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Abstract 
 

The right to a fair trial exists to protect the individual and to ensure that a secure litigation is 

followed. The right to a fair trial is possible to find, set in a provision in both the Swedish 

constitution, hereon referred to as RF, and of the European Convention on Human Rights, 

hereon referred to as ECHR. 

 

The current paper presents how the right to a fair trial is set out in the RF. In order to 

determine the applicable law in the first place the provisions of the RF and the ECHR is 

presented as well as the preparatory work, case law and relevant literature. To understand the 

meaning of the provision of a fair trial in RF this paper highlights how the provision of a fair 

trial under Article 6 of the ECHR appears. The purpose of presenting and describing Article 6 

has been to better understand the purpose of the provision in the RF, which is largely based on 

the practice of the European Court. To understand the significance of the provision in both the 

RF and in the ECHR every requisite is presented separately in the paper and the meaning of 

the requisites is illustrated by the different sources of law. 

 

The purpose of this thesis is mainly to describe what the right to a fair trial means and what 

the consequences of a non-fair trial are. The aim was to present the individual's right to a fair 

trial and what the possibilities to compensation are if a court violates the provision. 

 

The investigation in this thesis shows that there are possibilities of compensation for an 

individual when the requisites of the right to a fair trial are not met, or has been disregarded 

by the court. The thesis shows that the possibility of compensation appears somewhat stronger 

in the provision of the ECHR based on practices from both the European Court of Swedish 

Supreme Court. The investigation also shows what a fair trial means. The right to a fair trial 

means that a set of provisions and principles are fulfilled.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Rätten till en rättvis rättegång finns till för att skydda den enskilde och garantera en rättssäker 

domstolsprocess. Rätten till en rättvis rättegång kommer till uttryck i både RF och i EKMR. 

 

I den aktuella uppsatsen presenteras hur rätten till en rättvis rättegång fastställs i RF. För att 

kunna fastställa den gällande rätten har i första hand bestämmelser i RF och EKMR 

presenterats samt förarbeten, rättspraxis och litteratur. För att lättare förstå innebörden av 

bestämmelsen om en rättvis rättegång i RF har uppsatsen belyst hur bestämmelsen om en 

rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR ter sig. Syftet med att presentera och beskriva artikel 6 

har varit att lättare förstå syftet med bestämmelsen i RF som till stor del grundar sig på praxis 

från Europadomstolen. För att lättare förstå betydelsen av bestämmelsen i dels RF och dels i 

EKMR presenteras vart och ett av rekvisiten i uppsatsen var för sig och innebörden belyses 

med hjälp av olika rättskällor. 

 

Uppsatsens syfte har varit att beskriva vad rätten till en rättvis rättegång innebär och vad 

följderna av en icke rättvis rättegång är. Syftet har således varit att presentera den enskildes 

rätt till en rättvis rättegång och vilka möjligheter till skadestånd som finns om en domstol 

bryter mot bestämmelsen om en rättvis rättegång. 

 

Uppsatsens utredning visar att det finns möjligheter till kompensation för den person som 

utsatts för en rättegång som inte uppfyller kraven på en rättvis rättegång. Uppsatsen visar 

dock att möjligheten till gottgörelse ter sig något starkare i bestämmelsen i EKMR än 

bestämmelsen i RF utifrån praxis från såväl Europadomstolen som HD. Utredningen 

beskriver även vad som menas med en rättvis rättegång. För att en rättegång ska anses vara 

rättvis krävs att flertalet kriterier och rättsprinciper ska vara uppfyllda. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Rätten till en rättvis rättegång är en mänsklig rättighet och även en av grundpelarna i ett 

demokratiskt samhälle.
1
 En rättvis rättegång finns till för att förhindra att en stat begår 

övergrepp mot en enskild medborgare. Att till exempel stå åtalad för brott och sedan straffas 

för brott kan ses som statens högsta form av utövande av sin makt mot en enskild och det är 

således nödvändigt att den processen fortskrider rättvist. Det kan anses vara av vikt att 

bestämmelsen om rätten till en rättvis rättegång följs för att säkra rättssäkerheten i samhället 

men även för att behålla förtroendet för rättssystemet och för att säkra en effektivitet vid en 

rättegång.   

 

Rätt till en rättvis rättegång fastställs i 2 kap 11 RF. År 2010 skedde en lagändring av RF och 

meningen ”En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid.” skrevs in i 2 kap 11 § 

RF.
2
  

 

Efter att andra världskriget avslutats bildades Europarådet för att försöka förebygga och 

förhindra liknande rättsövergrepp i framtiden. Europarådet utarbetade senare en konvention, 

EKMR, för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. För att säkerställa att EKMR 

efterföljdes inrättade Europarådet en egen domstol, Europadomstolen.
3
 Rätten till en rättvis 

rättegång fastställs i artikel 6 i EKMR.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda om den enskildes rätt till en rättvis rättegång, och 

en domstolsprövning enligt RF, säkerställs och vad som avses med begreppet rättvis. Syftet 

med att utreda den enskildes rätt till en rättvis rättegång är att ta reda på vad konsekvensen är 

om Sverige misslyckas med att uppfylla en rättvis rättegång. Syftet med uppsatsen är även att 

belysa vilken effekt kodifieringen av rätten till en rättvis rättegång fick och att påvisa vilken 

betydelse artikel 6 i EKMR hade för den nya bestämmelsen i RF.  

 

- Vad innebär rätten att få tillgång till en rättegång? 

 

- Vad innebär rätten att den rättegång som tillhandahålls är rättvis? 

