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Skadestånd som medel för ersättning vid 

kränkningar av mänskliga rättigheter 
 

Jur.dr, forskare Suvianna Hakaletho-Wainio, Finland 

 

 

1 Utvecklingen av skadeståndsrätten och ersättande av kränkningar av 

mänskliga rättigheter 

I skötseln av förvaltningsuppgifter finns det konstant en risk att rättigheter - inbegripet 

mänskliga rättigheter - medvetet eller omedvetet åsidosätts. En kränkning av 

mänskliga rättigheter riktar sig inte enbart mot det omedelbara föremålet för 

kränkningen utan också mot hela samhällsordningen. Det är fråga om en kränkning av 

rättsstatens grundvalar. Möjligheten att få ersättning vid kränkningar av mänskliga 

rättigheter kan ses i samband med utvecklingen av skadeståndsrätten, där en 

skärpning av ersättningsansvaret har varit ett tydligt utvecklingsdrag. Efter att de 

nordiska skadeståndslagarna stiftades på 1970-talet har utvecklingen gått från 

speciallagar och rättspraxis mot ett allt mer täckande och strikt ersättningsansvar. 

Ersättningsansvar uppstår allt oftare oberoende av vållande och allt flera slags skador 

ersätts. I Europa har skadeståndsansvaret för utövare av offentlig makt skärpts under 

de senaste decennierna. Skadeståndsansvaret för en medlemsstat i EU-rätten liksom 

också statens ersättningsansvar vid kränkningar av mänskliga rättigheter kan ses som 

en del av denna skärpningsutveckling.  

Den möjlighet att få ersättning vid en kränkning av mänskliga rättigheter som 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna tillerkänner skakar den 

nordiska skadeståndsrättens traditionella grundvalar. Staternas attityd till ersättande av 

kränkningar av mänskliga rättigheter verkar ha ett samband med graden av stagnation 

i skadeståndsrätten. Godkännandet av det faktum att innehållet i den nationella 

skadeståndsrätten i fall som gäller kränkningar av mänskliga rättigheter inte längre 

enbart hör till staternas egen beslutanderätt, har hos oss i Finland gått långsamt. Det 

finns givetvis redan mycket att smälta i den nya synvinkeln. När man i 

skadeståndsrätten strävar efter att skydda intressena för medlemmarna i samhället, 

styr människorättsperspektivet uppmärksamheten mot rättigheterna hos den kränkte: 

syftet med de mänskliga rättigheterna är att skydda individen. Den traditionella 

modellen i skadeståndsrätten att upprätthålla en balans mellan verksamhetsfrihet och 

säkerhet fungerar inte som sådan i den typ av maktförhållanden som 

förvaltningsrättsliga rättsförhållanden utgör. Europakonventionens huvudsakliga syfte 

är att skydda individen från godtyckligt användande av offentlig makt.  

De stater som förbundit sig vid Europakonventionen är skyldiga att sträva 

efter att hindra kränkningar av mänskliga rättigheter, utreda påstådda kränkningar, 

stoppa uppdagade kränkningar och betala ersättning till den som kränkts eller 

kompensera kränkningen på något annat sätt. Syftet med ersättande av en kränkning 

är att på ett så bra sätt som möjligt återställa den situation som rådde före kränkningen 

(kompensation). De fördragsslutande staterna ska dessutom förhindra att nya, 

motsvarande kränkningar uppstår, t.ex. genom att korrigera rättsläget (prevention). 

Ersättningsarrangemangen i Europakonventionen har således i stor utsträckning 
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likartade mål som den nationella skadeståndsrätten. Liksom Mårten Schultz 

konstaterar skyddar man genom skadeståndsansvar också de mänskliga rättigheterna. 

När man ser skadeståndsrättens uppgift som att skydda olika rättigheter, verkar 

ersättandet av kränkningar av mänskliga rättigheter bygga på den allmänna 

värdegrunden i skadeståndsrätten.  

