör ingen domstol utan reglerar skadeståndsanspråk som personer 

har frivilligt för att de anser att det är lämpligt. Detta kommer att diskuteras mer nedan, främst 

under 6.2.2. 

I sitt remissyttrande över betänkandet SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen 

uppgav Justitiekanslern att den, mellan 2007 och 2010, hade hanterat ungefär 1000 ska-

deståndsärenden grundade på Europakonventionen. Under samma tid hade Justitiekanslern 

även fört statens talan vid allmän domstol i flertalet fall som rört konventionskränkningar. 

                                                           
195 Se bland annat Justitiekanslerns beslut dnr. 2408-13-40. 
196 Se NJA 2009 s 463. 
197 Se även Justitiekanslern, Skadestånd. 
198 2009/10 skickade Centrum för rättvisa brev till 1500 personer som de ansåg hade rätt till skadestånd av Justitiekanslern 

för dåvarande Regeringsrättens långsamma handläggning. Brevet innehöll information om hur skadeståndet söks och Justi-

tiekanslern rapporterade att över 330 ansökningar med anledning av detta kom in 2009. (Se Justitiekanslern, Årsredovisning). 
199 Se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse, s. 284f. 
200 Se Justitiekanslern, Svar på e-post. 
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Majoriteten av fallen hade handlat om ideellt skadestånd vid kränkningar av artikel 6.1 Euro-

pakonventionen.
201

  

Justitiekanslerns frivilliga skadereglering har inte sällan ifrågasatts, bland annat genom påstå-

enden om att denne utvecklar en egen praxis på skadeståndsrättens område och därmed hind-

rar prejudikat från Högsta domstolen och Europadomstolen från att få fullt genomslag i den 

nationella rätten. Kritiken har främst legat i att ersättningsnivåerna ansetts understiga den er-

sättning som högsta instans fört fram som rimlig. Ett agerande som har menats riskera att 

bland annat Europakonventionens praktiska betydelse reduceras.
202

 Justitiekanslern har även 

kritiserats av bland annat Centrum för rättvisa för att inte följa domstolspraxis.
203

 

Justitiekanslern har även uppgett att den ideella ersättningen för konventionskränkningar 

normalt varierar mellan ungefär 10 000 kr och 30 000 kr.
204

 Dock visar en undersökning från 

Centrum för rättvisa, utkommen år 2012, att Justitiekanslerns ersättning för långsam hand-

läggning i genomsnitt varit 8,50 kr per dag, det vill säga 3 102,50 kr per år.
205

 En summa som 

är långt ifrån de 1000 euro per år som Europadomstolen angett som riktlinje, se ovan under 

3.3.1. Detta är relevant för kommande diskussion i kapitel 5.   

Vid beaktande av det anförda finns det grund att anse att Justitiekanslerns frivilliga skadere-

glering fyller en funktion av både kvalitet och kvantitet. Följande kapitel kommer att gå ige-

nom Justitiekanslerns eventuella roll som effektivt rättsmedel. Frågan är nämligen om Justi-

tiekanslern genom sin frivilliga skadereglering utgör ett effektivt rättsmedel. 

  

                                                           
201 Se Justitiekanslerns remissyttrande över betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87). 
202 Se Crafoord, JK undergräver åtgärder mot långsam handläggning. 
203 Se till exempel Centrum för rättvisa, Ny rapport avslöjar JK:s låga skadeståndsnivåer; Crafoord & Stömmer, Justitie-

kansler Lambertz missköter viktig uppgift; Crafoord, JK undergräver åtgärder mot långsam handläggning. 
204 Se Justitiekanslerns remissyttrande över betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87). 
205 Se Centrum för rättvisa, 8,50 kronor per dag - en granskning av Justitiekanslerns beslut om skadestånd vid oskäliga vän-

tetider i domstolarna. 
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5 Är Justitiekanslern ett effektivt rättsmedel? 

5.1 Rättsutvecklingen fram till 2012 

Europakonventionen kräver att konventionsstaterna ska tillhandahålla effektiva rättsmedel för 

att försäkra att påstådda kränkningar av Europakonventionen kan prövas och gottgöras. Av-

saknaden av effektivt rättsmedel innebär avsaknad av rättslig instans att vända sig till 

och/eller bristande gottgörelsemöjligheter för konstaterade kränkning. Rimlig gottgörelse va-

rierar staterna emellan baserat på juridisk tradition och levnadsstandard. Ersättningens storlek 

ska bestämmas på nationell nivå men med beaktande av Europadomstolens praxis. Ersättning 

som kraftigt understiger vad Europadomstolen hade utgett vid en egen prövning, utan att an-

nan gottgörelse ges, utgör inte tillräcklig gottgörelse och rättsmedlet brister då i sin effektivi-

tet.  

Europakonventionens originaltext anger att kravet i artikel 13 gäller en ”national authority”. 

Det har i praxis angivits att det inte nödvändigtvis behöver vara en domstol som prövar en 

påstådd konventionskränkning, utan att även administrativa myndigheter kan leva upp till 

kravet. Detta förutsatt att rättsmedlet är effektivt.
206

 Även om en myndighet i sig inte utgör ett 

effektivt rättsmedel kan det, i kombinerad tillämpning med andra, anses utgöra ett sådant.
207

 

För en bedömning av huruvida en nationell myndighet lever upp till konventionens krav är 

myndighetens befogenheter rörande förfarandet av betydelse.
208

 Relevant är även om myn-

digheten är att anse som oberoende i förhållande till det organ eller den person som målet 

avser och om bindande beslut kan fattas av myndigheten.
209

 En prövning framför en nationell 

myndighet måste medge en tillfredsställande prövning av klagomålet även i praktiken.
210

 

Justitiekanslern har i flera mål inte ansetts utgöra ett effektivt rättsmedel i konventionsrättslig 

mening.
211

 I Leander mot Sverige konstaterades förvisso att Justitiekanslern kan ta emot en-

skildas klagomål, har en skyldighet att utreda vissa frågor och är självständig från staten. Det-

ta ansågs tala för att Justitiekanslern uppfyllde kraven i artikel 13.
212

 Trots detta kom Europa-

domstolen fram till att, även om det i Sverige av tradition fästs stor vikt och respekt vid myn-

dighetens uttalanden och att dessa vanligen följs, var myndighetens bristande möjlighet att 

