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Summary 

The purpose of this essay is to investigate and analyse if individuals can be-

come liable to pay damages under the European Convention on Human 

Rights. The essay deals with the question of whether private persons, 

according to the Swedish law, can make a claim for damages against other 

individuals by directly applying the European Convention. Furthermore, the 

Swedish legal position is critically examined from a European legal 

perspective on the one hand and a perspective on predictability on the other.  

 

In the essay, relevant articles in the European Convention, case law from the 

European Court of Human Rights and the Swedish development of the law 

are discussed. The investigation shows that the Convention imposes both 

negative and positive obligations on the States parties. In many cases, the 

States parties have a duty to actively act in order to protect private persons 

from having their Convention rights violated by other individuals. Conse-

quently, the Convention can be considered to have some horizontal effect, i.e. 

effect in relationships between private persons. However, in two judgments, 

NJA 2007 p. 747 and NJA 2015 p. 899, the Swedish Supreme Court has stated 

that the European Convention should not be given direct horizontal effect in 

the field of tort law. According to the Supreme Court, private persons thus 

cannot become liable for damages with direct application of the European 

Convention. Swedish tort law should instead, to the extent that it is possible, 

be interpreted in accordance with the Convention.    

 

By analysing the Supreme Courts’ statements, it is shown that they can be 

criticised for a number of reasons. First of all, it can be questioned whether 

the Swedish law, as it is expressed in the Supreme Court’s case law, is 

consistent with the fundamental principles of the European Convention, such 

as the subsidiarity principle. Furthermore, by not allowing individuals to 

make a claim for damages by directly applying the European Convention, 

there is a risk that Sweden is violating article 13 ECHR and the right to an 
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effective remedy. It could also be argued that the Supreme Court has put too 

much emphasis on the rule of law demand for predictability in its discussion 

on private persons’ liability to pay damages with direct application of the 

European Convention. The essay finds, among other things, that the predict-

ability criterion applied by the Court in the two cases goes against statements 

that the Court has made in its earlier case law.  

 

My final conclusion is that the Supreme Court, instead of completely rejecting 

the possibility for private persons to make a claim for damages by directly 

applying the European Convention, should make an assessment in each case.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera om enskilda kan åläggas 

ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar enligt Europakonventionen. I upp-

satsen behandlas frågan om enskilda, enligt gällande svensk rätt, kan grunda 

ett skadeståndsanspråk gentemot andra enskilda direkt på Europa-

konventionen. Vidare görs en kritisk granskning av det svenska rättsläget uti-

från dels ett europarättsligt perspektiv, dels ett förutsebarhetsperspektiv.  

 

I uppsatsen diskuteras relevanta bestämmelser i Europakonventionen, praxis 

från Europadomstolen och den svenska rättsutvecklingen. Utredningen visar 

att Europakonventionen ålägger konventionsstaterna både negativa och posi-

tiva förpliktelser. Konventionsstaterna är i många fall skyldiga att aktivt agera 

för att skydda enskilda från att utsättas för rättighetskränkningar av andra pri-

vata rättssubjekt. Konventionen har därför viss horisontell verkan, dvs. ver-

kan mellan enskilda. Högsta domstolen (HD) har dock i två avgöranden, NJA 

2007 s. 747 och NJA 2015 s. 899, uttalat att Europakonventionen inte ska ges 

direkt horisontell verkan på skadeståndsrättens område. Enligt HD kan en-

skilda alltså inte bli skadeståndsskyldiga med direkt tillämpning av Europa-

konventionen. Istället ska svensk skadeståndsrätt, i den utsträckning det är 

möjligt, tolkas fördragskonformt.  

 

En analys av HD:s uttalanden visar att de kan kritiseras av flera anledningar. 

Det kan till att börja med ifrågasättas om svensk rätt, som den uttrycks genom 

HD:s praxis, är förenlig med Europakonventionens grundläggande principer, 

såsom subsidiaritetsprincipen. Dessutom finns en risk att Sverige, genom att 

inte låta enskilda som utsatts för rättighetskränkningar grunda en 

skadeståndstalan direkt på Europakonventionen, gör sig skyldig till en över-

trädelse av artikel 13 EKMR och rätten till ett effektivt rättsmedel. Vidare 

kritiseras den avgörande betydelse som HD tillmätt det rättsstatliga kravet på 

förutsebarhet som ett argument mot att ålägga enskilda ett skadeståndsansvar 

direkt på grundval av Europakonventionen. Det strikta förutsebarhetskrav 
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som HD tillämpat i rättsfallen går bland annat emot domstolens tidigare 

praxisuttalanden på skadeståndsrättens område.     

 

Sammantaget är min slutsats att HD, istället för att helt avvisa möjligheten 

för enskilda att grunda ett skadeståndsanspråk gentemot andra enskilda direkt 

på Europakonventionen, borde tillåta att en bedömning görs från fall till fall. 
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Förkortningar 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna 

 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de 

/EKMR mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna  

 

ERT   Europarättslig tidskrift  

 

EU:s rättighetsstadga Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna  

 

HD  Högsta domstolen  

 

Inkorporeringslagen  Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

 

JP   Juridisk Publikation  

 

JT   Juridisk Tidskrift  

 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1  

 

Prop.   Proposition  

 

SkL  Skadeståndslag (1972:207)  

 

SN  Skattenytt  

 

SOU  Statens offentliga utredningar  

 

SvJT   Svensk Juristtidning  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt har lett till ett förstärkt 

rättighetsskydd för den enskilde, bland annat på skadeståndsrättens område.1 

Ett tydligt exempel är statens ansvar för kränkningar av enskildas 

konventionsrättigheter. Det framgår numera av praxis från Högsta domstolen 

(HD) att det allmänna kan bli skadeståndsskyldigt med direkt tillämpning av 

Europakonventionen.2  

 

Emellertid är det inte bara staten som kan kränka enskildas rättigheter. Även 

privata rättssubjekt kan handla rättighetskränkande gentemot andra enskilda. 

En fråga som diskuterats länge i doktrinen är om enskilda, som utsatts för 

rättighetskränkningar av andra enskilda, kan grunda ett skadeståndsanspråk 

direkt på Europakonventionen. I diskussionen har den skadelidandes intresse 

av gottgörelse ofta ställts mot skadevållarens intresse av att inte åläggas ett 

oförutsebart och betungande ansvar.3  

 

I två fall, NJA 2007 s. 747 och NJA 2015 s. 899, har HD uttalat sig i denna 

fråga och därigenom klargjort det svenska rättsläget. Diskussionen i doktri-

nen har dock fortsatt och HD:s ställningstaganden har både försvarats och 

kritiserats.4 Det går fortfarande att fråga sig vem – om någon – som ska betala 

när enskildas rättigheter kränks av andra privata rättssubjekt.  

 

                                                           
1 För en redogörelse om detta, se t.ex. Kleineman, JT 2008/09, s. 546-563. 
2 Se avsnitt 3.1.  
3 Jfr avsnitt 3.2.3 och 4.  
4 Se avsnitt 3.2.3 och 4. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda och analysera om, och i sådant 

fall under vilka förutsättningar, som enskilda kan åläggas ett utomobligato-

riskt skadeståndsansvar enligt Europakonventionen. I syftet ingår att kritiskt 

granska de argument som i nationell rättspraxis lagts fram som stöd för gäl-

lande rätt i denna fråga.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

1. Kan en enskild, enligt gällande svensk rätt, grunda ett skadestånds-

anspråk mot en annan enskild direkt på Europakonventionen?  

2. Är gällande svensk rätt om enskildas skadeståndsansvar vid kränk-

ningar av konventionsrättigheter förenlig med Europakonventionen?  

3. Vilken vikt bör det rättsstatliga kravet på förutsebarhet ges som argu-

ment mot att ålägga enskilda ett skadeståndsansvar med direkt 

tillämpning av Europakonventionen? 