 

- Vad innebar egentligen kodifieringen av rätten till en rättvis rättegång i RF? Vilken 

verkan fick det på svensk rätt? 

 

- Vilka konsekvenser får en överträdelse av rätten till en rättvis rättegång? 
 

 

 

 

                                                 
1
 Edelstam SvJT 2000 s 402. 

2
 Regeringsform (1974:152). Lagändringen skedde genom lagen (2010:1408) om ändring i regeringsformen. 

3
 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 17-19. 
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1.3 Metod och material 
 

Den metod som tillämpats i den här uppsatsen får anses vara en rättsdogmatisk metod med 

internationella utblickar. Det kan förstås som att jag, utifrån olika rättskällor, beskrivit 

gällande rätt. Det kan vidare förstås som att jag, genom att presentera praxis från HD, försökt 

att identifiera den gällande rätten så som den förstås av HD. Med en rättsdogmatisk metod är 

målet att framställa rättsordningen som den förstås genom att presentera undantag och 

huvudregeln för hur en bestämmelse tillämpas.
4
 Genom att kritisera och rättfärdiga 

rättsordningen presenteras mina ståndpunkter beträffande rättsordningen. En rättsdogmatisk 

metod innefattar bland annat rättsfallsbeskrivningar och analyser av dessa, beskrivning av 

äldre rätt eller internationell rätt och olika lagtolkningsmetoder.
5
 

 

Jag har även gjort en internationell utblick mot EKMR för att ta reda på hur principen om en 

rättvis rättegång tolkas av Europadomstolen. Jag har inte tillämpat en komparativ metod då 

jag endast gjort en internationell utblick. En komparativ metod förstås som en horisontell 

jämförelse mellan två eller flera nationella rättssystem eller en vertikal komparation mellan 

rättsordningar på olika nivåer.
6
 En komparativ metod används ofta då exempelvis den 

nationella rätten inte är tydlig och kräver att en jämförelse med ett annat rättsystem för att 

bestämmelsen ska förstås bättre.
7
  

 

Genom att fastställa den gällande rätten har jag således använt mig av en rättsdogmatisk 

metod samt gjort en internationell utblick mot EKMR för att belysa skillnader och likheter 

med bestämmelsen om en rättvis rättegång i RF.   

 

Jag har även tillämpat ett så kallat rättsäkerhetsperspektiv i uppsatsen. Med rättsäkerhet 

förstås i den här uppsatsen en förutsebarhet inom det rättsliga området för den enskilde. 

Rättssystemet ska vara klart för den enskilde och ge tydliga riktlinjer för hur olika 

bestämmelser bör tillämpas. Begreppet rättsäker kan även förstås som att alla är lika inför 

lagen.
8
 Enligt Frändberg finns det tre aspekter som bör vara uppfyllda för att det ska anses 

råda rättssäkerhet i samhället. För det första krävs att det finns tydliga och klara rättsliga 

regler. För det andra krävs att de regler som finns är tillgängliga för den enskilde och för det 

tredje krävs det att de som tillämpar reglerna, myndigheter och domstolar, tillämpar reglerna 

på ett lagenligt sätt.
9
 I uppsatsen avser jag således att utreda om bestämmelsen om en rättvis 

rättegång tillämpas på ett rättssäkert sätt eller ej. 

 

Materialet jag använt mig av har i huvudsak bestått av praxis från HD såväl som från 

Europadomstolen. Jag har även använt mig av förarbeten för att förstå lagstiftarens 

ursprungliga syfte med den svenska definitionen av en rättvis rättegång. I svensk rätt förstås 

förarbeten som lagstiftningsarbetets beslutsunderlag.
10

 Jag har även använt mig av litteratur 

för att förstå och framföra hur rätten förstås av författare och professorer. 

 

 

                                                 
4
 Jareborg SvJT 2004 s 4. 

5
 Peczenik SvJT 2005 s 250-251. 

6
 Lind SvJT 2010 s 315.  

7
 Olsen SvJT 2004 s 132-133. 

8
 Frändberg JT 2000 s 270.  

9
 Frändberg JT 2000 s 274-275. 

10
 Rosén SvJT 1996 s 244.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen avser endast behandla artikel 6 i EKMR i den mån det avser en rättvis rättegång, 

artikel 6.1. Uppsatsen avser därmed att inte gå in på artikel 6.2 och 6.3 i EKMR. Artikel 6.2 i 

EKMR fastställer principen om att betrakta någon oskyldig fram till dess att motsatsen 

bevisas. Artikel 6.3 i EKMR fastställer ett antal minimirättigheter för den som blivit anklagad 

för brott, bland annat att personen ska underrättas om anklagelserna emot henne på ett språk 

som hon förstår. Jag avser att endast behandla artikel 6.1 då det är främst den bestämmelsen 

som tar upp rätten om en rättvis rättegång. Artikel 6.1 i EKMR kommer således att 

fortsättningsvis benämnas ”artikel 6” i uppsatsen. 

 

En avgränsning görs även mot RB vad gäller den straffrättsliga processen för en rättvis 

rättegång då uppsatsens huvudsakliga syfte är att fokusera på och belysa rätten till en rättvis 

rättegång utifrån RF. Uppsatsen gör även en avgränsning mot processrätten. En avgränsning 

görs även mot första stycket i 2 kap 11 § RF ”Domstol får inte inrättas för en redan begången 

gärning och inte heller för en tvist eller i övrigt för ett visst mål.” Uppsatsen avser således att 

endast fokusera på andra stycket i 2 kap 11 § RF där det anges att ”[e]n rättegång ska 

genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig.”.  