                                                           
206 Jämför Golder mot Förenade Konungariket, para. 33; Silver m.fl. mot Förenade Konungariken, para. 113. 
207 Se Silver m.fl. mot Förenade Konungariket, para. 113; Van Droogenbroeck mot Belgien, para. 56; Chahal mot Förenade 

Konungariket, para. 145. 
208 Se Klass m.fl. mot Tyskland, para. 67. 
209 Se Leander mot Sverige, para. 83; SOU 2010:87, s. 163f. 
210 Se Ilhan mot Turkiet, para.192. 
211 Se Segerstedt Wiberg m.fl. mot Sverige; Leander mot Sverige. 
212 Se Leander mot Sverige, para. 81. 
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fatta bindande beslut avgörande.
213

 Justitiekanslern ansågs därför inte uppfylla kraven på ef-

fektivt rättsmedel. 

 Nästan tjugo år senare, 2006 i Segerstedt Wiberg m.fl. mot Sverige, tog Europadomstolen 

upp frågan på nytt. Även denna gång konstaterade Europadomstolen att trots att Justitiekans-

lern var behörighet att ta emot och pröva klagomål saknade denne fortfarande möjligheten att 

fatta lagliga, bindande beslut och rättsläget förändrades inte. I målet påpekades även att Justi-

tiekanslern saknade ett särskilt ansvar för att utreda den hemliga övervakning som målet ma-

teriellt handlade om. Även om Justitiekanslern fått utökad behörig- och befogenhet att frivil-

ligt skadereglera vissa anspråk riktade mot staten sedan domen i Leandermålet kunde denne 

ändå inte anses utgöra ett effektivt rättsmedel.
214

  

Sammantaget kan sägas att det var just den bristande möjligheten att fatta bindande beslut 

som kom att vara avgörande för att Justitiekanslern inte skulle anses utgöra ett effektivt rätts-

medel i Sverige. Detta ställningstagande kom dock att omprövas endast sex år senare. 

5.2 Europadomstolens mål efter 2012 

2012 kom först beslutet i Eskilsson mot Sverige och sedan domen i Eriksson mot Sverige. 

Europadomstolen tog i båda målen fasta på att Högsta domstolen är den plattform som i Sve-

rige främst hanterat utvecklingen och skyddet av Europakonventionen. Det konstaterades att 

utvecklingen skett samtidigt som Justitiekanslern tagit emot ett ökat antal klagomål rörande 

Europakonventionskränkningar. Särskild vikt lades vid NJA 2009 N 70 där Högsta domstolen 

konstaterat att det bör anses föreligga en allmän princip om att Sverige är förpliktigad att 

gottgöra överträdelser som sker av Europakonventionen genom skadestånd.
215

 Domstolen 

kom fram till att både svensk domstol och Justitiekanslern frekvent använt sig av Europadom-

stolens rättspraxis vid handläggning av mål, speciellt rörande nivån av ersättning för icke 

ekonomisk skada.
216

 Domstolens slutsats var att Justitiekanslern i sin roll som frivillig skade-

reglerare bör betraktas som ett effektivt nationellt rättsmedel i Sverige vad gäller kränkningar 

av Europakonventionen.
217

  

Europadomstolen bekräftade denna slutsats året efter genom domen i Ruminski mot Sverige. 

Domstolen konstaterade att det inte finns något skäl för att dra någon annan slutsats rörande 

                                                           
213 Se Leander mot Sverige, para. 82. 
214 Jämför Segerstedt Wiberg m.fl. mot Sverige, para. 118 och 119. 
215 Se Eriksson mot Sverige, para. 50. 
216 Se Eriksson mot Sverige, para. 51. 
217 Se Eriksson mot Sverige, para. 52. 
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Justitiekanslerns roll som effektivt rättsmedel än den som dragits i Eriksson mot Sverige. 

Speciellt med beaktande av att endast ett år passerat sedan den nämnda domen. Slutsatsen 

förankrades särskild i argument som byggde på hänsynstagande till den inhemska rättsutveck-

ling som Högsta domstolen kontinuerligt producerat och det arbete Justitiekanslern utför rö-

rande den frivilliga skaderegleringen vid påstådda konventionskränkningar. Till detta notera-

de Europadomstolen även att det nästintill förväntas att personer vänder sig till Justitiekans-

lern för skadereglering innan talan väcks hos nationell domstol.
218

  

I inget av fallen fästes det någon vikt vid frågan rörande Justitiekanslerns bristande möjlighet 

att fatta bindande beslut. Underligt kan det tänkas med tanke på att det var denna aspekt som 

var avgörande i de två äldre målen. Det finns en möjlighet att ingen av parterna i något av 

målen tog upp denna aspekt varav detta inte beaktats av domstolen. Endast marginella föränd-

ringar hade skett vad gäller den frivilliga skaderegleringen sedan domen 2006. Huruvida Eu-

ropadomstolen i Segerstedt Wiberg m.fl. mot Sverige misstagit sig rörande statens bundenhet 

av Justitiekanslerns frivilliga skaderegleringsbeslut kan det inte med säkerhet uttalas om. Att 

rättsläget på området inte förändrats och Europadomstolen inte tagit upp aspekten rörande 

bundenhet av skaderegleringsbeslut för statens räkning i senare mål talar för att domstolen 

ansett att det inte längre var ett argument för att neka Justitiekanslern en roll som effektivt 

rättsmedel. En egen analys är att Europadomstolen troligen ansåg, med hänsyn till det som 

anförts i målet, att praxisutvecklingen de senaste åren var så pass fördelaktig för skyddet av 

Europakonventionsrättigheterna att bundenhetensaspekten oavsett inte skulle påverka möjlig-

heten att anse Justitiekanslern som effektivt rättsmedel. Två rättsmedel, det vill säga domstol 

och frivillig skadereglering hos Justitiekanslern, innebär ändå vissa fördelar för skyddet mot 

konventionskränkningar, se mer i avsnitt 6.1. 

