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Debattledaren, Altingets Ombudsman Tryggvi Gunnarsson, Island, hälsade alla 

välkomna, redogjorde för mötets tema och lämnade, efter en kort presentation av 

referenten, över ordet till denne.  

 

Referenten, Professor Mårten Schultz, Sverige, inledde med en kort genomgång av 

huvudpunkterna i sitt referat med följande tillägg. I svensk rätt har skyddet för 

mänskliga rättigheter traditionellt betraktats som en offentligrättslig angelägenhet, om 

det har betraktats som en ”angelägenhet” över huvud taget. Frågeställningar rörande 

mänskliga rättigheter har ansetts vara en del av den konstitutionella rätten men den 

offentliga rätten har – i Norden i sin helhet och i Sverige i synnerhet – präglats av en 

skepsis mot rättighetsargument. Skepsisen mot rättighetsargument i svensk rätt är i 

hög grad sammanhängande med arv från Uppsalaskolan. Skepsisen mot 

argumentationsformen är en teoretiskt hållen tes som har sin bakgrund i 

Uppsalaskolans närmast filosofiska program. Det här har jag utvecklat närmare i en 

artikel som kommer att publiceras i Svensk Juristtidning under hösten 2011.  

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (i referatet konventionen eller Europakonventionen) 

införlivades i svensk rätt på 1990-talet i samband med inträdet i det som numera utgör 

Europeiska Unionen. Europakonventionen är enligt svensk rätt numera lagfäst (genom 

SFS 1994:1219). Redan tidigt uppstod frågan om det då går att använda sig av 

Europakonventionen som lagstöd för att utdöma skadestånd i svensk domstolsprocess. 

Det första tecknet på att Högsta domstolen var villig att acceptera 

Europakonventionsargument som grund för skadestånd kom i ett avgörande år 2003 

(NJA 2003 s. 217). Därefter har utvecklingen i domstolarna gått mot en acceptans av 

Europakonventionsargument inom civilrätten. Det är en fascinerade och positiv 

utveckling.  

Domstolarnas utvecklande av rättighetsbaserad skadeståndsrätt resulterade i 

att en utredning tillsattes. Utredningen presenterade sina resultat i slutet av 2010 

(SOU 2010:87). En sak som borde diskuteras mer, och som utredningen inte 

diskuterar tillräckligt, är preskriptionsfrågan. När det gäller grundläggande mänskliga 

rättigheter, och särskilt när dessa har kränkts på ett mer omfattande sätt, uppfattas 

preskriptionsinstitutet ofta som allt för hårt. I den amerikanska diskussionen dyker det 

med jämna mellanrum fortfarande upp – för att ta ett exempel – skadeståndsfrågor 

som går hela vägen tillbaka till när slavar fördes från Afrika till bland annat USA. I 

svensk rätt har lagstiftaren ad hoc utvecklat ersättningslösningar för olika former av 

kränkningar som har uppfattats som allvarliga, när den vanliga skadeståndsrätten inte 

har räckt till. Till exempel när det gäller steriliserande av psykiskt sjuka människor 
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upprättades särskilda ersättningssystem trots att allmän preskription redan hade inträtt. 

Ett nyare exempel på det är den utredning som pågår gällande ersättning till 

vanvårdade barn.  

Högsta domstolen har under sommaren 2011 beviljat prövningstillstånd i två 

fall beträffande ersättningsbeloppen för konstaterade kränkningar av artikel 6 i 

Europakonventionen. Hur högt skadestånd ska en kränkning av Europakonventionens 

mänskliga rättigheter medföra? Den frågan är fortfarande öppen. Här har vi dessutom 

lite vägledning från Europadomstolen att gå på.  

 

Korreferenten, jur.dr. forskare Suvianna Hakalehto-Wainio, Finland inledde med en 

kort genomgång av huvudpunkterna i sitt korreferat med följande tillägg. I Europa har 

skadeståndsansvaret för utövande av offentlig makt skärpts under de senaste 

decennierna. Möjligheten att få ersättning vid kränkning av mänskliga rättigheter 

skakar den nordiska traditionella skadeståndsrättsliga culpaprincipen. Attityden till 

ersättning av kränkningar verkar ha ett samband med en stagnation av 

skadeståndsrätten. Det finns givetvis redan nu mycket att smälta ur denna synvinkel. 

