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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka vilka rättsmedel som 

står till buds för enskilda när staten har kränkt deras rätt till rättvis rättegång i 

artikel 6 Europakonventionen för mänskliga rättigheter(Europakonventionen). 

Vidare var syftet att, för de fall där rättsmedlet bestämdes till pengar, klargöra 

vilka ersättningsnivåer som gäller vid bestämmande av ideellt skadestånd. 

Utgångspunkten var en genomgång av Europadomstolens praxis, nationell 

svensk praxis samt relevant litteratur på området. 

Resultatet av genomgången blev att de rättsmedel som står till den 

enskildes förfogande kan delas in i två kategorier; primära rättsmedel och 

sekundära rättsmedel. De primära rättsmedlen skall uttömmas först. Om de 

primära rättsmedlen är otillräckliga för att kompensera överträdelsen av 

Europakonventionen får de sekundära aktualiseras. De sekundära rättsmedlen 

är ersättning i form av pengar, medan de primära är gottgörelse som inte utgör 

pengar.  

De primära rättsmedlen kan bestå i vilka rättsliga åtgärder som helst, så 

länge som de överensstämmer med de nationella traditionerna i landet och 

inte strider mot legalitetsprincipen. När det gäller de ideella 

ersättningsnivåerna kunde konstateras att den så kallade Zullo-taxan inte är 

bindande, men att viss vägledning kan hämtas av dess schablonbelopp. Varje 

konventionsstat kan själv utdöma det belopp som den anser vara skälig 

gottgörelse för en konventionskränkning, bara nivåerna inte avsevärt 

understiger vad som Europadomstolen skulle bestämma. 

  



ABSTRACT  

The purpose of this degree project was to examine which remedies are 

available to individuals when the State has violated their right to a fair trial as 

stated in article 6 in the European Convention on Human Rights. 

Furthermore, the aim was to, in cases where the remedy is determined to 

money, to clarify the indemnity rates that apply in determining the non-

pecuniary damages. The starting point was a review of the European Court 

practice, domestic Swedish practice and relevant literature. 

The outcome of the review is that the remedies available to the individual’s 

disposal can be divided into two categories: primary and secondary remedies. 

Primary remedies mean compensation not consisting of money, and must be 

exhausted first. If the primary remedies are inadequate to compensate for the 

breach of the European Convention, a secondary remedy may be realised, i.e. 

pecuniary compensation.  

The primary remedies may include any legal measure, as long as it 

complies with the national traditions of the country and do not contradict the 

principle of legality. As for the non-pecuniary damage levels, it was found that 

the so-called Tariffs stated in the Zullo-case are not binding, but offer some 

guidance to be found from its flat rate. Each Convention State may decide 

upon the amount that it considers to be appropriate compensation for the 

Convention violations, as long as the levels are not significantly lower than 

what the European Court would decide. 



FÖRKORTNINGAR 

 

EKMR    Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

    rättigheterna  och de grundläggande friheterna 

ERT     Europarättslig tidskrift 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

HD     Högsta domstolen 

JO      Justitieombudsmannen 

JT     Juridisk tidskrift 

NJA    Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.    Proposition 

RB    Rättegångsbalken 

RF    Regeringsformen 

SFS    Svensk författningssamling 

SkL     Skadeståndslagen 

SOU    Statens offentliga utredningar  

SvJT    Svensk juristtidskrift 



 

6 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ................................................................................................. 9 

1.1 Presentation av ämnet .......................................................................... 9 

1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................ 9 

1.3 Avgränsning......................................................................................... 10 

1.4 Material ................................................................................................. 10 

1.5 Disposition ........................................................................................... 10 

2 SVENSKA SKADESTÅNDSRÄTTEN OCH EUROPA-KONVENTIONEN – 

EN INTRESSANT UTVECKLING .............................................................. 11 

2.1 Skadeståndsansvar för det allmänna – en historisk överblick ....... 11 

2.2 Genombrottsdomen för Europakonventionen ................................. 13 

2.3 Skadestånd och Europakonventionen SOU 2010:87 ....................... 15 

3 EFFEKTIVA RÄTTSMEDEL FÖR KRÄNKNINGAR AV RÄTT TILL EN 

RÄTTVIS RÄTTEGÅNG I ARTIKEL 6 EUROPAKONVENTIONEN ......... 17 

3.1 Innehåll och innebörd av artikel 13 ................................................... 17 

3.2 Skälig gottgörelse enligt artikel 41 .................................................... 18 

3.3 Offerbegreppet .................................................................................... 19 

3.4 Preventiva eller påskyndande rättsmedel ......................................... 20 

3.5 Vad ersätts i Europakonventionen? .................................................. 20 

3.6 Icke ekonomisk gottgörelse ............................................................... 21 

3.6.1 Erkännande av att rättigheterna i konventionen blivit kränkta ...... 22 

3.6.2 Straffnedsättning ........................................................................... 23 



 

7 

 

3.6.3 Ändring av domstolsbeslut ............................................................ 24 

3.6.4 Skattetillägg ................................................................................... 25 

3.6.5 Lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. ....................... 25 

3.6.6 JO, ett effektivt rättsmedel? .......................................................... 27 

3.6.7 Rättegångskostnader .................................................................... 28 

3.6.8 Särskilt om företag ........................................................................ 28 

3.7 Uttömmande alternativ? ..................................................................... 29 

3.8 Sammanfattning av icke-ekonomiska rättsmedel ............................ 30 

4 ERSÄTTNING I FORM AV PENGAR – ERSÄTTNINGSNIVÅERNA ....... 32 

4.1 Skälig gottgörelse enligt artikel 41 Europakonventionen ............... 32 

4.2 Ideell ersättning ................................................................................... 32 

4.3 Vad utgör ideell ersättning? ............................................................... 33 

4.4 Kravet på effektivt rättsmedel ............................................................ 33 

4.5 Ersättningsnivåerna, en skälighetsbedömning................................ 34 

4.6 Omständigheter som påverkar skadeståndets storlek ................... 36 

4.6.1 Tiden viktigaste faktorn ................................................................. 37 

4.6.2 Inte klagandenas fel ...................................................................... 37 

4.6.3 Målets betydelse för klagandena .................................................. 38 

4.6.4 Längre dröjsmål, avtagande styrka på kränkningen? ................... 39 

4.7 Zullo-målet och Zullo-taxan ................................................................ 40 

4.8 Olika uppfattning om Zullo-målets tillämplighet .............................. 40 

4.9 Finländska lagen, ett komparativt perspektiv .................................. 43 



 

8 

 

4.10 Europakonventionen, ett minimiskydd eller en standard att sträva 

efter? .................................................................................................... 44 

4.10.1 Låga skadeståndsbelopp .............................................................. 46 

4.10.2 Höga skadeståndsbelopp .............................................................. 47 

4.10.3 Olika fällningar av Sverige för långsam handläggning efter Zullo I

 47 

4.11 Diskrimineringsersättning, rättighetsargumentet och 

kränkningsersättning .......................................................................... 48 

4.11.1 Skadeståndets syfte, reparation.................................................... 48 

4.11.2 Kränkningsersättning .................................................................... 49 

4.11.3 Kan ledning hämtas från diskrimineringsrätten? ........................... 49 

4.11.4 Rättighetsargumentet .................................................................... 50 

4.12 Slutsats ................................................................................................ 51 

REFERENSLISTA ........................................................................................... 54 

 

 

  



 

9 

 

1 INLEDNING 

1.1 Presentation av ämnet 

 

Ämnet för detta arbete är olika rättsmedel för kränkningar av rätt till rättvis 

rättegång i artikel 6 Europakonventionen. Europakonventionen 

undertecknades i Rom den 4 november 1950, av högre ämbetsmän från 

medlemsstaterna i Europarådet. Sverige ratificerade konventionen den 4 

februari 1952.1 Europakonventionen införlivades i svensk rätt genom lag 

(1994:1219) om europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. För medlemskap i Europarådet krävs numera att 

konventionen ratificeras. Artikel 6 i Europakonventionen ger medborgare i 

konventionsländerna en rätt till en rättvis rättegång.  

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att utröna vilka kompensationsmöjligheter som 

finns i Sverige när det gäller överträdelser av rätten till en rättvis rättegång i 

artikel 6 Europakonventionen. Vidare syftar arbetet till att lyfta fram vilka 

alternativ som finns, i vilka situationer de kan aktualiseras och om de i sig eller 

i kombination med andra rättsmedel kan uppnå kravet på effektivt rättsmedel i 

enlighet med artikel 13. Sedan behandlas de tillfällen då kränkningen leder till 

skadestånd, varvid gällande ersättningsnivåer undersöks. Framförallt kommer 

den så kallade Zullo-taxans betydelse att granskas.  

                                                

1 Prop. 1951:165. 
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1.3 Avgränsning 

 

Arbetet rör ersättning för konventionskräkningar av rätten till rättvis rättegång 

i artikel 6. När det gäller ersättning i form av pengar kan Europadomstolen 

döma ut ekonomisk ersättning eller ideell ersättning. Detta arbete kommer 

endast att behandla de ideella ersättningarna och inte den ekonomiska 

ersättningen.  

1.4 Material 

 

Materialet som ligger till grund för detta arbete är relevant litteratur på 

området, utredningar från staten, ett stort antal artiklar om 

konventionskräkningar samt en mängd betydelsefulla nationella och 

internationella rättsfall som berör ämnet. 

1.5 Disposition 

 

Det första kapitlet är en inledning och en presentation av ämnet. I det andra 

kapitlet ges en historisk översikt om hur ersättning från staten i Sverige har 

erhållits. Därefter förklaras och beskrivs hur systemet med ersättning 

utvecklats. Kapitlet avslutas med Europakonventionens inträde i svensk rätt 

och vad det inneburit. Det tredje kapitlet presenterar de olika primära 

remedier som står till den enskildes förfogande för att få upprättelse. 

Remedierna beskrivs, liksom under vilka förutsättningar de tillämpas. För att 

tydliggöra framställningen ges även exempel på ett antal enskilda rättsfall. I 

det fjärde kapitlet behandlas ersättning i form av pengar, varvid de nivåer för 

de ideella ersättningarna som gäller i Sverige diskuteras.  
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2 SVENSKA SKADESTÅNDSRÄTTEN OCH EUROPA-

KONVENTIONEN – EN INTRESSANT UTVECKLING 

2.1 Skadeståndsansvar för det allmänna – en historisk överblick 

 

Skadestånd på rättighetsbasis har utvecklat skadeståndsrätten, från att 

skadeståndslagen öppnades upp för ersättning från staten till möjligheten att 

erhålla skadestånd på krav baserade direkt på Europakonventionen. 

Skadeståndsansvaret för offentliga företrädare och institutioner är begränsat, 

men ansvarsbegränsningen sträckte sig tidigare ännu längre.2 Även om det 

fortfarande inte är helt enkelt att bevisa att staten har agerat felaktigt, är 

möjligheterna för den enskilde idag betydligt större än de var förr. Genom 

skadeståndslagen 1972 möjliggjordes för medborgarna att söka skadestånd 

från staten för skador som vållats inom ramen för det allmännas verksamhet. 

Detta fann uttryck i dåvarande 3:2 skadeståndslagen och innebar att 

verksamheter som hörde till det allmänna fick en skadeståndsskyldighet för 

skador orsakade inom verksamheten.  

Ansvaret vilade således på två subjekt; staten och kommunerna. Dessa två 

ansvarssubjekt svarar således för fel och försummelse inom sina respektive 

ansvarsområden. De svarar även för skador vållade av myndigheter som står 

under dem. För att undvika massiva skadeståndsanspråk gentemot staten 

infördes även en regel i dåvarande 3 kap. 3 § skadeståndslagen, som kallades 

för standardregeln. Den begränsade ansvaret till de fall, då felet kunde anses 

innebära ett åsidosättande av de krav som med hänsyn till verksamhetens art 

och ändamål rimligen kunde ställas på dess utövning. Standardregeln 

avskaffades 1989, men vissa begränsningar för statens ansvar bestod.3 

                                                

2 SkL 3 kap 7 § och 9 §. 
3 Bertil Bengtsson, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, 2 upplagan, Stockholm 1996, s. 57 
ff. 