En viss kritik kan ändå riktas mot Europadomstolens beslut att 2012 konstatera att Justitie-

kanslern ska anses utgöra ett effektivt rättsmedel i Sverige. Samma år uppdagades nämligen 

siffror från Centrum för rättvisa som visade att ersättning för kränkningar av Europakonven-

tionens artikel 6.1 kraftigt understeg den som Europadomstolen förespråkar, se mer under 

kapitel 3. Europadomstolen har själv i flertalet mål tydliggjort att ersättning som understiger 

domstolens egen rekommendation inte utgör tillräcklig gottgörelse och då inte uppfyller kra-

ven som ställs på effektiva rättsmedel. Troligen var Europadomstolen inte medveten om de 

skiljaktiga uppgifter som cirkulerade i Sverige vid tiden och domstolen dömde säkerligen 

                                                           
218 Se Ruminski mot Sverige, para. 37. 
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utifrån den information som angivits i målet, nämligen de siffror som Justitiekanslern själv 

uppgett i sitt remissyttrande över SOU 2010:78 Skadestånd och Europakonventionen. Det är 

en ganska stor sak att förklara en myndighet som ett effektivt rättsmedel och det är frågan om 

det är lämpligt att endast på ensidiga uppgifter göra det. Denna aspekt kommer inte utredas 

vidare men det bör noteras att det verkar föreligga en viss diskrepans mellan de siffror som 

Justitiekanslern angivit och vad andra aktörer kommit fram till. Vid en framtida process vid 

Europadomstolen skulle det således vara intressant att se om domstolen hålla kvar vid åsikten 

att Justitiekanslern utgör ett effektivt rättsmedel även om motstridiga uppgifter åberopas.   

Det finns ingenting rättsligt som framkommit sedan domen i Ruminski mot Sverige som talar 

för att rättsläget ändrats på ett sådant sätt att Justitiekanslern inte längre ska ses som ett effek-

tivt rättsmedel. Detta även om det finns ett par frågetecken rörande denna roll som vid en 

framtida prövning kan förändra detta. Detta kräver dock det att någon anför det ovan nämnda 

vid en talan i Europadomstolen. På det stora hela måste det alltså för tillfället föreligga över-

vägande skäl för att personer som påstår sig ha fått sina konventionsskyddade rättigheter 

kränkta av svenska staten har tillgång till två olika effektiva rättsmedel.
219

 Detta då Justitie-

kanslern, genom sitt arbete som frivillig skadereglerare, enligt Europadomstolen uppfyller 

både kraven på tillgänglighet och gottgörelse. I den fortsatta framställningen kommer ut-

gångspunkten därför ligga i att Justitiekanslern utgör ett effektivt rättsmedel. I följande kapitel 

ska konsekvenser av Justitiekanslerns roll som detta belysas. 

  

                                                           
219 Se Ruminski mot Sverige, para. 38. 
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6 Konsekvenser  

6.1 Positiva konsekvenser av Justitiekanslern som effektivt rättsmedel 

Det är som konstaterat ovan primärt konventionsstaternas skyldighet att tillhandahålla effekti-

va rättsmedel för de personer som befinner sig inom dess jurisdiktion. Rättsmedlen används 

som verktyg för att garantera de fri- och rättigheter som skyddas av konventionen, liksom som 

instrument för kompensation när dessa kränkts. Att medlen ska finnas på det nationella planet 

är avsett att innebära ett minskat incitament för personer att vända sig till Europadomstolen. 

Personer ska kunna känna sig trygga med de nationella alternativ som erbjuds, vilket bör ske 

när dessa uppfyller de krav som konventionen ställer på dem.  

Europadomstolens erkännande av Justitiekanslern som effektivt rättsmedel innebär att Sverige 

kan leva upp till konventionens krav på effektiva rättsmedel genom två separata institut, både 

genom domstolsförfarande och genom ansökan till Justitiekanslern om frivillig skadere-

glering. Detta innebär ett förstärkt skydd för personers konventionsskyddade fri- och rättighe-

ter genom en ökad möjlighet för personer att få sina rättigheter tillvaratagna .  

Justitiekanslerns beslut kan som tidigare nämnts inte överklagas, utan en person som är miss-

nöjd med ett utslag kan välja att stämma staten i domstol för den påstådda kränkningen. Sta-

ten är dock bunden att betala ut den summa som Justitiekanslern beslutar att personen har rätt 

till som kompensation av en konventionskränkning. Detta innebär att den person som av Justi-

tiekanslern fått rätt till ersättning kan sätta tillit till beslutet och inte behöver leva i ovisshet 

över huruvida beslutet kommer att stå sig genom flera år av tvistande i diverse instanser.  

Att vissa rättighetskränkningar, åtminstone de som inte är tvistiga, kan regleras och kompen-

seras direkt av Justitiekanslern har även andra positiva konsekvenser. Förutom att domstolar-

nas arbetsbelastning reduceras genom att vissa mål aldrig når dem, får personer, som av olika 

anledningar inte skulle ha stämt staten för de kränkningar av Europakonventionen som de 

utsatts för, en möjlighet att försöka få sina rättigheter tillgodosedda. Det är dyrt att gå till 

domstol och här erbjuds en kostnadsfri möjlighet till kompensation.  Risken att skyddet för fri 

– och rättigheter endast kan tillvaratas av människor med goda ekonomiska tillgångar reduce-

ras således. Förenklat kan sägas att rätten till skydd för sina rättigheter inte bestäms av plån-

bokens storlek utan blir mer reellt tillgängligt för den breda allmänheten. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Justitiekanslerns gynnande bedömningar är förenade 

med ett ökat skydd för personers fri- och rättigheter. Det innebär även en trygghet för perso-
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ner i landet som kan räkna med att beslutad ersättning kommer att utbetalas liksom en mins-

kad arbetsbelastning för domstolarna. Möjligheten för personer att använda sig av Justitie-

kanslerns kostnadsfria tjänster för att få konventionsrättighetskränkningar ersatta innebär allt-

så en chans till snabbare, effektivare och mindre kostsam handläggning som på det stora hela 

innebär ett starkare skydd för fri- och rättigheter. Det innebär en möjlighet för fler personer att 

få tillgång till rättsmedel de har råd att bruka för att tillvarata sina rättigheter. 

