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Summary 

The premise of the thesis is that the general liability for non-pecuniary 

damages has been changed by ECHR’s impact on Swedish tort law. The 

purpose of this study is to investigate what is required by current Swedish 

law to ensure that individuals are entitled to non-pecuniary damages from 

the government. It also aims to outline the arguments for and against an 

extended right to compensation for non-pecuniary damages and to analyze 

these from a critical perspective. The following questions will be answered.  

 

- What is required by the SkL to allow individuals to obtain non-

pecuniary damages from improper exercise of the authority? 

- What is required by the ECHR to allow individuals to obtain non-

pecuniary damages from improper exercise of the authority? 

- Which are the arguments for and against the extension of the general 

liability for moral damages? 

 

According to 3 cap. 2 § SkL, fault or negligence is required in the exercise 

of the Swedish state or the local authorities, in order to arise liability for 

damages against individuals. In addition, it is required that the public 

authorities have caused individuals a serious violation by certain types of 

crimes for liability to arise for non-pecuniary damages. The Swedish law 

has traditionally taken a restrictive approach to the imposition of non-

pecuniary damages without express legislative support. 

 

Article 13 of the ECHR states a right to an effective remedy for individuals 

with reasonably founded allegations that their rights and freedoms in the 

ECHR have been violated. According to judgments delivered by the 

European Court of Human Rights, this right is considered to include both 

pecuniary and non-pecuniary damages. According to the principle of 

subsidiarity, it is primarily for the national authorities to be responsible for 

that the individuals will enjoy their rights and freedoms under the ECHR. 
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ECHR’s impact on Swedish tort law has meant that individuals now have a 

fundamental right to non-pecuniary damages at the public violation of the 

ECHR. This development began with the judgment by the Swedish Supreme 

Court in NJA 2005 s. 462. The Swedish Supreme Court held that non-

pecuniary damages may be paid without the support of the Swedish law, to 

the extent necessary for Sweden to fulfill their obligations under the ECHR. 

 

In the legal doctrine, the extended entitlement to non-pecuniary damages is 

considered difficult to reconcile with the traditional view according to 

Swedish tort law, which requires a specific legal basis for the imposition of 

this sort of damages. Thus, it has incurred a legal conflict that has generated 

a legal debate since the development began in Swedish law in the early 

2000’s. The main arguments for the extension of the general liability for 

non-pecuniary damage are the reinforced protection of rights of individuals 

and that it is in line with Sweden's obligations under the ECHR. The 

arguments against an extension of the general liability for non-pecuniary 

damage are a decreased predictability in the application of the Swedish law 

and the negative impact on the national economy. 
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Sammanfattning 

Utgångspunkten för uppsatsen är att det allmännas skadeståndsansvar för 

ideell skada har förändrats genom Europakonventionens inverkan på svensk 

skadeståndsrätt. Uppsatsens syfte är att utreda vad som krävs enligt dagens 

rättsordning för att enskilda ska få rätt till ideellt skadestånd från det 

allmänna.
1
 Syftet är även att redogöra för de argument som finns för och 

emot en utvidgad rätt till ersättning för ideell skada samt att analysera dessa 

ur ett kritiskt perspektiv. Följande frågeställningar kommer att besvaras. 

 

- Vad krävs enligt SkL för att enskilda ska få ideellt skadestånd vid 

felaktig myndighetsutövning? 

- Vad krävs enligt Europakonventionen för att enskilda ska få ideellt 

skadestånd vid felaktig myndighetsutövning?  

- Vilka är argumenten för och emot en utvidgning av det allmännas 

skadeståndsansvar vid ideell skada? 

 

Enligt 3 kap. 2 § SkL krävs fel eller försummelse vid myndighetsutövning 

för att stat eller kommun ska bli skadeståndsskyldiga gentemot enskilda. För 

att skadeståndsskyldighet ska uppstå för ideell, icke-ekonomisk skada, krävs 

därutöver att det allmänna har vållat en allvarlig kränkning genom vissa 

typer av brott. Den svenska rätten har traditionellt intagit en restriktiv syn på 

utdömande av ideellt skadestånd utan stöd i lag. 

 

Artikel 13 i Europakonventionen stadgar en rätt till effektivt rättsmedel för 

enskilda med rimligt grundade påståenden om att deras fri- och rättigheter i 

Europakonventionen har kränkts. Artikeln har genom Europadomstolens 

praxis ansetts innefatta en rätt till skadestånd, såväl ekonomiskt som ideellt. 

Enligt subsidiaritetsprincipen är det främst de nationella myndigheterna som 

ska ansvara för att enskilda kommer i åtnjutande av sina fri- och rättigheter 

enligt konventionen. 

                                                 
1
 ”Det allmänna” kommer i uppsatsen att användas som en gemensam beteckning för stat 

och kommun. 
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Europakonventionens inverkan på svensk skadeståndsrätt har medfört att 

enskilda numera har en principiell rätt till ideellt skadestånd vid det 

allmännas överträdelse av konventionen. Denna utveckling tog sin början 

genom målet NJA 2005 s. 462 och innebär att de svenska domstolarna kan 

utdöma ideellt skadestånd utan stöd i lag, i den mån det krävs för att Sverige 

ska leva upp till sina förpliktelser enligt Europakonventionen. 

 

Den utvidgade rätten till ideellt skadestånd anses svår att förena med det 

traditionella synsättet enligt svensk skadeståndsrätt, enligt vilket det krävs 

uttryckligt lagstöd för utdömande av ideellt skadestånd. Därmed har det 

uppkommit en rättslig konflikt som har skapat debatt i den juridiska 

doktrinen sedan utvecklingen inleddes i svensk rätt i början av 2000-talet. 

De huvudsakliga argumenten för en utvidgning av det allmännas 

skadeståndsansvar vid ideell skada är ett förstärkt nationellt rättighetsskydd 

för enskilda samt att det följer av Sveriges åtaganden enligt 

Europakonventionen. Bland argumenten emot framhålls en minskad 

förutsebarhet i rättstillämpningen och en negativ påverkan på 

samhällsekonomin. 
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Förord 

Jag skulle vilja tacka min handledare Sacharias Votinius för värdefulla 

synpunkter och kommentarer under arbetets gång. 
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Förkortningar 

ERT Europarättslig Tidsskrift 

 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

 

JFT Tidsskrift utgiven av Juridiska 

Föreningen i Finland 

 

JK Justitiekanslern 

 

JP   Juridisk Publikation 

 

JT   Juridisk Tidsskrift 

 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

 

Prop.   Proposition 

 

RF Regeringsform (1974:152)  

 

SkL   Skadeståndslag (1972:207) 

 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

 

SvJT   Svensk Juristtidning 

 

 

   



 7 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska skadeståndsrätten är i förändring. Enligt den traditionella 

ordningen krävs fel eller försummelse vid myndighetsutövning för att stat 

eller kommun ska bli skadeståndsskyldiga gentemot enskilda.
2
 För att 

skadeståndsansvar ska uppstå för ideell, icke-ekonomisk skada, krävs 

därutöver att det allmänna
3
 har vållat en allvarlig kränkning genom vissa 

typer av brott.
4
 Det svenska rättsväsendet har traditionellt intagit en 

restriktiv syn på utdömande av ideellt skadestånd utan stöd i lag.
5
 

 

Till följd av Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen kan 

skadeståndsansvar för ideell skada numera aktualiseras vid det allmännas 

överträdelse av de mänskliga fri- och rättigheterna i konventionen. 

Utvecklingen har sin grund i rätten till effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i 

Europakonventionen samt Europadomstolens praxis kring denna. Enskilda 

har därmed en principiell rätt till ideellt skadestånd då det allmännas 

felaktiga myndighetsutövning även innefattar överträdelse av 

Europakonventionen.
6
 På så sätt har det skapats en ny typ av skadestånd i 

svensk rätt. Den utvidgade rätten till ideellt skadestånd anses dock vara svår 

att förena med det traditionella svenska synsättet att det krävs uttryckligt 

lagstöd för att utdöma ideellt skadestånd. Därmed har det uppkommit en 

rättslig konflikt som har skapat debatt i den juridiska doktrinen sedan 

utvecklingen inleddes i svensk rätt i början av 2000-talet. 

 

Mitt intresse för skadeståndsrättens utveckling grundar sig i att det är ett 

aktuellt ämne som innefattar såväl nationell civilrätt som internationell rätt. 

Då svenska juridiska och rättspolitiska synsätt möter folkrättsliga principer 

                                                 
2
 3 kap. 2 § SkL. 

3
 ”Det allmänna” kommer i uppsatsen att användas som en gemensam beteckning för stat 

och kommun. 
4
 3 kap. 2 § 2 p. SkL med hänvisning till 2 kap. 3 § SkL. 

5
 Se Högsta domstolens resonemang i NJA 2005 s. 462. 

6
 Se NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295 samt NJA 2007 s. 584. 
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uppstår intressanta avvägningar. Europakonventionens inverkan på svensk 

rätt har aktualiserat och utvecklat synen på det allmännas 

skadeståndsansvar. Genom rättsutvecklingen har mer konkreta argument 

både för och emot utdömande av skadestånd utvecklats. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda vad som krävs enligt dagens rättsordning för 

att enskilda ska få rätt till ideellt skadestånd från den svenska staten och 

kommunerna. Uppsatsen syftar även till att redogöra för argument för och 

emot en utvidgad rätt för enskilda till ideellt skadestånd från det allmänna 

samt att analysera dessa ur ett kritiskt perspektiv. 