I linje med dagens tema koncentrerar jag mig i det följande på ersättandet av 

kränkningar. Jag lyfter fram två faktorer som enligt min mening utmanar den 

nationella skadeståndsrätten. Dessa är rättsskyddets effektivitet och ersättandet av 

immateriell skada. I båda fallen finns ett avgörande från Finlands högsta domstol, som 

jag refererar kort.  

 

2 Rättsskyddets effektivitet  

2.1 Rättsskyddet hos den enskilde i ett förvaltningsrättsligt förhållande  

 

Den förpliktelse som ingår i Europakonventionen att effektivt skydda genomförandet 

av de rättigheter som ingår i konventionen har lyft fram det förvaltningsrättsliga 

rättsskyddets brister i lagstiftningen i europeiska stater. T.ex. i Finland kan ett 

förvaltningsbesvär, en förvaltningsklagan eller en anmärkning inte leda till 

skadeståndsansvar för det allmänna, fastän det vore fråga om en skada som 

obestridligen orsakats av det allmänna. I finsk förvaltningsrätt har man hittills vant sig 

att tänka att ett konstaterande om förfarandets olaglighet skulle vara en tillräcklig 

påföljd för den som kränkts. Ersättande av skada har inte ens räknats som en del av 

det förvaltningsrättsliga rättsskyddet.  

I praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har 

effektivt rättsskydd fått en ny innebörd: rättsskyddet ska vara verkligt uttryckligen 

från den kränktes synvinkel. Det är fråga om en upplevelse av rättvisa. Fastän 

Europadomstolen kan anse att konstaterandet av en kränkning utgör tillräcklig 

kompensation, är detta i praktiken ovanligare än att ersättning utdöms. T.ex. i 

Europadomstolens domar mot Finland har ett konstaterande av en kränkning endast i 

några fall ansetts utgöra tillräcklig kompensation. Behovet av kompensation ska 

bedömas i förhållande till det effektiva rättsskydd som systemet med konventioner till 

skydd av mänskliga rättigheter eftersträvar. Möjligheten att få en penningersättning 

för en kränkning av mänskliga rättigheter är en indikation på att Europadomstolen 

tillämpar effektivitetsprincipen.  

 

2.2 Behovsprövning av ersättningen och skälig ersättning som element av 

effektivitetsprincipen 

 

Enligt artikel 41 i Europakonventionen ska en kränkning av mänskliga rättigheter 

ersättas bara i det fall att Europadomstolen anser det vara nödvändigt (if necessary). 

Det är fråga om en kompensation som är beroende av prövning. Denna utgångspunkt 

avviker från den nordiska skadeståndsdoktrinen där domstolarna inte har getts 

prövningsrätt i fråga om utdömande av ersättning, om förutsättningarna för 

ersättningsansvaret uppfylls. Om en kränkning av mänskliga rättigheter kan gottgöras 

effektivt på ett annat sätt behöver ersättning nödvändigtvis inte fastställas. 

Europadomstolen har i några fall ansett som tillräcklig gottgörelse det att kränkningen 
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har beaktats i straffmätningen. Ibland kan dock effektiviteten av rättsskyddet kräva att 

kränkningen ersätts i pengar. Medverkan av den kränkte kan också leda till att 

klaganden inte anses behöva någon penningersättning. Förståelsen av förutsättningen 

"if necessary" försvåras av Europadomstolens passivitet att ta ställning till varför 

fastställande av ersättning eller icke-fastställande av ersättning har ansetts vara 

nödvändigt.  

Ersättande av kränkningar av mänskliga rättigheter avviker i fråga om 

ersättningsbeloppet från den traditionella utgångspunkten i skadeståndsrätten 

såtillvida att ersättande av en kränkning av mänskliga rättigheter inte nödvändigtvis 

avser ersätta skadan i sin helhet, utan målet är att fastställa en skälig gottgörelse (just 

satisfaction). Till sitt belopp ska ersättande av en kränkning av mänskliga rättigheter 

inte vara större än vad som är nödvändigt för att uppnå en rättvis gottgörelse. 