 

12 

 

För att det allmänna skall kunna ställas till svars krävs culpa. Agerandet 

från det allmännas sida förutsätter således fel eller försummelse. Om fel eller 

försummelse konstateras från statens sida, ersätts personskada och sakskada 

men även, till skillnad från den vanliga culparegeln i 2:1 SkL, ren 

förmögenhetsskada.  

Regeln kan uppfattas som tämligen generös för den enskilde, men det finns 

ett krav på att skadan skall ha tillkommit vid myndighetsutövning, vilket 

begränsar tillämpligheten. För att utvidga ansvaret för det allmänna, infördes 

en specialregel i tredje kapitlet skadeståndslagen. Regeln gör staten ansvarig 

för förmögenhetsskada som orsakats av felaktig information.4 Dock krävs för 

tillämpningen av regeln att det föreligger särskilda skäl, vilket har resulterat i 

att regeln inte har använts i svensk rätt.5 

Viktiga förändringar i skadeståndslagen gjordes med verkan från den 1 

januari 2002 genom att förslagen i prop. 2000/01:68 (Ersättning för ideell 

skada) antogs. Nära anhöriga till den som dödas genom en 

skadeståndsgrundande handling fick en lagstadgad rätt till ersättning för 

psykiska besvär. Rätten till omprövning av skadestånd utvidgades till att avse 

även bl.a. ersättning för ideellskada. Dessutom infördes en ny regel om 

kränkningsersättning i 2 kap. 3 § skadeståndslagen.6 

Utvecklingen i svensk rätt har således gått mot en uppluckring när det 

gäller enskildas möjligheter att kräva skadestånd från staten. Möjligheterna 

har ökat, men vissa begränsningar kvarstår. Utvecklingen kan sägas ligga i 

linje med, och främja, de rättigheter som vi medborgare har enligt 

Europakonventionen. Skyddet för de mänskliga rättigheterna har stärkts, men 

har fortfarande vissa brister. Skadeståndslagens regler har inte ansetts utgöra 

ett tillräckligt skydd då en rättighetskränkning har ägt rum, men skadestånd 

har hindrats på grund av att antingen kravet på myndighetsutövning, culpa 

                                                

4 Prop. 1997/98:105, s. 32 ff. 
5 Lambertz, Det allmännas skadeståndsansvar i framtiden – trender och utvecklingsmöjligheter, JT 
2004-05, s. 3, på s. 15 f. 
6 Lambertz, JT 2004-05, s. 6. 
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eller särskilda skäl inte ansetts uppfyllt. Det finns även situationer när andra 

skyddsintresseavvägningar har begränsat ansvaret.7 

I regeringsformen finns det en rättighetskatalog som inte är möjlig att 

basera ett anspråk på. Den enskilde måste i stället hämta stöd för sitt anspråk 

ur skadeståndslagen eller annan författning. Förhållandet att ett tillräckligt 

skydd inte finns i regeringsformen och att skadeståndslagen inte alltid ger ett 

tillräckligt skydd kan vara anledningen till att Europakonventionen har fått ett 

sådant genombrott och en sådan ställning i svensk och europeisk rätt.8 

2.2 Genombrottsdomen för Europakonventionen 

 

Europeiska konventionen införlivades i svensk rätt genom lag (1994:1219) om 

europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Sverige var bland de första länderna att ratificera 

Europakonventionen. När Sverige skrev under och därmed godtog 

Europadomstolens mandat, trodde få att Sverige någonsin skulle bli fälld för 

kränkningar av mänskliga rättigheter.9 Sverige är trots allt en välfungerande 

demokrati där det i modern tid inte förekommit folkmord eller dylika grova 

kränkningar av mänskliga rättigheter.10 

I den inhemska diskursen tog en mer djupgående diskussion av frågan om 

gottgörelse vid konventionskränkningar sin början genom Europadomstolens 

dom i målet Kudla mot Polen den 26 oktober 2000. I domen Kudla mot Polen 

slog Europadomstolen fast en ny linje i praxis och klargjorde att artikel 13 skall 

förstås så att den garanterar ett effektivt rättsmedel inför en nationell 

                                                

7 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, SvJT 2011 s. 989, på s. 1000. 
8 Schultz verkar vara av den uppfattningen att detta är anledningen till att genombrottet för 
Europakonventionen uppstod. Se Schultz, SvJT 2011, s. 1000. 
9 Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt - konventionsrättsligt och  unionsrättsligt, 
Juridiskt Tidskrift  2010/11, s. 821 ff. Se även Andersson, Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (I) – 
lagregleringen, ansvarsförutsättningarna och ramverket för skadeståndsdiskussionen, InfoTorg 
Juridik juli 2011, s. 3 ff. 
10 Danelius, Europadomstolen och den svenska rättsordningen, SvJT 1989 s. 654. 
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myndighet med avseende på kränkningar av rätten till rättegång inom skälig 

tid i artikel 6.1. För svensk rätt kom genombrottet för Europakonventionen 

genom avgörandet NJA 2005 s. 462 (Lundgren-domen). De allra flesta 

rättighetskränkningar har naturligtvis sedan länge varit sanktionerade enligt 

”vanliga” skadeståndsrättsliga normer. När en rättighetskränkning inte täcks 

av den nationella lagstiftningen, utan omfattas endast av Europakonventionen, 

kan en direkt talan bli tillämplig. De första domarna om Europakonventionen 

gällde inte den materiella frågan utan de processuella förutsättningarna att 

föra en skadeståndstalan grundad direkt och endast på Europakonventionen. 

Vägen in blev således artikel 13 i Europakonventionen. Artikel 13 kräver att 

den nationella rättsordningen skall tillhandahålla ett effektivt rättsmedel för 

de individer som faller under Europakonventionens skydd.  

I NJA 2005 s. 462 prövade Högsta domstolen de processuella 

förutsättningarna för ett skadeståndsanspråk direkt grundat på 

Europakonventionen och inte den materiella frågan. Skadeståndet i domen 

skulle utgå i form av ideell ersättning. Det nya med detta i svensk rätt är 

grundprincipen att ideell skada kräver särskilt stöd i lag för att ersättas. Det 

finns visserligen inget i skadeståndslagen som säger att ideell skada inte kan 

ersättas i frånvaro av lagstöd, men utgångspunkten har varit en restriktivitet 

med ersättning för ideella skador eftersom det krävs direkt lagstöd. 

Grundprincipen är äldre än skadeståndslagen och hör till de gamla principer, 

liksom tredjemansskadeprincipen, som lever vidare trots att det finns goda 

argument som talar för att de borde avskaffas helt.11 

Utvecklingen i praxis tog sin början i och med NJA 2005 s. 462 Lundgren-

domen (även kallad EKMR-genombrottsdomen) där en konventionskränkning 

medförde att skadestånd utdömdes med direkt tillämpning av 

Europakonventionen. I NJA 2007 s. 295 (Häktningsfallet) och framförallt NJA 

2007 s. 584 (Familjekränkningsfallet) visade Högsta domstolens domskäl med 

all önskvärd tydlighet att Europakonventionens alla artiklar numera är 

                                                

11 Schultz, SvJT 2011 s. 989 ff. 
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förenade med en skadeståndsrättslig sanktion när det gäller statens ansvar 

gentemot enskilda.12 

Utvecklingen som har skett i och med rättighetsargumentet har av Mårten 

Schultz kallats ett paradigmskifte.13 Ett paradigmskifte innebär en förändring 

av övergripande basala antaganden och tankemönster i synsätt av det vi 

känner till och av det vi inte kan förklara. En anomali i det normala kan inte 

förklaras och får till sist sådan genomslagskraft att det förkastar det gamla 

systemet och bildar ett nytt normaltillstånd för vetenskapen. Författaren till 

detta examensarbete ställer sig tveksam till att karaktärisera den ovan 

beskrivna förändringen som ett paradigmskifte, men håller med Schultz om att 

en förändring har skett i synen på rättigheter och att det nya synsättet är här 

för att stanna.  

Rättighetsargument och det allmännas ansvar att se till att individernas 

rättigheter skyddas har onekligen förändrats i och med utvecklingen i praxis.  

2.3 Skadestånd och Europakonventionen SOU 2010:87 

 

I SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen föreslås nya regler i 

skadeståndslagen om rätt till ersättning för skada som uppkommit till följd av 

att den skadelidandes rättigheter enligt Europakonventionen överträtts. Även 

möjligheter till jämkning av skyldighet att ersätta rättegångskostnader i mål 

om sådan ersättning tas upp. Förslagen har ännu inte lett till lagstiftning.  

Utredningen är intressant, välarbetad och kan kort sammanfattas med att 

den föreslår att det i 3 kap. 3 § av skadeståndslagen skall införas en särskild 

skadeståndsregel knuten till Europakonventionen. Regeln innebär att den vars 

rättigheter enligt konventionen överträtts har rätt till ersättning för den skada 

som därmed uppstår, oavsett om det är ekonomisk eller ideellskada. Den nya 

                                                

12 Se Mielnicki, Philip, Europakonventionen och skadeståndsrätten – till vägs ände? JT 2008-09 s. 357 
ff. 
13 Schultz, SvJT 2011 s. 1003.  
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regeln kräver inte att skadan skall ha uppstått till följd av myndighetsutövning. 

Det kommer även att införas en kränkningsersättningsregel i ett nytt stycke av 

skadeståndslagen 5 kap. 6 §. Nivån på ersättning enligt den nya lagen skall 

enligt utredningen relateras till kränkningsskadeståndsnivåerna enligt vanliga 

skadeståndsrättsliga regler, men även Europadomstolens praxis skall beaktas 

vid bedömningen. 

Schultz anser att skadeståndsrätten redan i sin nuvarande tappning är väl 

rustad för att ta sig an de nya uppgifter som den tilldelas genom den mer lojala 

inställning till Europakonventionen som nu kan ses i domstolarna.14 Schultz 

menar att genom att använda sig av traditionella skadeståndsrättsliga begrepp 

och föreställningar kan utvecklingen rörande gottgörelse vid 

konventionskränkningar på ett mjukt sätt föras in i rättssystemet. 

Skadeståndsrätten är därtill tillräckligt flexibel för att hantera de avvägningar 

som därvid kan behöva göras.  

  

                                                

14 Schultz, Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter, JT 2007/08 
s. 147.  
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3 EFFEKTIVA RÄTTSMEDEL FÖR KRÄNKNINGAR AV RÄTT 

TILL EN RÄTTVIS RÄTTEGÅNG I ARTIKEL 6 

EUROPAKONVENTIONEN 

3.1 Innehåll och innebörd av artikel 13 

 

Av artikel 13 i Europakonventionen följer att om rätten till rättslig prövning 

inom skälig tid kränks, skall den som fått sina rättigheter kränkta ha tillgång 

till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. 

Syftet med artikel 13 är att förse enskilda med instrument för att erhålla 

upprättelse på nationell nivå för kränkningar av deras 

konventionsrättigheter.15 

Av de rättsmedel som är tillgängliga för enskilda som fått sina 

konventionsrättigheter kränkta finns det två kategorier; primära rättsmedel 

och sekundära rättsmedel. Primära rättsmedel är alla tillgängliga rättsmedel 

som inte är ideellt skadestånd. Först om de primära rättsmedlen inte väger 

upp kränkningen, eller skulle ha gjort så om den kränkte hade utnyttjat dem, 

finns det utrymme för ett ideellt skadestånd. 