Tyvärr är konstaterandet att Justitiekanslern utgör ett effektivt rättsmedel inte helt oproblema-

tiskt. En rad olika frågetecken och otydligheter rörande denna roll måste även beaktas. Detta 

är vad nästa avsnitt är ämnat att göra. 

6.2 Problematiska aspekter av Justitiekanslern som effektivt rättsmedel 

Det finns primärt två aspekter av Justitiekanslerns roll som effektivt rättsmedel som är av 

särkskilt problematisk karaktär. Detta är dennes upplevda restriktivitet vid Justitiekanslerns 

bedömning av ansökningar liksom risken för att subsidiaritetsprincipens syfte hotas.  Med 

anledning av detta kommer därför dessa två aspekter behandlas nedan. 

6.2.1 Restriktivitet  

Det finns tydliga tecken som signalerar att Justitiekanslern i sin frivilliga skadereglering tän-

ker hålla sig inom tydligt dragna linjer av vad som anses utgöra gällande rätt och själv inte 

engagera sig i någon typ av rättsbildning. Bland annat har Justitiekanslern uttryckt att dennes 

roll visserligen inte är att undvika att utge ersättning till den som har ett befogat anspråk men 

samtidigt sagt att det inte faller inom dennes mandat att bevilja ersättning som sträcker sig 

längre än gällande rätt.
220

 Det finns åtskilliga exempel genom rättsutvecklingen som talar för 

att Justitiekanslern intagit en restriktiv inställning till skadereglering vid kränkningar av fri- 

och rättigheter. 

En naturlig utgångspunkt vid studerande av Justitiekanslerns restriktiva inställning är den ti-

digare nämnda Lundgrendomen där Justitiekanslern under processens gång vidhöll att rätt till 

skadestånd inte förelåg. Efter det att domen föll och domstolen menat att det visst fanns en 

möjlighet för personen att erhålla skadestånd direkt på grund av Europakonventionen, begrän-

sade Justitiekanslern sin tolkning av detta så att ersättningsrätten endast kunde aktualiseras 

vid kränkningar av artikel 6 i konventionen. När Högsta domstolen i NJA 2007 s. 295, där den 

genom hissprövning prövade statens skadeståndsskyldighet mot en person som påstod sig ha 

lidit skada genom en utdragen häktning, meddelade dom var Justitiekanslern återigen tvungen 

                                                           
220 Se Skarhed, Justitiekanslerns fjärde sekel – tradition och förnyelse, s.286. 
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att ändra inställning för att dela domstolens uppfattning. Justitiekanslern menade nu att det 

endast var möjligt att grunda ett skadeståndsanspråk på artikel 5 och 6 i konventionen. Att 

rätten var begränsad till speciella artiklar var en utgångspunkt som Justitiekanslern fick över-

ge efter NJA 2007 s. 584, som handlade om huruvida av polismyndighet beslutad läkarunder-

sökning innebar en kränkning av klagandes rätt enligt artikel 8 Europakonventionen. 

Ett färskt exempel som kan användas för att illustrera Justitiekanslerns restriktiva inställning, 

utan hinder av att det handlar om fri- och rättigheter skyddade av regeringsformen, är 

NJA 2014 s. 323. Målet handlade om huruvida den klagande hade rätt till skadestånd då den-

ne berövats sitt medborgarskap i strid med grundlag. Högsta domstolen slog i målet fast att 

regeringsformen inte endast ska utgöra ett styrdokument för lagstiftaren utan även kan använ-

das som skadeståndsgrund när enskilda fått sina grundlagsrättigheter kränkta av staten. Do-

men kan tolkas på olika sätt och med olika mycket generositet. Den mest generösa infallsvin-

keln är tolkningen att Högsta domstolen nu banat väg för ersättning för kränkningar baserade 

direkt på regeringsformen trots att det i grundlagen saknas lagstöd för detta.
221

 En mer åter-

hållsam tolkning är att betrakta domen som att det endast är för kränkningar av 2 kap. 7 § 

andra stycket regeringsformen som ersättningen kan utges. 

Anna Skarhed meddelade i juni 2014 under en debatt anordnad av Stockholm Center for 

Commerical Law vid Stockholms universitet angående domen i NJA 2014 s. 323 att Justitie-

kanslern kommer att använda en återhållsam tolkning och troligen endast tillerkänna ska-

destånd med regeringsformen som grund då det rör sig om rätten till medborgarskap.
222

 Ge-

nom detta uttalande visade Justitiekanslern att bedömningarna när det kommer till ska-

deståndsersättning för kränkningar av fri- och rättigheter fortsättningsvis kommer att vara 

restriktiv och innebära att det endast är tydliga uttalanden från domstolen som kommer att 

innebära ersättning.  

Det är däremot inte särskilt förvånande att Justitiekanslern väljer att inta en restriktiv roll i sitt 

agerande som frivillig skadereglerare vid konventionskränkningar. Den svenska rättskulturen 

har som nämnts generella drag av rättighetsförnekande, något som smittat av sig på ämbetet. 

Justitiekanslern har inte heller ofta av maktorgan uppmuntrats offentligt att agera på ett mer 

progressivt sätt. Det är också relevant att minnas att Justitiekanslern är en liten myndighet 

                                                           
221 Detta är den tolkning som stödjer tanken på att rättigheter är lika mycket värda oavsett om de är inskrivna i en folkrättslig 

konvention som Europakonventionen eller i Sveriges egenkomponerade grundlag. 
222 Skriftlig version av debatten hos Centrum för rättvisa, Debatt med JK om Blake Pettersson domen. 
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vars resurser sätter gränser för hur rättsbildande denne kan vara. Detta tillsammans med vissa 

konstitutionella aspekter som inte kommer behandlas mer ingående här. 