 

Uppsatsen kommer belysa möjligheten till skadestånd vid en överträdelse av 2 kap 11 § RF 

och således kommer skadeståndslagen att beröras. Någon ytterligare djupdykning i 

skadeståndslagen och processerna för att få skadestånd kommer dock inte att göras. 

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel två i uppsatsen avser att ge en överblick över bestämmelsen om en rättvis rättegång i 

RF. Varje rekvisit i bestämmelsen kommer att bearbetas och beskrivas med hjälp av praxis, 

förarbeten och doktrin.  

 

Precis som i andra kapitlet avser jag att i kapitel tre behandla rätten till rättvis rättegång enligt 

artikel 6 i EKMR med hjälp av praxis. Tredje kapitlet i uppsatsen får ett något större utrymme 

än andra kapitlet. Före lagändringen, och delvis efter, av RF tillämpade svenska domstolar 

praxis från Europadomstolen vid bedömningen om en rättegång genomförts rättvist. Det kan 

således anses nödvändigt att grundligt gå igenom praxis från Europadomstolen för att ta reda 

på vad som avses med bestämmelsen då det påverkat bestämmelsen i RF.  

 

Fjärde kapitlet i uppsatsen utreder vilka konsekvenser en överträdelse av rätten till en rättvis 

rättegång får. Finns det några möjligheter för en enskild att överklaga om hon upplever att 

rättegången inte varit rättvis? I fjärde kapitlet utreds även vilket ansvar staten har vid en 

överträdelse av RF och vilka konsekvenser en överträdelse av artikel 6 i EKMR får.   

 

Under femte kapitlet i uppsatsen görs en jämförelse mellan bestämmelsen om en rättvis 

rättegång i RF och motsvarande bestämmelse i EKMR. En jämförelse görs för att belysa 

skillnader och likheter mellan de båda bestämmelserna. 

 

Sjätte kapitlet i uppsatsen är en analys där personliga åsikter om en rättvis rättegång utifrån 

bestämmelserna i RF och EKMR speglas. Kortare kommentarer om bestämmelserna i RF och 

EKMR samt praxis från HD och Europadomstolen kommenteras och analyseras.  
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Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med en kortare slutsats. I slutsatsen presenteras vad jag kommit 

fram till i min uppsats och var och en av frågeställningarna besvaras. 
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2 Vad innebär en rättvis rättegång enligt 2 kap 11 

§ RF? 
 

2.1 Grundlagsändringen av RF 
 

”Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist 

eller i övrigt för ett visst mål.  

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska 

vara offentlig.”
11

 

 

Genom en grundlagsändring fördes rekvisitet ”rättvis” in i bestämmelsen om rätten till en 

rättegång i RF.
12

 Före år 2010 fanns inte rekvisitet rättvis med i bestämmelsen som fastställde 

rätten till rättegång utan skyddet gällde endast en försäkran om att var och en som stod åtalad 

eller önskade pröva sin sak hade rätt till en rättegång. Det fanns dock ett krav på att en rättvis 

rättegång uppfylldes även före år 2010 i svensk rätt till följd av inkorporeringen av EKMR. 

Bestämmelsen om en rättvis rättegång kompletterar andra bestämmelser i RF vars syfte är att 

säkerställa en rättssäker domstolsprocess.
13

  

 

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. 

Rättigheten är en garanti för att upprätthålla rättssäkerheten och för att säkerställa att var och 

en har möjlighet att få sina rättigheter prövade av en domstol. För att garantera att 

rättssäkerheten följs så bedöms rättegången utifrån ett antal kriterier. Rättegången ska vara 

rättvis och offentlig, opartisk och oavhängig samt att rättegången även ska ske inom skälig 

tid.
14

 

 

Vad gäller begreppet rättegång i följande kapitel menas rättegång i allmänhet och inte i en 

särskild typ av mål. Följande kapitel avser således att utreda rätten till en rättvis rättegång för 

alla typer av mål vid en rättegång.  
 

Det ska påpekas att flera avgöranden från HD som presenteras i det här kapitlet är från tiden 

innan bestämmelsen om en rättvis rättegång infördes i RF. Lagstiftaren inspirerades dock av 

rätten till en rättvis rättegång från Europadomstolens praxis och det kan förstås att rätten till 

en rättvis rättegång i RF till stor del bygger på vad som ”traditionellt anses knutna till ett 

rättvist domstolsförfarande”.
15

 

 

2.2 Rättvis rättegång 
 

Bestämmelsen om att en rättegång ska vara rättvis tillkom genom en ändring av 2 kap 11 § 

RF för att säkerställa att en domstolsprocess ska vara rättssäker. Av förarbetena framgår att 

det var delade meningar om begreppet rättvis skulle föras in i RF eller inte. Det ansågs att 

tillförandet av den nya bestämmelsen var överflödigt då det redan gällde i svensk rätt till följd 

av inkorporeringen av EKMR. Kammarrätten i Stockholm ansåg att skyddet för den enskilde 

om en rättvis rättegång redan var tillgodosett i svensk rätt genom EKMR och att en ändring av 

                                                 
11

 2 kap 11 § RF. 
12

 Regeringsform (1974:152). Lagändringen skedde genom lagen (2010:1408) om ändring i regeringsformen. RF 