Ersättningen ska reflektera den grad av olaglighet som hänför sig till kränkningen av 

mänskliga rättigheter. För att uppnå en tillräcklig preventiv verkan förutsätts dock att 

större ersättningsbelopp fastställs än vid skador som privata orsakat. 

Ersättningsbeloppet ska reflektera utgångspunkten i människorättssystemet om 

rättsskyddets effektivitet. 

 

2.3 Effektivt rättsskydd bara för vissa kränkta? 

 

Trots att Finland efter ikraftträdandet av Europakonventionen har slagit Sverige ett 

par gånger i finalmatchen i VM i ishockey, är vi i fråga om den rättsliga utvecklingen 

vana att komma ett par steg efter Sverige. Detta verkar också hålla streck när det 

gäller reglering av och rättspraxis i fråga om ersättande av kränkningar av mänskliga 

rättigheter. En lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) har sedan 

ingången av 2010 varit i kraft i Finland. Avsikten är att den ersättning som fastställs 

på grundval av lagen ska gottgöra den oro, osäkerhet och de andra jämförbara 

olägenheter som har orsakats till följd av dröjsmål vid rättegången.  

Det bör uppmärksammas att lagen endast gäller dröjsmål i rättegångar och 

inte alla kränkningar enligt artikel 6 i Europakonventionen. Detta trots att över 30 

procent av Europadomstolens fällande domar mot Finland har gällt någon annan 

rättighet som tryggas i artikel 6 än längden på förfarandet. Dessutom gäller lagen 

endast allmänna domstolars verksamhet. En enskild lag kan således inte uppfylla 

rättsskyddet effektivt, utom i fråga om en typ av kränkningar. Europakonventionen 

förpliktar dock att vederbörligen ersätta också alla andra kränkningar av 

Europakonventionen. I justitieministeriets utredning om en reform av 

skadeståndsansvaret för offentliga samfund, vilken utkom för ett år sedan, har jag 

föreslagit att man i skadeståndslagen inför en allmän bestämmelse om gottgörelse för 

kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter.  

 

2.4 Effektivt genomförande av mänskliga rättigheter: HD 2011:38 

 

I det färska avgörandet HD 2011:38 var det fråga ett yrkande på skadestånd på grund 

av att förundersökningen påstods ha varat oskäligt länge. Högsta domstolen 

konstaterade att det i den finska lagstiftningen inte ingår uttryckliga bestämmelser 

med stöd av vilka man kunde gottgöra en kränkning av mänskliga rättigheter på grund 

av en fördröjd förundersökning. Eftersom 22 § i grundlagen förutsätter att 
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lagtillämparen tolkar lagen på ett sätt som främjar de grundläggande fri- och 

rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, bedömde högsta domstolen huruvida den 

påstådda kränkningen av mänskliga rättigheter kunde bli ersättningsgill utifrån en mer 

grund- och människorättsvänlig tolkning av den finska skadeståndsrätten. Högsta 

domstolen hänvisade till avgörandepraxis från Europadomstolen i fråga om oskäligt 

lång förundersökning samt till förarbetena för den nya lagen om gottgörelse för 

dröjsmål vid rättegång. Enligt förarbetena har sådana situationer som motsvarar det 

aktuella fallet, dvs. där förundersökningen varar länge men åtal inte väcks, inte 

inkluderats i gottgörelselagens ersättningssystem av den orsaken att sådana situationer 

hade bedömts vara tämligen ovanliga. Däremot har inga objektiva grunder framförts 

enligt vilka rätt till ersättning inte skulle föreligga i sådana situationer.  