Av flera anledningar är kravet på ett effektivt rättsmedel viktigt att leva upp 

till. En av de viktiga aspekterna är att om mål som behandlas i domstolarna 

drar ut på tiden kan det leda till att såväl parternas som allmänhetens 

förtroende för domstolarna urholkas.16  

Om konventionsstaten inte ger den kränkte tillgång till ett effektivt 

rättsmedel föreligger det i princip två konventionsbrott, dels det primära 

avseende kränkningen av artikel 6, rätten till en rättvis rättegång inom skälig 

                                                

15 Se bl.a. förarbetena till Europakonventionen, Travaux Préparatoires of the European Convention on 
Human Rights, vol.II, st. 485 ff och 490, samt vol. III, s. 651 och rättsfallet Kudla mot Polen. 
16 SOU 2008:106  s.76. 
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tid etc., dels en sekundär bestående i att konventionsstaten inte har levt upp 

till sin skyldighet enligt artikel 13.17 

Skadestånd är ett nationellt rättsmedel och Europadomstolen har gång på 

gång betonat att det är i första hand upp till de inhemska domstolarna att se 

till att förebygga och gottgöra kränkningar av Europakonventionen.18 

3.2 Skälig gottgörelse enligt artikel 41 

 

Enligt artikel 41 kan Europadomstolen utdöma skälig gottgörelse till en 

sökande vars rättigheter har kränkts. Europadomstolens egen rättspraxis är 

inte helt tydlig när det gäller att skilja mellan ekonomiskt och ideellt 

skadestånd.  

Skadestånd har beviljats för olika slags ekonomiska förluster så som 

inkomst- och pensionsbortfall, medicinska kostnader, olagligt exproprierad 

egendom och för återbetalning av böter.19 

När det gäller ideellt skadestånd har Europadomstolen dömt ut skadestånd 

för olika slags lidande och kränkningar.20 

Ordalydelsen i artikel 41 ger intrycket av att en stat som blivit fälld i 

Europadomstolen enkelt kunde bota kränkningen genom att betala ut den 

ersättning som Europadomstolen utdömt till den kränkte. Trots det har 

Europadomstolen klargjort att de rättsliga följderna av en fällande dom är mer 

omfattande. Staten måste upphöra med konventionsbrottet och så långt det är 

möjligt reparera skadan genom att försöka återskapa rättsläget som det var 

innan konventionsbrottet skedde.21 Av förklarliga skäl kan inte alla rättslägen 

återskapas och då får ekonomisk ersättning utdömas. 

                                                

17 NJA 2012 s. 218. och Kudla mot Polen, st. 147-149. 
18 Se bl.a. Europadomstolsavgörandet i fallen Scordino m.fl. mot Italien dom den 27 mars 2003 och 
Pizzati mot Italien dom den 29 mars 2006. 
19 Iian Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006 s. 
560. 
20 Ideellt skadestånd behandlas närmare i fjärde kapitlet. 
21 Se Papamichalopoulus mot Grekland, dom den 31 Oktober 1995, st. 34.  
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Artikel 41 ger förvisso Europadomstolen möjlighet att själv utdöma 

skadestånd till den klagande men detta blir aktuellt enbart i de fall där 

kränkningen i fråga inte till fullo har kompenserats i det nationella systemet. 

3.3 Offerbegreppet 

 

Artikel 34 ger enskilda som anser att deras rättigheter i Europakonventionen 

har överträtts klagorätt till Europadomstolen. I den engelska versionen av 

Europakonventionens artikel 34 används ordet ”victim”, medan i den svenska 

översättningen av artikel 34 används inte ordet ”offer”. Istället anges i den 

svenska versionen att Europadomstolen får ta emot klagomål ”från den som 

påstår sig ha utsatts för en kränkning av någon konventionsrättighet”. I 

Europadomstolens praxis behandlas ofta frågan huruvida den klagande genom 

inhemsk gottgörelse har förlorat sin offerstatus under rubriken ”Loss of 

standing as a victim”.22 Framöver kommer begreppet offer att användas trots 

att den svenska översättningen saknar denna term. 

För att frågan om gottgörelse överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att det 

finns någon som blivit utsatt för en kränkning, med andra ord ett offer. 

Europadomstolen har behandlat frågan om offerstatus i samband med 

kränkningar av flertalet av konventionsrättigheterna. Det går av denna praxis 

att utläsa ett antal grundläggande principer för hur konventionsstaterna skall 

agera för att upphäva den kränktes offerstatus på nationell nivå.23 

När det gäller utdömda skadestånd på nationell nivå kan, som tidigare 

nämnts, en klagande som fått tillräcklig kompensation förlora sin offerstatus 

och därmed även sin klagorätt inför Europadomstolen. 

                                                

22 Scordino och Pizzati är exempel på sådana rättsfall.  
23 Se rättfallet Beck mot Norge, dom den 26 juni 2001. 
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På nationell nivå utgör ofta frågan om den kompensation som utdömts 

utgör tillräcklig kompensation för att uppväga överträdelsen av 

Europakonventionen.24 

3.4 Preventiva eller påskyndande rättsmedel 

 

Europadomstolen uttalade i Scordino25 och Pizzati26 att den bästa eller 

åtminstone effektivaste lösningen i mål gällande långsam handläggning är 

åtgärder som preventivt förhindrar överträdelser av Europakonventionen. De 

preventiva åtgärderna är ämnade att förhindra att handläggningen inte 

kommer att uppfylla kravet på skälig tid. Skälet till detta är att sådana 

rättsmedel förhindrar en eller flera kränkningar av artikel 6 inom ramen för ett 

och samma mål.27 

Det är möjligt att kombinera påskyndande och kompensatoriska 

rättsmedel för att statens förpliktelser enligt Europakonventionen skall anses 

uppfyllda.28 I fall där flera rättsmedel uppfyller kravet på effektivitet, krävs att 

den klagande först uttömmer samtliga rättsmedel innan klagomål kan 

framföras till Europadomstolen.29 Detsamma gäller om rättsmedlet är relativt 

nytt och dess effektivitet ännu inte har fastställts.30 

3.5 Vad ersätts i Europakonventionen?  

 

                                                

24 Se bl.a. Scordino st. 202-207 och Pizzati st. 92-97. 
25 St. 206. 
26 St. 96. 
27 SOU 2010:87 s.179. 
28 Scordino, st. 186.  
29 Jfr Michalak mot Polen, beslut den 1 mars 2005. 
30 Se Krasuski mot Polen, dom den 14 juni 2005, st. 71.  
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Om en överträdelse av Europakonventionen har konstaterats och klaganden 

således har rätt till kompensation skall ersättning bestämmas. Ersättningen 

kan delas in i två kategorier, monetär ersättning och icke-monetär ersättning.  

Vad som ersätts när det gäller ersättning i form av pengar behandlas närmare i 

avsnitt 4.2. 

Skadestånd i form av pengar är sekundär till annan gottgörelse. I vissa fall 

går det inte att kompensera överträdelsen av Europakonventionen på annat 

sätt än pekuniärt. Rättsläget är inte möjligt att återskapa och inga 

påskyndande eller preventiva åtgärder har aktualiserats.  

3.6 Icke ekonomisk gottgörelse 

 

Europadomstolen är förhållandevis öppen för hur en konventionsstat 

åstadkommer ett rättsmedel enligt artikel 13 i Europakonventionen, så länge 

den nationella reaktionen på en rättighetskränkning är omedelbart tillgänglig, 

effektiv och adekvat.31 

För konventionsöverträdelser kan gottgörelse utgöra ekonomisk ersättning 

men Europadomstolen har även en förhållandevis bred möjlighet att enligt 

artikel 41 Europakonventionen utdöma skälig gottgörelse. Skälig gottgörelse 

kan även vara icke ekonomisk. Den egentligen viktigaste formen av icke 

ekonomisk gottgörelse är att konventionsstaten erkänner att en 

konventionsöverträdelse har ägt rum. Ett erkännande är en förutsättning för 

att överhuvudtaget någon form av kompensation skall aktualiseras för den 

klagande. Hur hög kompensationsfaktor ett erkännande av 

konventionsöverträdelsen har beror på hur väl erkännandet formulerats samt 

vilket organ som fastslagit kränkningen.32 

                                                

31 NJA 2012 s. 217. 
32 Crafoord, Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen, ERT 2001, s. 528. 
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Icke ekonomisk gottgörelse kan även vara att konventionsstatens krav på 

den enskilde minskar i form av exempelvis skattetillägg, påföljden av ett brott 

kan mildras eller att ett åtal kan helt läggas ner.33 

Flera rättsmedel kan tillsammans tillgodose kraven i artkel 13 även om ett 

eller samtliga av rättsmedlen ensamt inte kan anses tillräckligt.34 Effektivt 

rättsmedel, i mål om långsam handläggning, kan uppfyllas dels av rättsmedel 

som är avsedda att förebygga en kränkning eller att se till att en pågående 

kränkning inte fortsätter.35 

Europadomstolen uttalade i Scordino att den bästa lösningen för att 

gottgöra en konventionsöverträdelse i mål om långsam handläggning är 

preventiva åtgärder. De preventiva åtgärderna skall syfta till att förhindra att 

handläggningen inte uppfyller kravet på skälig tid. Dock kan sådana 

förebyggande åtgärder vara otillräckliga om det redan förekommer 

kränkningar i konventionsstaten.36 

En förutsättning för att erhålla skadestånd för konventionskränkningar är 

att den klagande lidit skada till följd av kränkningen samt att den klagande 

även utgör ett offer enligt artikel 34. Om den klagande redan vid nationell 

domstol fört en skadeståndstalan och en kränkning konstaterats och 

kompensation utdömts för denna kan statusen som offer upphävas. Den 

klagande tappar då sin klagorätt inför Europadomstolen. För att detta skall 

gälla krävs dock att den nationella domstolen på ett tydligt sätt markerar 

erkännandet av individens konventionsrättigheter samt att det även framgår 

att syftet med gottgörelsen var att kompensera överträdelsen.37 

3.6.1 Erkännande av att rättigheterna i konventionen blivit kränkta 

 

                                                

33 Crafoord, ERT 2001, s. 528. 
34 Kudla mot Polen (2000), st. 157. 
35 Kudla mot Polen (2000), st. 158. 
36 Scordino, st. 183-187.  
37 Crafoord, ERT 2001, s. 529 f. 
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I många fall kan skälig gottgörelse enligt artikel 41 bestå i att Europadomstolen 

nöjer sig med att konstatera att en kränkning skett av konventionens 

rättigheter. Så har främst varit fallet då konventionskränkningen har haft en 

mindre betydelse för klaganden eller är av en formell eller processuell 

karaktär.38 

Vid aktualiserandet av andra gottgörelser sker alltid, åtminstone indirekt, 

ett erkännande från statens sida att den överträtt en artikel i 

Europakonventionen. Om inte en kränkning hade konstaterats, hade inte det 

andra remediet fastslagits.  

Målet Olsson mot Sverige [No.2]39 rörde frågan om begränsningar i 

umgängesrätt vid barnomhändertagande. Europadomstolen fann att Olsson 

lidit ideell skada och endast ett erkännande räckte inte som kompensation, 

utan även ekonomiskt gottgörelse utdömdes. 

I målet Sciacca mot Italien40 hade polis- och åklagarmyndigheten under 

pågående förundersökning offentliggjort ett fotografi på en kvinna som var 

misstänkt för bl.a. ekonomisk brottslighet. Europadomstolen bedömde att det 

brast i lagligheten enligt artikel 8. För denna kränkning ansågs konstaterandet 

utgöra tillräcklig kompensation för överträdelsen.  

3.6.2 Straffnedsättning  

 

Europadomstolen har, som tidigare behandlats, bedömt att annan inhemsk 

kompensation tillsammans med ett erkännande av kränkningen från 

domstolen kan vara skälig gottgörelse. Sådan nationell gottgörelse kan t.ex. i 

brottmål bestå i att det allmännas anspråk på den enskilde minskas. I dessa 

fall mildras påföljden till den klagandes fördel eller så kan hela åtalet läggs ner. 