är en av fyra grundlagar. De andra grundlagarna är TF, YGL och SO. 
13

 Ex. 1 kap 9 § RF som rör kravet på saklighet och förhandlingsoffentlighet.  
14

 2 kap 11 § RF. 
15

 Prop. 2009/10:80 s 160. 
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RF därför saknade betydelse. Regeringen svarade med att poängtera vikten av att 

grundlagsfästa rätten till en rättvis rättegång eftersom det ses som en grundläggande rättighet i 

en rättsstat. HD:s och regeringsrättens ledamöter framhöll vikten av att den nya bestämmelsen 

skulle vara självständig EKMR och inte präglas av praxis från Europadomstolen. De menade 

att praxis från Europadomstolen ofta är svårtolkad samt att praxisen ofta ändras och därför är 

svårt att följa och rätta sig efter. Regeringsrättens ledamöter framhöll att de önskade att den 

nya bestämmelsen skulle utveckla innebörden i den nationella rätten och inte bara fastställa 

Europadomstolens praxis. Regeringen höll med och poängterade att bestämmelsen i RF skulle 

få en självständig betydelse i förhållande till EKMR.
16

 

 

För att en domstol ska uppfylla rekvisitet rättvis krävs att domstolen är opartisk och 

oavhängig, att rätten att bli hörd i domstol uppfylls samt att parterna är likställda i ett 

kontradiktoriskt förfarande.
17

 Med ett kontradiktoriskt förfarande förstås rätten för båda parter 

att få tillgång till allt material samt möjligheten att kommentera materialet under 

rättegången.
18

 Dessa principer innefattar bland annat rätten att ta del av en utredning, att 

muntligen få yttra sig i ett mål och att få tillgång till tolkning och översättning. Rätten till 

partinsyn innefattas även i begreppet rättvis rättegång. Rätten till partinsyn är dock inte en 

absolut rättighet och kan i särskilda mål begränsas och anpassas för att passa in i just det 

målet. Det kan röra sig om fall där exempelvis Säkerhetspolisen är inkopplad eller i mål som 

innefattar utlänningslagen.
19

  

 

Precis som rätten till partinsyn kan även rätten till muntlighet begränsas.
20

 I NJA 2003 s 407 

påpekade HD att det krävs att målet rör sig om en tvist för att rätten till en muntlig 

förhandling ska förekomma. Tvisten ska vara seriös och reell. Trots att det gäller en tvist som 

anses vara reell och seriös behöver inte en muntlig förhandling hållas om tvisten enbart gäller 

en rättslig fråga. En muntlig förhandling behöver inte heller förekomma i de fall där en part 

avsagt sig rätten till förhandling eller i de fall då en part helt enkelt inte valt att begära en 

muntlig förhandling.
21

  

 

Kravet på att en domstol ska vara opartisk och oavhängig är två av rekvisiten som ska vara 

uppfyllda för att en rättegång ska ses som rättvis. När HD bedömde om en domstol agerat 

opartiskt och varit oavhängig i NJA 2008 s 893 tolkade domstolen in bestämmelsen i svensk 

lagstiftning om jäv och använde sig av artikel 6 i EKMR som underlag vid tolkningen. EKMR 

användes således som tolkningsunderlag av HD. 

 

Det ursprungliga syftet med att föra in rekvisitet rättvis i 2 kap 11 § RF var, enligt 

lagstiftaren, att grundlagsfästa en princip som tidigare gällde till följd av inkorporeringen av 

EKMR. Syftet med den utökade bestämmelsen var att den skulle vara oberoende EKMR och 

ge en utökad betydelse av rättigheten. Rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR har ett 

begränsat tillämpningsområde och gäller endast då en prövning avser den enskildes civila 

rättigheter och skyldigheter eller anklagelser för brott. Syftet med bestämmelsen i RF var att 

den skulle vara tillämpbar i alla typer av mål i domstol.
22

 Bestämmelsen i EKMR och praxis 

från Europadomstolen sågs dock som vägledande för lagstiftaren vid instiftandet av begreppet 

                                                 
16

 Prop. 2009/10:80 s 157-161.  
17

 Prop. 2009/10:80 s 251-252. 
18

 Warnling-Nerep, W, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, s 84. 
19

 Prop. 2009/10:80 s 162; Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer, s 102. 
20

 Prop. 2009/10:80 s 160. 
21

 NJA 2003 s 407.  
22

 Prop. 2009/10:80 s 162. 
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i RF. Lagstiftarens huvudsakliga syfte med att införa bestämmelsen även i RF var att 

grundlagsfästa en viktig princip för att säkerställa att kravet uppfylls i alla domstols-

prövningar.
23

 
 

Det kan anses vara svårt att bestämma om en rättegång varit orättvis. I vems ögon eller från 

vilkas perspektiv bestäms om en rättegång varit rättvis? En person som förlorat en domstols-

process lär med största sannolikhet argumentera för att rättegången inte varit rättvis medan 

domstolen troligen har en annan uppfattning. Om det skulle vara domstolen som avgjorde om 

en rättegång varit rättvis skulle det kunna anses att rättsäkerheten äventyras. Att den som 

förkunnar domen också är den som avgör om rättegången varit rättvis kan ses som 

problematiskt. Frågan är i så fall vem som skulle kunna vara den som avgör om rättegången 

varit rättvis? Vid bedömningen om en rättegång uppfyllt rekvisitet rättvis har svenska 

domstolar praxis från både Europadomstolen och HD till sin hjälp.  

 

2.3 Rättegång inom skälig tid 
 

En rättegång ska inte bara genomföras rättvist utan rättegången ska även ske inom skälig tid. 