1.3 Frågeställningar och avgränsning 

Följande frågeställningar kommer att besvaras. 

 

- Vad krävs enligt SkL för att enskilda ska få ideellt skadestånd vid 

felaktig myndighetsutövning?  

- Vad krävs enligt Europakonventionen för att enskilda ska få ideellt 

skadestånd vid felaktig myndighetsutövning?  

- Vilka är argumenten för och emot en utvidgning av det allmännas 

skadeståndsansvar vid ideell skada? 

 

Uppsatsens fokus kommer att ligga vid en redogörelse för 

Europakonventionens påverkan på svensk skadeståndsrätt vad gäller det 

allmännas ansvar för ideell skada. Rätten till ideellt skadestånd enligt SkL 

kommer endast att behandlas i den mån det anses nödvändigt för att ge 

läsaren en förståelse för ämnet och problematiken på området. 

Skadeståndsrättens allmänna läror, som krav på visad skada och adekvat 

kausalitet, kommer inte att behandlas närmare. Även mer detaljerade frågor 

som t.ex. beräkning av skadeståndets storlek faller utanför syftet med denna 

uppsats. 
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Sedan utvecklingen mot den utvidgade rätten till ideellt skadestånd 

påbörjades har en rad frågor varit föremål för diskussion i doktrinen. 

Debatten har bl.a. rört huruvida Europakonventionen ska få horisontell 

verkan och om det allmännas överträdelse av rättigheterna i 2 kap. RF ska 

kunna grunda rätt till skadestånd. Det finns dock inget utrymme inom ramen 

för denna uppsats att diskutera dessa frågor närmare. För vidare läsning 

hänvisas därför till doktrinen.
7
 

1.4 Metod och teori 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer en traditionell rättsdogmatisk 

metod att användas. Det innebär en genomgång av lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. Med utgångspunkt i Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis kommer det att ske en jämförelse mellan 

rättsordningen enligt SkL och den praxis som Högsta domstolen har 

utvecklat under senare tid. 

 

Uppsatsen kommer även att utgå från en diskursanalytisk metod, vilket 

innebär att de huvudsakliga argument som har framförts för och emot 

utvecklingen i den juridiska diskursen kommer att lyftas fram. Hållbarheten 

av argumenten kommer att analyseras ur ett kritiskt perspektiv. 

 

Den kritiska teorin betonar vikten av en oberoende forskare.
8
 En författare 

till en artikel har ofta har ett eget juridiskt eller rättspolitiskt intresse i 

frågan. Därmed kan fakta presenteras eller vinklas på olika sätt för att uppnå 

författarens syfte med texten. För att undvika en vinklad framställning är 

min avsikt att lyfta fram såväl argument för som emot en utvidgning av det 

allmännas skadeståndsansvar för ideell skada. 

                                                 
7
 Se Crafoord, SvJT 2009 s. 1062ff och Bengtsson, SvJT 2011 s. 605ff för kommentarer 

kring det allmännas skadeståndsansvar vid brott mot RF. Se Schultz, Förhandlingarna vid 

det 39:e nordiska juristmötet s. 217-236 för kommenterar kring huruvida 

Europakonventionen kan tillerkännas horisontell verkan i svensk skadeståndsrätt.  
8
 Alvesson och Sköldberg, s. 327. 



 10 

1.5 Forskningsläge 

Skadeståndsrättens utveckling är ett aktuellt ämne som har debatterats flitigt 

i den juridiska doktrinen. Diskursen inleddes då Europadomstolens praxis 

fick genomslag i svensk rätt i början av 2000-talet.
9
 Högsta domstolen 

öppnade upp för möjligheten för enskilda att tillerkännas skadestånd direkt 

på konventionsrättslig grund i NJA 2003 s. 217. 

 

Inledningsvis rörde debatten i den juridiska doktrinen huruvida det över 

huvud taget var möjligt att svenska domstolar skulle kunna utdöma ideellt 

skadestånd på grundval av Europakonventionen.
10

 Diskussionen rörde även 

önskvärdheten av en sådan rättsutveckling. En del aktörer verkade 

tveksamma till en utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar. Göran 

Lambertz
11

 förutspådde före domen i NJA 2005 s. 462 att Högsta domstolen 

skulle neka klaganden skadestånd.
12

 Andra var positiva och menade att en 

sådan rättsordning var nödvändig för att Sverige skulle uppfylla sina 

konventionsåtaganden.
13

 Genom Högsta domstolens avgörande i NJA 2005 

s. 462 stod det klart att enskilda har en principiell rätt till ideellt skadestånd 

på grundval av Europakonventionen vid det allmännas överträdelse av rätten 

till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. 

 

År 2007 preciserades gränserna för Europakonventionens inverkan på den 

svenska skadeståndsrätten ytterligare genom avgöranden i Högsta 

domstolen.
14

 I målen fastslogs att den allmänna princip som Högsta 

domstolen uttalat i NJA 2005 s. 462 äger vidare tillämpning än vid det 

allmännas överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen. Debatten i den 

juridiska diskursen intensifierades. Diskursen rörde främst huruvida 

Europakonventionen skulle få horisontell effekt, d.v.s. att även privata 

                                                 
9
 Bratt och Södergren, ERT 2000 s. 407ff samt Crafoord, ERT 2001 s. 519ff. 

10
 Lambertz, JT 2004-05 s. 4. 

11
 Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och f.d. JK. 

12
 Lambertz, JT 2004-05 s. 24. 

13
 Se t.ex. Södergren, JT 2004-05 s. 771ff. 

14
 Främst genom NJA 2007 s. 295, NJA 2007 s. 584 och NJA 2007 s. 891. 
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subjekt skulle kunna åläggas skadeståndsansvar för ideell skada.
15

 Genom 

Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 747 fastslogs att så inte var 

fallet. Formuleringen av domskälen gjorde dock att frågan ännu inte anses 

vara helt avgjord.
16

 

 

Numera är det klarlagt att svenska domstolar och andra myndigheter ska 

tillhandahålla effektiva rättsmedel vid rimligt grundade påståenden om 

överträdelser av de mänskliga fri- och rättigheterna, vilket i princip 

innefattar en rätt till ideellt skadestånd. Dagens debatt rör detaljfrågor som 

t.ex. hur fördelningen av rättegångskostnader kan påverka rätten till 

effektivt rättsmedel och i vilken utsträckning ideellt skadestånd ska utdömas 

som ett kompensatoriskt rättsmedel.
17

 

1.6 Material 

Den svenska skadeståndsrättens utveckling har sin grund i 

Europakonvention och Europadomstolens praxis. Den nationella rätten har 

utvecklats genom avgöranden i Högsta domstolen. I uppsatsen kommer att 

redogöras för såväl praxis från Europadomstolen som Högsta domstolen. 

Avgörandena har valts då jag anser att dessa bäst tillgodoser syftet med 

uppsatsen, d.v.s. att utreda enskildas rätt till ideellt skadestånd från det 

allmänna. 

 

Rättsutvecklingen har varit föremål för debatt i den juridiska doktrinen. Det 

har, enligt mina efterforskningar, ännu inte redogjorts närmare för ämnet i 

avhandlingar eller läroböcker. En naturlig utgångspunkt vid sökandet efter 

material är därmed den relevanta doktrinen på området. 

 

Uppsatsen kommer även att utgå från betänkandet Skadestånd och 

Europakonventionen
18

, som presenterades år 2010. I betänkandet ges förslag 

                                                 
15

 Se t.ex. Andersson, JFT 5-6/2007 s. 387ff. 
16

 Schultz, ”Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet” s. 230ff. 
17

 Crafoord, ERT 2012 s. 491ff. 
18

 SOU 2010:87. 
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på lagändringar som av utredningen anses vara påkallade för att svensk rätt 

ska leva upp till Europakonventionens krav. 

1.7 Disposition 

Det inledande avsnittet behandlar den traditionella svenska rättsordningen 

enligt SkL. Avsittet inleds med en förklaring av begreppet ideellt 

skadestånd. Därefter redogörs för enskildas rätt till ideellt skadestånd vid 

myndighetsutövning enligt 3 kap. 2 § SkL. 

 

Följande avsnitt inleds med en presentation av Europakonventionens 

rättsliga ställning i svensk rätt och hur den har förändrats sedan 

ratifikationen. Därefter redogörs för subsidiaritetsprincipen
19

 samt rätten till 

effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i Europakonventionen. Det är genom 

dessa principer som det allmännas ansvar för ideell skada vid överträdelse 

av Europakonventionen har aktualiserats. Innehållet i konventionsartiklarna 

har preciserats genom Europadomstolens praxis. I avsnittet beskrivs 

Europadomstolens resonemang i två avgöranden. 

 

Det fjärde avsnittet fokuserar på rättsutvecklingen i svensk rätt. Här 

refereras tre mål från Högsta domstolen som har fått avgörande betydelse 

för dagens rättsläge. 

 

I det femte avsnittet redogörs för huvuddragen i en lagregel som föreslås i 

betänkandet Skadestånd och Europakonventionen.
20

 Bestämmelsen ska 

reglera Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen genom att stadga en 

rätt till ideellt skadestånd vid det allmännas överträdelse av 

Europakonventionen. 