                                                

38 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik, 3 uppl., Stockholm 2007, s. 52. 
39 Dom den 27 november 1992. 
40 Dom den 11 januari 2005. 
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Straffnedsättning kan utgöra ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 

13 i mål som gäller långsam handläggning.41 För att ett rättsmedel som 

straffnedsättning skall vara förenlig med Europakonventionen gäller att de 

inhemska myndigheterna åtminstone i huvudsak måste ha erkänt en 

kränkning av Europakonventionen. Därutöver krävs att gottgörelsen är 

adekvat och tillräcklig.42 

Innebörden av offerstatusen i fall som gäller långsam handläggning enligt 

artikel 6, där straffnedsättning eller liknande åtgärd har aktualiserats, har 

klargjorts i bl.a Eckle mot Tyskland43 och Beck mot Norge44. 

Högsta domstolen konstaterade i NJA 2005 s. 462 att straffnedsättning 

och liknande åtgärder endast kan komma i fråga i brottmål och då först under 

förutsättning att åtalet inte ogillats i alla delar. I andra mål än brottmål utgör 

således skadestånd i praktiken den enda form av gottgörelse för 

konventionskränkningar som står till buds.45 

3.6.3 Ändring av domstolsbeslut 

 

Vid allvarliga överträdelser av Europakonventionens artikel 6 i brottmål har 

Europadomstolen funnit att kränkningen bör gottgöras genom resning eller ny 

rättegång. Europadomstolen har funnit att det för att gottgöra en sådan 

allvarlig kränkning krävs att den kränkte får rätt till en rättegång som uppfyller 

kraven i artikel 6.46 Ett exempel på en sådan allvarlig kränkning är det fall då 

den klagande dömts till ett mångårigt fängelsestraff i sin frånvaro utan att det 

                                                

41 Scordino, st. 186. 
42 SOU 2010:87, s. 180 f. 
43 Dom den 15 juli 1982. 
44 Dom den 26 juni 2001. 
45 Crafoord, Skadestånd och Europakonventionen – klarlägganden från Högsta domstolen på vägen 
mot den inhemska debattens slutpunkt, ERT 2007 s. 930. 
46 Se exempelvis Sejdovic mot Italien, dom den 1 mars 2006, Öcalan mot Turkiet, dom den 12 maj 
2005 och Ay Ali mot Italien, dom den 14 december 2006. 
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på ett tydligt sätt har framgått att personen i fråga har avstått från sin rätt att 

närvara vid förhandlingen.47 

Vid kränkning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 har även andra 

åtgärder aktualiserats. I Scoppola mot Italien II, dom den 17 september 2009, 

omvandlades en livstidsdom till tidsbestämt fängelsestraff. 

3.6.4 Skattetillägg  

 

Enligt 51 kap. Skatteförfarandelagen (2011:1244) kan en enskild bli befriad 

från att betala särskilda avgifter. I den tredje punkten 1 § samma kapitel 

nämns som en faktor för befriande av betalningsskyldighet att om oskäligt lång 

tid förflutit sedan Skatteverket funnit anledning att anta att avgift skall tas ut, 

utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet. 

Det rättsliga remediet för lång handläggningstid kan vara att statens 

anspråk på den enskilde minskas. Förutom bortfall eller lindring av straff kan 

även nedsättning av den enskildes förpliktelser mot det allmänna aktualiseras. 

Detta har införts i och med regleringen i Skatteförfarandelagen, där oskäligt  

lång handläggning specificerats som en befrielsegrund.48 Det föreligger andra 

situationer där statens anspråk på den enskilda kan minska och någon form av 

betalningskrav kan efterges. Skattetillägg är ett ypperligt exempel på en sådan 

situation och där Europadomstolens praxis tydligt har påverkat utformningen 

av lagstiftningen eftersom lagtextens ordalydelse har utformats i likhet med 

Europakonventionens artikel.  

3.6.5 Lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. 

 

                                                

47 SOU 2010:87, s. 198. 
48Tidigare följde samma möjlighet genom nu upphävda Skattebetalningslagen (1997 :483). I 
Skattebetalningslagen framgick inte oskäligt lång handläggningstid i lagtexten, utan det fick utläsas ur 
praxis och doktrin. Se vidare om diskussionen kring tillämpligheten Asp, JT 2000/01 s. 606 och 
Munck, JT 2002/03 s. 417. 
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Lagen om förtursförklaring (2009:1058) trädde i kraft den 1 januari 2010. 

Lagen innebär i korthet att domstolarna får en möjlighet till förtursförklaring. 

En förtursförklaring har den rättsverkan att målet eller ärendet i fråga 

prioriteras framför andra mål eller ärenden i domstolen, försåvitt dessa saknar 

förtur. En sådan förklaring ska gälla i domstolen till dess att målet eller 

ärendet har avgjorts. Förtursförklaringen gäller endast enskilda parter. 

Företrädare för det allmänna och andra aktörer har således inte rätt att ansöka 

om förtursförklaring.  

I förarbetet till lagen angavs att ett av motiven till införandet var att 

utredningen observerade att de domar som Europadomstolen meddelat mot 

Sverige ofta gällt kränkningar av rätten till domstolsprövning inom skälig tid 

enligt artikel 6. Ett ytterligare motiv var att svenska domstolar i flera fall 

fastställt en kränkning av samma rättighet.49 

Möjligheten för en part att få förtursförklaring i domstol kan bidra till att 

handläggningstiderna i domstolarna blir kortare och därmed i vissa fall 

rimligare. En sådan möjlighet förväntas få en förebyggande effekt och 

motverka överträdelser av artikel 6. Utredningen fann att möjligheten till 

förtursförklaring är en förhållandevis enkel åtgärd som i flertalet fall kan anses 

få eftersträvad effekt. Förtursförklaring anses bidra till att domstolsprövningar 

oftare sker inom skälig tid enligt artikel 6, men antas även  medverka till att 

uppfylla kravet på effektivt rättsmedel enligt artikel 13.50 

Om det dröjsmål som utlöste förtursförklaringen inte varit alltför långt och 

målet eller ärendet därefter avslutats effektivt, får detta i de flesta fall anses 

vara ett tillräckligt effektivt rättsmedel.51 

Skulle den kränkte underlåta att begära förtursförklaring utan godtagbar 

ursäkt, bör man i regel se det som att tidsutdräkten är självförvållad. 

Tidsutdräkten avser då tiden efter det att förtur borde ha begärts. Kraven på 

den kränkte ställs inte särskilt högt. I allmänhet bör det räcka med en 

                                                

49 SOU 2008:16 s. 67 f. 
50 SOU 2008:16 s. 113 f. 
51 Scordino, st. 183-186. 
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påminnelse om att målet eller ärendet handläggs långsamt för att en fortsatt 

tidsutdräkt inte ska anses vara självförvållad. Det har ingen betydelse för 

bedömningen, om domstolen uppfattat påminnelsen som en begäran om 

förtursförklaring eller inte; huvudsaken är att begäran har gjorts av den 

enskilde.52 

Om ett beslut om förtursförklaring har skett, men att dröjsmålet trots detta 

fortsätter , bör det kunna höja nivån på skadeståndet. Genom beslutet har det 

skapats en särskild och befogad förväntan om en snabbare handläggning. Om 

den förhoppningen tillintetgörs är det typiskt sett något som förstärker 

känslan av att vara kränkt och maktlös.53 

3.6.6 JO, ett effektivt rättsmedel? 

 

Enskilda som anser att de blivit felbehandlade av en myndighet har möjlighet 

att JO-anmäla händelsen. JO kan då välja att gå vidare och granska 

myndigheten och se om den har handlat i enlighet med lagen eller inte. Om 

myndigheten agerat felaktigt uttalar JO kritik som kan rikta sig mot såväl mot 

myndigheten som enskilda tjänstemän. 

JO:s beslut är inte bindande och saknar därför direkt rättsverkan. Den 

kritiserade myndigheten behöver formellt sett inte rätta sig efter JO:s kritik. I 

praktiken sker en rättelse dock nästan alltid och ofta använder 

myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och 

regler.54 

JO:s uttalanden och åläggandet av disciplinpåföljd kan inte ensamt 

betraktas som ett effektivt rättsmedel, eftersom de inte är formellt bindande. 

JO-anmälan utgör dock en av de möjligheter som står den enskilde till buds för 

att komma till rätta med konventionsöverträdelser. Det är även i slutändan 

                                                

52 NJA 2012 s. 211 st. 34. 
53 NJA 2012 s. 221 st. 34. 
54 Enligt JO:s hemsida med befintlig statistik. 
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den enskilde som väljer om denne anser det tillräckligt med ett uttalande från 

JO i saken eller om denne istället väljer att överklaga.  

JO kan i kombination med andra åtgärder utgöra ett tillräckligt effektivt 

rättsmedel. 

3.6.7 Rättegångskostnader 

 

Den mest frekventa frågan som tas upp i Europadomstolen gäller kostnaden 

för talans förande.55 

Regler om rättegångskostnader enligt svensk nationell lagstiftning följer av 

18 kap. RB. Enligt denna kan rättegångskostnaderna modifieras om så att 

kravet enligt artikel 13 i Europakonventionen tillgodoses.56 

Om det i ett mål bestäms att rättegångskostnaderna skall kvittas, kan detta 

anses vara tillräckligt för att utgöra ett effektivt rättsmedel. Förutsättningarna, 

för att detta skall anses utgöra ett tillräckligt rättsmedel för att kompensera 

konventionsöverträdelsen, är att själva kränkningen är mindre allvarlig. Om 

det rör sig om en allvarligare kränkning krävs att fler eller andra rättsmedel 

aktualiseras.  

3.6.8 Särskilt om företag 

 

Europadomstolen utdömde ideellt skadestånd till ett kommersiellt bolag första 

gången i fallet Comingersoll mot Portugal57. Fallet handlade om väldigt långa 

förseningar i en domstolsprocess i en, för företaget, viktig fråga. 

Europadomstolen ansåg att vid bedömningen av ideellt skadestånd till företag 

bör man ta hänsyn till bl.a. följande faktorer: företagets anseende, osäkerhet i 

beslutsfattande, störningar i styrning av företaget och olägenheter och oro som 

                                                

55 Janis m.fl., European Human Rights Law, s. 99 f. 
56 Jmf Zullo II, st. 94. 
57 Dom den 6 april 2000. 
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orsakats företagsledningen.58 Denna uppräkning är inte uttömmande. Några av 

de uppräknade faktorerna skulle i svensk rätt betraktas som faktorer som 

påverkar förmögenhetsskador. 

Med beaktande av Europadomstolens praxis samt att rättigheterna i 

konventionen måste tolkas så att de blir praktiska och effektiva, anses företag 

ha goda möjligheter att erhålla ideell ersättning enligt Europakonventionen. 

Europadomstolen har utdömt ideellt skadestånd till bolag för bl.a. brott mot 

rätten till domstolsavgörande inom skälig tid. Ett svenskt exempel på detta är 

Västberga Taxi AB mot Sverige59. 

Företag har möjlighet att använda flertalet rättsmedel som står till buds för 

att komma till rätta med konventionsöverträdelser. Undantagen är, av 

förklarliga skäl, straffnedsättningar och ändringar av domar. Företag kan inte 

begå brott och dessa rättsmedel aktualiseras således inte.  

3.7 Uttömmande alternativ? 

 

De rättsmedel som står till buds för den enskilde är inte uttömmande. I och 

med att praxisen och lagstiftningen när det gäller att kompensera och 

förebygga överträdelser av Europakonventionen ständigt utvecklas, kommer 

även de tillgängliga remedierna att utvecklas. Europadomstolen kan komma 

att ändra och utveckla sin praxis, vilket i sin tur kan ställa ytterligare krav på 

konventionsstaterna när det gäller att tillhandahålla rättsmedel i det egna 

systemet.  

Den nationella rättsordningen är fri att ta egna initiativ för att på bästa sätt 

undvika och gottgöra överträdelser av Europakonventionen. Ett svenskt 

exempel på sådana initiativ är lagen om förtursförklaring i domstol.  