När skadeståndsrätten strävar efter att skydda samhällsmedlemmarnas intressen 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 individens frihet och 

säkerhet – fungerar inte som sådan i det sorts maktförhållande som återfinns i 

förvaltningsrätten.  

Förpliktelsen att effektivt säkerställa implementeringen av de rättigheter som 

ingår i konventionen har lyfts fram. Det förvaltningsrättsliga rättsskyddets brister i 

lagstiftningen i europeiska stater. I finsk förvaltningsrätt har man hittills vant sig vid 

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

påföljd för den som har blivit kränkt. Ersättande av skada har inte räknats som en del 

av det förvaltningsrättsliga rättsskyddet. I enlighet med praxis från Europadomstolen 

har begreppet effektivt rättsskydd fått en ny innebörd; rättsskyddet ska vara verkligt 

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

Även om Europadomstolen kanske anser att ett konstaterande av en kränkning i sig 

utgör tillräcklig kompensation, så är det i praktiken mer ovanligt att underlåta att 

utdöma ersättning. 

I de nordiska rättssystemen finns det även andra viktiga rättigheter som inte 

skyddas med hjälp av ett skadeståndsansvar. Enligt referentens första tes är 

skadeståndsrättens primära syfte att skydda våra grundläggande mänskliga rättigheter. 

Jag delar den uppfattningen, men även andra mycket viktiga rättigheter borde skyddas 

effektivt. Utan verkligt rättsskydd är rättigheterna inte alls rena rättigheter. 

 

Professor Ulf Bernitz, Sverige: Jag vill börja med att understryka att det finns två 

grundläggande synsätt. Det ena utgår från skadeståndsrätten och det andra utgår från 

hur Europakonventionens regler ska ges skydd. Det centrala, sett ur 

Europakonventionens synvinkel, är att det finns ett effektivt rättsskydd; med andra 

ord att det finns rättsmedel tillgängliga för den enskilde. Det är inte alls nödvändigt att 

det är skadeståndsersättning utan det kan röra sig om rätten att överklaga; det vill säga 

att man över huvud taget har rätt att föra talan i domstol, att man har tillgång till olika 

processuella möjligheter etc. Det kan även vara så att det ska finnas möjlighet för 
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domstolen att kunna beivra en pågående kränkning. Det kan gälla att förelägga ett 

förbud eller åläggande vid vite för att få en pågående verksamhet att upphöra. Man 

måste se detta med skadestånd i perspektivet av att det är ett sätt att komma tillrätta 

med rättighetskränkningen och i vissa fall kan tillrättakommandet ske i kombination 

med andra rättsmedel.  

Jag vill även peka på att en snabb utveckling är på gång vad gäller 

Europeiska unionens nya rättighetsstadga, som är omedelbart bindande för de tre 

nordiska länder som är medlemmar i Europeiska unionen. Rättighetsstadgans 

bestämmelser har i praktiken ställning som fördragsregler. De tillhör Europeiska 

unionens främsta rättskälla; primärrätten. I stadgan återfinns praktiskt taget allt som 

finns i Europakonventionen men även åtskilligt mer.  

I dagsläget är det många rättsfall på väg till Europeiska unionens domstol 

som berör räckvidden av rättighetsstadgan. Rättigheterna måste alla utgöra unionsrätt 

i någon mening för att stadgan ska vara tillämplig och givetvis uppkommer även olika 

frågor kring vad kravet på effektiva rättsmedel innebär. Europeiska unionens domstol 

brukar vara handfast i sina krav. Vi kommer att veta mer om cirka två år. Vi kommer 

då att få en situation där det finns två olika rättighetssystem och i praktiken kommer 

det system som erbjuder starkast skydd ta över. Skulle i vissa fall ett nationellt 

rättighetssystem vara starkt får vi tre system att ta hänsyn till.  