Enligt högsta domstolen motiverar kravet om ett effektivt genomförande av 

de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna en tämligen 

stark tolkning enligt vilken också förundersökningens oskäliga längd kan berättiga till 

ersättning på motsvarande sätt som vid dröjsmål i den egentliga rättegången. Högsta 

domstolen ansåg att det med tanke på partens rättssäkerhet inte var motiverat att rätten 

till ersättning på grundval av förundersökningens oskäliga längd skulle bero på om 

åtal i ärendet slutligen väcks eller inte. Högsta domstolen stannade därför för synsättet 

att det inte förelåg några hinder för ersättande av i åtalsskriften avsett lidande, om 

man hade slutit sig till att förundersökningen gällande A hade dröjt oskäligt länge. I 

avgörandet slöt man sig dock till att förundersökningen inte dröjt oskäligt länge, 

varför skadestånd inte utdömdes. Som finländsk rättsvetare gläder jag mig över det 

centrala budskapet i avgörandet, enligt vilket Finland är skyldigt att tillgodose de 

grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna effektivt på det 

nationella planet, vilket förutsätter att kränkningar mot dem ersätts, oberoende av om 

den finländska lagstiftningen föreskriver ersättning för den aktuella kränkningen eller 

inte.  

 

3 Ersättande av immateriella skador och skadeståndsansvarets gränser 

3.1 Europadomstolen har antagit ett omfattande skadebegrepp 

 

En undersökning av Europadomstolens praxis ger vid handen att den delen av domen 

som gäller själva ersättandet av kränkningen ofta är mycket kort. Fastställandet av 

ersättningen uppfattas som sekundärt i förhållande till det resonemang som gäller 

utredningen av förekomsten av en kränkning. I Europadomstolen väcker 

ersättningsdelen i anslutning till klagomål om brott mot de mänskliga rättigheterna 

vanligen ingen diskussion och föredragandens förslag godkänns ofta till denna del 

som sådan, enligt vad jag har hört. På det nationella planet blir vi däremot tvungna att 

överväga flera frågor som hänför sig till själva ersättandet av kränkningen, såsom 

vilka skador som ska ersättas och ett hurdant ersättningsbelopp som är lämpligt.  

I den nordiska skadeståndsrätten förhåller man sig återhållsamt till ersättande 

av immateriella skador. Europadomstolens praxis har gett ersättandet av immateriella 

skador en ny synvinkel: också sedvanliga negativa känslor (sorg, rädsla, oro, känsla 

av orättvisa, olägenhet, förödmjukelse, frustration, missnöje) kan berättiga ett 

skadeståndsyrkande om dessa känslor har orsakats av kränkningen av mänskliga 

rättigheter. Europadomstolen har kritiserats för att ge ett alltför brett innehåll till de 
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rättigheter som tryggas i Europakonventionen. Jag har talat om kränkningar av 

mänskliga rättigheter till flera instanser och i synnerhet ersättande av sådana skador 

av kränkningar av mänskliga rättigheter som faller utanför den traditionella 

skadeståndsdoktrinen verkar vara en fråga som är svår att acceptera. 

 

3.2 En människorättsvänlig tolkning av skadebegreppet: HD 2008:10 

 

I avgörandet HD 2008:10 var det fråga om kränkning av artikel 5 i 

Europakonventionen. Högsta domstolen hänvisade till ordalydelsen i artikeln, enligt 

vilken var och en som arresterats eller på annat vis berövats friheten i strid med 

bestämmelserna i artikeln ska ha "en verkställbar rätt till skadestånd". Avgörandet kan 

därför tolkas gälla främst kränkningar av artikel 5 och kan inte generaliseras till att 

gälla mer allmänt kränkningar av Europakonventionen. I fallet ålades staten ersätta 

käranden det lidande han orsakats av ett frihetsberövande som varat tre och ett halvt 

dygn som en följd av administrativa formaliteter. Lagen om ersättning av statens 

medel som till följd av frihetsberövande ska betalas till oskyldigt häktad eller dömd 

var på grund av vissa detaljer i fallet inte tillämplig. I allmänhet kan motsvarande 

rättskränkningar ersättas med stöd av den lagen. 