 

Det ska noteras att svaret på den första frågeställningen ger nödvändig grund 

för besvarandet av frågeställningarna 2-3. 

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på enskildas skadeståndsansvar enligt Europa-

konventionen. Det allmännas skadeståndsansvar vid rättighetskränkningar 

berörs därför endast i den mån som den har betydelse för förståelsen av vilket 

ansvar som kan åläggas privata rättssubjekt.  

 

Eftersom det inte behövs för besvarandet av mina frågeställningar utesluts 

även hur culpabegreppet och olika skadeformer skiljer sig åt mellan svensk 

skadeståndsrätt och konventionsrätten. Vidare har jag av utrymmesskäl inrik-
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tat mig på enskildas skadeståndsansvar enligt Europakonventionen. En dis-

kussion om EU:s rättighetsstadga och andra EU-rättsliga aspekter har därför 

fått utgå. 

 

1.5 Metod och perspektiv  

För att kunna besvara de ovan presenterade frågeställningarna behövs kun-

skap om gällande rätt. I den första delen av uppsatsen används därför en rätts-

dogmatisk metod. Således utgår jag från de allmänt accepterade rättskällorna 

– dvs. lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin – för att beskriva och 

dra slutsatser om gällande rätt.5  

 

I uppsatsens analysdel gör jag sedan en kritisk granskning av vad som i den 

första delen framkommit om det svenska rättsläget.6 Den kritiska gransk-

ningen görs utifrån två perspektiv.  

 

För det första används ett europarättsligt perspektiv. Genom detta perspektiv 

analyseras om gällande svensk rätt, bestående av uttalanden från HD, är för-

enlig med de bestämmelser och principer som uttrycks i Europakonventionen 

och genom Europadomstolens praxis.  

 

För det andra granskas det svenska rättsläget utifrån vad jag har valt att kalla 

ett förutsebarhetsperspektiv. Ur detta perspektiv diskuteras vilken betydelse 

som det rättsstatliga förutsebarhetskravet bör ha för frågan om enskilda, 

genom rättstillämpningen, kan åläggas ett skadeståndsansvar enligt Europa-

konventionen. För en tydlig avgränsning av diskussionen har begreppet 

förutsebarhet behövts förklaras. Innan analysen ägnar jag därför ett särskilt 

avsnitt åt att definiera begreppet och redogöra för dess betydelse på 

skadeståndsrättens område (se avsnitt 4). 

 

                                                           
5 Se Kleineman, 2013 s. 21, 26 och 28.  
6 Jfr Kleinemans diskussion om den kritiska rättsdogmatiska metoden i Kleineman, 2013 s. 

39. 
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1.6 Forskningsläge  

Europakonventionens allmänna påverkan på skadeståndsrätten har diskute-

rats av många författare.7 Det finns också några artiklar som särskilt behandlat 

enskildas skadeståndsansvar enligt Europakonventionen. Jan Södergren, 

Elisabeth Jonsson och Clarence Craaford har berört frågan i Europarättslig 

tidskrift där de ställt sig positiva till att låta enskilda bli skadeståndsskyldiga 

med direkt tillämpning av Europakonventionen.8 Frågan har även diskuterats 

av Håkan Andersson som i Ansvarsproblem i skadeståndsrätten samt i en rad 

artiklar uttalat sig kritiskt mot att Europakonventionen ska kunna tillämpas 

direkt mellan privata rättssubjekt.9  

 

Trots att frågan om enskildas direkta skadeståndsansvar enligt Europa-

konventionen alltså diskuterats i tidigare arbeten anser jag att den inte blivit 

fullt utredd. Mot bakgrund av de delade meningarna anser jag även att det 

behövs en djupare analys av frågan. 

 

1.7 Material  

Som redogjorts för i avsnitt 1.5 använder jag mig inledningsvis av en rätts-

dogmatisk metod för att kunna besvara mina frågeställningar. Mitt material 

utgörs därför huvudsakligen av lagtext, rättspraxis och doktrin, samt i viss 

mån av lagförarbeten.  

 

I avsnitten om Europakonventionen används – förutom praxis från Europa-

domstolen – standardverken av Hans Danelius och Bernadette Rainey m.fl. 

för att ge en allmän förståelse om konventionen och de förpliktelser som den 

ålägger staterna.10  

 

                                                           
7 Se bl.a. Cameron, SvJT 2006; Kleineman, JT 2008/09; Mielnicki, JT 2008/09; Schultz, JT 

2007/08. 
8 Se Södergren, ERT 2008; Södergren, ERT 2009; Jonsson, ERT 2007; Craaford, ERT 

2007. 
9 Se bl.a. Andersson, 2013; Andersson, JP 2013.  
10 Se Danelius, 2015; Rainey m.fl., 2014. 
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När svensk rätt behandlas har materialet företrädesvis utgjorts av domar från 

HD och artiklar ur juridiska tidskrifter. Artiklarna används för att visa hur 

frågan om enskildas skadeståndsansvar enligt Europakonventionen har disku-

terats och vilka argument som har framförts för och emot gällande rätt. Det 

bör uppmärksammas att artiklarna, i olika utsträckning, innehåller subjektiva 

inslag med författarnas egna åsikter. I min redogörelse om gällande rätt är jag 

därför noga med att presentera argument från båda sidorna i diskursen och 

inte bara referera till en författare.11 

 

1.8 Disposition  

För att kunna diskutera enskildas skadeståndsansvar enligt Europa-

konventionen krävs övergripande förståelse om konventionen och 

konventionsstaternas förpliktelser. Jag inleder därför uppsatsen med att redo-

göra för Sveriges förhållande till Europakonventionen och konventionens 

grundläggande principer (avsnitt 2.1). Sedan följer en diskussion om staternas 

s.k. positiva förpliktelser enligt Europakonventionen där även relevant praxis 

från Europadomstolen presenteras (avsnitt 2.2).  

 

Därefter läggs fokus på nationell rätt. Jag redogör först för HD:s rättspraxis 

rörande enskildas skadeståndsansvar enligt Europakonventionen och de re-

aktioner som avgörandena mötts av i doktrin (avsnitt 3). Sedan diskuteras 

innebörden av förutsebarhetskravet i skadeståndsrätten och kravets betydelse 

för frågan om enskilda kan bli skadeståndsskyldiga direkt på grundval av 

Europakonventionen (avsnitt 4). I avsnittet presenteras även doktrinens olika 

åsikter angående vilken vikt som bör tillmätas förutsebarhetskravet på 

skadeståndsrättens område.  

 

Avslutningsvis återknyter jag i uppsatsens analysdel till mina frågeställningar 

och försöker besvara dem mot bakgrund av den utredning som gjorts i tidigare 

avsnitt (avsnitt 5).  

                                                           
11 Det är först i uppsatsens analysdel som jag själv tar ställning till författarnas argument, se 

avsnitt 5.    
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2 Sveriges förpliktelser enligt 
Europakonventionen  

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag och därmed en integrerad del 

av den inhemska rättsordningen.12 I detta avsnitt kommer jag inledningsvis 

att redogöra för Sveriges huvudsakliga förpliktelser enligt Europa-

konventionen samt presentera ett par av konventionens mest centrala 

principer som har betydelse för den fortsatta framställningen. Vidare kommer 

jag att diskutera vad som menas med att Europakonventionen ålägger staterna 

positiva förpliktelser. 