Fler förebyggande remedier är eftersträvansvärt. Europadomstolen har 

betonat att det vore det bästa. Ännu hellre skulle det naturligtvis vara om en 
                                                

58 Comingersoll mot Portugal, st. 35. 
59Dom den 23 juli 2002. 
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kränkning inte ägde rum i första taget och ett behov av att tillgodose kravet i 

artikel 13 skulle inte aktualiseras. Skadestånd är den sista utvägen, men är inte 

alltid det mest ändamålsenliga remediet.  

För att remedier skall anses effektiva och självständigt kunna agera som 

rättsmedel krävs att de kompenserar, förebygger eller minskar 

skadeverkningar av kränkningar. Rättsmedlet ska vara tillgängligt och 

praktiskt möjligt för alla enskilda att använda. Det måste även erbjuda reella 

möjligheter till prövning av den aktuella frågan. Vidare ska rättsmedlet syfta 

till att rättelse skall kunna erhållas och ge rimliga utsikter till framgång, även 

om talan naturligtvis inte måste leda till framgång för den klagande.60
 

3.8 Sammanfattning av icke-ekonomiska rättsmedel 

 

Primära remedier skall uttömmas först och sedan om de primära rättsmedlen 

är otillräckliga skall de sekundära, i form av skadestånd, aktualiseras. 

Rättspolitiska och rättsekonomiska argument talar för att inte i första hand 

använda skadestånd som rättsmedel.  

En signal till allmänheten om att alla möjliga situationer ger hög ersättning 

i form av pengar, leder till icke eftersträvansvärda resultat. En förhoppning om 

hög ersättning leder till att antalet domstolsprocesser ökar, vilket i slutändan 

varken gynnar den enskilda eller samhället i stort. Det är även viktigt att 

lagregler ger incitament för att enskilda i första hand skall använda de 

rättsmedel som ämnar att kompensera kränkningen eller återskapar 

rättsförhållandet som om kränkningen inte hade skett.61 

Påskyndande eller förebyggande rättsmedel är att föredra. Om en rättelse 

inte kan ske inom den ordinarie processen genom de rättsmedel som finns, 

tvingas den enskilde väcka talan i en ny process för att bli kompenserad. 

                                                

60Hirschfeldt, Ny Juridik 2011 nr 1, s. 10. 
61Se även resonemanget i SOU 2010:87 s. 284. 
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Resultatet blir att rättsväsendet blir ytterligare belastat samt mer kostsamt för 

det allmänna i övrigt.  

Till en början kan rättsmedlet där staten erkänner att en enskilds 

rättigheter blivit kränkta ensamt verka tomt. För många är det av stor 

betydelse att få ett erkännande svart på vitt att man hade rätt och att staten 

hade fel. Känslan av upprättelse kan ensamt vara skälig gottgörelse. 

Förutsättningarna för att detta rättsmedel skall räcka, är dock att kränkningen 

är av mildare grad. För de situationer där det är en allvarligare överträdelse av 

rättigheterna i Europakonventionen kan det emellertid antas att känslan av 

upprättelse i form av ett erkännande inte är tillräckligt.  

För att artikel 13 skall anses uppfyllt i form av effektivt rättsmedel krävs ett 

resultat. Hur detta resultat uppnås är egentligen oväsentligt så länge som det 

kan kompensera överträdelsen. Det finns därför ingen tolkningsmarginal för 

konventionsländerna att rätta sig efter, utan det är med andra ord upp till 

länderna själva att välja hur de uppfyller de krav som ställts i artikeln, såsom 

den har tolkats av Europadomstolen.62 

Artikel 13 kan även användas för att skapa nya rättsmedel. De rättsmedel 

som finns är inte uttömmande och de kommer säkerligen att bli fler i 

framtiden allteftersom att Europadomstolens praxis utvecklas. Det som 

egentligen sätter gränsen är den nationella rättskulturen, rättstraditionen och 

ytterst legalitetsprincipen för hur långt en domstol kan gå i utformningen av 

rättsmedlen. 

  

                                                

62Se t.ex. Kaya mot Turkiet, dom den 19 februari 1998, st. 106. 



 

32 

 

4 ERSÄTTNING I FORM AV PENGAR – 

ERSÄTTNINGSNIVÅERNA 

4.1 Skälig gottgörelse enligt artikel 41 Europakonventionen 

 

För att ideellt skadestånd skall aktualiseras krävs det att de primära 

rättsmedlen inte väger upp den kränkning av Europakonventionen som har ägt 

rum. Om de primära rättsmedel som är tänkta att förebygga överträdelser av 

Europakonventionen visar sig vara otillräckliga, eller inte har aktualiserats, 

måste kränkningen gottgöras på något annat sätt. Artikel 41 ger 

Europadomstolen en möjlighet att reparera den brist vid en kränkning som 

inte ersätts av de inhemska domstolarna.  

Bakgrunden till artikel 41 har behandlats av Europadomstolen i rättsfallet 

Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien.63 Artikelns ordalydelse har sitt ursprung 

i internationella skiljedomsavtal, som t.ex. det tysk-schweiziska 

skiljedomsfördraget från 1921 och Genève-överenskommelsen om fredlig 

tvistlösning från 1928.64 

Klausulerna skrevs med i avtalet för att vara till hjälp i en situation när en 

enskild stat av konstitutionella skäl inte kan uppfylla sina åtaganden enligt den 

internationella överenskommelsen. Genom skiljedomstolens befogenhet över 

staten kunde de skadelidande erhålla ersättning.  

4.2 Ideell ersättning  

 

I Europadomstolens praxis ges grunderna och riktlinjer för de situationer som 

ger enskilda rätt till gottgörelse i form av ekonomiskt och ideellt skadestånd 

                                                

63De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien, dom den 10 mars 1972, st. 9. 
64De Wilde, Ooms och Versyp mot Belgien, st. 16. 
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vid kränkningar av Europakonventionen. Av domstolens praxis framgår att ett 

inhemskt rättsmedel inte nödvändigtvis behöver resultera i ekonomisk 

kompensation. Frågan om ekonomisk ersättning måste, i vissa fall, ha prövats 

för att kravet på effektiva nationella rättsmedel skall anses vara uppfyllt.65 

4.3 Vad utgör ideell ersättning? 

 

Europadomstolen har utdömt ideellt skadestånd för att ersätta psykiskt 

lidande för känslor som är negativt betingade. Olika känslor som ersatts är 

bl.a. stress, frustration, ångest, sorg och saknad, begränsad frihet och andra 

olägenheter pågrund av kränkningen. Även en skadad hälsa samt lägre 

levnadsstandard är sådant som har utgjort ideell skada.66 Även känslor som 

inte kan påvisas genom ett medicinskt utlåtande eller styrkas på annat sätt har 

kunnat ersättas.67 

En relativt fri bedömning görs när det gäller nivåerna på ersättning. När 

bedömningen mellan vad som utgör ideell skada och ekonomisk skada är svår 

att dra har Europadomstolen gjort en sammanvägning av dessa två för att få 

fram ett tillfredställande belopp.68 

4.4 Kravet på effektivt rättsmedel 

 

Som framgått tidigare i kapitel 3.1 följer av artikel 13 i Europakonventionen att 

om rätten till rättslig prövning inom skälig tid kränks, skall den som fått sina 

                                                

65Kudla mot Polen, 2000, st. 159-160. 
66Södergren, Rätt till skadestånd i Sverige direkt på grundval av Europakonventionen, JT 2004/05, s. 
770. samt Crafoord, ERT 2001, s. 534 f. 
67Crafoord, ERT 2001, s. 536. 
68Bratt & Södergren, Europakonventionens tillämpning i det inhemska systemet “Bringing rights 
home”, ERT 2000, s. 420. 
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rättigheter kränkta ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell 

myndighet. 

Skadestånd är ett nationellt rättsmedel och Europadomstolen har gång på 

gång betonat att det är i första hand upp till de inhemska domstolarna att se 

till att förebygga och gottgöra kränkningar av Europakonventionen.69 

4.5 Ersättningsnivåerna, en skälighetsbedömning 

 

Av Europadomstolens praxis framgår att ersättning för ideell skada på grund 

av långsam handläggning av domstolar eller myndigheter har beräknats 

genom en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Europadomstolen accepterar att konventionsstaterna, för kränkning av 

rättighet enligt artikel 6.1, tillerkänner klaganden en ersättning som är i 

överensstämmelse med statens rättsliga traditioner och levnadsstandard. Även 

om ersättningen är mindre än vad Europadomstolen skulle tillerkänt i 

motsvarande fall, får den åtminstone inte vara oskälig.70 

Som redan har framhållits kan andra faktorer än dröjsmålstiden påverka 

kränkningen. En utgångspunkt bör vara att omständigheter som typiskt sett är 

ägnade att förvärra den kränktes upplevelse av kränkning på grund av det 

inträffade dröjsmålet. Det förhållande att dröjsmålet framstår som mer eller 

mindre klandervärt eller ursäktligt saknar alltså i princip betydelse. Vidare bör 

bedömningen vara objektiv på så sätt att det förhållandet att den kränkte 

faktiskt har känt sig mer eller mindre kränkt än vad som följer av en normerad 

bedömning inte beaktas. När den kränkte är en juridisk person är det för övrigt 

ofta inte möjligt att göra någon subjektiv bedömning.71 

Om processens utgång har en betydande inverkan på den kränktes 

livssituation höjer detta i regel skadeståndsbeloppet. Till dessa hör bl.a. 

                                                

69 Se bl.a. Europadomstols avgörandena Scordino och Pizzati. 
70 Zullo II, st. 99. 
71 NJA 2012 s. 222 I. 
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brottmål som kan leda till längre frihetsberövanden, vårdnads- och 

umgängesfrågor med barn och ekonomiska frågor där det föreligger hinder i 

möjligheten att försörja sig genom arbete eller näringsverksamhet. I fråga om 

tvistemål kan för vissa förfaranden också finnas fog för att ta hänsyn till att det 

förhållandet att ärendet i sig är ägnat att vålla den kränkte obehag. Ett 

dröjsmål i dessa fall förvärrar då obehaget. När det gäller brottmål kan den 

påstådda brottslighetens svårhetsgrad inverka på bedömningen.72 

I rättsfallet NJA 2007 s. 584 menade HD att ersättningsnivåerna vid 

överträdelser av Europakonventionen inte bör avvika allt för mycket från de 

ersättningsnivåer som gäller när skadestånd döms ut enligt skadeståndslagen i 

jämförbara fall, men nivåerna skall generellt sett vara förenliga med 

Europadomstolens praxis. Detta tycks följa de uttalanden som 

Europadomstolen gjort. I rättsfallet får antas att HD menar ersättningar enligt 

2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § 2 st. skadeståndslagen. Ersättningarna skall alltså 

inordnas i det skadeståndsrättsliga systemet.73 

Förutom de kriterier som nämnts tidigare, som målets komplexitet, antalet 

instanser, handläggningstiden och betydelsen av målet för den klagande, 

påverkas ersättningsbeloppet även av det faktum att andra rättsmedel varit 

involverade. Om det inhemska systemet har rättsmedel eller andra 

mekanismer som minskar eller förebygger en del av kränkningen kan detta 

minska skadeståndets storlek. Även om en ersättning har betalats av staten 

eller något organ som är underordnat staten dras detta belopp av från det 

totala ersättningsbeloppet. Detsamma kan gälla om staten har medgett att en 

överträdelse har skett av den klagandes rättigheter och resulterar således i att 

ersättningen minskar.74 

                                                

72 NJA 2012 s. 222. 
73 Se skiljaktige i NJA 2012 s. 211 I. 
74 Zullo I, st. 26 och 30. 
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4.6 Omständigheter som påverkar skadeståndets storlek 

 

HD har nyligen i NJA 2012 s. 211 I och II fastslagit vilka faktorer som påverkar 

storleken på skadeståndet vid en överträdelse av rätten till en rättegång inom 

skälig tid enligt Europakonventionens artikel 6.1. Dessa tycks stämma överens 

med Europadomstolens praxis. 