 

Professor, f.d. justitieråd Bertil Bengtsson, Sverige: I mycket kan jag hålla med 

Mårten Schultz. Det är alldeles riktigt att utvecklingen går mot en mer 

rättighetsinriktad skadeståndrätt. Frågan är om detta är någon vinst, i varje fall från 

rättsteknisk synpunkt – man anlägger ju gärna sådana krassa synpunkter när man 

sysslar med lagstiftning. Europakonventionen är inte mycket att ha som 

skadeståndslagstiftning eftersom den i första hand har helt andra syften – en 

skadeståndslag skulle aldrig formuleras på det viset. Frågan är om det inte ställer till 

en förfärlig oreda om vi nu släpper culpaprincipen och dömer ut skadestånd vid alla 

möjliga kränkningar av rättigheter. Detta har redan vållat Högsta domstolen vissa 

bekymmer. Allra värst blir det om man skulle göra enskilda ansvariga på grund av 

kränkningar av rättigheter – alltså den horisontella lösning som Högsta domstolen 

avvisar men som förordas på sina håll. 

Referenten talar liksom andra om mänskliga rättigheter i allmänhet, som om 

det vore precis samma typ av rättigheter. Vad man siktar på är förstås i första hand de 

verkligt angelägna mänskliga rättigheterna. Problemet är att man samtidigt får med en 

del andra rättigheter av oklart innehåll och delvis mera omstritt slag. Skadestånd 

skulle kunna krävas så snart det är fråga om bristande ”respekt för egendom” enligt 

Europakonventionen. Det kan ställa till stora svårigheter för domstolar och andra att 

bedöma. Ungefär detsamma gäller en del andra rättigheter, t.ex. skyddet för 

familjelivet. Tanken att låta skadestånd utgå vid olika rättighetsöverträdelser är 

tilltalande och vi rättsvetenskapsmän är ofta förtjusta i att dra upp sådana här stora 

perspektiv och förorda radikala ändringar av rättsläget. Risken är att någon bryr sig 

om vad vi säger. Att genomföra sådana här tankar kan bli bekymmersamt i praktiken.  

Om det blir aktuellt vill jag i alla händelser betona en särskild synpunkt. Den 

rättsutveckling som referenten talar om är på många sätt tilltalande, men ska den 

lämnas åt domstolarna? Det går inte att komma ifrån att det då blir punktreformer som 

inte alltid hänger ihop systematiskt; det är inte lätt att utforma prejudikat så att de 
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bildar ett konsekvent och överskådligt system. Vad man kunde hoppas på är snarare 

att lagstiftaren tar tag i de frågor som verkligen är angelägna. Då blir det mindre 

komplicerat att genomföra en reform som inspireras av Europakonventionen och 

Europadomstolens avgöranden. Då undviks besväret med att tolka en svåröverskådlig 

rättspraxis från Europadomstolen och Högsta domstolen, och då kan man på ett 

genomtänkt sätt få in det nya rättighetstänkandet i skadeståndsystemet. Det uppstår 

naturligtvis problem även då, men de blir nog mindre än om domstolarna får fria 

händer att tillämpa ett rättighetstänkande i varje given situation. 

 

Professor Lars Bo Langsted, Danmark: Det er jo nogle meget store emnekredse i 

virkeligheden. Mårten Schultz var helt rigtigt inde på, at erstatningsretten er 

oprindeligt privatretlig. Det var om krav private rejste mod hinanden, når de krænkede 

hinanden, og det offentlige var ikke involveret. Det vil sige at erstatningsretten er 

udviklet til at håndtere privates krænkelser overfor private. Det er det ene 

udgangspunkt. Det andet udgangspunkt, det er konventioner, og nu er jeg meget, 

meget langt fra at være folkeretsekspert, men så vidt jeg ved, er konventioner noget, 

der forpligter stater i forhold til hinanden. Forpligter mere eller mindre.  

Menneskerettighedskonventionen forpligter mere og jeg ved godt, at den er 

blevet inkorporeret i nationale lovgivninger rundt omkring og det er vældig positivt, 

men udgangspunktet er, at det er staten, der er forpligtet. Dertil kommer at 

menneskerettigheder jo dybest set handler om, at man ønsker at beskytte individet 

mod en overmægtig, almægtig statsmagt, som vil kunne misbruge sin magt i forhold 

til den enkelte. Derfor er det nødvendigt at beskytte individet via 

menneskerettighederne. Det er så det tredje udgangspunkt. Og så har vi så nogle 

tanker om, at vi burde have en virkning, hvor private overfor andre private skulle 

kunne påberåbe sig, at deres menneskerettigheder er blevet krænket. Men private er jo 

– teoretisk i hvert fald – ligestillede. Systemerne passer således meget dårligt til 

hinanden. Det var min første tanke. Min næste tanke var, at vi jo samtidig har et 

samfund, hvor der sker udviskning mellem det offentlige og det private, i form af at 

noget, vi normalt betragter som offentlige opgaver, bliver udliciteret til private. 