 

2.1 Allmänna utgångspunkter om 
Sveriges förhållande till 
Europakonventionen  

Konventionsstaternas övergripande förpliktelse enligt Europakonventionen 

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

och rättigheter som anges i konventionen (artikel 1 EKMR).13 Att det är de 

enskilda konventionsstaterna som har huvudansvaret för att konventions-

rättigheterna respekteras brukar kallas för subsidiaritetsprincipen.14 Enligt 

subsidiaritetsprincipen är varje stat skyldig att gottgöra enskilda som utsatts 

för rättighetskränkningar och rätten att vända sig till Europadomstolen 

föreligger endast när staten inte har uppfyllt denna skyldighet.15  

 

För subsidiaritetsprincipens genomslag i de nationella rättsordningarna har 

artikel 13 EKMR central betydelse.16 Artikel 13 kräver nämligen att var och 

en vars fri- och rättigheter enligt konventionen kränkts ska ha tillgång till 

ett ”effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet”17. Konventionsstaterna 

                                                           
12 Se SFS 1994:1219, hädanefter inkorporeringslagen. 
13 Jfr Danelius, 2015 s. 46. 
14 Ibid. s. 56.  
15 Se Crafoord, ERT 2001, s. 522ff; Jonsson, ERT 2007, s. 664.  
16 Se Danelius, 2015 s. 538; Jonsson, a.a. s. 664. 
17 Egen kursivering.  
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har således ett ansvar att tillförsäkra att det redan i den inhemska rätten finns 

effektiva rättsmedel som enskilda kan använda sig av för att få påstådda 

rättighetskränkningar prövade.18  

 

Europadomstolen ska endast övervaka att tillämpningen på det nationella pla-

net inte berövar konventionsrättigheterna något av deras centrala innehåll.19 

Staterna är endast direkt skyldiga att rätta sig efter domstolens domar i mål 

där de själva är parter (artikel 46 EKMR).20 Emellertid följer det av 

effektivitetsprincipen, som genomsyrar hela Europakonventionen, att staterna 

ansvarar för att se till att de rättigheter som skyddas av konventionen inte blir 

teoretiska eller illusoriska, utan att de är praktiska och effektiva.21 Som ovan 

nämnts är också varje stat enligt artikel 1 EKMR skyldig att garantera att alla 

som befinner sig under dess jurisdiktion kommer i åtnjutande av konvention-

ens fri- och rättigheter. Europadomstolens avgöranden har därför ofta bety-

delse långt utöver det konkreta målet.22 

 

I svensk rätt är principen om fördragskonform tolkning, det vill säga princi-

pen om att nationella lagregler ska tolkas i ljuset av Europakonventionens 

bestämmelser, allmänt erkänd som ett verktyg för att ge konventionen effekt 

på nationell nivå.23 Exempelvis har HD i NJA 2003 s. 217 stadgat att för att 

uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel kan bestämmelserna i skadestånds-

lagen (1972:207), SkL, i vissa situationer – och i den utsträckning det enligt 

ordalydelsen är möjligt – behöva tolkas fördragskonformt. Lagförarbeten, 

praxis och doktrin som begränsar SkL:s tillämpningsområde kan då komma 

att åsidosättas.24  

 

I fall då det föreligger en direkt konflikt mellan Europakonventionen och 

nationell rätt (exempelvis inom skadeståndsrätten) finns det ingen allmän 

                                                           
18 Se Danelius, 2015 s. 41. Jfr även SOU 2010:87 s. 154f.  
19 Se Danelius, 2015 s. 56.  
20 Jfr Rainey m.fl., 2014 s. 81f.  
21 Se SOU 2010:87 s. 142 med hänvisningar.  
22 Se Danelius, 2015 s. 60.  
23 Se Cameron, SvJT 2007, s. 854f. Jfr även prop. 1993/94:117 s. 37. 
24 NJA 2003 s. 217 (på s. 224). 
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regel om vilken bestämmelse som ska ges förtur. I propositionen till 

inkorporeringslagen angavs att det främst var en uppgift för lagstiftaren att 

löpande se till att den inhemska rätten överensstämmer med konventionen.25 

Vidare anfördes att i de ”säkerligen fåtal fall” då svenska lagregler kunde 

komma att strida mot Europakonventionen fick det bli en uppgift för domstol-

arna att avgöra hur konflikterna skulle lösas.26 

 

2.2 Staters positiva förpliktelser enligt 
Europakonventionen  

Av avsnittet ovan har framgått att Europakonventionen ålägger stater 

skyldigheter. I första hand har staten negativa skyldigheter att inte handla på 

ett sådant sätt att individers rättigheter enligt konventionen kränks.27 Emeller-

tid ålägger konventionen även staterna många positiva skyldigheter, vilket 

detta avsnitt ska handla om.  

 

2.2.1 Positiva förpliktelser i allmänhet  

Positiva förpliktelser kan beskrivas som statens skyldigheter att vidta åtgärder 

för att säkerställa att alla de som befinner sig under dess jurisdiktion skyddas 

av Europakonventionen.28 För att enskilda ska kunna garanteras ett effektivt 

rättighetsskydd räcker det inte att staten avhåller sig från att vidta rättighets-

kränkande åtgärder, utan staten måste i många fall aktivt agera för att det 

effektiva skyddet av konventionsrättigheterna inte ska bli illusoriskt.29 Rainey 

m.fl. har anfört att även om positiva förpliktelser tidigare setts som ett undan-

tag snarare än en huvudregel, så finns det idag knappt någon bestämmelse i 

Europakonventionen som inte ansetts innefatta positiva förpliktelser för sta-

terna.30  

                                                           
25 Prop. 1993/94:117 s. 41.  
26 Ibid. s. 38.  
27 Se Danelius, 2015 s. 58. 
28 Se Rainey m.fl., 2014 s. 102.  
29 Se Europadomstolens uttalanden i bl.a. Marckx v. Belgium, no. 6833/74, punkt 31; von 

Hannover v. Germany, no. 59320/00, punkt 57; Airey v. Ireland, no. 6289/73, punkt 25-26. 

Jfr avsnitt 2.1 om effektivitetsprincipen. 
30 Rainey m.fl., 2014 s. 102. 
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Jonsson talar om två olika sorters positiva förpliktelser. För det första handlar 

det om förpliktelser för staten att i sin myndighetsutövning agera gentemot en 

enskild i en fråga som direkt rör den enskilde och staten. För det andra handlar 

det om förpliktelser för staten att agera i relationen enskilda emellan. Staten 

kan således både åläggas förpliktelser att agera på ett särskilt sätt i sin egen 

kontakt med enskilda och förpliktelser att skydda enskilda från kränkningar 

begångna av andra enskilda.31 

 

Att Europakonventionen på så sätt kan ha verkan mellan enskilda, genom att 

staten förpliktigas att tillförsäkra att enskilda inte kränker andras 

konventionsrättigheter, brukar med annan terminologi kallas för att Europa-

konventionen kan ha ”horisontell verkan”.32 Europadomstolen har ännu inte 

utvecklat någon allmän teori om när konventionen ska ges horisontell verkan 

eller i mer generella termer bestämt vidden av staternas positiva förpliktel-

ser.33 Däremot har Europadomstolen i förhållande till flertalet artiklar uttryck-

ligen betonat att bestämmelserna även ger upphov till positiva förpliktelser 

för staterna att agera i den privata sfären.34  

 

Ett exempel är målet von Hannover mot Tyskland, som rörde kränkningar av 

artikel 8 EKMR, där Europadomstolen konstaterade att de nationella domstol-

arna haft en positiv skyldighet att tillämpa Europakonventionen i en tvist 

mellan två enskilda.35 Vidare kan nämnas att domstolen i Blumberga mot 

Lettland och Kotov mot Ryssland, som båda gällde kränkningar av artikel 1 i 

det första tilläggsprotokollet till EKMR, fastslagit att när en enskild kränker 

en annan enskilds äganderätt har staten en positiv skyldighet att bl.a. se till att 

det finns adekvata rättsmedel som offret kan använda sig av för att försvara 

                                                           
31 Jonsson, a.a. s. 654 och 662.  
32 Eller ”horisontell effekt”. Se Jonsson, a.a. s. 654; Bernitz, JT 2010/11, s. 338f. 
33 Se VgT v. Switzerland, no. 24699/94, punkt 46 – här uttalar Europadomstolen att det 

varken är nödvändigt eller önskvärt att utveckla en generell teori om hur långt 

konventionens garantier bör utsträckas när det gäller förhållandet mellan enskilda. Jfr även 

Clapham, 2006 s. 349.  
34 Se exempelvis: X and Y v. the Netherlands, no. 8978/80, punkt 23; Khurshid Mustafa and 

Tarzibachi v. Sweden, no. 23883/06, punkt 33; Plattform ”Ärzte für das Leben” v. Austria, 

no. 10126/82, punkt 32.  
35 von Hannover v. Germany, no. 59320/00, punkt 78.  
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sina rättigheter. Sådana rättsmedel kan, enligt domstolen, antingen vara före-

byggande (preventive) eller gottgörande (remedial).36  

 

2.2.2 Positiva förpliktelser enligt artikel 13 
EKMR  

Artikel 13 EKMR stadgar en positiv skyldighet för staterna att tillhandahålla 

ett effektivt rättsmedel för påstådda kränkningar av konventionens rättigheter. 