 

Uppsatsens rättsliga del avslutas med en redogörelse för argument för och 

emot ett utvidgat skadeståndsansvar för ideell skada. Argumenten är 

                                                 
19

 Subsidiaritetsprincipen kan utläsas ur artiklarna 1, 13 och 35 i Europakonventionen. 
20

 SOU 2010:87. 
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hämtade från den juridiska doktrinen. Avsnittet inleds med en allmän 

beskrivning av hur rättsutvecklingen har mottagits. 

 

Uppsatsens sjunde och sista avsnitt innehåller en övergripande analys där 

frågeställningarna besvaras. Avsnittet innehåller även en sammanställning 

samt en kritisk granskning av argumenten för och emot ideellt skadestånd på 

grundval av Europakonventionen. 
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2 Det allmännas 
skadeståndsansvar för ideell 
skada enligt SkL 

2.1 Begreppet ideellt skadestånd 

Den svenska skadeståndsrätten skiljer mellan ekonomisk och ideell skada. 

Med ideell skada avses skador av icke-ekonomisk natur. Det kan t.ex. röra 

sig om kränkningar av den personliga integriteten.
21

 Det ideella 

skadeståndet avser att kompensera känslor som t.ex. rädsla, chock, skam 

eller förnedring som den skadelidande har upplevt i samband med 

angreppet.
22

 Det ligger i den ideella skadans natur att ersättningen inte kan 

försätta den skadelidande i samma situation som före kränkningen. Den kan 

dock bidra till att individen får upprättelse och lindrar efterverkningarna av 

den förnedrande handlingen.
23

 Utgångspunkten i SkL är att ersättning endast 

ska utgå för ekonomisk skada.
24

 Svensk rätt har traditionellt sett intagit en 

restriktiv syn på möjligheten att utdöma ideellt skadestånd. Det har ansetts 

kräva uttryckligt lagstöd, men denna princip stödjer sig inte på någon 

uttrycklig lagregel.
25

 

2.2 Det allmännas skadeståndsansvar för 
ideell skada enligt SkL 

2.2.1 Allmänt 

Stat eller kommun ska enligt 3 kap. 2 § SkL ersätta personskada, sakskada 

och ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning, i verksamhet för vars fullgörande stat eller kommun 

ansvarar. Det allmännas skadeståndsansvar omfattar även skada som 

uppkommit vid en allvarlig kränkning genom brottslig handling enligt 2 

                                                 
21

 Prop. 2000/01:68 s. 17. 
22

 Prop. 2000/01:68 s. 19 och 47. 
23

 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
24

 Prop. 2000/01:68 s. 17. 
25

 Se Högsta domstolens resonemang i NJA 2005 s. 462. 
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kap. 3 § SkL.
26

 För att skadeståndsansvar ska aktualiseras för ideell skada 

krävs således att den kränkande handlingen har vållats genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning. 

2.2.2 Krav på allvarlig kränkning 

Enligt 2 kap. 3 § SkL ska den som allvarligt kränker någon annan genom 

brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, 

ersätta den skada som kränkningen innebär. Genom begränsningen till vissa 

typer av brott reduceras de fall där ersättning ska utgå till handlingar som av 

lagstiftaren har ansetts vara särskilt klandervärda. Vid domstolens prövning 

ska främst ses till den kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit 

genom det brottliga angreppet. Den skadelidandes personliga upplevelse av 

kränkningen ska vara sekundärt vid bedömningen.
27

  

2.2.3 Vid myndighetsutövning 

En viktig begränsning i det allmännas ansvar är att den kränkande 

handlingen ska ha begåtts vid myndighetsutövning.
28

 Enligt förarbetena till 

SkL definieras myndighetsutövning som beslut eller åtgärder som ger 

uttryck för samhällets maktbefogenheter att råda över medborgarnas 

rättigheter och skyldigheter.
29

 Vad som ska anses utgöra 

myndighetsutövning bedöms bl.a. utifrån den enskildes synvinkel.
30

 Det är 

emellertid ovanligt att offentliganställdas handlande i det enskilda fallet 

kvalificeras som ett sådant integritetskränkande fel som krävs för ansvar 

enligt SkL.
31

 Det kan således ge upphov till att en allvarlig kränkning kan 

anses sakna tillräckligt samband med myndighetsutövning och därmed falla 

utanför tillämpningsområdet för 3 kap. 2 § SkL.
32

  

 

 

                                                 
26

 3 kap. 2 § 2 p. SkL med hänvisning till 2 kap. 3 § SkL. 
27

 Prop. 2000/01:68 s. 49. 
28

 Schultz, SvJT 2011 s. 998. 
29

 Prop. 1972:5 s. 312. 
30

 Bengtsson, Lagkommentar till 3 kap. 2 § SkL i Karnov. 
31

 Jfr NJA 1977:9 s. 43, där Högsta domstolen ansåg att tjänstefel inte utgjorde en sådan 

allvarlig kränkning som krävs för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § SkL. 
32

 Bengtsson, Lagkommentar till 3 kap. 2 § SkL i Karnov. 
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3 Europakonventionen och 
utvecklingen i 
Europadomstolens praxis 

3.1 Inledning 

Europakonventionen syftar till att skydda individers grundläggande fri- och 

rättigheter. Den är en minimikonvention, vilket innebär att 

konventionsländerna får lagstifta om en högre rättighetsstandard än den som 

stadgas i artiklarna.
33

 Europadomstolen i Strasbourg är det rättsliga organ 

som ska se till att enskilda kommer i åtnjutande av sina rättigheter enligt 

konventionen. 

Sverige ratificerade Europakonventionen 1952 och konventionen gäller som 

svensk lag sedan 1995.
34

 Frågan om Europakonventionens ställning i svensk 

rätt var länge omdiskuterad.
35

 Det som vid ratificeringen framstod som en 

ren formalitet, att den svenska staten skulle respektera de mänskliga fri- och 

rättigheterna, kom med tiden att visa sig medföra långtgående materiella 

verkningar.
36

 På 1980-talet fälldes Sverige i Europadomstolen för att ha 

kränkt skyddet för äganderätten i Europakonventionens tilläggsprotokoll.
37

 

Detta blev startskottet för en lång rad skadeståndsanspråk mot den svenska 

staten i Europadomstolen.
38

 Det faktum att ett beslut eller en dom är 

demokratiskt avkunnad innebär inte automatiskt att det uppfyller 

Europakonventionens krav.
39

 Tanken på Europakonventionen som en 

självständig och direkt tillämplig rättskälla i svensk rätt framstod dock vid 

tiden före Sveriges anslutning till EU som helt främmande.
40

  

                                                 
33

 Cameron, “An introduction to the European Convention on Human Rights” (2011), s. 78. 

Se artikel 53 i Europakonventionen. 
34

 Cameron (2011), s. 186. 
35

 Cameron (2011), s. 181.  
36

 Andersson, ”Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (I) – lagregleringen, 

ansvarsförutsättningarna och ramverket för skadeståndsdiskussionen” (elektronisk källa). 
37

 Sporrong och Lönnroth mot Sverige (7151/75) 23 september 1982. 
38

 Schultz, SvJT 2011 s. 1001. 
39

 Andersson, JP 2/2013 s. 250. 
40

 Kleineman, JT 2008-09 s. 546. 
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År 1994 tillkom en bestämmelse i RF som fastslår att lag eller annan 

föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagande på grund av 

Europakonventionen.
41

 Samtidigt utfärdades en särskild lag som stadgar att 

Europakonventionen ska gälla som lag här i landet.
42

 Inkorporeringen 

tycktes till en början inte förändra synen på dess rättsliga ställning.
43

 Det 

saknades även tydliga regler för hur åtgärder i strid med 

Europakonventionen skulle sanktioneras. Det var först genom utvecklingen i 

praxis vad gäller enskildas rätt till ideellt skadestånd vid det allmännas 

överträdelse av Europakonventionen som konventionen fick ett praktiskt 

genomslag i svensk rättstillämpning.
44

 Utvecklingen tog sin början genom 

Europadomstolens praxis rörande artikel 13. 

3.2 Subsidiaritetsprincipen 

I målet Kudla mot Polen
45

 fastslog Europadomstolen att enskilda i första 

hand ska kunna vända sig till de nationella myndigheterna med sina 

klagomål enligt Europakonventionen. Europadomstolens ökande 

arbetsbörda medför att mål riskererar att inte komma till prövning, vilket på 

sikt kan urholka skyddet för de mänskliga rättigheterna.
46

  

Europadomstolens subsidiära karaktär i förhållande till 

konventionsländernas rättsordningar kan utläsas ur artiklarna 1, 13 och 35 i 

Europakonventionen.
47

 Enligt artikel 1 ska konventionsländerna garantera 

var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter 

som stadgas i artikel 2-18 i Europakonventionen. Artikel 13 föreskriver att 

var och en vars i konventionen angivna fri- och rättigheter har kränkts, ska 

ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. Detta gäller 

                                                 
41

 Nuvarande 2 kap. 19 § RF. 
42

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1995. 
43

 Kleineman, JT 2008-09 s. 547. 
44

 Schultz, SvJT 2011 s. 1002. 
45

 Kudla mot Polen (30210/96) 26 oktober 2000. Målet rörde rätten till rättegång inom 

skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. 
46

 Kudla, p. 155. 
47

 Södergren, JT 2004-05 s. 767.  
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även om kränkningen har orsakats av någon som utövar offentlig makt över 

den enskilde.
48

 

Artikel 35 i Europakonventionen stadgar att klagomål får göras gällande hos 

Europadomstolen först när alla nationella rättsmedel har uttömts. I annat fall 

ska talan avvisas av Europadomstolen.
49

 Enkelt beskrivet är det endast de 

rättsmedel som uppfyller kravet på effektivitet enligt artikel 13 i 

Europakonventionen som måste uttömmas.
50

 Inrättandet av effektiva 

rättsmedel på nationell nivå bör minska incitamentet för enskilda att klaga 

till Europadomstolen. 