Men att ha mer än ett rättsmedel i en stat borde innebära att skyddet för personers fri- och 

rättigheter förstärks. För att fler personer ska kunna få kompensation krävs det att Justitie-

kanslern intar en progressiv och generös inställning. Hur restriktivt Justitiekanslern väljer att 

bemöta ansökningar påverkar direkt huruvida personer på ett enklare, snabbare och billigare 

sätt få till stånd en prövning av eventuella övertramp orsakade av staten. 

Justitiekanslerns agerande innebär en risk för att faktiska kränkningar inte kompenseras. Detta 

på grund av ämbetets ovilja att råka kompensera ett fall som objektivt inte utgör en kränkning 

i behov av gottgörelse. Frågan är om Justitiekanslerns restriktiva inställning till erkännande av 

fri- och rättighetskränkningar är lämplig. Är det passande att alla fall som ligger i gråzonen 

mellan vad som Högsta domstolen eller lagen klart uttalat sig om och vad som borde vara 

gällande rätt ska riskera att bli föremål för en domstolsprövning? De fördelar som kunnat 

uppnås riskerar att gå om intet. Det är därför inte fullt ut tillfredsställande att i ett land inneha 

ett effektivt rättsmedel där det är oklart huruvida fall hamnar i gråzonen kan kompenseras av 

samtliga rättsmedel eller endast av vissa. Är det inte rimligt att kräva att en myndighet som 

anses vara ett effektivt rättsmedel går mer i bräschen för att skydda personers fri- och rättighe-

ter? 

Rörande detta kan det argumenteras på olika sätt. En egen åsikt är att det kan vara olämpligt 

att ställa krav på att Justitiekanslern ska agera mer progressivt, även om detta skulle vara ef-

tersträvansvärt ur ett rättighetsperspektiv. Som myndigheten är utformad idag är det frågan 

om de resurser som finns att tillgå ska läggas på att efterlikna domstolens verksamhet med 

syfte att uppnå ett maximalt rättsskydd. Det finns en risk att de vinster som försökts vinna 

genom att skapa ett organ som enkelt kan behandla anspråk som inte är tvistiga går förlorade. 

Det är också en risk att ett krav på att Justitiekanslern ska inta en rättsbildande funktion strider 

mot grunder i den svenska konstitutionen.  

En relevant fråga är om Justitiekanslerns restriktiva inställning innebär att framgång sällan 

vinns. Om det är så är det inte självklart att denna i längden ens bör anses utgöra ett effektivt 

rättsmedel. Detta eftersom effektiva rättsmedel inte endast får innebära en teoretisk möjlighet 

till framgång utan även utsikten till praktisk sådan. Det blir upp till Europadomstolen att av-

göra, men en egen åsikt är att det kanske inte är lämpligt att Justitiekanslern utgör ett effektivt 

rättsmedel om det beaktas hur ämbetet är utformat och agerar idag. 
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Den restriktiva inställningen kan även få andra konsekvenser. Bland annat riskerar detta syn-

sätt att leda till att subsidiaritetsprincipen sätts ur spel. Följande avsnitt kommer  behandla 

denna aspekt. 

6.2.2 Subsidiaritet 

Ett relevant skydd av subsidiaritetsprincipen var, som tidigare konstaterat, ett krav från kon-

ventionsstaterna vid tillskapandet av Europakonventionen. Principen innebär att anslutna sta-

ter ska ha en möjlighet att korrigera eventuella konventionskränkningar på nationellt plan 

innan Europadomstolen granskar dem. Högsta domstolen ska exempelvis ha chans att utdöma 

skadestånd i vissa situationer där Europadomstolen annars, vid en prövning, skulle fälla Sve-

rige för konventionsbrott. Inom principen ryms även kravet på att de nationella rättsmedlen 

måste vara uttömda innan Europadomstolen är behörig att ta upp ett klagomål till prövning. 

Europadomstolen har dock själv konstaterat att om det finns två separata rättsmedel i en stat 

behöver personen bara uttömma ett av dem. Detta innebär att en person i Sverige kan välja att 

antingen stämma staten i allmän domstol, och då försöka få frågan prövad i samtliga instan-

ser, eller skicka in en skriftlig ansöka om skadestånd till Justitiekanslern. 

Att personer får välja om de vill föra talan i allmän domstol och försöka i dess tre instanser 

eller vända sig direkt till Justitiekanslern innan möjligheten att vända sig till Europadomstolen 

öppnas upp, borde åtminstone i teorin kunna innebära ett hot mot den funktion som subsidiari-

tetsprincipen är tänkt att fylla. Justitiekanslern kan som sagt knappast anklagas för att vara 

progressiv i sin frivilliga skadereglering. Om en person väljer att endast gå till Justitiekanslern 

innan denne stämmer staten i Europadomstolen, har då Sverige, i enlighet med substitutions-

principens syfte, fått en reell möjlighet att korrigera sina konventionskränkningar innan Euro-

padomstolen granskar dem?  

För att svaret på den frågan ska vara jakande måste det anses att Justitiekanslern i sitt arbete 

som frivillig skadereglerare fyller en liknande funktion som domstolen när det kommer till 

reglerande av konventionskränkningar, alternativ att Sverige frivilligt valt att ge upp den de-

len av subsidiaritetsprincipen när Justitiekanslern bemyndigades detta ansvar. Följande fram-

ställning kommer att behandla dessa två eventuella alternativ. 

Vid behandling av alternativ ett bör det inledningsvis vara rimligt att titta på om Justitiekans-

lerns agerande är så pass likt domstolens att dennes arbete inte innebär en risk att subsidiari-

tetsprincipen förbigås. I avsnittet ovan diskuterades Justitiekanslerns restriktiva inställning 

och det framgår att denne inte agerar som domstolen utan endast reglerar där det är tydligt att 
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ersättning ska utgå. Justitiekanslern är alltså i sitt agerande så pass olik domstolen att subsidi-

aritetsprincipen fortfarande kan äventyras för svensk del. Det är därför relevant att försöka 

finna klarhet i när en person uttömt Justitiekanslern som effektivt rättsmedel, eftersom att det 

endast är när en ansökan till Justitiekanslern ska ses som ett uttömmande av det nationella 

rättsmedlet som en klagande kan gå till Europadomstolen. Om en person har uttömt rättsmed-

let och vänder sig till Europadomstolen finns det alltså en risk att subsidiaritetsprincipens syf-

te går förlorad om Justitiekanslern gjort en restriktiv bedömning inom givna ramar och inte en 

progressiv sådan med syfte att korregera konventionskränkningar innan Europadomstolens 

granskning. Här finns det två tänkbara scenarion; Justitiekanslern väljer att pröva en ansökan 

materiell eller att avböja att reglera den. De tre närmst följande styckena behandlar dessa två.  