Det intressanta i fallet var högsta domstolens resonemang om ersättande av 

lidande. Högsta domstolen konstaterade att den vedertagna tolkningen av 

skadeståndslagen inte innehåller någon möjlighet att fastställa ersättning för lidande 

förutom då särskilda förutsättningar föreligger, vilket inte var fallet här. Högsta 

domstolen fäste uppmärksamhet vid att man i rättspraxis förhåller sig återhållsamt till 

ersättande av lidande utan uttryckliga bestämmelser i lag. När tanken dock i samband 

med stiftandet av skadeståndslagen varit att skadeståndsrätten ska utvecklas i 

växelverkan med rättsvetenskapen, ansåg högsta domstolen det vara nödvändigt att 

bedöma, huruvida ”den juridiska miljö som påverkar ersättningsgillheten av det 

lidande som frihetsberövandet orsakade väsentligen har förändrats efter att 

skadeståndslagen och den speciallag som bedömdes i fallet stiftades”. 

Högsta domstolen hänvisade till skyldigheten för det allmänna enligt 22 § i 

grundlagen att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga 

rättigheterna tillgodoses och påpekade att bestämmelsen kräver en lagtolkning som 

främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. 

Dessutom hänvisade högsta domstolen till kravet om effektiva rättsmedel inför 

nationella myndigheter i artikel 13 i Europakonventionen. Ersättande av lidande 

utdömdes inte med stöd av skadeståndslagen utan med stöd av Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundlagen. Från den nordiska 

skadeståndsdoktrinens synvinkel är det skadebegrepp som antagits i 

Europakonventionens tolkningspraxis omfattande. Ersättning kan fastställas för vilken 

reell förlust som helst.  

 

3.3 Mot en obehärskad utvidgning av ersättningsansvaret? 

 

Till grunderna för den skadeståndsrättsliga regleringen hör målet att se till att 

ersättningsansvarets omfattning hålls på en lämplig nivå. Det är fråga om tröskeln för 

tolerans av skador: hur mycket olägenhet måste man tåla utan möjlighet att få 



Suvianna Hakaletho-Wainio 

242 

 

ersättning. Ansvaret får inte vara för snävt. I synnerhet har man dock sett till att 

ersättningsansvaret inte utvidgas oregerligt. Men kan vi begränsa ersättande av 

kränkningar av mänskliga rättigheter? Måste vi tåla kränkningar av mänskliga 

rättigheter till en viss gräns? 

När kränkningar allt oftare ersätts på det nationella planet, torde en 

linjedragning vara att vänta om vilka och hur allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter som ska ersättas. Är alla artiklar i Europakonventionen förknippade med en 

möjlighet att få ersättning? Måste kränkningen uppnå en viss grad av allvar innan den 

ersätts? Det ersättningsansvar som hänför sig till kränkningar av mänskliga rättigheter 

kan framträda som ett hot mot strävan att hålla i styr ersättningarna i synnerhet för 

immateriella skador liksom också i fråga om det ersättningsansvar som följer vid 

kränkningar av olika andra centrala rättigheter. 

Utanför dagens rubrik faller bl.a. den intressanta frågan om hur vi borde 

skydda de rättigheter som tryggas i andra internationella överenskommelser om 

mänskliga rättigheter som vi godkänt - t.ex. konventionen om barnets rättigheter - mot 

kränkningar. På den uppmärksamhet som Europadomstolen fått inverkar i praktiken i 

betydlig grad dess system för enskilda klagomål, vilket i en internationell jämförelse 

anses som det mest effektiva övernationella övervakningsmekanism för mänskliga 

rättigheter. Är t.ex. vi i Norden inte redo att skydda de rättigheter som tryggats 

individer i andra konventioner som skyddar mänskliga rättigheter därför att de saknar 

en motsvarande övervakningsmekanism? Eller är det så att ersättande av kränkningar 

enligt Europakonventionen också leder till ersättande av kränkningar av andra 

mänskliga rättigheter? 