3.3 Rätten till effektivt rättsmedel 

3.3.1 Allmänt 

Artikel 13 i Europakonventionen förpliktigar konventionsländerna att 

tillhandahålla effektiva rättsmedel för prövningar av rimligt grundade 

påståenden om konventionsbrott. Rättsmedlet ska vara tillgängligt och 

erbjuda en faktisk möjlighet till prövning. Prövningen ska vara ägnad att 

leda till lämplig gottgörelse för överträdelsen samt ge rimliga utsikter till 

framgång.
51

 Den måste leda till ett beslut eller en dom inom rimlig tid.
52

  

Det är dock inget krav att prövningen ska leda till ett gynnande beslut för 

den enskilde.
 53

 Artikel 13 uppställer inte heller som villkor att ekonomisk 

gottgörelse i form av skadestånd ska utgå.
54

 Flera rättsmedel kan 

tillsammans uppfylla kravet på effektivitet.
55

 Konventionsstaterna 

tillerkänns viss frihet att välja på vilket sätt de ska uppfylla sina åtaganden 

enligt artikel 13.
56

 

 

                                                 
48

 Se avsnitt 3.3. 
49

 SOU 2010:87 s. 155. 
50

 SOU 2010:87 s. 161. 
51

 Kudla, p. 157. 
52

 SOU 2010:87 s. 15ff. 
53

 Kudla, p. 157. 
54

 Hirschfeldt, ”Europakonventionen, skadestånd och andra effektiva rättsmedel – behovet 

av nya svenska regler”, s. 10. 
55

 Kudla, p. 157. 
56

 Södergren, JT 2004-05  s. 770. 
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3.3.2 Rätten till effektivt rättsmedel anses 
innefatta rätt till skadestånd 

Målet T.P. och K.M. mot Storbritannien
57

 rörde en förälder som fått sitt 

barn omhändertaget sedan misstankar väckts om brott mot barnet. 

Omhändertagandet utgjorde enligt Europadomstolen en kränkning av artikel 

8 i Europakonventionen, som stadgar en rätt till respekt för privat- och 

familjeliv. Det hade även uppkommit en kränkning av artikel 13 i 

Europakonventionen eftersom sökanden inte hade haft tillgång till lämpligt 

nationellt rättsmedel att pröva huruvida rättigheten enligt konventionen hade 

överträtts.
58

 Europadomstolen uttalade att artikel 13 inte endast uppställer 

krav på att det finns ett effektivt rättsmedel som avser att fastställa huruvida 

det allmänna har handlat felaktigt i förhållande till den påstådda 

konventionskränkningen. Utöver detta menade Europadomstolen att 

kompensation såväl för den ekonomiska som ideella skadan i princip borde 

vara tillgängligt som en del av gottgörelsen.
59

 

                                                 
57

 T.P. och K.M. mot Storbritannien (28945/95) 10 maj 2001. 
58

 T.P. och K.M. p. 110. 
59

 T.P. och K.M. p. 107. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["28945/95"]}
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4 Utvecklingen i svensk praxis 

4.1 Inledning 

Utvecklingen i Europadomstolens praxis kring artikel 13 i 

Europakonventionen har fått konsekvenser på nationell nivå. En ny princip 

har fått fäste i svensk skadeståndsrätt. Enskilda har numera en principiell 

rätt till ideellt skadestånd vid det allmännas överträdelse av 

Europakonventionen. Det gäller i fall då fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning även innefattar en kränkning av enskildas fri- och 

rättigheter enligt konventionen. Ideellt skadestånd kan utdömas direkt i 

nationell domstol i den mån det krävs för att Sverige ska leva upp till sina 

förpliktelser enligt Europakonventionen. Principen fastslogs av Högsta 

domstolen i NJA 2005 s. 462 och har utvecklats och preciserats närmare 

genom praxis. 

4.2 Ideellt skadestånd vid överträdelse av 
artikel 6 Europakonventionen 

NJA 2005 s. 462 rörde frågan om ideellt skadestånd vid kränkning av rätten 

till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Den 

skadelidande hade varit föremål för en långdragen brottmålsprocess men 

frikänts. Han krävde såväl ekonomiskt som ideellt skadestånd från staten.  

 

Sedan Högsta domstolen utdömt skadestånd för inkomstförlust övergick 

prövningen till huruvida även ideellt skadestånd skulle kunna utgå. 

Käranden hade varit arbetslös under i princip hela tiden som 

domstolsprocessen pågick, vilket enligt Högsta domstolen måste orsakat oro 

och olägenhet för den enskilde. I första hand gjordes bedömningen enligt 

bestämmelserna i SkL, vilka skulle tolkas fördragskonformt.
60

 Då någon 

allvarlig kränkning av den skadelidandes integritet genom brott emellertid 

inte kunde påvisas kunde ersättning för ideell skada inte utgå enligt SkL.  

                                                 
60

 Jfr NJA 2003 s. 217. 
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I domskälen hänvisade Högsta domstolen till artikel 13 i 

Europakonventionen, som stadgar att Sverige har en plikt att tillhandahålla 

effektiva rättsmedel för att förebygga eller kompensera kränkningar av 

rätten till rättegång inom skälig tid. Högsta domstolen konstaterade att 

förpliktelsen i detta fall visserligen kunde anses vara uppfyllt då den 

skadelidande hade tilldömts ekonomiskt skadestånd. Dock menade 

domstolen att det kunde uppkomma fall då det inte var möjligt att 

tillerkänna den skadelidande ekonomisk ersättning och något annat 

rättsmedel för att kompensera konventionskränkningar inte heller fanns att 

tillgå. För det fall den skadelidande ställdes utan rättmedel på detta sätt, 

kunde det innebära ett brott mot Sveriges åtaganden enligt 

Europakonventionen. Därmed ansåg Högsta domstolen att övervägande skäl 

fick anses tala för att ideellt skadestånd på grundval av Europakonventionen 

skulle kunna utdömas även av svensk domstol.
61

 

4.3 Ideellt skadestånd vid överträdelse av 
artikel 5 Europakonventionen 

I NJA 2007 s. 295 hade Högsta domstolen att besvara en hänskjuten fråga 

från tingsrätten. Frågan rörde huruvida ideellt skadestånd skulle kunna utgå 

vid det allmännas överträdelse av artikel 5 i Europakonventionen. Sökanden 

hävdade att hans rätt till frihet och säkerhet enligt artikel 5.3 i 

Europakonventionen hade kränkts då denne hade suttit häktad med fulla 

restriktioner under en lång tid.
62

 

 

Högsta domstolen hänvisade till sitt avgörande NJA 2005 s. 462 och 

uttalade att den allmänna princip som tillämpats för att fastslå huruvida 

ideellt skadestånd skulle utgå vid överträdelse av artikel 6 

Europakonventionen även skulle tillämpas vid kränkningar av artikel 5 

Europakonventionen. Prövningen skulle således i första hand ske enligt SkL 

och svensk speciallagstiftning på området. I den utsträckning det krävdes för 

att Sverige skulle uppfylla sina åtaganden enligt Europakonventionen skulle 

                                                 
61

 Högsta domstolen hänvisade bl.a. till Europadomstolens avgörande Kudla mot Polen. 
62

 Artikel 5.5 i Europakonventionen stadgar en uttrycklig rätt till skadestånd. 
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bestämmelserna tolkas fördragskonformt. Detta kunde enligt Högsta 

domstolen innebära att vissa i förarbeten, praxis eller doktrin uppställda 

begränsningar i bestämmelsernas tillämpningsområden inte kunde 

upprätthållas. I den mån ideellt skadestånd inte kunde utgå enligt svensk 

rätt, fick skadestånd utdömas utan särskilt stöd i lag. 

4.4 Den principella rätten till ideellt 
skadestånd ska anses gälla samtliga 
artiklar i Europakonventionen 

I NJA 2007 s. 584 slog Högsta domstolen fast att den princip som tillämpats 

vid det allmännas överträdelse av artiklarna 5 och 6 i Europakonventionen 

skulle äga en vidare tillämpning. Målet rörde två barn som omhändertagits 

efter misstanke om att föräldrarna begått brott mot barnen. I samband med 

omhändertagandet fattade polismyndigheten beslut om att barnen skulle 

genomgå en läkarundersökning. Familjen yrkade på ideellt skadestånd med 

hänvisning till att deras rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt artikel 

8.1 i Europakonventionen hade kränkts. 