Det centrala i artikel 13 är att ge enskilda hjälp på nationell nivå för påstådda 

rättighetskränkningar så att de inte behöver vända sig direkt till Europa-

domstolen.37 

 

Kravet på ett effektivt rättsmedel har av Södergren förklarats som att rätts-

medlet måste vara tillräckligt tillgängligt och klart angivet så att klaganden 

förstår att rättsmedlet kan användas. Vidare ska rättsmedlet vara effektivt så-

väl i praxis som i lag. Att det finns en formell möjlighet att väcka en talan är 

således inte tillräckligt om rättsmedlet inte medför en rimlig möjlighet till 

framgång.38  

 

Även om staterna är skyldiga att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel har de 

i regel ett någorlunda stort utrymme att själva bestämma formen för rättsmed-

let, exempelvis om det ska vara förebyggande eller gottgörande. Enligt 

Rainey m.fl. måste dock det inhemska rättsmedlet alltid kunna ge ”lämplig 

upprättelse” (appropriate relief).39 Vad gäller kränkningar av artiklarna 2 och 

3 EKMR har Europadomstolen också uttalat att skadestånd som utgångspunkt 

bör var vara ett av de tillgängliga rättsmedlen.40 Vidare har domstolen i ett 

                                                           
36 Blumberga v. Latvia, no. 70930/01, punkt 67; Kotov v. Russia, no. 54522/00, punkt 111-

114.  
37 Se Kudla v. Poland, no. 30210/96, punkt 152. Jfr SOU 2010:87 s. 155.  
38 Södergren, ERT 2008, s. 105. Jfr även Rainey m.fl., 2014 s. 133f.  
39 Rainey m.fl., 2014 s. 133 och 140.  
40 Se Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, punkt 129. 
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mer generellt uttalande anfört att när det är lämpligt ska skadestånd för eko-

nomisk och ideell (icke-ekonomisk) skada som grundar sig i en rättighets-

kränkning i princip utgöra ett av sätten att få upprättelse.41 

 

Ett exempel där Sverige fått kritik för bristen på effektiva rättsmedel är 

Söderman mot Sverige. I målet hade en kvinna stämt sin styvfar efter att denne 

i smyg filmat henne naken. Enligt kvinnan hade styvfaderns agerande utgjort 

en kränkning av hennes rätt till privatliv enligt artikel 8 EKMR. Vid 

tidpunkten för Europadomstolens dom var smygfilmning inte ett brott enligt 

svensk lag och kvinnan hade därför inte rätt till skadestånd för ideell skada 

enligt 2 kap. 3 § SkL. Europadomstolen konstaterade att då det i praktiken 

varken funnits ett straffrättsligt eller civilrättsligt rättsmedel som kunde ge 

kvinnan skydd enligt Europakonventionen hade Sverige brutit mot sin posi-

tiva förpliktelse att garantera rätten till privatliv även i relationen enskilda 

emellan.42 

                                                           
41 Se T.P. and K.M. v. the United Kingdom, no. 28945/95, punkt 107.  
42 Söderman v. Sweden, no. 5786/08, se särskilt punkt 78-117. 
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3 Skadestånd vid kränkningar 
av Europakonventionen – 
den svenska 
rättsutvecklingen  

I avsnittet ovan har övergripande redogjorts för Sveriges förpliktelser enligt 

Europakonventionen. Det har konstaterats att även om det saknas en allmän 

teori om Europakonventionens horisontella verkan finns det många exempel 

där Europadomstolen krävt att staterna ger konventionen effekt i relationen 

enskilda emellan. I detta avsnitt skiftar jag fokus till den svenska rätts-

utvecklingen. Jag kommer att presentera två rättsfall där HD diskuterat om 

enskilda kan åläggas skadeståndsansvar med direkt tillämpning av Europa-

konventionen. Vidare kommer de reaktioner som HD:s avgöranden mötts av 

i doktrinen att behandlas. För att fullt ut förstå HD:s resonemang krävs också 

viss kunskap om det allmännas skadeståndsansvar enligt Europa-

konventionen. Därför inleds avsnittet med en kort presentation om när staten 

kan bli skadeståndsskyldig för rättighetskränkningar. 

 

3.1 Det allmännas skadeståndsansvar 
enligt Europakonventionen  

2000-talets början har för den svenska skadeståndsrätten inneburit en genom-

gripande rättsutveckling i fråga om det allmännas ansvar för kränkningar av 

Europakonventionen.43 Ovan har redogjorts för att HD redan i NJA 2003 s. 

217 uttalat att SkL ska tolkas fördragskonformt eller i en konventionsvänlig 

anda.44 I linje med detta har domstolen konstaterat att 3 kap. 2 § SkL, som 

reglerar det allmännas skadeståndsansvar vid fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning, kan tolkas fördragskonformt. Med tillämpning av be-

                                                           
43 För en sammanfattning av denna utveckling, se SOU 2010:87 s. 119-136. 
44 Se avsnitt 2.1. 
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stämmelsen kan staten alltså bli skadeståndsskyldig för personskada, sak-

skada eller ren förmögenhetsskada vid kränkningar av enskildas konventions-

rättigheter.45  

 

I de fall då lagtexten inte lämnar något direkt tolkningsutrymme är det dock 

omöjligt att genom en fördragskonform tolkning ålägga staten ett 

skadeståndsansvar. Detta är exempelvis fallet vid skadeståndsskyldighet för 

ideell skada. Av 2 kap. 3 § SkL, som utgör den allmänna regleringen om er-

sättning för ideell skada i svensk skadeståndsrätt, framgår att en förutsättning 

för skadeståndsskyldighet är att den skadelidande utsatts för brott.46 I svensk 

rätt föreligger vidare en oskriven princip om att ersättning för ideell skada 

fordrar lagstöd och att 2 kap. 3 § SkL därmed inte ska tolkas extensivt.47 Det 

går alltså inte att genom en fördragskonform tolkning av denna bestämmelse 

ålägga staten ett skadeståndsansvar för den ideella skada som en rättighets-

kränkning inneburit för en enskild.48  

 

Emellertid har HD i NJA 2005 s. 462 fastställt att när det allmänna kränker 

enskildas konventionsrättigheter ska ersättning för ideell skada kunna ut-

dömas med direkt tillämpning av Europakonventionen. Genom hänvisning 

till bl.a. rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 13 EKMR fann HD näm-

ligen att huvudprincipen om att utdömande av skadestånd för ideell skada 

fordrar lagstöd inte kunde göras gällande när det var staten som genom en 

rättighetskränkning orsakat skadan. HD konstaterade att Europadomstolen 

vid flertalet tillfällen ålagt stater en skadeståndsskyldighet för den ideella 

skada som drabbat enskilda vid rättighetskränkningar. Att inte tillerkänna den 

skadelidande någon ersättning för ideell skada skulle därmed enligt HD kunna 

utgöra ett konventionsbrott enligt artikel 13 EKMR.49 

 