Rekvisitet inom skälig tid tillfördes, precis som rättvis till bestämmelsen i RF genom 

grundlagsändringen 2010. Även här var lagstiftarens syfte att grundlagsstifta en princip som 

redan gällde till följd av inkorporeringen av EKMR i svensk rätt. För att fastställa vad 

lagstiftaren menade med inom skälig tid var praxis från Europadomstolen vägledande men i 

förarbetena påpekades ändå att rekvisitet skulle få en självständig innebörd i den svenska 

rätten.
24

 

 

Den tidsperiod som domstolar utgår från vid bedömningen om en rättegång tillhandahållits 

inom skälig tid skiljer sig åt beroende på vilken typ av mål det rör sig om. I ett tvistemål 

börjar den relevanta tiden räknas från dess att talan väckts i domstol medan det i brottsmål 

räknas från den dag en person anklagas för brott. I förvaltningsmål räknas tiden först då det 

går att visa att det förekommer en tvist mellan en förvaltningsmyndighet och en enskild. Ett 

exempel på en tvist kan till exempel vara ett indraget tillstånd. I samtliga mål avslutas 

tidsperioden först då det finns en fastställd dom.
25

 

 

Det är inte bara själva tidsaspekten som avgör om en rättegång skett inom en skälig tid. 

Domstolen som bedömer om en rättegång skett inom skälig tid tar även en helhetsbedömning 

av fallet i beaktning. Hur de inblandade domstolarna och myndigheterna behandlat målet, hur 

komplicerat fallet är och hur parterna har agerat under målets gång är viktiga aspekter som tas 

i beaktning. I NJA 2003 s 414 påpekade HD även vikten av att rekvisitet inom skälig tid 

bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Varje mål är unikt och ska också 

bedömas därefter. Vissa typer av mål kräver naturligt en längre handläggningstid medan mål 

av en lättare karaktär handläggs fortare.  

 

Rättigheten att en rättegång genomförs inom skälig tid är en rättighet som ska vara berättigade 

till både den tilltalande och målsägande i till exempel ett brottmål. Båda parterna i ett mål ska 

vara garanterad rättigheten. Det innebär att bådas rättigheter kränks om handläggningen av ett 

mål är långsam och inte sker inom en skälig tid. HD har direkt uttalat att kränkningen även 

gäller både i fall då åtalet gillas men också i fall där åtalet ogillas. Kravet på att en rättegång 

sker inom en skälig tid finns till för att säkerställa rättssäkerheten för båda parterna. Det 

                                                 
23

 Prop. 2009/10:80 s 159.  
24

 Prop. 2009/10:80 s 161.  
25

 Prop. 2009/10:80 s 161. 
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handlar till exempel om att den enskilde inte ska leva i ovisshet om utgången i målet under 

allt för lång tid och för att säkerställa domstolens effektivitet.
26

 Vidare kan nämnas att rätten 

till en rättegång inom skälig tid är en absolut rättighet vilket innebär att rättigheten inte kan 

begränsas om det inte sker genom en ändring av RF.
27

 

 

HD har i vissa fall uttalat tydliga riktmärken på vad som kan anses som inom skälig tid. I NJA 

2012 s 1038 finns förklarat vad en godkänd handläggningstid i HD är. HD ansåg att ett beslut 

bör meddelas inom sex månader från det att överklagandet skett när det gäller 

prövningstillstånd i ett okomplicerat fall. Längsta handläggningstiden som HD accepterat är 

ett år vid den här typen av fall. HD har dock accepterat ett visst dröjsmål av handläggnings-

tiden i de fall där det finns en möjlighet att fallet får ett prejudicerande värde och där det rör 

sig om en omfattande utredning.
28

 I NJA 2012 s 1038 påpekade HD även att innan målet ens 

hade kommit till HD hade det redan skett en kränkning av den enskildes rätt till en rättegång 

inom skälig tid varför ärendet således borde ha fått en särskild prioritet i HD. I det aktuella 

fallet tar HD själva upp problematiken kring att det är HD som bedömer huruvida 

handläggningstiden i HD skett inom en skälig tid eller inte. HD påpekade dock att det kan 

anses undflyende av den högsta instansen att inte bedöma sin egen handläggningstid och 

värdera ”sina egna ofullkomligheter” och att effektiviteten i rättssystemet kan brista om den 

enskilde tvingas söka upprättelse i en annan ordning.  

 

2.4 Offentlig förhandling 
 

Grundtanken med att en förhandling ska genomföras offentligt är att ingen ska dömas i 

hemlighet.
29

 Till skillnad mot ovan nämnda rekvisit, att rättegången ska genomföras rättvist 

och inom skälig tid, är inte rättigheten om en offentlig förhandling en absolut rättighet. 

Rättigheten kan begränsas genom lag och stängda dörrar kan således förekomma vid en 

rättegång.
30

 Rätten till en offentlig förhandling har setts som ett komplement till 

informationsfriheten i Sverige. Insynen vid domstolarnas arbete och handläggning av mål har 

ansetts vara en viktig grundpelare i ett rättssäkert och demokratiskt samhälle och är en 

riktlinje som ska följas av domstolar för att säkerställa att andra viktiga principer följs.
31

  

 

Rätten till en offentlig förhandling innefattar rätten till en rättslig prövning.
32

 En vidare 

definition av vad en offentlig förhandling innefattar finns stadgad i RB och i förvaltnings-

processlagen (1971:291).
33

  

 

I förarbetena till ändringen av RF 2010 underströk regeringen att rekvisitet offentlig 

förhandling enbart rör rättegångar vid organ som enligt svensk rätt utgör domstolar. Hovrätten 

över Skåne och Blekinge hade dock en annan syn och ifrågasatte begränsningen av vad som 

utgör en domstol. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg att begreppet domstol bör tolkas 

mer extensivt, vidare, och även omfatta organ som av Europadomstolens praxis förstås som 

domstolar. Regeringen höll inte med om den åsikten och delade istället Grundlags-

utredningens åsikt och slog fast att begreppet domstol inte skulle få en vidare mening och 