 

Högsta domstolen konstaterade att polismyndighetens beslut att omhänderta 

barnen inte kunde anses utgöra någon allvarlig brottslig kränkning som 

krävs för att aktualisera det allmännas skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § 

SkL. Högsta domstolen hänvisade till kravet på effektivt rättsmedel enligt 

artikel 13 i Europakonventionen och den praxis som Europadomstolen 

utvecklat kring denna.
63

 Artikel 13 innefattar en förpliktelse för 

konventionsländerna att tillhandahålla effektiva rättsmedel men innebär inte 

någon rätt till skadestånd vid varje överträdelse av en rättighet. Högsta 

domstolen menade att Europadomstolen vid överträdelse av artikel 8 i 

Europakonventionen har funnit det tillräckligt att fastslå att en kränkning 

har inträffat. 

 

                                                 
63

 Se T.P. och K.M. mot Storbritannien. 
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Läkarundersökningen hade enligt Högsta domstolen medfört allvarliga 

ingrepp i barnens fysiska integritet. Det fanns enligt domstolen inget tvivel 

om att ingreppet hade orsakat barnen känslor av obehag och oro. Detta var 

känslor som enligt Europadomstolens praxis hade ansetts motivera 

ekonomisk ersättning för kränkning. Högsta domstolen uttalade att även 

föräldrarna borde ha upplevt känslor av maktlöshet och frustration i 

samband med ingripandet, trots att endast barnen hade genomgått 

läkarundersökningen. Därmed tilldömdes hela familjen ideellt skadestånd 

för kränkning av artikel 8.1 i Europakonventionen. 
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5 Skadestånd och 
Europakonventionen – ett 
lagförslag 

5.1 Allmänna utgångspunkter 

För att klarlägga i vilken utsträckning artikel 13 i Europakonventionen 

ålägger den svenska staten att utge ersättning för konventionskränkningar 

tillsattes år 2009 en utredning.
64

 Uppgiften var att analysera 

rättsutvecklingen och ge förslag till en ny lagregel som ska tillgodose 

Europakonventionens krav på svensk skadeståndsrätt.
65

 Lagregeln måste 

även anpassas till SkL och de allmänna skadeståndsrättsliga principer som 

gäller på området. Det föreslås att den nya regeln placeras i 3 kap. SkL. 

Enligt bestämmelsen ska stat och kommun, förutom de traditionella 

skadetyperna, även ersätta annan skada som uppkommit till följd av att den 

skadelidandes rättigheter enligt Europakonventionen har överträtts. Ett 

lagförslag i enlighet med betänkandet är att vänta.
66

 

5.2 Huvudsakliga skillnader mellan 
lagförslaget och dagens rättsordning 

5.2.1 En prövning direkt på konventionsrättslig 
grund 

Domstolens bedömning huruvida det har skett en överträdelse av 

Europakonventionen som motiverar skadestånd ska enligt förslaget ske med 

utgångspunkt i konventionen och Europadomstolens praxis. Kraven enligt 3 

kap. 2 § SkL på allvarlig kränkning genom brottslig handling upprätthålls 

därmed inte. Vad som rättsligt ska ses som en överträdelse är emellertid inte 

helt enkelt att besvara. Konventionstexten är allmänt skriven och 

Europadomstolen gör ofta kasuistiska prövningar. I betänkandet betonas 

                                                 
64

 Dir. 2009:40. 
65

 SOU 2010:87 s. 281f. 
66

 Bengtsson och Strömbeck, ”Skadeståndslagen – En kommentar”, avsnitt 3:2:2. 
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vikten av att de svenska domstolarna noggrant analyserar Europarätten vid 

prövningarna.
67

 

5.2.2 Lagstöd skapas för utdömande av ideellt 
skadestånd 

Genom lagförslaget skapas ett särskilt lagstöd för att utdöma skadestånd för 

ideella skador som kan uppstå vid kränkningar av Europakonventionen. 

Begreppet ”annan skada” innebär enligt betänkandet skada som uppkommit 

till följd av att Europakonventionen har överträtts och som inte omfattas av 

reglerna i SkL.
68

 Skadan kan bestå i känslor av frustration, oro eller 

maktlöshet. Vid långsam handläggning i domstol kan känslan bestå av 

ängslan om målets utgång. Även förlust av rykte, karriärsmöjligheter och 

relationer är sådana skador som enligt Europadomstolens praxis har ansetts 

grunda skadeståndsansvar för ideell skada.
69

 

5.2.3 Krav på nödvändighet 

Enligt den föreslagna regeln ska skadestånd endast utgå om det är 

nödvändigt att överträdelsen gottgörs genom ekonomisk kompensation i 

form av skadestånd. Detta överensstämmer med den praxis som har 

utvecklats kring artikel 13 i Europakonventionen.
70

 Skadestånd är inte alltid 

det rättsmedel som anses mest effektivt för att gottgöra en 

konventionskränkning. Utredningen betonar att konventionskränkningar i 

första hand bör lindras eller avhjälpas i så nära anslutning till själva 

överträdelsen som möjligt. Detta kan ske genom t.ex. påföljdslindring inom 

ramen för det ordinarie domstolsförfarandet. Såväl processekonomiska skäl 

som hänsyn till den enskilde talar för en sådan ordning. Ideellt skadestånd 

ska inte heller utgå för det fall staten uppfyller kravet på effektivt rättsmedel 

på annat sätt. Det kan t.ex. vara då ersättning har utgått enligt annan 

lagstiftning eller enligt andra lagregler i SkL. Avgörande för bedömningen i 

                                                 
67

 Erman, SvJT 2011 s. 196. 
68

 SOU 2010:87 s. 377f. 
69

 Erman, SvJT 2011 s. 196f. 
70

 Se avsnitt 3.3. 
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samtliga fall blir huruvida det följer av artikel 13, eller Europakonventionen 

i övrigt, att skadestånd ska utgå.
71

 

 

                                                 
71

 Erman, SvJT 2011 s. 197f. 
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6 Argument för och emot 
ideellt skadestånd på 
grundval av 
Europakonventionen 

6.1 Inledning 

Utvecklingen mot ett utvidgat skadeståndsansvar för det allmänna vid 

överträdelse av Europakonventionen har väckt debatt i den juridiska 

doktrinen. Det har ansetts uppstå en konflikt då nationella rättspolitiska 

intressen och juridiska principer möter folkrättsliga aspekter. Nya synsätt 

har tillförts den svenska skadeståndsrätten. De nationella domstolarna har 

numera att ta hänsyn till skadeståndsanspråk grundade på en internationell 

rättskälla. Europakonventionen har fått mer långtgående verkningar än vad 

som hade kunnat förutses.
72

 Genom Europakonventionens inverkan på 

svensk rätt har synen på det allmännas skadeståndsansvar aktualiserats och 

utvecklats. Håkan Andersson
73

 har uttalat att utvecklingen är ett av det mest 

spännande inslagen i svensk skadeståndsrätt under det senaste decenniet.
74

 

Diskussionen huruvida Sverige har att följa Europakonventionens krav är 

inte längre relevant. Den nya rättsordningen är här för att stanna.
75

 Med den 

har uppkommit mer konkreta argument både för och emot utdömande av 

skadestånd.
76

 

                                                 
72

 Bengtsson, SvJT 2011 s. 612. 
73

 Håkan Andersson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. 
74

 Andersson, JP 2/2013 s. 250.  
75

 Bengtsson, JP 1/2013 s. 138. 
76

 Andersson, JP 2/2013 s. 256. 
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6.2 Argument för utdömande av ideellt 
skadestånd 

6.2.1 Utvecklingen av ett nationellt 
rättighetsskydd för enskilda 

Mårten Schultz
77

 har uttalat att rättigheter utgör en central del av begreppet 

rättsstat. Genom de mänskliga fri- och rättigheterna får individen ett 

juridiskt instrument som skydd mot den offentliga maktens intrång.
78

 Enligt 

Clarence Crafoord
79

 har ett nationellt rättighetsskydd kommit att utvecklas 

genom att Europakonventionen har accepterats som en självständig 

rättskälla i svensk rätt.
80

 Genom SkL kan de mänskliga rättigheterna bli en 

levande del av rätten, istället för abstrakta bestämmelser i en 

rättighetskatalog.
81

 

 

Enligt Schultz kommer det inte som någon överraskning att 

skadeståndsrätten blev det rättsliga medium genom vilket ett nationellt 

rättighetsskydd kom att utvecklas. Han menar att de värderingar som ligger 

till grund för de skadeståndsrättsliga principerna som culpa, visad skada och 

kausalitet, motsvarar de som den ursprungliga rättighetstanken vilar på. 

Individers trygghet ska vägas mot största möjliga handlingsfrihet. När en 

skada uppkommer genom att någon tar för stora risker på någon annans 

bekostnad, ska skadestånd utgå som ersättning. Schultz menar att den 

konventionsbaserade skadeståndsrätten bättre stämmer överens med 

rättvisetanken.
82

 

 

Det är inte bara grundtanken om att i högre grad tillgodose enskildas fri- och 

rättigheter som talar för en utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar. 