                                                           
45 Se NJA 2007 s. 862 och NJA 2007 s. 891. 
46 För en längre diskussion om detta, se Hellner och Radetzki, 2014 s. 74-79.  
47 Se Schultz [Skadeståndslag (1972:207), 2 kap. 3 §, Lexino 2013-05-31]. 
48 Se HD:s resonemang i NJA 2005 s. 462 (på s. 497f). 
49 Se NJA 2005 s. 462. 
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Genom ett senare fall, NJA 2007 s. 584, har HD klargjort att det allmänna kan 

åläggas skadeståndsansvar för rättighetskränkningar oberoende av vilken 

rättighet i Europakonventionen som överträdelsen gäller. Det allmännas 

skadeståndsansvar enligt Europakonventionen är således inte begränsat till 

kränkningar av ett fåtal artiklar.50 

 

3.2 Enskildas skadeståndsansvar enligt 
Europakonventionen  

3.2.1 NJA 2007 s. 747  

NJA 2007 s. 747 är det första fallet där HD uttalat sig om Europa-

konventionens horisontella verkan. I målet diskuterades aldrig om det rent 

faktiskt skett en rättighetskränkning utan HD tog endast ställning till den mer 

generella frågan om Europakonventionen överhuvudtaget kunde tillämpas av 

svensk domstol i en skadeståndstalan mot en enskild. HD besvarade denna 

fråga nekande.51   

 

Käranden i målet påstod att hon 1999 drabbats av en whiplashskada och att 

hennes försäkringsbolag därefter, i syfte att kontrollera riktigheten av hennes 

uppgifter, spanat på henne. Spaningarna hade dokumenterats genom video-

upptagningar. Kvinnan menade att försäkringsbolagets privatspaning hade ut-

gjort en kränkning av hennes rätt till privatliv enligt artikel 8 EKMR och att 

bolaget därmed, i enlighet med artikel 8 kombinerat med artikel 13 EKMR, 

var skyldig att utge skadestånd för den ideella skada som kränkningen inne-

burit.52 

 

I domskälen förklarade HD att det i Europakonventionen inte finns några reg-

ler som uttryckligen ålägger enskilda några skyldigheter eller som föreskriver 

skadeståndsansvar för enskilda som kränker andras konventionsrättigheter. 

Dessutom menade HD att det inte följde av Europadomstolens praxis rörande 

                                                           
50 Se NJA 2007 s. 584. Jfr Kleineman, JT 2008/09, s. 556. 
51 Se NJA 2007 s. 747. 
52 Ibid. 
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staters positiva förpliktelser att det i de inhemska rättsordningarna ska finnas 

lagregler om att enskilda som kränker andras konventionsrättigheter måste 

gottgöra kränkningen genom att betala skadestånd. Inte heller kunde man en-

ligt HD av Europadomstolens praxis dra slutsatsen att de nationella domstol-

arna har en skyldighet att skapa sådana regler i fall då lagstiftaren försummat 

att göra det.53  

 

Med hänvisning till det rättsstatliga kravet på förutsebarhet ansåg HD att man 

inte heller borde tillskriva enskilda skadeståndsansvar med direkt tillämpning 

av Europakonventionen. I fråga om enskildas skadeståndsansvar uttalades att 

särskild vikt måste fästas vid att enskilda ska kunna förutse de rättsliga följd-

erna av sitt handlande. HD konstaterade att Europadomstolens tolkning av 

konventionen är dynamisk och ofta ändras i takt med samhällsutvecklingen. 

Eftersom Europadomstolens praxis därmed kunde vara otydlig menade HD 

att det i många fall var svårt för den enskilde att förutse vilka ageranden som 

var konventionsstridiga. Starka skäl ansågs därför tala emot att ge Europa-

konventionen direkt horisontell verkan på skadeståndsrättens område.54  

 

3.2.2 NJA 2015 s. 899 

HD:s uttalanden i NJA 2007 s. 747 har kommit att modifieras något genom 

NJA 2015 s. 899. I denna mellandom fick HD ta ställning till om ett fack-

förbund, som mot ett mindre byggföretag vidtagit stridsåtgärder som eventu-

ellt stridit mot föreningsfriheten enligt artikel 11 EKMR och äganderätten en-

ligt artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till EKMR, kunde bli skyldigt att 

utge skadestånd till företagets ägare för de ekonomiska och ideella skador 

som företaget orsakats till följd av stridsåtgärderna. Precis som i NJA 2007 s. 

747 diskuterades aldrig om de aktuella handlingarna, i detta fall strids-

åtgärderna, faktiskt utgjort en kränkning av Europakonventionen. HD:s dom-

skäl fokuserar enbart på den principiella frågan om fackförbundet, förutsatt 

                                                           
53 Se NJA 2007 s. 747.  
54 Ibid.  
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att stridsåtgärderna varit otillåtna enligt konventionen, kunde bli skadestånds-

skyldigt gentemot företagets ägare.55  

 

HD konstaterade inledningsvis att fackförbundet inte kunde jämställas med 

en statlig organisation och istället skulle behandlas som ett enskilt rätts-

subjekt. Målet rörde alltså en enskild aktörs skadeståndsansvar gentemot an-

nan enskild. Därefter återupprepade HD sina uttalanden från NJA 2007 s. 747 

om att Europakonventionen inte kunde anses ha direkt horisontell effekt. 

Fackförbundet kunde således inte bli skadeståndsskyldigt med direkt tillämp-

ning av Europakonventionen.56  

 

Emellertid gick HD sedan vidare och diskuterade om en enskild part istället 

skulle kunna åläggas skadeståndsansvar för rättighetskränkningar med stöd 

av allmänna principer i svensk skadeståndsrätt. En sådan allmän skadestånds-

rättslig princip är att skadeståndsansvar för ideell skada kräver lagstöd.57 Med 

hänvisning till att det saknas lagstöd för att ålägga enskilda skadestånds-

skyldighet vid kränkningar av Europakonventionen ansåg HD att skadestånd 

för ideell skada omöjligen kunde utgå.58  

 

Däremot ansåg HD att ansvar för ren förmögenhetsskada skulle kunna före-

ligga vid kränkningar av Europakonventionen förutsatt att det rättighets-

kränkande handlandet med hänsyn till omständigheterna varit att anse som 

kvalificerat otillbörligt. Enligt en allmän skadeståndsrättslig princip, som HD 

har utvecklat genom sin egen praxis, ska skadestånd för ren förmögenhets-

skada nämligen inte enbart utgå då skadevållaren begått en brottslig handling 

(se 2 kap. 2 § SkL) utan även då den denne agerat kvalificerat otillbörligt.59 

Vid bedömningen av om ett handlande ska anses kvalificerat otillbörligt, och 

därmed motivera skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, anförde HD 

att förhållandet att en konventionsskyddad rättighet kränkts ska väga tungt.60 

                                                           
55 Se NJA 2015 s. 899. 
56 Ibid. 
57 Se avsnitt 3.1.  
58 Se NJA 2015 s. 899. 
59 För en diskussion om detta, se Bernitz, JT 2005/06, s. 620-629.  
60 Se NJA 2015 s. 899.  
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3.2.3 Reaktioner i doktrinen  

HD:s slutsats att enskilda inte kan åläggas skadeståndsansvar med direkt 

tillämpning av Europakonventionen har mötts av blandade reaktioner i dok-

trinen. I stora drag har åsikterna gått isär om hur långtgående Sveriges för-

pliktelser enligt Europakonventionen är och om HD:s avgöranden verkligen 

är förenliga med Europarätten. 