Väljer Justitiekanslern att pröva en ansökan och meddela ett beslut i frågan måste en klagande 

ha ansetts uttömt Justitiekanslern som rättsmedel eftersom att denna fått sin fråga prövad. I 

den typ av fall där den klagande inte fått tillfredsställande skadestånd finns det en risk att per-

sonen vänder sig till Europadomstolen. I dessa fall hotas alltså subsidiaritetsprincipen om Ju-

stitiekanslern gjort en restriktiv bedömning. 

Väljer Justitiekanslern att avböja att reglera anspråket är frågan mer komplex.
223

 Justitiekans-

lern är inte bunden av den terminologi som gäller för domstolarna vilket gör det hela mer 

komplicerat. Speciellt därför att ”avböja” inte har samma betydelse som varken ”avvisa” eller 

”avskriva” och det är oklart vad som ligger i begreppet. I den fortsatta framställningen kom-

mer det med begreppet förstås att Justitiekanslern inte prövar ansökan materiellt. Justitiekans-

lern prövar enligt utsago endast icke tvistiga anspråk.
224

 Svepande beskrivningar för när detta 

kan göras är exempelvis ”om omständigheterna är oklara och skadeståndsskyldigheten därav 

inte kan bedömas”.
225

 Om det inte ska ses som att rättsmedlet är uttömt när Justitiekanslern 

väljer att avböja att reglera ett anspråk finns det inga problem ur subsidiaritetsaspekten för 

Sveriges sida eftersom en klagande inte då kan vända sig till Europadomstolen utan måste 

stämma staten i svensk tingsrätt. Problemet är dock aktuellt om en klagande ska ha ansetts 

uttömt rättsmedlet enbart genom en ansökan om skadereglering. 

Utifrån lämplighetsargument kan det hävdas att en person inte uttömt Justitiekanslern som 

effektivt rättsmedel om Justitiekanslern valt att avböja att reglera ansökan. Det kan till exem-

pel vara olämpligt för Justitiekanslern att ta upp en fråga till prövning med hänsyn av att må-

                                                           
223  
224 Se Justitiekanslern, Om Justitiekanslern. 
225 Se Justitiekansler, Svar på e-post. 
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let pågår i domstol eller kräver annan bevisning än skriftlig sådan för att en rättvis bedömning 

ska ske. Skulle alla ansökningar som inkommer till Justitiekanslern innebära ett uttömmande 

av rättsmedlet finns det en risk att det tillskapats en olämplig genväg till Europadomstolen 

som tar sig runt subsidiaritetsprincipen och konventionsstaternas möjlighet att själva reglera 

kränkningar. Samtidigt finns det starka förutsebarhetsargument som talar för det motsatta. Det 

är inte heller lämpligt att Justitiekanslern på skönsmässiga grunder där personer inte har möj-

lighet att få full insyn eller möjlighet att förekomma bedömningar kan bestämma när en per-

son ska anses ha uttömt rättsmedlet. Det som står klart är att Europadomstolen eller svensk 

lagstiftning behöver gå in och klargöra vad som gäller i just denna fråga. En egen åsikt är att 

det troligen endast är fall där Justitiekanslern valt att pröva frågan, det vill säga inte valt att 

avböja att reglera den, som ska anses som ett uttömmande. Detta i enlighet med de ovan an-

förda argumenten. Men tills att domstol eller lagstiftare väljer att ta tag i frågan är det alltså 

oklart när en person ska anses ha uttömt Justitiekanslern som effektivt rättsmedel om denne 

väljer att avböja att reglera frågan. Detta betyder att tvistiga anspråk och anspråk som faller 

inom den gråzon som nämnts ovan inte bara riskerar att inte prövas tillfredsställande inom 

den nationella rättapparaten, utan även att de eventuellt kunna ta sig direkt vidare till Europa-

domstolen utan att Sverige haft en reell chans att åtgärda problemet. 

Då det första alternativet riskerar att innebära att Sveriges reella möjlighet att korrigera kon-

ventionskränkningar inte bibehållits när Justitiekanslern ansågs som effektivt rättsmedel är det 

relevant att studera alternativ två. Det finns dock inget som tyder på att Sverige avsåg att göra 

avsteg från sin rätt till subsidiaritet när det möjliggjordes för Justitiekanslern att avlasta dom-

stolarna i viss skadereglering. Rimligtvis beaktades inte ens denna aspekt när Justitiekanslerns 

första skadereglerandebefogenhet gavs på 70-talet. Anledningen till att en sådan slutsats inte 

är orimlig att dra är därför att Sverige vid denna tidpunkt inte hade dömts en enda gång för 

konventionsöverträdelser i Europadomstolen och Europakonventionen sågs inte som särskilt 

beaktansvärd i de nationella domstolarna.
226

  

Det föreligger alltså en risk att subsidiaritetsprincipen inte har samma innebörd för Sveriges 

del som den hade innan Justitiekanslern förklarades som ett effektivt rättsmedel av Europa-

domstolen. Det som i vart fall är utrett är att om Justitiekanslern prövar en ansökan men väljer 

att inte utge skadestånd finns det en överhängande risk att andelen mål från svenska klagan-

den skulle öka i Europadomstolen. Detta då det i detta fall är självklart att personer uttömt ett 

                                                           
226 Se Sporrong och Lönnroth mot Sverige; Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, s. 349; Bernitz, 

Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, s. 823f. 
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effektivt rättsmedel i Sverige och har rätt att vända sig till Europadomstolen.
227

 Förutom att 

detta kan få Sverige att framstå i extremt dålig dager, riskerar det även att på sikt resultera i en 

överbelastning av Europadomstolen. Detta hade kunnat komma att lösas genom att Sveriges 

högsta instanser fått möjlighet att pröva frågan, då de troligen skulle försökt reglera kränk-

ningen genom att skapa praxis. Staternas självreglerande funktion äventyras och balanserna i 

Europadomstolen kan komma att ansträngas i onödan. Det tummar på huruvida personen kan 

kompenseras på hemmaplan och försöket att minska incitamentet att vända sig till Europa-

domstolen. 