                                                 
77

 Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 
78

 Schultz, SvJT 2011 s. 994. 
79

 Clarence Crafoord, jur. kand. och chef för Centrum för rättvisa. 
80

 Crafoord, ERT 2012 s. 493. 
81

 Andersson, ”Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (I) – lagregleringen, 

ansvarsförutsättningarna och ramverket för skadeståndsdiskussionen”. Jfr Schultz, JT 2007-

08 s. 142. 
82

 Schultz, SvJT 2011 s. 1008f. 
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Iain Cameron
83

 menar att utvecklingen av det svenska samhället gör att ett 

nationellt rättighetsskydd kan anses mer påkallat idag än då SkL tillkom i 

början av 1970-talet.
84

 Trycket på den offentliga förvaltningen ökar, 

samtidigt som enskilda ställer högre krav på stat och kommun. Den 

offentliga sektorn är enligt Cameron underfinansierad. Dessa faktorer kan 

tillsammans göra att det anses mer angeläget att uppställa ett krav på en 

sanktion vid allvarliga brister hos det allmänna.
85

 

6.2.2 Sveriges förpliktelser enligt 
Europakonventionen 

Europadomstolen har framhållit att ett reellt rättighetsskydd främst är en 

uppgift för konventionsländerna. Enskilda ska i sista hand vända sig till 

Europadomstolen med talan om påstådda rättighetskränkningar.
86

 Sverige 

ska tillhandahålla effektiva rättsmedel för prövningar och upprättelse vid det 

allmännas överträdelse av Europakonventionen. Detta följer av 

subsidiaritetsprincipen och lojalitetsplikten.
87

 Som konventionsland har 

Sverige troligtvis en önskan att, med betydande säkerhetsmarginal, undvika 

att bli föremål för prövning i Europadomstolen.
88

 Schultz menar det även 

följer av begreppet rättsstat att Sverige inte bör upplåta skyddet för de 

mänskliga rättigheterna till ett internationellt organ som Europadomstolen.
89

 

 

                                                 
83

 Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet. 
84

 Cameron, SvJT 2006 s. 583ff. 
85

 Cameron, SvJT 2006 s. 583ff. 
86

 Bengtsson, SvJT 2011 s. 624. Se även avsnitt 3.2. 
87

 Schultz, SvJT 2011 s. 1012. Se även avsnitt 3.3. 
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 Bengtsson, JP 1/2013 s. 147. 
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 Schultz, SvJT 2011 s. 1011. 
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6.3  Argument emot utdömande av ideellt 
skadestånd 

6.3.1 Ökad arbetsbörda för den offentliga 
förvaltningen med negativ påverkan på 
samhällsekonomin 

Då möjligheterna till ideellt skadestånd utvidgas finns det enligt Bertil 

Bengtsson
90

 risk att domstolarna belastas med svårbedömda 

skadeståndskrav.
91

 Benägenheten för enskilda att föra talan mot stat och 

kommun p.g.a. påstådda rättighetskränkningar kan öka. Bengtsson menar att 

det är lätt att uppfatta domstolarnas och andra myndigheters åtgärder som 

kränkande, för det fall beslutet eller domen går den enskilde emot.
92

 Enklare 

förbiseenden och misstag, som faller utanför tillämpningsområdet för 3 kap. 

2 § SkL, kan enligt den konventionsbaserade skadeståndsrätten grunda en 

principiell rätt till skadestånd. I den vidsträckta mening som termen används 

idag är det lätt att uppfatta det allmännas handlingar som kränkande.
93

  

Vissa rättigheter i Europakonventionen kan ges en vittgående tolkning.
94

 I 

NJA 2007 s. 584 tillerkändes såväl barnen som föräldrarna ideellt 

skadestånd för överträdelse av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 

8 i Europakonventionen. Detta går emot den traditionella svenska 

skadeståndsprincipen om ersättning inte utgår för tredjemansskador.
95

 

Myndighetsåtgärder som inte är särskilt ingripande för den enskilde, kan 

enligt den nya rättsordningen grunda rätt till skadestånd.
96
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 Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och tidigare professor i civilrätt vid Stockholms och 

Uppsala universitet. Numera adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. 
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 Bengtsson, SvJT 2011 s. 624. 
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 Bengtsson, SvJT 2011 s. 624. 
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 Jfr Ds 2007:10, s. 41ff. 
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 Jfr Hellner och Radetzki, s. 360f. 
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6.3.2 Minskad förutsebarhet i 
rättstillämpningen 

Vissa av fri- och rättigheterna i Europakonventionen kan inskränkas efter en 

intresseavvägning.
97

 Artiklarnas formulering gör det svårt att konstatera 

ansvar vid en överträdelse. T.ex. har rätten enligt artikel 6 i 

Europakonventionen till rättegång inom skälig tid vållat tolkningsproblem 

då det inte är klart vad som ska anses utgöra skälig tid. Enligt Bengtsson 

lämpar sig konventionsrättigheterna därmed inte som grund för 

skadeståndsansvar.
98

 För det fall syftet hade varit att eventuella 

överträdelser skulle sanktioneras med skadestånd, skulle artiklarna 

utformats på ett annat sätt.
99

 

 

Ofta talas om mänskliga rättigheter utan någon distinktion. Enligt Bengtsson 

står det dock klart att fri- och rättigheterna i Europakonventionen har 

varierande skyddsvärde.
100

 Det vore märkligt om prövningen av vad som 

ska anses utgöra en överträdelse skulle vara densamma oavsett vilken 

konventionsrättighet som kränkts.
101

 Europadomstolen synes resonera på 

liknande sätt i sina prövningar.
102

 

 

Som grund för det utvidgade skadeståndsansvaret ligger således ett antal 

delvis vagt formulerade rättigheter. Härtill kommer att samordningen med 

övriga nationella skadeståndsregler kan medföra problem. Den svenska 

skadeståndsrätten kompliceras och blir svårare att överblicka. Domstolar, 

myndigheter, advokater och även vissa privata subjekt som t.ex. 

försäkringsbolag ställs inför svårbedömda tolknings- och 

tillämpningsproblem.
103
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7 Analys 

7.1 Disposition 

Analysen inleds med att frågeställningarna besvaras i avsnitt 7.2 och 7.3. 

Avsnitten innehåller kommentarer och slutsatser kring den presenterade 

undersökningen. I avsnitt 7.4 sammanfattas argumenten för och emot en 

utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar för ideell skada. Avsnittet 

innehåller även en kritisk analys kring hållbarheten av argumenten. 

7.2 Vad krävs enligt SkL för att enskilda 
ska få ideellt skadestånd vid felaktig 
myndighetsutövning? 

Enligt 2 kap. 3 § SkL krävs en allvarlig kränkning genom brott för att ideellt 

skadestånd ska utdömas. För att skadeståndsansvar ska aktualiseras för stat 

eller kommun krävs enligt 3 kap. 2 § SkL att den kränkande handlingen har 

vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Det allmännas 

skadeståndsansvar för ideell skada vilar således på en culparegel. Det 

faktum att skadan ska ha uppkommit vid myndighetsutövning utgör en 

betydelsefull begränsning i ansvaret. 

 

Enligt min mening torde de flesta fall av det allmännas överträdelse av 

Europakonventionen falla utanför tillämpningsområdet av 3 kap. 2 § SkL. 

Högsta domstolen har fastslagit att bestämmelserna i SkL ska tolkas 

fördragskonformt i den mån det krävs för att Sverige ska leva upp till sina 

förpliktelser enligt Europakonventionen. Trots detta ansågs inte ideellt 

skadestånd kunna utgå enligt SkL varken i NJA 2005 s. 462 eller NJA 2007 

s. 584 eftersom Högsta domstolen inte kunde konstatera en brottslig 

kränkning. 
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7.3 Vad krävs enligt Europakonventionen 
för att enskilda ska få ideellt 
skadestånd vid felaktig 
myndighetsutövning?  

7.3.1 Rättsutvecklingen 

Artikel 13 i Europakonventionen ålägger konventionsländerna en skyldighet 

att tillhandahålla effektiva rättsmedel för rimligt grundade påståenden från 

enskilda att deras rättigheter enligt konventionen har kränkts. Denna rätt har 

genom praxis från Europadomstolen ansetts innefatta en möjlighet till 

utdömande av skadestånd, såväl ekonomiskt som ideellt. 

Konventionsländernas skyldighet hänger samman med 

subsidiaritetsprincipen, som stadgar att konventionsländerna bär det främsta 

ansvaret för att enskilda kommer i åtnjutande av sina fri- och rättigheter 

enligt Europakonventionen. Subsidiaritetsprincipen kan utläsas ur artiklarna 

1, 13 och 35 i Europakonventionen. 

 

Europakonventionens inverkan på svensk skadeståndsrätt har medfört att 

enskilda numera har en principiell rätt till ideellt skadestånd vid det 

allmännas överträdelse av konventionen. Denna utveckling tog sin början i 

och med NJA 2005 s. 462. Högsta domstolen uttalade att ideellt skadestånd 

kan utgå utan stöd i svensk lag vid det allmännas överträdelse av artikel 6.1 

i Europakonventionen, i den mån det krävs för att Sverige ska uppfylla sina 

åtaganden enligt Europakonventionen. Genom senare praxis är det numera 

fastslaget det saknas skäl att begränsa denna allmänna princip till 

överträdelser av artikel 6 i Europakonventionen. 

7.3.2 En förändrad syn på culpakravet 

Europakonventionens inverkan på svensk skadeståndsrätt har infört ett nytt 

synsätt i svensk skadeståndsrätt. Medan domstolen i mål enligt SkL utgår 

från förhållandena på ansvarssidan, är det omständigheterna på den 

skadelidandes sida som avgör huruvida skadestånd ska utgå vid prövningar 

enligt Europakonventionen. Enligt den traditionella svenska ordningen ska 
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domstolen vid sin bedömning se till graden av culpa. Den nya 

rättsordningen innebär, som jag ser det, en övergång till att domstolen 

istället bedömer huruvida en rättighet av något slag har kränkts under 

sådana omständigheter att det motiverar skadestånd. Domstolen ska 

visserligen fortfarande ta viss hänsyn till förhållandena på skadevållarens 

sida men culpafrågan blir inte längre avgörande. Det är överträdelsen av 

rättigheten i sig som utgör skadan. 