NJA 2012 s. 211 I gällde Mattias Trafikskola AB och G.T. som hamnade i 

tvist i anledning av ett avtal enligt vilket G.T. skulle bedriva 

körskoleverksamhet genom att hyra in sig i Mattias Trafikskola AB:s 

verksamhet. Mattias Trafikskola AB ansökte den 10 oktober 2002 om 

stämning på G.T. vid Västmanlands tingsrätt och yrkade att G.T. skulle betala 

272 185 kr till bolaget. G.T. vitsordade att han var skyldig att utge betalning, 

men bestred käromålet under åberopande av att han hade kvittningsgilla 

motfordringar, som grundades på muntliga avtal. Parterna hade betydande 

intressen i målet. Det omtvistade beloppet motsvarade en avsevärd del av 

Mattias Trafikskola AB:s omsättning år 2002. För G.T:s del medförde tvisten 

att hans inkomst 2002 var nästintill obefintlig.  

Justitieombudsmannen genomförde den 20 till den 23 februari 2006 en 

granskning av Västmanlands tingsrätt vilket gav upphov till ett beslut daterat 

den 4 april 2006. Justitieombudsmannen uttalade i beslutet att flera av de 

aktuella målen under långa tidsperioder blivit liggande utan att några synbara 

åtgärder från tingsrättens sida vidtagits i syfte att driva målen mot ett 

avgörande samt att detta bl.a. kan leda till att såväl parternas som 

allmänhetens förtroende för domstolarna urholkas. Staten har kränkt Mattias 

Trafikskola AB:s och G.T:s rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i 

Europakonventionen genom Västmanlands tingsrätts handläggning av det 

tvistemål mellan Mattias Trafikskola AB och G.T. som inleddes den 10 oktober 

2002 och som avslutades den 5 mars 2008. 
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4.6.1 Tiden viktigaste faktorn 

 

Enligt HD måste den enskilt viktigaste faktorn vid bestämmandet av 

skadeståndets storlek vara dröjsmålets längd. Tidsaspekten framhävs så 

genomgående i Europadomstolens praxis, att det antyder ett 

konventionsrättsligt krav på att särskild vikt skall fästas vid tiden, skriver 

HD.75 

Kränkningsgraden behöver dock inte vara konstant över tiden. Enligt HD 

torde man vid ett längre dröjsmål kunna räkna med en i viss mån avtagande 

kränkningseffekt.76 HD konstaterade även att andra faktorer som är av 

betydelse kan vara den enskildes upplevelse av kränkningen, exempelvis oro 

och ängslan. 

Vidare konstaterar HD att en domstol numera kan besluta om förtur enligt 

Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Det kan påverka nivån på 

ersättningen. 

Målets komplexitet är också avgörande för ersättningsbeloppet. Om målet 

är komplext är en längre process naturlig och en längre tid är då inte lika 

kränkande, medan det motsatta gäller vid enklare mål. Är målet enkelt är ett 

dröjsmål inte lika förståeligt och detta återspeglas i ersättningens storlek.  

4.6.2 Inte klagandenas fel 

 

Om den klagande har bidragit till dröjsmålet eller försvårat processen påverkar 

detta ersättningsnivån genom att den sänks eller rent av kan reduceras till noll. 

Om den klagande drar ut på processen anses kränkningen inte vara lika 

påtaglig jämfört med de fall där den klagande försökt underlätta eller 

åtminstone inte förhalat processen.  

                                                

75 NJA 2012 s. 211 I. 
76 Detta kan diskuteras. Effekten av ett dröjsmål kan lika gärna förstärka känslan av kränkningen. Av 
Europadomstolens praxis framgår inte heller att utgångspunkten är att en kränkning avtar i styrka. 
Mer om detta under rubriken "Längre dröjsmål, avtagande styrka på kränkningen?". 
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I NJA 2012 s. 211 I hade JO kritiserat hanteringen av målet, men trots 

kritiken låg målet utan åtgärd i ytterligare två år. Detta höjde inte 

ersättningsbeloppet. Anledningen här var att parterna själva inte hade klagat 

till JO och att kränkningen av deras mänskliga rättigheter inte blev större 

endast för att JO:s kritik inte fick någon effekt.77 

4.6.3 Målets betydelse för klagandena 

 

En faktor som påverkar ersättningsbeloppet ytterligare är förhållandena för 

den enskilde. I NJA 2012 s. 211 redogörs för ett tvistemål mellan ett 

enmansbolag och en privatperson angående en affärsangelägenhet, men där 

HD valde att hantera tvisten som om det hade varit en tvist mellan två 

privatpersoner. Detta anses vara en faktor som påverkar mer.  

Beloppet i tvisten var för bolaget ”inte obetydligt” och för privatpersonen 

”av betydelse” inte bara för hans näringsverksamhet utan också för hans 

livssituation. En tvist mellan privatpersoner är typiskt sett mentalt 

ansträngande för parterna, påpekar HD.78 

Endast det faktum att den kränktes ekonomi eller affärsverksamhet 

påverkats kan inte i samtliga fall betyda att en höjning av beloppsnivån sker. 

Det är tänkbart att utdragna rättegångar i mål som är känsliga från den 

personliga integritetens synpunkt, såsom familjemål och direkta ingripanden 

mot person, skulle kunna anses erfordra ett högre skadestånd än mål som mer 

indirekt rör personen, som att dennes skatteärende kan komma att påverka 

dennes affärsrörelse.79 

                                                

77 Kan återigen diskuteras. Kan inte känslan av maktlöshet ha ökat ytterligare när inte ens JO kan få liv 
i processen? Hoppet om att äntligen händer det något eftersom JO kritiserat målet tänds för att sedan 
krossas med ytterligare två år av passivitet. 
78 NJA 2012 s. 211 I. 
79 Andersson, Realistiska ideella skadeståndsnivåer vid EKMR-tillämpning, s. 4.  
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4.6.4 Längre dröjsmål, avtagande styrka på kränkningen? 

 

I NJA 2012 s. 211 menar HD att det vid längre dröjsmål i regel kan finnas 

anledning att räkna med en i viss mån avtagande kränkningseffekt. Denna 

utgångspunkt kan visserligen vara riktig men även det motsatta kan påstås 

gälla. Kränkningseffekten kan öka när dröjsmålet ökar. En process som drar ut 

på tiden kan kännas mer och mer hopplös. Ångesten, rädslan och 

maktlösheten ökar. I Europadomstolens praxis finns inget som ger stöd för 

HD:s utgångspunkt att kränkningseffekten avtar med tiden. HD har inte 

preciserat närmare vad som gör att kränkningseffekten avtar med tiden och ett 

förtydligande vore eftersträvansvärt.80 Detsamma gäller resonemanget om att 

JO:s kritik mot målet inte på något sätt skulle öka kränkningen. Visserligen 

ökar inte förbiseendet av kritik från JO det faktum att den klagandes 

mänskliga rättighet kränkts, men känslorna som ersätts som ideell skada kan 

öka med den fortsatta passiviteten efter kritik från JO.  

I NJA 2012 s. 211 I har högsta domstolen resonerat kring betydelsen av 

lagen om förtursförklaring i domstol. I avgörandet kom högsta domstolen fram 

till att om ett beslut om förtursförklaring har skett men att dröjsmålet 

fortsätter trots detta bör det kunna höja nivån på skadeståndet. Genom 

beslutet har det skapats en särskild och befogad förväntan om en snabbare 

handläggning. Om den förhoppningen tillintetgörs är det typiskt sett något 

som förstärker känslan av att vara kränkt och maktlös.81  

Den skillnad som föreligger mellan att ett mål eller ärende får kritik från 

JO och när ett mål eller ärende erhåller förtur, är att det sistnämnda kan i sig 

självständigt utgöra ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13. Om högsta 

domstolen anser att denna skillnad är det avgörande, eller om anledningen är 

att kritik från JO inte har någon direkt rättsverkan, till skillnad från lagen om 

förtursförklaring, yttrar sig inte högsta domstolen om. I vilket fall som helst är 

                                                

80 Crafoord tycks vara av liknande åsikt, Långsam handläggning och skadestånd – klart slut när 
Högsta domstolen frigör sig från Europadomstolen, ERT 2012 s. 498. 
81 NJA 2012 s. 221 I p. 34. 
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inte högsta domstolen helt obekant med att rättsmedel eller åtgärder som 

avser att kompensera för överträdelser av Europakonventionen som inte 

uppfylls kan förstärka känslan av att vara kränkt och maktlös, vilket i sin tur 

kan höja nivån på skadeståndet. 

4.7 Zullo-målet och Zullo-taxan 

 

Den 10 november 2004 kom Europadomstolens dom i målet Zullo mot Italien 

(Zullo I). I domen angav Europadomstolen sina kriterier för bedömningen av 

ideell ersättning till den som utsatts för en konventionskränkning bestående i 

en oskäligt lång handläggningstid i artikel 6. Europadomstolen räknade i 

domen också upp ett antal kriterier som Europadomstolen tillämpar vid 

bestämmande av ersättningens storlek vid kränkning av rätten till rättegång 

inom skälig tid. Ersättningen ska, med beaktande av dessa kriterier, motsvara 

1 000–1 500 euro per år under den tid som handläggningen, inte dröjsmålet, 

varat. Det sammanlagda beloppet skall ökas med 2 000 euro om den enskilda 

haft särskilt betydande intressen i målet, såsom i fall rörande bl.a. arbetsrätt, 

pensioner eller särskilt allvarliga fall rörande enskilds hälsa eller liv. 

På motsvarande sätt kan ersättningen minskas i vissa fall med hänsyn till 

bl.a. antalet domstolar som handlagt målet, den drabbades medvållande till 

tidsutdräkten eller om sökandens intressen i målet är av ringa ekonomisk 

betydelse för denne. Utgången i det nationella målet saknar i sammanhanget 

betydelse, eftersom en kränkning ägt rum oavsett om domslutet utfaller till 

den kränktes fördel eller inte.82 

4.8 Olika uppfattning om Zullo-målets tillämplighet 

 

                                                

82 NJA 2012 s. 213 I. 
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I NJA 2012 s. 211 blev Zullo-taxans tillämplighet mål för diskussion och 

argument framlades för och emot Zullo-taxans tillämplighet. Dessa argument 

stämmer väl överens med de argument som har utväxlats i Europarättslig 

Tidskrift om tillämpligheten av Zullo.83 Högsta domstolen anslöt sig dock till 

Hermanssons linje och slog fast att taxan inte är tillämplig i svensk rätt.  

Av Zullo II framgår att Zullo I gav en indikation eller anvisning om den 

beräkningsmetod som Europadomstolen tillämpar för att fastställa 

ersättningsnivån samt möjligheten att reducera ersättningen med hänsyn till 

förekomsten av nationella rättsmedel.84 

Europadomstolen har i Zullo II varken uttryckligen tagit avstånd från den 

taxa om 1 000-1 500 euro per år som handläggningen varat eller från de 

kriterier som anges i Zullo I. Europadomstolen valde emellertid att inte heller 

uttryckligen bekräfta taxans tillämplighet. 

Det finns inte något rättsfall från HD efter Europadomstolens avgörande i 

Zullo II som lämnar något klargörande om taxans tillämplighet. Med 

beaktande av såväl Zullo II-avgörandet som Europadomstolens praxis efter 

avgörandet kan Zullo-taxan inte anses direkt tillämplig när ersättningen skall 

fastställas. Ersättningen skall i stället bestämmas efter en bedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Denna bedömning utgår från de 

kriterier som framgår av Europadomstolens avgöranden.85 

Även Håkan Andersson verkar vara av uppfattningen att det råder lägre 

nivå på ersättningarna idag än de som angavs i Zullo-domarna.86 

Ersättningsnivåerna är ofta mycket låga i Europadomstolen, vilket kan ses 

som ett fastställande att kränkningskonstaterandet är det primära remediet.87 

Europadomstolen har i målet Eskilsson mot Sverige, dom den 24 januari 2012, 

bl.a. bedömt om Sverige uppfyller kravet på ett effektivt rättsmedel. Domstolen 

                                                

83 Se bl.a. argumentationsväxlingen mellan Clarence Crafoord i ERT 2007 s. 926 ff. och 2008 s. 534 ff. 
samt Magnus Hermansson i ERT 2008 s. 179 ff. och 756 ff. 
84 Zullo II, st. 134. 
85 Se bl.a. NJA 2007 s. 584, NJA 2012 s. 211 samt HD:s dom den 3 december 2009 i mål T 4625-08. 
86 Andersson, Realistiska ideella skadestånd vid EKMR-tillämning, s. 3 f.  
87 Janis m.fl., s. 99 f.  
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konstaterar att HD:s praxis i kombination med Justitiekanslerns måste anses 

innebära ett effektivt rättsmedel. 