Forestiller man sig at fængselsvæsenet bliver udliciteret i Norden – det er det i 

England i et vist omfang – ja så vil det være private virksomheder, der driver 

fængselsvirksomhed og da vil man jo i en sådan situation sagtens kunne forestille sig 

egentlige krænkelser af menneskerettighederne, som er begået af private. Så ad den 

vej vil man givetvis kunne forestille sig både situationer, hvor spørgsmålet vil blive 

rejst, og vel egentlig også situationer, hvor det kan være rimeligt at kunne påberåbe 

sig menneskerettighederne.  

Det med forældelse, det er rigtigt, det er naturligvis også et problem. Vi 

havde i Danmark for ca. 10 år siden en retssag, hvor en masse arbejdere var blevet 

syge af at arbejde med et farligt stof. Det var de blevet – jeg tror det var 25 år tidligere 

– det var en sygdom, der langsomt udviklede sig og forældelsesfristen i Danmark var 

dengang 20 år. Højesterets dommere kiggede på hinanden og sagde: det er ikke 

rimeligt, at vi har en forældelse på 20 år i denne her situation, og derfor så finder vi en 

fornuftig begrundelse for at man alligevel kan rejse sagen. Og det er jo den måde 

domstolene også i konkrete sager skaber kasuistisk ret på godt og ondt. Det afbøder 

nogle gange urimeligheder i lovgivningen. Den danske forældelseslov er nu blevet 

lavet om, så vi har fået meget klare regler for forældelse efter henholdsvis 3 år og 10 
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år, lige bortset fra sager om sygdom, der er en 30 årig forældelse, og hvis det er 

sygdom, der er fremkaldt ved erhverv, ved arbejde, så er det uforældeligt. Det er sket 

uden man har involveret menneskerettighedsbetragtninger.  

Til oplysning – og her vil jeg meget gerne korrigeres af de andre danske 

tilhørere – jeg mener ikke, at vi har nogen fældende danske erstatningsretlige 

afgørelser, alene under henvisning til, at der er sket en krænkelse af 

menneskerettighedskonventionen.  

 

Professor Palle Bo Madsen, Danmark: Jeg vil gerne supplere med et par 

bemærkninger om dansk retspraksis vedrørende erstatning for 

menneskerettighedskrænkelser. Der foreligger mig bekendt kun tre trykte domme fra 

Danmark, hvor sagerne har været procederet på menneskerettighedskonventionen som 

direkte erstatningsgrundlag. Den ene, som er den ældste, er en Vestre Landsret dom, 

som rent faktisk anerkendte erstatning baseret direkte på en krænkelse af 

menneskerettighedskonventionen. Men det var et særligt tilfælde, for det drejede sig 

om en krænkelse af artikel 5, som handler om ulovlig frihedsberøvelse, og netop 

denne bestemmelse er i modsætning til artikel 13 og 41 en materiel erstatningsregel. 

Da konventionen samtidig er inkorporeret i dansk ret ved lov, og derfor gælder som 

en dansk lov, så kunne lige præcis den bestemmelse selvfølgelig udgøre en 

erstatningshjemmel. De to andre sager, som er blevet procederet på, at man skulle 

have erstatning ud fra synspunkter hentet i menneskerettighedskonventionen, 

handlede begge om forhold, der faldt uden for de bestemmelser i konventionen, som 

blev påberåbt, og allerede derfor førte de ikke til en domfældelse. Disse domme kan 

af samme grund ikke sige noget som helst om, hvordan danske domstole i givet fald 

ville forholde sig til en erstatning baseret direkte på art 13 eller 41, hvis der forelå en 

situation, som faldt ind under de to bestemmelser, og Menneskerettighedsdomstolen 

forventeligt ville have tilkendt erstatning. Den sidste af dommene angik ikke det 

offentliges eventuelle ansvar, men handlede om en privatpersons eventuelle 

erstatningsansvar over for en anden privatperson, altså spørgsmålet om såkaldt 

horisontal virkning eller Drittwirkung, og der sagde den danske Højesteret, 

fuldstændig på samme måde som den svenske Högsta domstolen også har sagt, at man 

ikke kan støtte et sådant horisontalt krav på menneskerettighedskonventionen. Så på 

dette punkt er der harmoni mellem dansk og svensk praksis. Men den danske praksis 

på dette område er altså meget, meget sparsom, og vi ved faktisk ikke i dag, om den 