                                                 
26

 NJA 2012 s 1038. 
27

 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer, s 104. 
28

 NJA 2012 s 1038. 
29

 Bull & Sterzel, Regeringsformen- en kommentar s 86. 
30

 2 kap 20 § 4 st RF. 
31

 Prop. 1975/76:209 s 127.  
32

 NJA 2012 s 1038.  
33

 5 kap 1 § RB. 
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tillämpas så som följer av praxis från Europadomstolen. I praxis från Europadomstolen faller 

bland annat olika nämnder och förvaltningsmyndigheter under begreppet domstol.
 34

 

 

Rätten till en offentlig förhandling kan, som ovan nämns, begränsas genom stöd i lag. 2 kap 

20 § 4 p RF fastställer att rätten till offentlighet vid en domstolsförhandling får begränsas. En 

begränsning är således möjlig men det krävs att kriterierna i 2 kap 21 § RF är uppfyllda. 

Bestämmelsen innefattar fyra grunder som vilka samtliga behöver vara uppfyllda för att 

begränsningen ska anses legitim. Begränsningen måste vara godtagbar i ett demokratiskt 

samhälle, den ska vara proportionerlig, begränsningen får inte innebära ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen i Sverige samt att begränsningen inte ska grunda sig på en persons politiska, 

kulturella eller religiösa åskådning. 

 

I ett JO beslut påpekades att en offentlig förhandling enligt 2 kap 11 § RF anses kräva att en 

offentlig förhandling vid en svensk domstol ska ske på svenska och inte på ett annat språk. 

Bestämmelsen utgör dock inget hinder mot att hålla vissa förhör på engelska eller på svenska 

med hjälp av tolk om så anses nödvändigt. För att rättegången ska anses offentlig ska den ske 

på ett språk som förstås av allmänheten.
35

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
34

 Prop. 2009/10:80 s 162. 
35

 JO 1995/96 s 84. 
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3 Vad innebär en rättvis rättegång enligt artikel 6 

i EKMR? 
 

3.1 Artikel 6 EKMR 
 

”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling 

inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. 

Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från 

förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna 

ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då 

minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 

domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet 

skulle skada rättvisans intresse.”
36

 

 

Artikel 6 i EKMR fastställer den grundläggande rättigheten till en rättvis rättegång (”fair 

hearing”). Bestämmelsen är tillämplig på fall som gäller tvister om en enskilds civila 

rättigheter eller skyldigheter eller anklagelser om brott.
37

 När det gäller tvister om civila 

rättigheter eller skyldigheter ska det handla om en reell och seriös tvist mellan två parter, 

tvisten ska gälla en civil rättighet som har sin grund i den nationella rätten.
38

 Artikel 6 är inte 

tillämplig på tvister rörande skatter, politiska rättigheter och utlänningsrättsliga frågor.
39

 

Artikel 6 är inte heller tillämplig på fall vid begäran om resning.
40

 I fallet Pudas mot Sverige 

prövade Europadomstolen frågan om ett indraget tillstånd borde betraktas som en tvist om en 

civil rättighet eller skyldighet. Taxichauffören Pudas nekades en domstolsprövning efter att 

hans trafiktillstånd blivit indraget. Europadomstolen fann att Sverige kränkt artikel 6 då det 

saknades en möjlighet att pröva ett indraget tillstånd vid en svensk domstol och således hade 

rätten till en rättvis rättegång kränkts.
41

  

 

Artikel 6 är en ovillkorlig rättighet, vilket betyder att den inte får inskränkas mot av nationella 

domstolar. Villkorliga rättigheter i EKMR är bland annat yttrandefriheten i artikel 10. En 

villkorlig rättighet får inskränkas av en stat för att säkra ett annat intresse. Syftet med artikel 6 

är att det ska vara en minimirättighet som stater, som är bundna av EKMR, ska leva upp till. 

Artikel 6 är därför inte detaljerad och beskriver inte exakt hur en domstolsprocess ska gå till 

utan är en generell rättighet som stater ska följa och uppfylla. Rättigheterna i EKMR kan ses 

som en minimistandard för vad staterna som är bundna av EKMR ska uppfylla, hur det sedan 

genomförs är sedan upp till staterna.
42

  

 

3.2 Rättvis rättegång 
 

Den grundläggande rättigheten i artikel 6 är rätten till en rättvis rättegång. I EKMR uttrycks 

rätten till rättvis rättegång som rätten till ”fair hearing” och ibland som rätten till ”fair trial”. 

Europadomstolen har fastställt ett par principer som anses vara viktiga vid bedömningen av 

                                                 
36

 Artikel 6.1 EKMR. 
37

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 146. 
38

 Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB v. Sweden, no. 38993/97, § 63-64, 16 September 2003. 
39

 Warnling-Nerep, W, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, s 102-104. 
40

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 163. 
41

 Pudas v. Sweden, 27 October 1987, § 40-41, Series A no. 125-A. 
42

 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s 99. 
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om rättegången varit rättvis.
43

 En allmän princip är att Europadomstolen bedömer om det 

förelegat en kränkning av artikel 6 först efter att rättegången avslutats. En helhetsbedömning 

av fallet görs alltså.
44

 En annan princip som Europadomstolen följer i sin bedömning är om 

parterna är likställda i processen och om en av parterna gynnas på den andres bekostnad. Den 

här principen är tillämplig både i tvistemål och i brottmål. 