 

Södergren är en av dem som riktat skarp kritik mot HD:s avgöranden. Enligt 

Södergren följer det av subsidiaritets- och effektivitetsprinciperna, samt av 

Europadomstolens praxis om staternas positiva förpliktelser inom den privata 

sfären, att det åligger staterna att fullt ut hantera konstaterade kränkningar av 

Europakonventionen även i relationer mellan enskilda. Brister det i den 

nationella lagstiftningen anser Södergren att det ytterst åligger domstolarna 

att se till att enskilda garanteras ett effektivt rättighetsskydd, vilket innebär 

att skadeståndsansvar för privata rättssubjekt inte kan uteslutas.61 

 

Södergrens resonemang stöds av Jonsson som, genom sin genomgång av 

Europadomstolens praxis om staters positiva förpliktelser, konstaterar att 

Europadomstolen vid flertalet tillfällen poängterat att rättigheterna är grund-

läggande och fundamentala och därför även kan göras gällande i den privata 

sfären. Enligt Jonsson utgår Europadomstolen från rättigheten i sig och skade-

görarens roll blir därför sekundär.62 Övervägande skäl talar enligt Jonsson 

därmed för att Europakonventionen har verkan mellan enskilda och att även 

privata rättssubjekt kan bli skadeståndsskyldiga enligt konventionen.63 

 

En motsatt ståndpunkt i debatten företräds av Andersson som menar att HD:s 

besked i NJA 2007 s. 747 och NJA 2015 s. 899 är ”lämpliga och korrekta”64. 

                                                           
61 Södergren, ERT 2008, s. 97f och 100f.  
62 Jonsson, a.a. s. 661 och 670. 
63 Ibid. s. 667.  
64 Andersson: ”EKMR och allmänna skadeståndsprinciper (I)”, InfoTorg Juridik, hämtad 

2017-04-25.  
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Enligt Andersson finns det inget stöd i Europadomstolens praxis för att stat-

erna är förpliktade att se till att enskilda som kränker andras konventions-

rättigheter ska kunna bli skadeståndsskyldiga. Istället pekar Andersson på att 

artikel 13 EKMR ger staterna stor frihet att själva bestämma formerna för det 

effektiva rättsmedlet.65 Andersson anser dock att Europakonventionen kan 

anses ha en slags ”indirekt positiv verkan” genom att staterna kan hållas 

ansvariga för att inte ha tillsett att enskilda på ett tillfredsställande sätt skyd-

das mot andras rättighetskränkande handlingar. Staten kan på så sätt få bära 

ett skadeståndsansvar för åtgärder som enskilda parter vidtagit.66   

 

Iain Cameron har också uttryckt sig skeptiskt mot att domstolarna, genom en 

extensiv tolkning av Europadomstolens praxis, skulle skapa en skadestånds-

skyldighet i tvister mellan enskilda. Att lämna saken till domstolarna istället 

för lagstiftaren skulle enligt Cameron inte passa ihop med svensk rätts-

kultur.67 

 

3.3 Sammanfattning  

Genom NJA 2007 s. 747 och NJA 2015 s. 899 har HD fastslagit att Europa-

konventionen inte har någon direkt horisontell verkan. Enskilda kan med 

andra ord inte bli skadeståndsskyldiga med direkt tillämpning av Europa-

konventionen. När det kommer till det allmännas ansvar gäller dock det mot-

satta: HD har här konstaterat att det inte föreligger något hinder mot att staten 

åläggs skadeståndsansvar enligt konventionen och argumenterat för att 

Sverige till och med har varit skyldig att införa ett sådant ansvar.  

 

Emellertid har HD också uttalat att skadeståndsskyldighet för både stat och 

privata rättssubjekt kan uppkomma genom en fördragskonform tolkning av 

svensk skadeståndsrätt. Att HD i NJA 2015 s. 899 öppnat upp för möjligheten 

                                                           
65 Andersson: ”EKMR och allmänna skadeståndsrättsliga principer (II)”, InfoTorg Juridik, 

hämtad 2017-04-25.  
66 Andersson, JP 2013, s. 261f; Andersson, 2013 s. 642f. 
67 Cameron, SvJT 2006, s. 582.  
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att döma ut skadestånd för ren förmögenhetsskada när enskilda kränker and-

ras konventionsrättigheter är ett exempel på en sådan fördragskonform tolk-

ning.  

 

Vikten av en förutsebar rättstillämpning var ett av HD:s huvudargument mot 

att ålägga enskilda skadeståndsansvar med direkt tillämpning av Europa-

konventionen. I nästa avsnitt kommer detta förutsebarhetskrav att diskuteras 

särskilt.    
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4 Förutsebarhetskravet i den 
svenska skadeståndsrätten  

Som redovisats ovan har HD i NJA 2007 s. 747 och NJA 2015 s. 899 konsta-

terat att en enskild inte kan åläggas att betala skadestånd till en annan enskild 

med direkt tillämpning av Europakonventionen. HD har i båda fallen anfört 

att en ordning där enskilda åläggs skadeståndsskyldighet för rättighets-

kränkningar inte skulle vara förutsebar.68 Detta avsnitt kommer översiktligt 

att behandla vilken betydelse som HD traditionellt sett tillmätt förutsebarhets-

kravet på skadeståndsrättens område. Vidare kommer olika argument som i 

doktrin lagts fram för och emot att ge förutsebarhet avgörande vikt i frågan 

om enskildas skadeståndsansvar enligt Europakonventionen att presenteras.  

 

Inledningsvis ska dock kort redogöras för vad som menas med begreppet 

förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Förutsebarhetskravet brukar förkla-

ras som en del av rättsstatsbegreppet och en förutsättning för formell 

rättssäkerhet.69 I stora drag innebär kravet att enskilda ska kunna lita på att 

innehållet i lagen stämmer och att de rättstillämpande organen tillämpar 

lagreglerna på ett lojalt och korrekt sätt. För att kravet på förutsebarhet ska 

vara uppfyllt får alltså tillämpningen av normerna inte vara helt överraskande 

för den enskilde.70 Kravet på förutsebarhet brukar även anses inbegripa ett 

förbud mot retroaktiv rättstillämpning.71 

 

På skadeståndsrättens område har förutsebarhetskravet traditionellt sett spelat 

en mindre betydande roll än exempelvis på skatterättens eller straffrättens 

områden. I SkL finns exempelvis ingen lagstadgad legalitetsprincip.72 Av för-

arbetena till lagen framgår att SkL var tänkt som en slags ramlag och att det 

skulle lämnas åt domstolarna att fylla ut ofullständigheterna i lagstiftningen. 

                                                           
68 Se avsnitt 3.2. 
69 Se Frändberg, JT 2000/01, s. 269f. Jfr även Fuller, 1964 s. 63f.  
70 Se Frändberg, a.a. s. 274f; Fuller, 1964 s. 81f. 
71 Se Scheiman, SvJT 2015, s. 759 och 761. Jfr även Fuller, 1964 s. 39 och 53.  
72 Jfr Schultz, SvJT 2011, s. 1014; Cameron, SvJT 2007, s. 856. För en diskussion om den 

skatterättsliga legalitetsprincipen, se även Hultqvist, SN 2013, s. 15ff.  
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Det anfördes också att skadeståndsrätten kontinuerligt skulle anpassas och 

kompletteras genom rättstillämpningen.73   

 

Man kan även se att domstolarna, sedan SkL:s tillkomst, vid många tillfällen 

använt sig av möjligheten att utveckla skadeståndsrätten genom praxis.74 HD 

har fört utvecklingen framåt på en mängd områden, såsom produktansvar vid 

person- och sakskada75, anhörigersättning76, ekologisk skada77 och över-

trädelser av grundlagen78. Genom praxis har HD även utsträckt skadestånds-

ansvaret för ren förmögenhetsskada till att omfatta kvalificerat otillbörliga 

handlingar.79 HD har också, utan stöd i lag, fastställt att det allmänna kan bli 

skadeståndsskyldigt för ideell skada med direkt tillämpning av Europa-

konventionen.80 

 

Det finns alltså många exempel i praxis där HD, utan att särskilt nämna 

förutsebarhetskravet, utvidgat skadeståndsrätten. Trots detta har domstolen 

genom NJA 2007 s. 747 stadgat att förutsebarhet har ett centralt rättsstatligt 

värde även på skadeståndsrättens område och därmed ansett att Europa-

konventionen inte kan ges horisontell verkan.81 Åsikterna om detta stadgande 

går dock isär i doktrinen.   