Danske Højesteret ville nå til det samme resultat som den svenske Högsta domstolen i 

Lundgren-dommen, hvis den fik forelagt et tilsvarende spørgsmål om mere generelt at 

acceptere en konventionskrænkelse som erstatningsgrundlag uden klar støtte i national 

lov. Så vi afventer stadig at få nogle sager ført for danske domstole, som kan fortælle 

lidt mere om, hvordan vores Højesteret ville håndtere den situation.  

 

Høyesterettsdommer Hilde Indreberg, Norge: Jag har dessvärre inte förberett en 

redogörelse av den norska praxisen men kan i vart fall bekräfta att det finns domar 

från den norska Høyesterett kring hur man dömer ut ersättning baserat på artiklarna 5 

och 13. Det gäller även skador av icke-ekonomisk karaktär. Mer vanligt blir det att 

Høyesterett konstaterar att det har skett en kränkning och att själva konstaterandet är 

tillräckligt för att det ska uppfylla artikel 13 i Europakonventionen. I straffrätten är det 

vanligt att ge straffrabatt istället för att ge ersättning.  

http://www.domstol.no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/
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Kst. Lagdommer Stig Harald Solheim, Norge: Jag kan ansluta sig till den andre norske 

representanten när det gäller det norska systemet men vill precisera att 

utgångspunkten för artikel 41 inte är ersättning. Utgångspunkten är naturell restitution 

(gjenopprettelse). Det är viktigt att ha det i åtanke när man pratar om kränkning av 

mänskliga rättigheter. Det är inte alltid beloppet som är det viktigaste utan det att man 

får principiellt ”satt på spisen” att det har skett en kränkning; att det synliggörs att 

staten har gått utöver sina kompetensgränser.  

I domen som blev refererad (NJA 2009 s 463) konstaterades att kommunerna 

svarar direkt för begången kränkning av Europakonventionen. I domen Vangen 

Eiendom mot Trondheim kommune (Rt.2010 s. 291) kom man fram till det motsatta 

resultatet i Norge. Där har man sagt att en kommun inte svarar direkt för kränkningen. 

Då må man eventuellt söka staten för statens ansvar för kommunens kränkning.   

 

Tryggvi Gunnarsson började med att lämna en kort redogörelse för utvecklingen på 

Island och tillade följande. På Island fanns det tidigare ett system där 

domarefullmäktige kunde avgöra rättssaker. Detta kom att bli föremål för 

Europadomstolens prövning som ansåg att det inte kunde stå i överensstämmelse med 

artikel 6 i Europakonventionen. Under min tid som advokat hade jag ett fall som 

relaterade till detta. Klienten hade efter ett fastighetsköp inlett en rättstvist avseende 

fel i fastighet. Målet avgjordes av domarefullmäktige. Domen överklagades till 

Islands Hæstiréttur som återförvisade målet på den grunden att det var 

domarefullmäktige som hade dömt i saken.  

Kunde klienten få ersättning för den omkostnad som han hade haft för att 

föra sin talan inför domarefullmäktige om domstolen inte hade varit behörig att döma 

i sak? Med anledning av denna fråga lämnade jag in en stämningsansökan och yrkade 

ersättning för klientens omkostnader. Som grund för talan åberopades i första hand 

obligatoriskt ansvar och i andra hand culpaansvar. I juni 1998 (Målnr. 418/1997) kom 

avgörandet från Islands Hæstiréttur, och jag fick medhåll men Hæstiréttur hänvisade 

istället till Europakonventionen och den isländska grundlagen. Hæstiréttur menade att 

staten har en skyldighet att se till att rättskipningen tar i beaktande de rättigheter som 

följer av Europakonventionen och den isländska grundlagen. Detta är kanske den 

första och enda domen där en högsta domstol i Norden pekar direkt på 

Europakonventionen som rättsliga grund för skadestånd.  