 

Ytterligare en princip som Europadomstolen beaktar i sin bedömning om det förelegat en 

kränkning av artikel 6 är principen om ett kontradiktoriskt förfarande. Ett kontradiktoriskt 

förfarande innebär att båda parterna i processen är medvetna om, och har fått kännedom om, 

allt material och att parterna har möjlighet att kommentera materialet samt att båda har 

möjlighet att föra sin talan i processen.
45

 I Baumann mot Frankrike ansåg Europadomstolen 

att förfarandet inte hade varit kontradiktoriskt. I fallet hade domstolen avgjort målet till 

partens nackdel utan att parten först fått möjlighet att kommentera uppgifterna i målet.
46

 

 

3.3 Offentlig förhandling 

 

Enligt artikel 6 ska var och en vara berättigad en offentlig förhandling. Europadomstolen har 

påpekat att offentliga förhandlingar i de flesta fall är nödvändiga för att säkerställa en 

transparens och en legitimitet.
47

 En offentlig förhandling är dock inte en absolut rättighet och 

får därmed inskränkas. Enligt artikel 6 i EKMR kan rätten till en offentlig förhandling 

begränsas 1) av hänsyn till sedligheten, 2) av hänsyn till den allmänna ordningen, 3) av 

hänsyn till den nationella säkerheten, 4) av hänsyn till minderåriga, 5) av hänsyn till parternas 

privatliv och 6) i den mån domstolen så finner strängt nödvändigt. I Olujic mot Kroatien hade 

den sökande nekats en offentlig förhandling. Den sökande hade begärt en offentlig för-

handling då han ansåg att anklagelserna mot honom hade politiska motiv. Europadomstolen 

ansåg att det hade legat i allmänhetens intresse att ta del av rättegången och att Kroatien 

därmed inte hade respekterat artikel 6.
48

  

 

I Tamburrini mot Italien ansåg Europadomstolen att det förelåg en godtagbar begränsning av 

rätten till en offentlig förhandling. Fallet rörde ett allvarligt sexualbrott och Europadomstolen 

slog fast att i den typen av fall kan målsägande begära att förhandlingen sker bakom stänga 

dörrar och därmed inte är offentlig.
49

 Inte heller i Campbell och Fell mot Förenade 

Konungariket ansåg Europadomstolen att det förelegat en kränkning av rätten till en offentlig 

förhandling. Europadomstolen ansåg att det inte stod i strid med artikel 6 att ett disciplinärt 

förfarande mot en intagen skedde bakom stänga dörrar med hänvisning till den allmänna 

ordningen.
50

 

 

En av grundpelarna i artikel 6 som faller under rekvisitet offentlig förhandling är kravet på att 

en muntlig förhandling ska hållas i fall som gäller tvister om en enskilds civila rättigheter 

eller skyldigheter eller anklagelser om brott. Vidare har Europadomstolen framhållit att rätten 

till en muntlig och offentlig rättegång innebär att den svarande ska kunna närvara och 

                                                 
43

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 245. 
44

 Dikme v. Turkey, no. 20869/92, § 96, ECHR 2000-VIII. 
45

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 247. 
46

 Baumann v. France, no. 33592/96, § 71, ECHR 2001-V (extracts). 
47

 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s 109.  
48

 Olujić v. Croatia, no. 22330/05, § 69-71, 5 February 2009. 
49

 Tamburrini v. Italy, no. 54305/00, 28 March 2002. 
50

 Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, § 86-88, Series A no. 80. 
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muntligen redogöra för sin sak. Ett annat syfte med att ha en muntlig förhandling är att kunna 

framhålla muntlig bevisning och för att parterna ska kunna höra vittnen.
51

  

 

Att muntlighet är viktigt för att en rättegång ska anses rättvis framgår av praxis. 

Europadomstolen har flera gånger påpekat vidden av att domstolsförhandlingar är offentliga 

och att alla svarande har möjlighet att yttra sig muntligen. I Hellborg mot Sverige fann 

Europadomstolen att rätten till en rättvis och offentlig förhandling hade kränkts då Regerings-

rätten hade nekat den klagande en muntlig förhandling.
52

 

 

I Helmers mot Sverige stod Sverige till svars för att ha misslyckats att uppfylla sina 

skyldigheter att upprätta en rättvis och offentlig domstol. Helmers var en universitetslärare 

som inte fått ett arbete som han hade sökt. Helmers uppmärksammade i tingsrätten att han 

ansåg att nämnden hade förtalat honom. Både tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet. 

Hovrätten fastställde dessutom tingsrättens dom utan att först ha en muntlig förhandling. 

Europadomstolen förklarade betydelsen av en offentlig och muntlig förhandling och menade 

att en offentlig och muntlig förhandling gör att domstolarnas förtroende upprätthålls och gör 

rättsskipningen synlig vilket också är syftet med artikel 6. Europadomstolen ansåg att 

hovrätten borde ha hållit en muntlig förhandling för att ge målsägande, Helmers, en möjlighet 

att yttra sig. Europadomstolen ansåg därmed att det förelåg en kränkning av artikel 6 på grund 

av målets karaktär och då Helmers namn och rykte som yrkesman vanärats.
53

  

 

I målet Ekbatani mot Sverige betonade Europadomstolen vikten av att den svarade får 

möjlighet att muntligen yttra sig i rätten. Fallet gällde Ekbatani som dömdes i Tingsrätten för 

olaga hot mot en tjänsteman. Ekbatani överklagade till hovrätten som avgjorde målet i 

enlighet med tingsrättens dom utan att först ha en huvudförhandling. Europadomstolen 

menade att Ekbatanis rätt till en rättvis och offentlig rättegång kränkts då han nekades en 

muntlig förhandling i hovrätten och därmed förvägrades han rätten att muntligen yttra sig.
54