 

Andersson hör till dem som försvarat HD:s resonemang om förutsebarhets-

kravet. Enligt Andersson ska en enskild som agerar på ett enligt svensk rätt 

tillåtet sätt inte behöva bära ett ansvar för att staten underlåtit eller misslyckats 

med att förbjuda handlingen i lag. Ingen annan än staten ska kunna hållas 

ansvarig för bristande lagstiftning. Rättssäkerhetsaspekterna måste dessutom 

anses särskilt starka när privata subjekt blir involverade i tvister där inter-

nationell rätt tillämpas. Däremot menar Andersson att förutsebarhetskravet 

                                                           
73 Se prop. 1972:5 s. 100 och 448. 
74 Denna ”judiciella aktivism” har diskuterats i bl.a. Josefsson, SvJT 2015, s. 69ff; 

Kleineman, JT 2014/15, särskilt s. 520ff.  
75 Se NJA 1982 s. 380, NJA 1983 s. 118 och NJA 1989 s. 389.  
76 Se t.ex. NJA 1993 s. 41, NJA 1996 s. 377 och NJA 1999 s. 632. 
77 Se NJA 1995 s. 249.  
78 Se NJA 2014 s. 323 och NJA 2014 s. 332.  
79 Se NJA 2005 s. 608 och NJA 2015 s. 899. Se vidare Kleineman, 2010 s. 171f. 
80 Se avsnitt 3.1. 
81 Se avsnitt 3.2.1. 
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inte hindrar att svensk skadeståndsrätt tillämpas fördragskonformt till nackdel 

för den enskilde.82 

 

Södergren anser istället att HD:s betoning på förutsebarhet är överdriven. 

Enligt Södergren finns det ingen uttalad skadeståndsrättslig legalitetsprincip 

och han framhåller att det rigida krav på förutsebarhet som HD tillämpat i 

2007 års fall går emot domstolens egen utveckling av skadeståndsrätten 

genom praxis.83 Med beaktande av att Europakonventionen även är 

inkorporerad i svensk lag pekar Södergren på att det inte alltid kan vara 

oförutsebart för den enskilde att en överträdelse av konventionens fri- och 

rättigheter resulterar i en rättlig sanktion.84 

 

Slutligen placerar sig Jonsson någonstans mittemellan Anderssons och 

Södergrens resonemang. Enligt Jonsson bör domstolarna vara försiktiga med 

att döma ut skadestånd enskilda emellan när skadeståndsskyldigheten skulle 

uppfattas som oförutsebar för den enskilde. I fall där Europadomstolen tagit 

stora kliv framåt i rättstillämpningen, samtidigt som ett agerande sker nation-

ellt och omständigheter inträffat innan förändringen i praxis, kan det te sig 

oförutsebart för den enskilde att åläggas ett skadeståndsansvar. Jonsson anser 

dock att en bedömning alltid måste ske i det enskilda fallet och att det inte går 

att stadga på ett principiellt plan att förutsebarhetskravet alltid utgör ett hinder 

mot att ålägga enskilda ett skadeståndsansvar enligt konventionen.85   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det råder konsensus om att 

en förutsebar rättstillämpning är av stor vikt i ett rättssamhälle går åsikterna 

isär om förutsebarhetskravet i sig utgör ett tillräckligt starkt skäl mot att 

ålägga enskilda skadeståndsansvar med stöd av Europakonventionen.    

                                                           
82 Andersson, 2013 s. 642ff; Andersson, JP 2013, s. 257f.  
83 Södergren, ERT 2008, s. 91 och 94.  
84 Ibid. s. 90. 
85 Jonsson, a.a. s. 669f.  
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5 Analys 

I de föregående avsnitten har uppsatsens första frågeställning besvarats. Av 

HD:s praxis framgår tydligt att enskilda, enligt gällande svensk rätt, inte kan 

grunda ett skadeståndsanspråk gentemot andra enskilda direkt på Europa-

konventionen. Med utgångspunkt i detta svenska rättsläge kommer analysen 

att fokuseras kring uppsatsens andra och tredje frågeställning.  

 

Följaktligen kommer jag i analysens första avsnitt att diskutera om gällande 

svensk rätt om enskildas skadeståndsansvar vid kränkningar av konventions-

rättigheter är förenlig med Europakonventionen. Därefter kommer analysens 

andra avsnitt att diskutera vilken vikt som det rättsstatliga kravet på förutse-

barhet bör ges som argument mot att ålägga enskilda ett direkt skadestånds-

ansvar enligt Europakonventionen. Analysen som helhet syftar alltså till att 

ge en kritisk granskning av gällande rätt.  

 

5.1 Gällande svensk rätts förenlighet med 
Europakonventionen  

Enligt HD har Sverige ingen skyldighet att se till att enskilda som kränker 

andras konventionsrättigheter tvingas gottgöra den skada som kränkningen 

inneburit genom att betala skadestånd. En sådan skyldighet har varken ansetts 

följa av konventionstexten eller av Europadomstolens praxis.86 Jag menar 

dock att HD:s resonemang kan ifrågasättas.  

 

Av artikel 1 EKMR framgår att konventionsstaterna är skyldiga att garantera 

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

som anges i konventionen. Påstådda kränkningar av konventionen ska i första 

                                                           
86 Se avsnitt 3.2. 
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hand prövas på nationell nivå. Detta följer av subsidiaritetsprincipen och ut-

trycks bl.a. i artikel 13 EKMR som stadgar att varje enskild har rätt till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet.87  

 

Visserligen innebär artikel 13 en stor frihet för konventionsstaterna att själva 

bestämma utformningen av rättsmedlet. Dock måste rättsmedlet alltid kunna 

ge lämplig upprättelse.88 I fall där ett rättighetskränkande handlande inte är 

belagt med straff eller annan sanktion är skadestånd ofta det enda sättet för 

den utsatte att få sådan upprättelse. I Sverige har domstolarna i första hand 

försökt uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel på skadeståndsrättens om-

råde genom att tolka SkL fördragskonformt. Emellertid går det inte, enligt 

HD, att genom en fördragskonform tolkning av svensk skadeståndsrätt ålägga 

privata rättssubjekt som utfört rättighetskränkande handlingar ett 

skadeståndsansvar för ideell skada. Att en enskild som fått sina rättigheter 

kränkta kan lämnas helt utan ett effektivt rättsmedel har Sverige också fått 

kritik för i fallet Söderman mot Sverige.89  

 

Vad kan då den enskilde göra som lidit ideell skada på grund av en annans 

rättighetskränkande handlande? I detta fall är det som sagt omöjligt för den 

enskilde att få skadestånd genom en fördragskonform tolkning av svensk 

skadeståndsrätt. Inte heller kan skadestånd utgå med direkt tillämpning av 

Europakonventionen. Det enda rättsmedel som tycks finnas kvar för den en-

skilde i denna situation är att stämma staten för dess försummelse att skydda 

den enskildes rättigheter i den privata sfären. Det framgår åtminstone av HD:s 

praxis att det allmänna kan bli skadeståndsskyldigt med direkt tillämpning av 

Europakonventionen.90 Att det är staten och inte den enskilde som ska bära 

det slutliga skadeståndsansvaret är också vad Andersson har förespråkat i sin 

diskussion om Europakonventionens ”indirekta positiva verkan”.91  

 

                                                           
87 Se avsnitt 2.1. 
88 Se avsnitt 2.2.2. 
89 Ibid. 
90 Se avsnitt 3.1. 
91 Se avsnitt 3.2.3.  
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Den svenska lösningen att den enskilde ska kräva skadestånd av staten för 

den skada som orsakats av en annan enskilds rättighetskränkningar är dock 

knappast ett effektivt rättsmedel i konventionens mening. Till att börja med 

kan det ifrågasättas om detta rättsmedel verkligen är effektivt såväl i praxis 

som i lag. Även om det finns en välutvecklad praxis om det allmännas 

skadeståndsansvar för sina egna överträdelser av Europakonventionen har jag 

inte hittat något fall där staten hållits skadeståndsansvarig för något som ett 

enskilt rättssubjekt gjort mot en annan enskild. Vidare kan rättsmedlet 

knappast anses så pass tillgängligt och klart angivet att enskilda förstår att de 

kan använda sig av det eftersom det varken är lagstadgat eller framgår 

uttryckligen av praxis. Jag anser därför att mycket talar emot att den svenska 

lösningen uppfyller Europakonventionens krav på ett effektivt rättsmedel.  