I NJA 2010 s. 363 har HD frångått Zullo-taxan, men det finns andra mål 

mot Sverige där högre ersättning dömts ut. I samtliga mål rörande långsam 

handläggning som avgjorts i stor sammansättning har Europadomstolen inte 

tillämpat Zullo-taxan. Dessa avgöranden är de som i första hand har verkan 

som prejudikat.88 

Justitiekanslern har i sitt beslut89 från den 11 oktober 2007 kommit fram 

till att den enskilde bör vara tillgodosedd med en ersättning på nationell nivå 

som ”ligger väl under ersättningsnivåerna” enligt Europadomstolens s.k. Zullo-

taxa, detta med motiveringen att Europadomstolen i Zullo I och Zullo II kom 

fram till olika ersättningsnivåer. Detta har Clearance Crafoord opponerat sig 

mot90 och menar att Zullo-taxan fortfarande gäller och att anledningen till de 

olika resultaten kommer av olika bedömning i sak och inte för att 

beräkningsgrunderna i målen har varit olika. Oavsett om beräkningsmodellen 

har varit densamma i Zullo-målen kan inte Zullo-taxan anses absolut.  

Såvitt kan överblickas tillämpas Zullo-taxan inte som regel av 

Europadomstolen vid överträdelser av Europakonventionens artikel 6.1 

gällande rätten till rättegång inom skälig tid och den taxan tillämpas inte 

särskilt ofta i mål som rör Sverige. Det finns naturligtvis undantag där Zullo-

taxan har tillämpats.91 

En förutsättning när Europadomstolen skall döma i mål är att den beaktar 

sin egen praxis och särskilt när domstolen har meddelat dom i stor 

sammansättning. Domstolen måste således förutsättas vara medveten om den 

taxa eller beräkningsmodell som framkommer av Zullo. Zullo-taxan har inte 

tillämpats i alla de fall där domstolen i stor sammansättning behandlat frågan. 

Slutsatsen måste vara densamma som HD i NJA 2012 s. 211 I-II dragit, 

                                                

88 Skiljaktiga i NJA 2012 s. 211 I. 
89 Dnr 5416-06-40. 
90 Crafoord, ERT 2007 s. 926 ff. och 2008 s. 534 ff. 
91 Se NJA 2010 s. 363 p. 25 samt avgörandena Rey m.fl. mot Sverige, dom den 20 december 2007, 
samt Handölsdalen Sami Village m.fl. dom den 30 mars 2010. 
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nämligen att taxan inte är bindande och att ersättning bestämd på annat sätt 

kan utgöra skälig gottgörelse. Däremot måste Europadomstolens praxis ha en 

avgörande betydelse för hur sådan ersättning för ideell skada som nu är i fråga 

skall bestämmas. Domstolen har inte frångått taxan i Zullo-avgörandet och 

den används fortfarande som en indikator på ungefär vilken nivå ideellt 

skadestånd bör ligger på. 

Gällanderätt kring Zullo-taxan tycks vara den att taxan inte är bindande, 

men är en måttstock som ger en ungefärlig indikation påvar ersättningsnivån 

bör hamna. Om någon sådan ordning eftersträvas ankommer det på 

lagstiftaren att införa sådan lagstiftning, i likhet med den finska 

lagstiftningen92. Utvecklingen i domstolspraxisen leder inte till en strikt 

tillämpning av Zullo-taxan. I betänkandet Skadestånd och 

Europakonventionen (SOU 2010:87) ges inte en i lag fast knuten taxa som 

förslag medan flera andra ändringar föreslås med anledning av 

Europakonventionens påverkan och Europadomstolens praxis. Detta är 

ytterligare en indikator till uppfattningen att Zullo-taxan inte tillämpas och 

således inte är gällanderätt. 

4.9 Finländska lagen, ett komparativt perspektiv 

 

Det är uppenbart svårt att fastställa storleken på ersättning för en skada som 

inte låter sig värderas i pengar. Detsamma gäller samtliga former av ideellt 

skadestånd, liksom för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Kravet på 

en korrekt och legitim bedömning leder till slutsatsen att man måste, så långt 

det går, försöka att brygga över den svårigheten.  

Det kan vara frestande att möta denna svårighet genom att fastställa, en till 

tiden fast knuten, taxa i likhet med Zullo-taxan. I Finland har en sådan lag 

trätt i kraft genom lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

                                                

92 Se nedan 5.6 Finländska lagen. 
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29.5.2009/362, som har fastställt ett ersättningsbelopp om 1 500 euro för 

varje år som rättegången är i dröjsmål och där dröjsmålet orsakats av staten. 

Detta gäller således endast den tiden som processen förlängs och inte hela 

handläggningstiden. Vidare finns det i den finländska lagen ett utrymme som 

tillåter korrigering av beloppet beroende på om huvudsaken är av stor 

betydelse för den enskilde. Hänsyn tas även till målets komplexitet, parternas 

agerande, omfattning och betydelse. Samtliga dessa kriterier stämmer överens 

med den Europadomstolens praxis. I Sverige gäller, som tidigare konstaterats, 

samma kriterier.  

En liknande i lag fastställd taxa kan dock inte införas i Sverige endast 

genom ett avgörande i HD. En motivering härtill är att ersättningsnivån kan 

variera och ska kunna anpassas efter det enskilda fallet. Detta utrymme blir 

större om domstolarna får avgöra själva. Det finns dock inget hinder för att det 

i praxis utvecklas principer för hur skadeståndet skall beräknas.93  

Det föreligger redan vedertagna principer som domstolarna använder vid 

sin beräkning, men det skulle öka förutsägbarheten att ha en fast knuten taxa. 

Tydligheten skulle även öka för vad som är rimligt att erhålla i ersättning för 

en kränkning. Nackdelen med att lagstifta är att taxan blir fastställd och 

svårare att frångå, förutom själva korrigeringen. Om Europadomstolens praxis 

i framtiden ökar eller minskar taxan, kommer denna inte längre att 

korrespondera med den nationellt stiftade lagen. Det krävs då en lagändring, 

eftersom domstolarna är bundna av lagen.  

4.10  Europakonventionen, ett minimiskydd eller en standard att 

sträva efter? 

 

Ersättningsnivåerna är beroende av flera olika faktorer. Styrande är den praxis 

som kommer från Europadomstolen, men även utvecklingen och de rättsliga 

                                                

93 Se bl.a. NJA 2012 s. 220 I.  
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traditioner som finns i Sverige. Som tidigare framhållits har Europadomstolen, 

i Scordino, konstaterat att de nationella ersättningsnivåerna kan och får 

variera i olika konventionsländer.  Ersättningsnivåerna får dock inte avsevärt 

understiga Europadomstolens egen praxis om vad som utgör skälig 

gottgörelse. Varje kompensation som understiger en Europadomstolens 

ersättningsnivå kan inte anses utgöra en kränkning av artikel 13.94 Detta är en 

utgångspunkt när Högsta domstolen fastställer ersättningsnivåer vid 

kränkningar. I NJA 2012 s. 211 I menar HD att det är självklart att det svenska 

rättsmedelssystemet med en viss marginal skall leva upp till kravet i artikel 13 i 

Europakonventionen på effektivt rättsmedel.95 

Europadomstolen har i Zullo II uttalat att endast när en konventionsstat 

infört andra rättsmedel kan en ersättning som understiger Europadomstolens 

praxis godkännas. Den nationella ersättningsnivån får inte vara orimlig i 

förhållande till Europadomstolens praxis, men ersättningsnivån måste dock 

vara förenlig med den juridiska traditionen och levnadsnivån i 

konventionsstaten. Dessutom krävs att avgörandena för att anses effektiva är 

snabba, väl motiverade samt att de verkställs snarast.96 

Crafoord är av den uppfattningen att Europakonventionen är ett 

minimiskydd för de mänskliga rättigheterna och att ersättningsnivån i Sverige 

åtminstone borde vara densamma som Europadomstolens praxis, men gärna 

högre för att inte riskera att kränka de enskildas rätt i artikel 13 

Europakonventionen.97 

Angående Högsta domstolens domar från 2012 skriver Crafoord i ERT 

2012 nr 3 följande: 

I sina domar från april 2012 skriver alltså HD att vi i Sverige ska ha 

”säkerhetsavstånd” och ”marginal” till vad som kan vara ett brott mot 

Europakonventionen. Och det ligger helt i linje med det faktum att 

                                                

94 Scordino, st. 188-191. 
95 NJA 2012 s.211 I, st. 19.  
96Zullo I, st. 98-99. 
97 Crafoord, ERT nr. 2, 2008 s. 540. 
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Europakonventionen utgör ett minimiskydd för medborgarna och inget annat. Eller 

som Johan Munck formulerade sig för mer än tio år sedan, i fråga om det svenska 

systemet med skattetillägg: Det är här som eljest otillfredsställande om vi skall 

balansera på det tillåtnas gräns.98 

Crafoord, och även Munck, åsikt kan tyckas förhållandevis enkel att ansluta sig 

till. Europadomstolen har vid ett flertal tillfällen poängterat att det ankommer 

på den nationella rättsordningen att i första hand gottgöra den kränkning som 

skett. Det ankommer även på den nationella domstolen att bedöma vad som 

utgör rimlig ersättning för den ideella skadan och härvid ta hänsyn till såväl de 

rättsliga traditionerna som den ekonomiska standarden i landet. I Zullo II 

framhöll Europadomstolen att den beräkningsmodell som återgavs i Zullo I 

endast var en indikator på hur hög ersättningen skall vara.99 

4.10.1  Låga skadeståndsbelopp 

 

Det föreligger ett flertal risker med låga ersättningsnivåer för ideella skador. 

Om ersättningsnivåerna blir för små riskerar de att nollas av 

rättegångskostnaderna. I NJA 2012 s. 211 II betonar HD att enskilda, som 

beslutar sig för att driva en process mot staten i fråga om 

rättighetskränkningar, inte skall tvingas till försiktiga yrkanden på grund av 

oro för rättegångskostnader.100 

HD har gott stöd för denna hållning i Europadomstolens praxis. 

Europadomstolen har betonat att rättegångskostnaderna inte får tillåtas nolla 

skadeståndet så att slutresultatet blir att enskilda inte kan anses ha tillgång till 

effektiva rättsmedel.101 

Enligt HD bör en hållpunkt vara, att även om den kränktes talan leder till 

endast en mindre framgång i förhållande till vad motparten har medgett, bör 

                                                

98 Skattetilläggens förhållande till Europakonventionen, SOU 2001:25, s. 200. 
99 Zullo II, st. 134. 
100 NJA 2012 s.211 II, p. 13. 
101 Se Zullo I, st. 94. 
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kostnaderna kvittas oberoende av vad som följer av rättegångsbalkens 

bestämmelser. Det förutsätter dock att den förfördelade inte har belastat målet 

utöver vad som krävts för den uppnådda framgången genom att inkomma med 

en onödig utredning eller på något annat sätt. 