 

Högsta domstolen har i flera avgöranden funnit det tillräckligt att konstatera 

att den kränkande handlingen har utgjort ett brott mot konventionen för att 

utdöma skadestånd.
104

 Vid överträdelser av Europakonventionen är culpa 

således inte ett nödvändigt rekvisit. Jag anser dock att skillnaden mellan den 

konventionsbaserade skadeståndsrätten och den traditionella rättsordningen 

inte ska överdrivas. Vid en tydlig avvikelse från en fri- eller rättighet som 

den stadgas i Europakonventionen, torde det finnas en presumtion för culpa. 

Skillnaden får dock betydelse för det fall en domstol eller myndighet 

feltolkar gällande rätt eller tillämpar en rättsprincip på ett oriktigt sätt. Enligt 

Högsta domstolens praxis ska culpa endast anses föreligga om felet är 

uppenbart. Kravet gäller däremot inte om handlandet innefattar en 

överträdelse av Europakonventionen.
105

 

 

Den praxis som Högsta domstolen hittills har utvecklat på området innebär 

att det allmänna har ålagts skadeståndsansvar endast vid medvetna ingrepp 

av den enskildes rättigheter. Detta var fallet då polismyndigheten påkallade 

en läkarundersökning för barn som omhändertagits från sina föräldrar
106

 

eller då åklagarmyndigheten inte nog skyndsamt skötte förundersökningen 

då en person stod åtalad för brott.
107

 Frågan är huruvida en skärpning av 

skadeståndsrättens regler mot ett slopat krav på fel eller försummelse har 

någon egentlig betydelse för bedömningen. Enligt min mening torde en 
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överträdelse av fri- och rättigheterna i Europakonventionen normalt även 

innefatta culpa. 

 

En intressant fråga i sammanhanget är huruvida det allmänna kan åberopa 

bristande resurser som förklaring till att t.ex. en brottmålsprocess drar ut på 

tiden, och därmed freda sig från ansvar för ideell skada. Ideellt skadestånd 

enligt 3 kap. 2 § SkL förutsätter en allvarlig kränkning genom en brottslig 

handling. Högsta domstolen har i sin praxis ansett att tjänstefel inte är en så 

pass allvarlig kränkning som krävs för att aktualisera det allmännas 

skadeståndsansvar.
108

 Den konventionsbaserade skadeståndsrätten ger dock 

enligt min mening en mer långtgående rätt för enskilda. Att rätten till 

rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har kränkts 

torde vara tillräckligt för att aktualisera skadeståndsansvar då det är 

förhållandena på den skadelidandes sida som ska ligga till grund för 

bedömningen. 

7.3.3 Ett krav på nödvändighet 

Samtidigt torde inte varje misstag från det allmännas sida grunda 

skadeståndsansvar för ideell skada. I betänkandet Skadestånd och 

Europakonventionen
109

 ges förslag på en lagregel som syftar till att 

tillgodose Europakonventionens krav på svensk rätt. Enligt den föreslagna 

bestämmelsen ska skadestånd för konventionskränkningar endast utgå i den 

mån det är nödvändigt att överträdelsen kompenseras genom ekonomisk 

ersättning. Andra rättsmedel kan komma i fråga i första hand, för det fall de 

anses vara mer effektiva. Såväl processekonomiska skäl som hänsyn till den 

enskilde talar för en lindring i så nära anslutning till domstolsprövningen 

som möjligt. 

 

Kravet på nödvändighet skiljer sig från det traditionella synsättet enligt 

svensk skadeståndsrätt. Jag utgår från att det vid en prövning om skadestånd 

ska utgå enligt SkL saknar betydelse huruvida det finns andra tillgängliga 
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rättsmedel för att kompensera den skadelidande. Dock antar jag att liknande 

resonemang kan förekomma vid t.ex. bestämmandet av skadeståndets 

storlek. För det fall ekonomiskt skadestånd har utdömts och ideellt 

skadestånd ska utgå därutöver, torde det ideella skadeståndsbeloppet bli 

mindre jämfört med om enbart detta hade varit aktuellt.
110

 Enligt den 

konventionsbaserade rätten ska domstolen ta hänsyn till om den 

skadelidande har erhållit annan kompensation genom t.ex. påföljdslindring. 

Ideellt skadestånd utgår i den mån det krävs för att ytterligare kompensera 

den enskilde. 

7.3.4 En förändrad syn på utdömande av ideellt 
skadestånd 

Genom praxis från Högsta domstolen har det fastslagits att den traditionella 

svenska skadeståndsrätten inte lever upp till Europakonventionens krav. 

Visserligen innefattar varken Europakonventionen eller Europadomstolens 

praxis kring artikel 13 någon förpliktelse för de nationella myndigheterna att 

gottgöra konventionsöverträdelser genom skadestånd. Vid kränkningar av 

vissa rättigheter är dock ideellt skadestånd i princip det enda rättsmedel som 

står till buds för gottgörelse.
111

 

Svensk rätt har traditionellt sett intagit en restriktiv syn på möjligheten att 

utdöma ideellt skadestånd. Det har ansetts kräva uttryckligt lagstöd. Denna 

princip stödjer sig dock inte på någon uttrycklig lagregel. Principen 

härstämmar från tiden före SkL och har sin utgångspunkt i en äldre 

begreppsbildning som stämmer sämre överens med dagens rättsordning.
112

 

Tidigare gjordes en annan distinktion mellan ekonomisk och ideell skada. 

Enligt SkL kan ersättning utgå för personskada, sakskada och ren 

förmögenhetsskada. Samtliga skadetyper anses innefatta en principiell rätt 

till ersättning för såväl ekonomiska som ideella skador. 
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Den traditionella restriktiva synen på utdömande av ideellt skadestånd i 

svensk rätt borde dock enligt min mening inte utgöra något hinder mot en ny 

lagreglering på området. Varken Europakonventionen eller 

Europadomstolens praxis uppställer något krav på att 

konventionskränkningar ska kompenseras genom generösa 

skadeståndsbelopp.
113

 Europadomstolen har som uppgift att genom praxis 

skapa och upprätthålla en europeisk minimistandard för de mänskliga 

rättigheterna i Europakonventionen. Det faktum att Europadomstolen dömer 

ut skadestånd i en situation betyder inte nödvändigtvis att nationella 

domstolar behöver göra detsamma i motsvarande läge. 

 

SkL är en ramlag, vars innehåll preciseras och utvecklas genom Högsta 

domstolens praxis. Jag anser att lagens allmänna utformning lämpar sig väl 

för en dynamisk utformning av rätten. Genom avgörandet i NJA 2005 s. 462 

åsidosatte Högsta domstolen principen att ideella skador inte ersätts utan 

stöd i lag. Skadeståndsrättens flexibilitet har enligt min åsikt bidragit till 

dess centrala roll i Sveriges strävan mot att uppfylla sina förpliktelser enligt 

Europakonventionen. Enskilda har numera en rätt till ideellt skadestånd vid 

det allmännas överträdelse av fri- och rättigheterna i Europakonventionen. 

Ett nytt rättsmedel har således skapats i svensk rätt. 

7.4 Kritisk analys av argumenten för och 
emot en utvidgning av det allmännas 
skadeståndsansvar vid ideell skada 

7.4.1 Utvecklingen av ett nationellt 
rättighetsskydd för enskilda 

Enligt Schultz får individen genom de mänskliga fri- och rättigheterna ett 

juridiskt instrument som skydd mot den offentliga maktens intrång. 

Crafoord menar att ett nationellt rättighetsskydd har utvecklats genom att 

Europakonventionen har accepterats som en självständig rättskälla i svensk 
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rätt. Andersson har uttalat att de mänskliga rättigheterna kan bli en levande 

del av rätten, istället för abstrakta bestämmelser i en rättighetskatalog. 

 

Utvecklingen av det svenska samhället kan enligt Cameron bidra till att ett 

nationellt rättighetsskydd anses mer påkallat idag än då SkL tillkom i början 

av 1970-talet. Trycket på den offentliga förvaltningen ökar, samtidigt som 

enskilda ställer allt högre krav på de tjänster som tillhandahålls av stat och 

kommun. Den offentliga sektorn är underfinansierad. Dessa faktorer menar 

Cameron kan tillsammans göra att det anses mer angeläget att uppställa ett 

krav på en sanktion vid allvarliga brister hos det allmänna. 

 

Det finns enligt min mening en risk med att konventionsrättigheterna 

slentrianmässigt åberopas som stöd för skadeståndstalan mot stat eller 

kommun. För det fall domstolarna överhopas med konventionsbaserade 

skadeståndsmål, riskerar innehållet i artiklarna att förlora sin dignitet och 

domstolen kan avfärda talan som ogrundad.  

 

Vidare anser jag att det finns anledning till att vara kritisk till begreppet 

rättighetsskydd. Genom att använda ordet ”rättighet”, finns det en risk att 

domstolsprövningen förlorar i objektivitet. Jurister och advokater som för 

sina klienters talan kommer antagligen att dra nytta av 

begreppsanvändningen. Mänskliga rättigheter är någonting som anses vara 

självklart skyddsvärda. Frågan vem som ska gå segrande ur striden i 

kampen mellan den svage medborgaren och den maktfulla staten är lätt att 

besvara. Domstolsprövningen riskerar att bli snedvriden eftersom slutsatsen 

redan är satt som en premiss. 