 

Det kan alltså ifrågasättas om Sverige, genom att inte låta enskilda grunda 

skadeståndsanspråk direkt på Europakonventionen, uppfyller sina förpliktel-

ser enligt artikel 13 EKMR. Mot detta kan invändas att Europadomstolen inte 

utvecklat någon allmän teori om staternas positiva förpliktelser eller vilken 

verkan som konventionen ska ha enskilda emellan.92 Att det inte finns någon 

generell teori är dock inte detsamma som att det helt saknas klara ställnings-

taganden från domstolen om att konventionen kan ges effekt även i horison-

tella relationer.93 Vidare ska framhållas att även om Sverige inte har någon 

direkt skyldighet att följa Europadomstolens praxis i mål där staten inte är 

part är det i det närmaste påbjudet av subsidiaritets- och effektivitets-

principerna att Sverige rättar sig efter domstolens avgöranden.  

 

I brist på lagstiftning åligger det ytterst domstolarna att se till att enskilda 

garanteras ett effektivt rättighetsskydd enligt Europakonventionen, vilket 

också synes ha varit lagstiftarens mening.94 Att på ett principiellt plan helt 

utesluta möjligheten för enskilda att grunda ett skadeståndsanspråk mot en 

annan enskild direkt på Europakonventionen anser jag går emot 

                                                           
92 Jfr avsnitt 2.2.1. 
93 Jfr avsnitt 2.2.1 och däri gjorda hänvisningar.   
94 Jfr avsnitt 2.1.  
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subsidiaritetsprincipen och riskerar att utgöra en kränkning av artikel 13 

EKMR. 

 

5.2 Förutsebarhetskravets betydelse i 
fråga om enskildas 
skadeståndsansvar enligt 
Europakonventionen  

I NJA 2007 s. 747 anförde HD att även om domstolen hade kunnat ge Europa-

konventionen verkan mellan enskilda skulle det rättsstatliga kravet på förutse-

barhet under alla förhållanden utgöra ett hinder mot att ålägga enskilda ett 

skadeståndsansvar enligt konventionen. Jag anser dock att det kan diskuteras 

om förutsebarhetskravet verkligen bör tillmätas sådan avgörande betydelse.  

 

HD har visserligen rätt i att förutsebarhet har ett centralt värde i en rättsstat. 

Det är av stor betydelse för rättssäkerheten att domstolarna tillämpar lagen på 

ett lojalt och korrekt sätt. Förutsebarhet kan dock inte ses som det enda värde 

som rättsstaten ska skydda. Särskilt på den svenska skadeståndsrättens om-

råde visar utvecklingen i praxis på att HD vid flera tillfällen ansett att 

ändamålshänsyn och rättighetsskydd vägt tyngre än förutsebarhetskravet.95 

Av förarbetena till SkL framgår att skadeståndsrätten är tänkt att utvecklas 

genom praxis. Flera av våra allmänna skadeståndsrättsliga principer – som att 

skadestånd för ren förmögenhetsskada kan utdömas inte bara vid brottsliga 

handlingar utan även vid kvalificerat otillbörliga ageranden – framgår inte av 

lag utan enbart genom HD:s prejudikatbildning.  

 

Ska man ta fasta på HD:s stränga förutsebarhetskrav i 2007 års fall kan man 

fråga sig om det inte också borde strida mot detta krav att tolka svensk 

skadeståndsrätt fördragskonformt, vilket ofta leder till att lagtext och 

förarbetsuttalanden måste åsidosättas. Även här kan den enskilde riskera att 

                                                           
95 Se avsnitt 4 och däri gjorda hänvisningar.  
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åläggas ett, för denne, överraskande skadeståndsansvar. Detta följer exempel-

vis av NJA 2015 s. 899 där HD, utan lagstöd, uttalat att enskilda kan bli 

skadeståndsskyldiga för ren förmögenhetsskada som orsakats genom 

rättighetskränkande handlingar. Att en fördragskonform tolkning av Europa-

konventionen godtas medan en direkt tillämpning av konventionen avvisas 

kan från den enskildes synvinkel därmed ifrågasättas. 

 

Man kan emellertid fråga sig om det vore särskilt oförutsebart för den en-

skilde att åläggas skadeståndsansvar med direkt tillämpning av Europa-

konventionen. Andersson har här anfört att ytterligare försiktighet måste vid-

tas när enskilda blir involverade i tvister där internationell rätt tillämpas.96 

Det är visserligen sant att Europakonventionen i grunden är en internationell 

överenskommelse, men det är felaktigt att hävda att konventionen saknar för-

ankring i den inhemska rätten. Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag 

och därmed helt integrerad i den svenska rättsordningen. Nationella dom-

stolar bör rimligen ha samma skyldighet att tillämpa Europakonventionen och 

följa Europadomstolens praxis som de har att tillämpa andra lagar. 

 

Likväl kan det uppkomma situationer där det vore oförutsebart för enskilda 

att åläggas ett skadeståndsansvar med direkt tillämpning av Europa-

konventionen. Det händer att Europadomstolen gör en dynamisk tolkning av 

konventionens artiklar och samtidigt tar stora steg framåt i rättstillämpningen. 

Precis som Jonsson anfört anser jag att det är rimligt att en enskild inte hålls 

ansvarig retroaktivt för handlingar som Europadomstolen överhuvudtaget 

inte uttalat sig om vid tillfället då de vidtogs, men som domstolen i senare 

praxis ansett vara konventionsstridiga.97 En avvägning mellan förutsebarhet 

å ena sidan och ett effektivt rättighetsskydd å andra sidan måste göras i varje 

enskilt fall.  

 

                                                           
96 Se avsnitt 4. 
97 Jfr Jonssons resonemang i avsnitt 4.  
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HD:s resonemang innebär dock att det alltid skulle vara oförutsebart att 

ålägga enskilda ett skadeståndsansvar direkt på grundval av Europa-

konventionen, även då Europadomstolens praxis är klar och tydlig. Detta an-

ser jag är att utsträcka förutsebarhetskravets betydelse allt för långt.  

 

5.3 Sammanfattande slutsatser  

Genom denna analys har min avsikt varit att kritiskt granska de argument som 

i nationell rättspraxis lagts fram som stöd för gällande rätt. Jag menar att det 

går att kritisera det svenska rättslägets förenlighet med Europakonventionens 

grundläggande principer och Europadomstolens praxis. Dessutom anser jag 

att HD tillmätt förutsebarhetkravet för stor vikt i diskussionen om enskilda 

kan åläggas ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar enligt Europa-

konventionen.  

 

Jag ansluter mig därför till Södergrens och Jonssons slutsats om att det inte 

går att utesluta i alla situationer att Europakonventionen kan ges direkt hori-

sontell verkan. Det kan givetvis finnas fall då Europadomstolens praxis är allt 

för otydlig för att enskilda ska kunna åläggas ett utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar enligt Europakonventionen. För att de mänskliga fri- och 

rättigheterna ska få ett effektivt genomslag i svensk rätt bör dock en bedöm-

ning göras från fall till fall. Men att kategoriskt säga nej till att enskilda kan 

bli skadeståndsskyldiga enligt Europakonventionen är inte rätt väg att gå. 
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