Då ersättningsnivåerna är för små föreligger en risk att 

rättegångskostnaderna förbrukar skadeståndet. Risken gäller särskilt vid de 

situationer då en allvarligare kränkning har skett och denna inte har lindrats 

genom andra rättsmedel. Det är uppenbart att mänskliga rättigheter är något 

som en demokratisk stat inte vill kränka. Att då ligga på gränsen till vad som är 

en tillfredställande ersättningsnivå är inte optimalt. Skadeståndet skall således 

fortfarande kompensera den kränkning av individens mänskliga rättigheter 

som har skett. Risken med för små skadestånd är att allmänhetens och den 

kränktes tilltro till rättssystemet hotas. Detta uppenbarar sig i rättsystem där 

det är svårt hävda sin rätt genom domstolsprocess, men även då det gäller 

system där den ersättning som erhålls inte anses tillräcklig.  

4.10.2  Höga skadeståndsbelopp 

 

Om skadeståndsnivåerna skulle få vara stora, skulle detta anses strida mot den 

juridiska traditionen som finns i Sverige och även inte stå i proportion till 

levnadsstandarden i Sverige. Risken som föreligger om de ideella 

skadestånden ges fria tyglar och får skena iväg är att den europeiska 

rättstraditionen mer liknar den amerikanska, där skadeståndsanspråk är 

skyhöga och där endast den kränktes fantasi sätter stopp för beloppsnivåerna. 

Att hamna i gråzonen för vad som är skälig gottgörelse eller inte är inte något 

att sträva efter.  

4.10.3  Olika fällningar av Sverige för långsam handläggning efter Zullo I 
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Tre domar har meddelats rörande tvistemål mot Sverige som pågått cirka sju 

och ett halvt år. Ersättningen i Iselsten102, blev 1 500 euro. Ersättningen i Rey 

m.fl.103, för de tre klagandena vart totalt 4 000 euro. I Klemenco Nord AB104, 

blev ersättningen 2 000 euro. I Handölsdalen Sami Village m.fl105. gällde 

tvisten renbetesrättigheter. Målet var något speciellt med mer än 570 parter 

inblandade och omfattande bevismaterial, varför ersättningen uppgick till 

totalt 14 000 euro till fyra de klagandena.  

Wassdahl106, ansågs inte komplicerat och gällde mycket pengar. 

Klaganden, som själv inte ansågs ha orsakat någon del i den långsamma 

handläggningen, tillerkändes 1 500 euro i ersättning vid skattetillägg för sju 

års handläggningstid, medan handläggningstiden i Nitchkes dödsbo107, var 

närmare tio år. Målet ansågs i någon mån komplicerat. Klaganden, som själv 

till viss del ansågs ha orsakat den långsamma handläggningen, tillerkändes 

3 000 euro. 

4.11 Diskrimineringsersättning, rättighetsargumentet och 

kränkningsersättning 

4.11.1  Skadeståndets syfte, reparation 

 

En skadeståndsrättslig utgångspunkt är att skadeståndet skall ställa den 

skadelidande i samma situation som han eller hon skulle ha varit i om den 

skadegörandehändelsen inte hade inträffat. Frågan är således om en 

reparation av den skadegörande handlingens följder kan kompenseras genom 

en ekonomisk reglering. Bedömningen skall göras utifrån den skadelidandes 

                                                

102 Dom den 4 november 2008. 
103 Dom den 20 december 2007. 
104 Dom den 19 december 2006.  
105 Dom den 17 februari 2009. 
106 Dom den 6 februari 2007. 
107 Dom den 27 september 2007. 
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synpunkt. Överfört på ersättning för sådana rättighetskränkningar som här 

diskuteras innebär det sagda att skadan skall värderas ur den kränktes 

perspektiv och att ersättningen skall stå i proportion till skadan.108 

4.11.2  Kränkningsersättning 

 

Kränkningsersättning utgår enligt skadeståndslagen vid vissa typer av 

allvarliga brott mot person. Ersättningen ges för den störning av offrets 

människovärde eller integritet som brottet har medfört. Kränkningsersättning 

syftar inte till att kompensera för de personskador som brottet medfört, utan 

är en ersättning utöver denna. Denna ersättning är i likhet med en kränkning 

av mänskliga rättigheter inte något som enkelt låter sig värderas i pengar. Det 

kan tilläggas att de brott som det oftast rör sig om är sexualbrott och 

våldsbrott. 

Enligt Högsta domstolen i NJA 2005 s. 462 har en kränkning av en 

rättighet enligt Europakonventionen en annan karaktär än en kränkning enligt 

2 kap. 3 § skadeståndslagen. Kränkningsersättningen har ett liknande syfte och 

avser en situation som beror en persons rättigheter som människa. HD ansåg 

därför att principerna för kränkningsersättning enligt svensk rätt i stor 

utsträckning bör kunna tillämpas vid överträdelser av Europakonventionen. 

En möjlighet synes således vara att den rättsliga traditionen kring 

kränkningsersättning som finns i Sverige, kan påverka de skadeståndsrättsliga 

nivåerna som föreligger vid ideell ersättning för en överträdelse av 

Europakonventionen. 

4.11.3  Kan ledning hämtas från diskrimineringsrätten? 

 

                                                

108 SOU 2010:87 s. 190, 407 och 425. 
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Ett rättsområde som kan ses som en speciell del av skadeståndsrätten, eller i 

alla fall står skadeståndsrätten nära, är diskrimineringsrätten. Eftersom 

skyddet mot diskriminering är en mänsklig rättighet och överträdelser av 

diskrimineringsförbudet måste anses vara allvarliga kränkningar, ersattes 

genom diskrimineringslagen (2008:567) skadeståndsbegreppet med 

diskrimineringsersättning. En sådan ersättning förutsattes komma att ligga på 

en högre nivå än skadestånd för kränkning genom brott i allmänhet. 

Ersättningen skulle därmed komma att ha inte endast en reparativ funktion, 

utan också en preventiv sådan.  

Rätten till en rättvis rättslig prövning inom skälig tid är en grundläggande 

mänsklig rättighet. En parallell kan här dras mellan diskrimineringsersättning 

och ersättning för en kränkning av Europakonventionen.  

HD konstaterade dock att vad som i ersättningshänseende gäller inom 

diskrimineringsrätten kan inte tjäna som förebild för bestämmandet av ideellt 

skadestånd på grund av att ett sådant preventionspåslag inte vore förenligt 

med allmänna skadeståndsrättsliga principer.109 

4.11.4  Rättighetsargumentet 

 

Förtjänar rättighetskränkningar högre ersättning än andra kränkningar? Det 

ideella lidandet är värre om en familjemedlem dödas eller om man blir 

våldtagen eller om man sitter i fängelse i åtta år trots att man är oskyldig, än 

om man får rätt skatt beslutad först efter motsvarande tids processande då 

man från början försökt att undkomma denna beskattning.110 Hela 

utgångspunkten är komplicerad vad avser kränkningar av person, som vid 

kränkningsersättning och överträdelser av Europakonventionen. Det som skall 

ersättas är något som inte låter sig värderas i pengar, men skall ändå 

                                                

109 NJA 2012 s. 211 I. 
110 Andersson, Realistiska ideella skadeståndsnivåer vid EKMR-tillämpning, s. 6 f. 
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kompenseras pekuniärt. Att sedan värdera en kränkning jämfört med en 

annan är svårt.  

4.12  Slutsats 

 

Svensk rättspraxis stämmer överens med Europadomstolens praxis när det 

gäller kriterier, ersättningsnivåer och möjligheten att gottgöra kränkningar 

genom andra rättsmedel. Zullo-taxan är inte gällanderätt i Sverige, men 

nivåerna bestäms ändå med ledning från den. En anledning till detta tycks 

vara viljan att vara mer fri i sin bedömning.  

I Finland är en fast knuten taxa lagstadgad. Denna stämmer överens med 

den taxa som är återfinns i Zullo. Detta kan knappast anses vara en slump. 

En lagreglering på nationell nivå som inbegriper 

Europakonventionskränkningar har ett antal positiva effekter. För närvarande 

är antalet klaganden till Europadomstolen väldigt högt och ökar successivt.111 

Om de nationella domstolarna genom en nationell lagreglering skulle erhålla 

ett verktyg att tolka och bedöma efter, skulle behovet minska att falla tillbaka 

på en direkt skadeståndstalan hos Europadomstolen. Även om de svenska 

klagandena inte utgör någon betydande del, är färre klaganden fortfarande 

bättre än fler. Sverige kan i och med lagstiftning på området påverka andra 

länder. Framförallt åsyftas här våra grannländer, eftersom våra respektive 

lagstiftningar tar intryck av varandra. Det kan inte heller uteslutas att även 

andra länder kan påverkas.  

Eftersom Sverige har ratificerat Europakonventionen, kan regleringen i lag 

anses vara en nödvändig rättsutveckling för att Sverige skall leva upp till sina 

internationella åtaganden, i enlighet med subsidiaritets- och 

                                                

111 Enligt artikeln  svensk ”anstormning” till europadomstolen som publicerades på europadomstolens 

hemsida den 28 jan 2011 kl 11:02 har antalet klaganden enbart till Sverige tredubblats mellan 2009 

och 2010.   
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effektivitetsprincipen. Det kan ses som en naturlig process att 

rättighetskränkningar blir en del av den nationella lagstiftningen. Att ideellt 

skadestånd kan utgå vid en kränkning av Europakonventionen är trots allt 

gällanderätt i och med Högsta domstolens praxis. Att lagstadga en fast knuten 

taxa skulle öka förutsägbarheten och även kunna underlätta för sökanden och 

domstolar.  

Det finns risker med att inte lagreglera. Det kan antas att det finns en hel 

del kränkta personer som aldrig kommer fram till en reell prövning i 

Europadomstolen till följd av belastningarna på systemet. Det kan nog antas 

att dessa personer blir fler så länge problemet förvärras. I förlängningen tär 

detta på Europakonventionssystemet i stort.  

Ur ett svenskt perspektiv borde det ligga i medborgarnas, samhällets och 

även statens intresse att den nationella rättsordningen tillhandahåller ett 

kraftfullt skydd för konventionens rättigheter i nationella domstolar. 

Europakonventionens status förutsätter att den tas på allvar. Att ta 

konventionen på allvar innebär att den måste tillåtas spela en roll även i de 

nationella systemen.  

Frågan är egentligen om Sverige skall tillämpa en fast knuten taxa, 

liknande den reglering som finns i Finland, eller om ersättningsnivåerna skall 

sättas av domstolarna i varje enskilt fall.  

När domstolar skall bedöma hur hög den ideella ersättningen skall vara, 

tar de hänsyn till den praxis som finns. Den beräkning som görs i domstolar 

måste ha sin grund i något. Det är här som beräkningsmodellen i Zullo ger en 

indikator. Det kan tyckas märkligt att inte fastställa en fast knuten taxa i 

lagstiftningen. Om anledningen härtill är att möjliggöra en friare bedömning, 

kan även detta anpassas i lagstiftning. En lagstiftning på området torde dock 

inte ha någon inverkan på den ersättningsnivå som gäller för ideella skador 

utan dessa kommer även i fortsättningen att vara lägre än vad vissa 

lyckosökande ombud har önskat. En synpunkt som kan framhävas om en fast 

knuten taxa fastställs i lagstiftning är att denna konstruktion blir som ett vite 

för staten. Ideella skadestånd är en ersättning för det som inte låter sig 
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värderas i pengar. Att istället för att göra en skönsmässig bedömning i varje 

enskilt fall ha en fast taxa som är lagstadgad kan ge intrycket av ett vite för 

staten. Ett vite som utgår vid varje tillfälle som staten har överträtt någon 

artikel i Europakonventionen och således kränkt en enskilds mänskliga 

rättigheter. En sådan ordning kan anses strikt och som hämtad ur en tabell. Ett 

sådant synsätt är visserligen inte okänt för det svenska rättssystemet i och med 

de hjälptabeller som finns vid exempelvis bestämmande av lyte och men i 5 

kap. 1 § p. 3 skadeståndslagen. 

Avslutningsvis bör Ian Camerons konstaterande begrundas: 

”There are few applicants who get rich on their cases”.112 

 

 

                                                

112 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, 5th ed., s. 64. 
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