 

Europakonventionen ska vara ett juridiskt trumfkort, ett ess i rockärmen för 

den enskilde vars konventionsrättigheter har kränkts. Den ska dock inte vara 

en trumf mot juridiken.
114

 Jag anser att uttrycket speglar den roll vilken 

Europakonventionen bör ha i svensk rättstillämpning. Genom konventionen 

har skadeståndsrätten tillförts ytterligare en dimension. Nya synsätt har 
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aktualiserats och enskilda har numera en möjlighet att föra talan med stöd av 

Europakonventionen direkt i nationell domstol. De traditionella 

skadeståndsrättsliga principerna ska dock gälla och domstolsprövningarna 

ska vara fortsatt objektiva. 

7.4.2 Sveriges förpliktelser enligt 
Europakonventionen 

Europadomstolen har framhållit att ett reellt rättighetsskydd främst är en 

uppgift för konventionsländerna. Sverige ska tillhandahålla effektiva 

rättsmedel för prövningar och upprättelse vid det allmännas överträdelse av 

Europakonventionen. Detta följer av subsidiaritetsprincipen och 

lojalitetsplikten. Bengtsson menar att Sverige som konventionsland 

troligtvis har en önskan att, med betydande säkerhetsmarginal, undvika att 

bli föremål för prövning i Europadomstolen. 

 

Det är uppenbart att svensk rätt enligt SkL inte uppnår de krav som 

Europakonventionen ställer på Sverige. Den främsta anledningen till kravet 

på konventionsländerna att tillhandahålla nationella prövningar är 

Europadomstolens ökande arbetsbörda. Antalet inkommande mål överstiger 

domstolens kapacitet. År 2011 väntade 150 000 klagomål på avgörande i 

Europadomstolen och siffran kan antas stiga varje år.
115

 

 

Svenska medborgare torde inte vara i majoritet när det kommer till antalet 

klagomål i Europadomstolen. Därmed antar jag att domstolens arbetsbörda 

endast till viss del påverkas av att den svenska rättsordningen numera lever 

upp till sina åtaganden enligt konventionen. Även en marginell förbättring 

är dock alltid ett steg i rätt riktning. Sverige kan agera förebild för andra 

konventionsländer som ännu inte anpassat sin rätt efter 

Europakonventionens krav. 
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7.4.3 En ökad arbetsbörda för den offentliga 
förvaltningen med negativ påverkan på 
samhällsekonomin 

Samtidigt som Europadomstolens arbetsbörda minskar, måste de svenska 

domstolarnas arbetsbörda antas öka i motsvarande mån. Enklare 

förbiseenden och misstag, som faller utanför tillämpningsområdet för 3 kap. 

2 § SkL, kan enligt den konventionsbaserade skadeståndsrätten grunda en 

principiell rätt till skadestånd. Bengtsson har uttalat att det är lätt att uppfatta 

domstolars och andra myndigheters åtgärder som kränkande i den 

vidsträckta mening som termen används idag. Myndighetsåtgärder som inte 

är särskilt ingripande för den enskilde, kan enligt den nya rättsordningen 

grunda rätt till skadestånd. 

 

De flesta offentliga tjänster finansieras av skatteinkomster samtidigt som 

dessa intäkter ska ersätta enskilda vars fri- och rättigheter har kränkts. Det 

blir dubbelt så dyrt för det allmänna, och därmed för skattebetalarna, för det 

fall käranden i en domstolsprocess är berättigad till rättshjälp. Förutom en 

negativ inverkan på samhällsekonomin påverkas även fördelningen av 

resurser i domstolar och andra myndigheter. Enligt min mening finns det en 

risk att skadeståndsmål ges förtur till prövning och andra typer av mål 

bortprioriteras. 

 

En möjlighet att minska antalet skadeståndsmål i svenska domstolar 

baserade på Europakonvention vore enligt min åsikt att uppställa ett mer 

kvalificerat krav för att ideellt skadestånd ska utgå. Det kunde exempelvis 

krävas en allvarlig överträdelse av konventionen. Risken finns dock att ett 

sådant villkor gör att Sverige inte lever upp till sina åtagande enligt 

konventionen. För att undvika att fällas till ansvar i Europadomstolen krävs 

att de svenska domstolarna tar höjd för de mänskliga rättigheterna, trots att 

Sverige som konventionsland tillerkänns en viss bedömningsmarginal vid 

sina domstolsprövningar.
116
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Dock måste det antas föreligga en annan processkultur i Sverige än i vissa 

andra länder, som t.ex. i USA. Rättighetstänkandet är fortfarande relativt 

svagt. Frågor som i andra länder har uppfattats som individuella rättigheter, 

har i Sverige ansetts vara kollektiva rättigheter som har skyddats genom 

starka fackföreningar. Möjligheten att utfå skadestånd minskar då flertalet 

personer i Sverige skyddas av en privat försäkring. Det är visserligen inte 

möjligt att försäkra sig mot fel eller försummelse i myndighetsutövning. 

Den svenska skadeståndskulturen har traditionellt inte varit särskilt stark. 

Före tillkomsten av SkL 1972 kunde enskilda i princip inte utfå skadestånd 

från det allmänna vid felaktig myndighetsutövning.
117

 Det är möjligt att 

synsättet på den svenska staten och kommunerna som okränkbara till viss 

del fortfarande lever kvar. Risken att svenska domstolar kommer att 

överhopas av skadeståndskrav från enskilda baserade på 

Europakonventionen är enligt min mening relativt låg. 

7.4.4 Minskad förutsebarhet i 
rättstillämpningen 

Ett av argumenten som framförts emot en utvidgning av det allmännas 

skadeståndsansvar baserat på Europakonventionen är en minskad 

förutsebarhet i den svenska rättstillämpningen. Vissa av fri- och 

rättigheterna i Europakonventionen kan inskränkas efter en 

intresseavvägning. Artiklarnas formulering gör det enligt Bengtsson svårt att 

konstatera ansvar vid en överträdelse. Trots att det ofta talas om mänskliga 

rättigheter utan åtskillnad, står det klart att fri- och rättigheterna i 

Europakonventionen har varierande skyddsvärde. Som grund för det 

utvidgade skadeståndsansvaret ligger således ett antal delvis vagt 

formulerade rättigheter. Härtill kommer att samordningen med övriga 

nationella skadeståndsregler kan medföra problem. Den svenska 

skadeståndsrätten kompliceras och blir svårare att överblicka. 
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Ett alltför högt krav på förutsebarhet inom civilrätten tenderar enligt min 

mening att motverka en dynamisk utveckling av rätten.
118

 Den svenska 

rätten drivs framåt av oförutsebara men välgrundade domar i Högsta 

domstolen. Rättsutvecklingen inom skadeståndsrätten grundar sig i att 

Europakonventionen och Europadomstolens avgöranden fick mer 

långtgående inverkningar på svensk rätt än vad som hade kunnat förutses. 

Detta har fått till följd att det numera kan anses att Sverige lever upp till 

Europakonventionens krav. 

7.5 Avslutande reflektioner 

Skadeståndsrättens utveckling har varit ett fascinerande område att behandla 

och analysera. Det lätt att förstå varför utvidgningen av det allmännas 

skadeståndsansvar har väckt såväl juridisk som rättspolitisk debatt. Det 

faktum att överträdelse av Europakonventionen numera kan grunda 

skadeståndsansvar för det allmänna är enligt min mening en positiv 

rättsutveckling mot ett samhälle där de mänskliga fri- och rättigheterna kan 

få ett större genomslag. Det är även en naturlig följd av Sveriges åtaganden 

enligt Europakonventionen. Skadeståndsrätten lämpar sig för en dynamisk 

rättsutveckling, vilket visades i NJA 2005 s. 462 då Högsta domstolen 

åsidosatte principen om att utdömande av ideellt skadestånd kräver stöd i 

lag. 

 

I vilken mån rättsutvecklingen kommer att leda till en förstärkning av de 

mänskliga fri- och rättigheterna återstår att se. Frågan är huruvida enskilda 

är medvetna om att det numera finns en möjlighet att föra talan och utfå 

ideellt skadestånd direkt i nationell domstol för konventionskränkningar. 

Det är enligt min mening inte särskilt troligt att de svenska domstolarna 

kommer att överhopas av skadeståndsmål. Snarare anser jag att samhället i 

högre grad bör informera medborgarna om den möjlighet till 

domstolsprövning som finns att tillgå. 
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Samtidigt är jag av den åsikten att inte varje konventionskränkning bör 

kunna grunda rätt till skadestånd. Som ovan anförts kan begreppet 

kränkning ges en vid tolkning. Alla kan vi nog i viss mån uppleva att våra 

rättigheter har kränkts av samhället för det fall ett beslut eller en dom går 

oss emot. Rättsutvecklingen aktualiserar frågor kring domstolars och andra 

myndigheters prioriteringar och fördelning av resurser. Därför anser jag att 

kravet på nödvändighet som uppställs i SOU 2010:87 vid utdömande av 

ideellt skadestånd utgör en betydelsefull begränsning i det allmännas ansvar. 
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