Det finns därför visst belägg för att ifrågasätta vilket reellt värde subsidiaritetsprincipen bör 

tillmätas för Sveriges del fortsättningsvis. Det föreligger bland annat ett behov av att finna 

klarhet i när en person ska ha ansett uttömt Justitiekanslern som rättsmedel. Mycket pekar 

dock på att Europadomstolen genom domarna och besluten i Eskilsson mot Sverige, Eriksson 

mot Sverige och Ruminski mot Sverige har skapat en ordning som i dagsläget existerar på 

bekostnad av subsidiaritetsprincipen. Justitiekanslerns nyvunna ställning som effektivt rätts-

medel, ämnat att stärka de fri- och rättigheter som Europakonventionen skyddar, riskerar ty-

värr att ha urholkat innebörden och vikten av den princip som var ett grundläggande krav för 

konventions uppkomst.  

Så länge oklarheterna som påpekats rörande Justitiekanslerns roll förblir olösta kan det inte 

med säkerhet sägas något mer i frågan. Som konstruktionen ser ut idag kan det anses föreligga 

en viss motstridig problematik som enligt egen mening inte verkar ha en lösning utan lagstift-

ning eller klargörande prejudikat från Europadomstolen. Det är därför relevant att titta på den 

svenska lagstiftarens roll. 

6.3 Lagstiftarens roll 

Tidigare under uppsatsens gång har en rad frågor rörande Justitiekanslerns roll som effektivt 

rättsmedel noterats. Frågor som om denne verkligen uppfyller konventionens kriterier på ett 

effektivt rättsmedel då ersättningen har påståtts ligga långt under Europadomstolens minimi-

nivå eller frågor om när rättsmedlet ska anses uttömt. Detta är frågor som kräver en prövning 

av Europadomstolen innan de kan klargöras fullt ut. Det finns dock en poäng i att diskutera 

den svenska lagstiftarens roll i denna nya kontext för att se om Sverige på nationellt plan kan 

eller bör agera.  

                                                           
227 I fall där Justitiekanslern valt att avböja att reglera är det som sagt oklart vad som gäller rörande uttömmandet men följan-

de framställning gäller även för dessa fall om de skulle anses ha inneburit ett uttömmande 
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När Justitiekanslersämbetet tog sin ursprungsform var Sverige styrt av en envåldshärskare 

som varken beaktade behovet av en rättsstat eller en demokrati.
228

 Idag, lite mer än 300 år 

senare, är det möjligt att konstatera att Justitiekanslerns primära roll, trots skiftande uppgifter, 

är att försvara just rättsstaten. Detta visar tydligt att Justitiekanslerns roll inte är statiskt utan 

föränderligt med tiden.
229

 En myndighet kan inte leva isolerad i sin historiska kontext utan 

behöver förändras med samhället för att fortfarande utföra ett bra och ändamålsenligt arbete. 

Att särskilt beakta är att Justitiekanslerns uppgift att agera som frivillig skadereglerare är en 

växande sådan. Målen blir mer komplexa och konsekvenserna av handläggningen är, som 

bland annat påpekats i avsnittet ovan, inte längre fullkomligt överskådliga.  

I Sverige sker rättsbildning främst genom lagstiftning, men det finns en möjlighet för domsto-

len, främst högsta instans, att tolka gällande rätt där rättsläget är oklart.
230

 Högsta domstolen 

har traditionellt intagit en försiktig roll som rättsbildare och uttalat att utvidgningar lämpligen 

bör ske genom lagstiftning.
231

 Detta har dock i viss mån förändrats i takt med internationalise-

ringen av den svenska rätten.
232

 Andra faktorer, till exempel samhällsutvecklingen i stort, lag-

stiftningstakten och den valda lagstiftningstekniken, påverkar också detta.
233

 Ett genomgående 

problem vid konventionskränkningar har varit att lagstiftningen i Sverige inte har varit särskilt 

täckande. Detta har lett till att det varit just domstolen som har fått driva rättsutvecklingen 

vidare.
234

  

I sitt remissyttrande över Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning, klargjorde Justitie-

kanslern tydligt sin åsikt om att lagstiftningslösningar är det mest korrekta i en juridisk kon-

text när det gäller reglering av Europakonventionskränkningar. Detta då lagstiftning innebär 

ett tydligt klargörande som både är konsekvent och heltäckande vad gäller när skadestånd ska 

utgå enligt nationell rätt för övertramp av konventionen.
235

 Anna Skarhed har även, i egen-

skap av Justitiekansler, uttalat att det är oacceptabelt att argumentera utifrån att det är upp till 

                                                           
228 Se Hagel-Sørensen, Rådgivning og interessevaretagelse for staten: den daske model, s. 321. 
229 Jämför Jonkka, Justitiekanslern - rättsstatens försvarare, s. 293. Förvisso handlar texten om Justitiekanslern i Finland 

men skillnaden är så pass marginell i detta hänseende att det inte påverkar källan som värde. (Jämför med Jonkka, Justitie-

kanslern - rättsstatens försvarare, s. 313.). 
230 Se bland annat Lindholm, Progressiv process – spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, s.66f. 
231 Se NJA 2003 s. 508; Wersäll, Offensiv Högsta domstol – några reflektioner kring HD:s rättsbildning, s. 2. 
232 Se Wersäll, Offensiv Högsta domstol – några reflektioner kring HD:s rättsbildning, s. 2. 
233 Se Lindholm, Progressiv process – spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, s. 68. 
234 Se bland annat Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 587. 
235 Se Justitiekanslerns remissyttrande över departementspromemorian Skadeståndsfrågor vid kränkning DS 2007:10. 
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högsta instans att ta ansvar för rättsbildningen när lagstiftaren inte gjort det.
 236