Ersättningsanspråk som grundar sig på kränkningar av mänskliga rättigheter 

har sagts utgöra något slags förklädd grupptalan: i allmänhet är den kränkning som 

utgör grunden för ett anspråk inget enskilt fall utan det kan förekomma hundratals 

eller till och med tusentals liknande fall. Kommer ersättandet av kränkningar av 

mänskliga rättigheter att leda till en flodvåg av käromål i de nordiska samhällena, där 

man lärt sig kräva sina rättigheter? 

Anspråk på ersättning för kränkningar av mänskliga rättigheter riktas till 

myndigheter. Detta innebär att ersättningen betalas ur samhällets medel. En 

begränsning av offentliga samfunds ersättningsansvar är motiverad bl.a. av 

ekonomiska synpunkter. Å andra sidan kan man lyfta fram den franska idén om 

samhällets skyldighet att bära den börda som dess verksamhet orsakar medlemmarna. 

Ersättande av kränkningar av mänskliga rättigheter kan också utmana 

ersättningsbeloppen: att en ersättning som betalas från offentliga medel borde vara 

mer anspråkslös än i genomsnitt är en främmande tanke för utgångspunkterna i 

skadeståndsrätten och människorättsjuridiken. I synnerhet när man beaktar att 

Europadomstolen betonar rättsskyddets effektivitet och den preventiva effekten av 

ersättande av kränkningar kan man motivera ett synsätt, enligt vilket betoningen av 

rättsskyddets effektivitet för den enskilde borde synas i de ersättningsbelopp som 

gäller kränkningar av mänskliga rättigheter. 

 

4 Till sist 

Från nationalstatens synvinkel företräder Europadomstolen en utomstående europeisk 

instans som har exponerat de problematiska drag i det nationella systemet, vilka man 



Skadestånd som medel för ersättning vid kränkning av mänskliga rättigheter 

 

243 

 

inte inne i systemet själv har upptäckt. De mänskliga rättigheterna har i 

skadeståndsrätten infört element som är främmande och oförutsägbara med tanke på 

rättsområdets tradition. Problemen kan hoppa fram som den gubbe i lådan som 

Thomas Wilhelmsson lanserade i samband med tillämpningen av EG-rätten i slutet av 

1990-talet. Statens skyldighet att ersätta kränkningar av mänskliga rättigheter har 

åtminstone i Finland - eventuellt också i andra nordiska länder - varit en sådan gubbe i 

lådan, vars beteende man inte tillsvidare behärskar.  

Jag anser att den grundläggande tanken i fråga om ersättande av kränkningar 

av mänskliga rättigheter på det nationella planet kan sammanfattas på följande sätt: 

behandlingen av en kränkning av mänskliga rättigheter och slutresultatet ska i det 

nationella förfarandet vara minst lika effektivt som bestämmelserna i 

Europakonventionen och Europadomstolens tillämpningspraxis kräver. De 

fördragsslutande staterna kan givetvis på det nationella planet tillhandahålla ett mer 

omfattande och mer effektivt skydd än vad Europakonventionen erbjuder.  

Till sist kan jag inte låta bli att påpeka att Mårten Schultz och jag i våra 

anföranden inte alls problematiserat frågan om huruvida det överhuvudtaget alls är 

fråga om skadeståndsrätt vid ersättningar av kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Kunde det vara möjligt att beskriva det ersättningssystem som grundar sig på 

Europakonventionen närmast som ett arrangemang för gottgörelse i anslutning till en 

internationell överenskommelse som kan hållas isär t.ex. från skadeståndsrättens 

allmänna läror? Också denna fråga kan ni ärade publik ta ställning till i den 

förhoppningsvis livliga och inspirerande debatten. 