 

Professor, dr.jur Mads Bryde Andersen, Danmark: Jeg har en enkel bemærkning til 

referentens pointe om, at menneskeretsdomstolens ”overload” skulle give de nationale 

domstole en slags pligt til at videreudvikle domstolens praksis. Efter min opfattelse er 

der flere væsentlige grund til ikke at følge dette forslag. For det første har domstolen 

aldrig fuldt en strikt linje i sin egen praksis. Den har tilmed i flere domme udtalt, at 

den ikke føler sig forpligtet af sin tidligere praksis. Og ofte har den afsagt domme i 

direkte modstrid med konventionens ordlyd. Det har Danmark bl.a. måttet sande i en 

sag, hvor vi ansås at have krænket konventionens artikel 11. Den handler som bekendt 

om den positive foreningsfrihed. Ikke desto mindre fandt domstolen i en dom af 11. 

januar 2006, at artikel 11 – i strid med ordlyden og i strid med domstolens tidligere 

praksis – også gav hjemmel for en negativ foreningsfrihed. Når menneskerets-

domstolen dermed selv markerer, at man ikke kan regne med dens praksis, ville det 



Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter  

 

251 

 

være mærkeligt om de nationale domstole skulle forsøge at fortsatte ud af et spor, hvis 

retning man altså ikke kender. 

Det ligger klart, at menneskeretsdomstolen har bragt sig selv i ulykke med 

det workload, som referenten påpeger. Hovedårsagen til dette workload er, at 

domstolen har fulgt en ekspansiv linje, der har inciteret enhver, der ikke har fundet 

hjemmel for en ret i national ret, til at prøve lykken ved menneskeretsdomstolen. 

Domstolen burde snarere forholde sig til det utvetydige signal, der udgår fra de 

politikere som har sat den i verden, når disse politikere tilsyneladende ikke er 

indstillet på at tildele den flere resurser i den vanskelige situation, domstolen har bragt 

sig i.  

Man bør helt generelt være forsigtig med at tillade domstole at bedrive 

politik. Europæiske dommerne er ikke på valg. Derfor har vi tradition for kun at 

overlade dem snævert afgrænsede beføjelser til at ”skabe ret” (og dermed, i en vis 

forstand, bedrive politik). Når en sådan retsskabende virksomhed overlades 

domstolene, søger de normalt at skabe forudsigelighed i retsanvendelsen. På det 

erstatningsretlige område er det f.eks. sket ved udvikling af en række faste og 

veletablerede retsprincipper. 

Sådanne retsprincipper kan vanskeligt udvikles af menneskeretsdomstolen. 

Et af problemerne ligger her i, at dens kamre (bortset fra landerepræsentanten) sam-

mensættes af dommere fra andre retssystemer end det, der har givet anledning til 

klagen. Dermed adskiller menneskeretspraksis sig fundamentalt fra anden dommer-

skabt ret, der udvikles af dommere med rødder i det retssystem, hvor deres domme 

senere skal stå deres prøve. Disse dommere vil som led i deres retsanvendelse indgå i 

en dialog med de juridiske miljøer og ofte også med de aktører, som tager del i 

retssystemet. Skulle praksis bevæge sig i en retning, der møder modstand i det 

politiske system, kan lovgivningen ændres. Dermed sikres en kontrol med dommernes 

retsskabelse. En sådan kontrol er den europæiske menneskeretsdomstol ikke genstand 

for. 

Derfor tilslutter jeg mig de indlæg, som har argumenteret imod den 

ekspansive virksomhed, som menneskeretsdomstolen har ført gennem de seneste år. 

Det ville være en ulykke, om denne praksis så at sige skulle ”blåstemples” i kraft af en 

horisontal anvendelse af konventionen på det erstatningsretlige område. 

 

Tryggvi Gunnarsson: Må vi också tänka på att vi kanske har kommit till en utveckling 

där Europakonventionen som en internationell konvention inte bara är en förpliktelse 

för staten. Konventionen har status som lag i alla nordiska länder. På bland annat 

Island samt i Finland och i Sverige har själva texten i människorättskonventionen 

tagits in i grundlagen. I Norge har vi fått särskilda regler om direkt förpliktelse för 

staten och folket till internationella konventioner, såsom människorättskonventionen. 