 Hon menar att 

det är bekymmersamt utifrån ett demokratiperspektiv att lösa problem med bristande reglering 

på detta sätt.
237

 Clarence Crafoord, chefsjurist på Centrum för rättvisa, har bemött detta ge-

nom att ifrågasätta Anna Skarheds uttalande på den grund att det är omöjligt att begripa hur 

demokratin i Sverige skulle skadas av att personer får gottgörelse genom skadestånd när sta-

ten gjort övertramp av deras fri- och rättigheter.  Han ansåg att det snarare är en del av kärnan 

i en välfungerande demokrati att individers fri- och rättigheter skyddas på ett effektivt sätt.
 238

 

En egen tanke är att även om Clarence Crafoord har en viktig poäng måste Anna Skarheds oro 

över att försöka skapa klarhet på området endast genom prejudicerande domar tas på allvar. 

Högsta domstolen kan inte formulera heltäckande och konsekventa svar på frågor som bygger 

på varför just dessa rättigheter ska skyddas, vilka tidsgränser som ska beaktas, hur stort ska 

skadeståndet vara et cetera.
 
Inte heller lagstiftaren kan i för sig besvara dessa frågor fullstän-

digt, men det finns ändå en viss demokratisk poäng i att lagstiftaren tar upp denna typ av frå-

gor.
239

 Ett annat problem med praxisbildning som normgivning är att grundmoment som kon-

sekvensanalys, övergångsbestämmelser och beaktande av effekter på närliggande rättsområ-

den riskeras att gå förlorad.
240

  

Det finns en möjlighet att Justitiekanslerns ståndpunkt att lagstiftning är den rätta vägen att gå 

och att sådan behövs på området har ett samband med dennes restriktiva inställning till bevil-

jande av skadestånd. Frågan är då om inte gottgörelsen av konventionskränkta rättigheter som 

personer lider med anledning av statens agerande skulle gynnas av att lagstiftningsmakten 

klev in och reglerade detta. Det finns därför behov av att arbetet med SOU 2010:87 Ska-

destånd och Europakonventionen fortgår.
241

 Det kan i och för sig diskuteras om en sådan lag-

stiftningsåtgärd skulle ha en reell konsekvens på Justitiekanslerns restriktivitet. Men ska Sve-

rige ha en ordning med två effektiva rättsmedel, är det nog vad som kan förväntas av lagstifta-

ren. Om en lagstiftning skulle få Justitiekanslern av att bli tryggare i sin roll som frivillig ska-

dereglerare vid gottgörelsen av övertramp av konventionen skulle detta troligen gynna perso-

ner och konventionsskyddet i landet. 

                                                           
236 Om än i anslutning till NJA 2014 s. 323 som handlade om skadestånd på grund av övertramp av regeringsformen, vilket 

för kommande diskussion är värt att nämna men inte påverkar poängen då uttalandet är intressant även för rättsutveckling på 

konventionsrättens område. 
237 Se Centrum för rättvisa, Debatt med JK om Blake Pettersson domen. 
238 Se Centrum för rättvisa, Debatt med JK om Blake Pettersson domen. 
239 Se Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, s. 587.   
240 Se Wersäll, Offensiv Högsta domstol – några reflektioner kring HD:s rättsbildning, s. 8. 
241 Anledningen till tanken om att arbetet verkar ha strandat 
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Det finns även ett behov av att se över friheten i Justitiekanslerns frivilliga skadereglering. 

Detta i väntan på att någon bestämmer sig för att stämma Sverige i Europadomstolen för att få 

klarhet i när personer uttömt Justitiekanslern som effektivt rättsmedel. Lämpligheten i att Ju-

stitiekanslern inte kan avvisa ansökningar likt domstolen liksom nyttan av att ha ett diffust 

begrepp som ”avböja att reglera” bör ifrågasättas. Det skulle visserligen hämma frivilligheten 

i skaderegleringen, men det skulle bli tydligare för personer att på förhand se när deras ansö-

kan innebär uttömmande av rättsmedlet. Ett förslag är att införa en laglig, tydlig möjlighet för 

Justitiekanslern att avvisa krav på ersättning. Helt enkelt en paragraf där skäl som att process 

fortfarande pågår i domstol eller att en rättvisande bedömning inte kan göras på grundval av 

det skriftliga materialet anges som Justitiekanslern kan hänvisa till som anledning att inte prö-

va en ansökan. På så vis skulle personer i vart fall få viss ledning om när Justitiekanslern inte 

kan ta upp en fråga vilket innebär större förutsebarhet om när rättsmedlet är uttömt. Även skäl 

rörande målets prejudiciella natur skulle kunna innebära grund för avvisande. På så vis kan 

inte mål som Högsta domstolen genom rättsbildning skulle kunna kompensera ta den nya 

genväg som skapats till Europadomstolen.  

Överlag finns det inget som anförts i rättsliga sammanhang som talar för att den slutsats Eu-

ropadomstolen kommit fram till i de nämnda målen bör anses inaktuell, även om det finns 

vissa aspekter som skulle kunna komma att förändra denna åsikt. Personer inom Sveriges ju-

risdiktion ska därför just nu anses ha två rättsmedel till sitt förfogande om de vill påtala even-

tuella konventionskränkningar. Detta gynnar skyddet av fri- och rättigheter då personer får 

tillgång till enklare, snabbare och billigare påtalansmöjligheter än vad domstolsförfarande 

normalt är förknippade med. Tyvärr är konstruktionen inte helt okomplicerad. Justitiekans-

lerns restriktiva bedömning kan bland annat innebära att det förstärkta skyddet endast blir en 

illusion vilket på sikt kan innebära att dess roll som effektivt rättsmedel bör ifrågasättas. Det 

är dessutom förenat med en risk att subsidiaritetsprincipens reella funktion urholkas för Sve-

riges del. 

Lagstiftaren har varit nästintill apatisk på området och det är nu kanske dags att denne kliver 

in och tar sitt demokratiska ansvar för skyddet av personers fri- och rättigheter. 
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