Vi står inför en utveckling där nationellt rättsbruk inte bara är ett spörsmål om 

Strasbourg. Vi står inför en förändrad situation i våra egna länder där folken är 

bundna av Europakonventionen.  

  

Lovrådgiver Arnulf Tverberg, Norge: Hvorfor skal egentlig begrepet 

menneskerettigheter være et avgjørende kriterium for retten til erstatning, slik at en da 

får erstatning på særlige – gunstige – vilkår? Dels ville en gi erstatning i for mange 

tilfeller. Det er ikke alltid slik at krenkelser at menneskerettigheter har en slik styrke 
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at de fortjener særskilt erstatningsrettslig behandling. Dels ville det dermed oppstå en 

forskjellsbehandling i forhold til andre typer krenkelser som kan være like alvorlige 

som krenkelser av menneskerettigheter, men som ble stilt dårligere erstatningsrettslig. 

Sett fra erstatningsrettens ståsted, som er bygd på visse alminnelige prinsipper, er 

dette en uheldig løsning. Sett fra statens og politikernes ståsted er det også en uheldig 

løsning at visse grupper uten videre blir satt i en særlig gunstig stilling 

erstatningsrettslig. Det alminnelige erstatningsrettslige systemet innebærer allerede 

tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta hensynet til ulike krenkelsers karakter, uavhengig 

av om disse bærer merkelappen ”menneskerettighetssbrudd” eller ikke.  

Det kan også spørres om rett til erstatning etter en særordning kun skulle 

omfatte krenkelser av den europeiske menneskerettskonvensjonen eller om den skulle 

omfatte krenkelser av alle menneskerettigheter.  

 

F.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Sverige: Jag hade glädjen att få leda den 

utredning som referenten tog upp (SOU 2010:87) i sitt anförande och vill säga ett par 

ord i anslutning till det. Rubriken för utredningens arbete var att hantera den 

skadeståndsrättsliga fråga som Högsta domstolen egentligen hade löst. Utredningen 

såg det som en viktig pedagogisk uppgift att bredda perspektivet till att handla om 

skadestånd som ett av flera medier. Gottgörelse är nyckelordet här. Artikel 13 är inte 

en skadeståndsregel utan en regel som ska garantera gottgörelse. Gottgörelse kan ske i 

många olika former som här har nämnts och i betänkandet gjordes det ett försök att 

illustrera och beskriva alla de olika metoder som finns. Utredningens uppgift var 

naturligtvis att vara konventionslojal, men den var även att söka vara lojal med den 

praxis som Högsta domstolen hade utvecklat och att finna en linje som inte innebar att 

den utveckling som Högsta domstolen hade inlett stramades åt. Samtidigt skulle 

utredningen inte heller lämna fältet fritt och dra iväg till en utveckling som en del 

talare här har varnat för. Därför försågs den bestämmelse som utredningen föreslog i 

skadeståndslagen med ett nödvändighetsrekvisit. Det ska vara nödvändigt att utge 

skadestånd för att så ska ske och det är utifrån Europakonventionens artiklar och 

Europadomstolens praxis som konstaterandet kan göras att det är nödvändigt att 

skadestånd utgår. I annat fall kan andra former av gottgörelse användas.  

 

Professor Kåre Lilleholt, Norge: Frå eit privatrettsleg perspektiv stiller eg meg noko 

undrande til dette. Står skadebot for brot på menneskerettar i ei særstilling, eller er 

slikt ansvar berre ein del av det meir generelle rettssystemet? Eg viser til det Ulf 

Bernitz sa om EU-retten. Menneskerettane kjem i same stilling, og EU-retten er da 

også prega av dei nye reglane om fundamentale rettar.  

Ser vi på forholdet mellom individ og stat, har vi høyrt at det på 

straffeprosessens  område kan gjevast skadebot for brot på reglar som er påverka av 

menneskerettane. I forholdet mellom private kan skadebotansvar oppstå mellom anna 

ved brot på konkurransereglane i EU-retten. Er ikkje skadebotansvaret berre ei følgje 

av at den materielle retten er påverka av internasjonal rett? 

 

Suvianna Hakalehto-Wainio: Jag anser att frågan om ersättning för kränkning av 

mänskliga rättigheter på det nationella planet kan sammanfattas på följande sätt. 

Kränkning av mänskliga rättigheter och slutresultatet i det nationella förfarandet ska 

behandlas minst lika effektivt som bestämmelserna i Europakonventionen och 
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Europadomstolens praxis kräver. De fördragsslutande staterna kan på det nationella 

planet tillhandahålla ett mera omfattande och mer effektivt skydd än vad 

Europakonventionen erbjuder.  

Frågan om skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av 

mänskliga rättigheter är viktig. Skadestånd har en kompenserande funktion men den 

har likväl – och kanske det viktigaste – ett symboliskt värde. Jag anser att det är 

viktigt att tänka på att införande av paragrafer i lagtext som anger att kränkning av 

Europakonventionen ska ersättas inte är tillräckligt. Det reella rättsskyddet är 

beroende av rättsmedel och ’access to justice’. För att ta ett exempel skulle det vara 

bättre för de människor som har kränkts om man i Finland kunde ta sina 

ersättningskrav till justitiekanslern. Den möjligheten finns som bekant i Sverige.  

I Finland finns det nu en proposition om att ersättningskrav ska kunna riktas 

mot statskontoren när det är staten som har orsakat kränkningen. Statens skyldigheter 

till följd av internationella konventioner är uteslutna från det föreslagna systemet, 

vilket innebär att anspråk grundade på Europakonventionen inte kan göras gällande. 

Det är därför vi är i behov av att ha effektiva rättsmedel, så som ’access to justice’, 

knutna till de mänskliga rättigheterna i samtliga nordiska länder.  

 

Mårten Schultz: Rättighetskataloger som de i Europakonventionen, i regeringsformens 

andra kapitel samt i de Förenta staternas inkarnation, är bland de mest genomarbetade 

och koherenta normativa system som mänskligheten har utformat. De har prövats, 

stötts och blötts och gett upphov till diskussion i hundratals år. Det finns inga 

normativa system som har en sådan historisk kraft som rättighetskatalogerna, vilka 

dessutom är snarlika varandra i alla olika nationella, internationella och 

transnationella inkarnationer. Detta är normsystem som har testats. Det här är bland 

de bästa normativa system mänskligheten har utvecklat.  

Det vore underligt om vi inte i de nationella rättsordningarna på något vis 

kunde acceptera den normativa kraften i de mänskliga rättigheterna när vi har denna 

bakgrund. I referatet förordas ingalunda någon revolution av den nationella 

skadeståndsrätten. Däremot förordas en metodologisk revolution. Det är ett 

rättighetsparadigm som håller på att ske. Det är paradigmskifte vi står inför; ett 

paradigmskifte i ordets rätta bemärkelse men det är metodologiskt snarare än något 

som påverkar den konkreta rättstillämpningen i enskilda fall.  

Det här är en våg runt om i Europa och i andra delar av världen. Det är inte 

en nordisk företeelse och det är ingenting som Lundgrendomen har gett upphov till. I 

angloamerikansk rätt har det här blivit en riktig kraft och mycket av diskussionen, 

särskilt den akademiska diskussionen, kretsar kring rättighetsperspektiven. Den mest 

inflytelserika framställningen för den som vill läsa vidare är Robert Stevens Torts and 

rights, som har blivit ett nav i denna diskussion.  

Jag vill också säga något provokativt, särskilt till dem av er som tillhör den 

äldre generationen och som Uppsalaskolan har haft mer påtagligt inflytande över. 

Kom ihåg att Europakonventionen, liksom i princip alla människorättskataloger, 

börjar med att förklara att de deklarerar att de mänskliga rättigheterna ska följas. Det 

säger alla människorättskataloger. Rättigheterna ska följas. De stipulerar inte. De 

förklarar att de finns. Det är naturrätt i botten. Nu ser jag att några äldre deltagare här 

skakar lite bekymrat på sig men i grund och botten så är det ju så. När vi har införlivat 

en deklaration som Europakonventionen eller annat i den nationella rättsordningen, då 
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har vi också accepterat att rättigheterna inte enbart följer av den positiva rätten. Den 

positiva rätten deklarerar att de rättigheter vi alla har för att vi är människor, ska 

följas. Det tycker jag är ett perspektiv man inte får glömma bort.  

 