 

Europadomstolen ansåg att hovrätten inte kunde avgöra fallet utan att först höra den 

tilltalande, Ekbatani, då frågan i fallet gällde den tilltalade skuld.
55

 I de fall där utgången i 

målet beror på bevismaterial eller trovärdighet är det extra viktigt att det sker en muntlig 

förhandling för att det inte ska föreligga en kränkning av artikel 6.
56

  

 

I Allan Jacobsson mot Sverige friades Sverige från anklagelserna mot att ha brutit mot artikel 

6 då Sverige nekat Allan Jacobsson en muntlig förhandling. Europadomstolen ansåg att det 

måste föreligga ytterst ovanliga skäl för att neka en begäran om en muntlig förhandling. Fallet 

rörde en rättsprövning i Regeringsrätten som inte behövdes avgöras med hjälp av den 

enskildes intresse eller några faktiska omständigheter utan kunde avgöras med hjälp av endast 

en bestämmelse i plan- och bygglagen. Europadomstolen ansåg därmed att fallets karaktär 

inte krävde att en muntlig förhandling genomfördes.
57

  

 

Även Andersson i Andersson mot Sverige nekades en muntlig förhandling i hovrätten. 

Europadomstolen fann dock ingen kränkning av artikel 6 EKMR. Andersson dömdes i tings-

rätten för att ha kört traktor på en motortrafikled. Andersson överklagade och hovrätten 

                                                 
51

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 224-225. 
52

 Hellborg v. Sweden, no. 47473/99, § 55-56, 28 February 2006.  
53

 Helmers v. Sweden, 29 October 1991, § 38-29, Series A no. 212-A. 
54

 Ekbatani v. Sweden, 26 May 1988, § 31-33, Series A no. 134. 
55

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 231. 
56

 Bull, T, Medborgare, makt och muntlighet, s 184. 
57

 Allan Jacobsson v. Sweden (no. 2), 19 February 1998, § 46, Reports of Judgments and Decisions 1998-I. 
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fastställde tingsrättens dom utan att först ha en muntlig förhandling. Europadomstolen ansåg 

att det inte förelåg ett konventionsbrott då fallet inte var komplicerat och inte gav upphov till 

några frågor som inte kunde avgöras med hjälp av de handlingar som hovrätten hade tillgång 

till. Den tilltalade hade hörts i tingsrätten och på grund av fallets karaktär och vittnesmål att 

Andersson kört med traktor på en motortrafikled ansåg Europadomstolen att det inte krävdes 

ytterligare en muntlig förhandling i hovrätten. Europadomstolen fann därför att, trots 

avsaknaden av en muntlig förhandling, Anderssons rätt till en offentlig förhandling inte 

kränkts.
 58

 

 

3.4 Inom skälig tid 
 

Vad som avses med rekvisitet inom skälig tid enligt EKMR ska enligt Europadomstolen 

bedömas utifrån fallets omständigheter. Domstolen beaktar fallets komplexitet, sökandes 

agerande och hur berörda myndigheter handlagt målet samt vad som står på spel för den 

sökande i fallet. Vid särskild komplicerade fall har domstolen accepterat en viss förlängning 

av processen. Europadomstolen har dock i flera fall betonat vikten av att nationella domstolar 

inte drar ut på tiden för domstolsprocesser. Vidare har domstolen påpekat att nationella 

domstolar måste tillhandahålla adekvata rättsmedel vid kraftiga förseningar.
59

    

 

I praxis från Europadomstolen framgår att rekvisitet inom skälig tid finns till för att 

säkerställa att en rättssäkerhet för enskilda upprätthålls. För att säkerställa en rättssäker stat 

ska en enskild inte behöva leva i osäkerhet om utgången i målet under allt för lång tid. Kravet 

på att en rättegång genomförs inom skälig tid finns även till för att behålla trovärdigheten och 

effektiviteten för rättssystemet.
60

    

 

I sin bedömning om det förelegat en kränkning av en rättegång inom skälig tid utgår 

Europadomstolen utifrån en generell bild av fallet och inte specifika kriterier som måste vara 

uppfyllda för att rätten till domstol ska anses vara inom skälig tid.
61

 Det finns därmed ingen 

exakt tidsperiod som Europadomstolen följer när de undersöker om den sökande haft rätt till 

en rättegång inom skälig tid. I fallet Tibbling mot Sverige ansåg Europadomstolen att Sverige 

inte hade uppfyllt kraven för en rättegång inom skälig tid enligt artikel 6. Europadomstolen 

tog, i sin bedömning, beaktning av att det fanns gott om praxis på området och att en 

handläggningstid på över sex år för ett ärende inom en instans var överdriven och kunde inte 

möta kravet på en rättegång inom skälig tid.
62

  

 

I Beck mot Norge konstaterade Europadomstolen att det inte förelåg en kränkning av den 

sökandes rätt till en rättegång inom skälig tid trots att det tagit lite över sju år från det att den 

sökande åtalats till att domen förkunnats. Europadomstolen konstaterade att fallet var mycket 

komplicerat då bara förhören i en instans i den nationella domstolen tagit över 20 dagar. 

Domstolen konstaterade att det inte förelåg en kränkning av artikel 6 då den sökande redan 

tilldelats kompensation av nationell domstol. Den nationella domstolen, tingsrätten i Norge, 

hade också erkänt en överdrivet långsam handläggning och dömt den åtalade till ett kortare 

fängelsestraff än vad som brukade följa av den typen av brott. HD var nöjd med den 

                                                 
58
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62
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nationella domstolens och konstaterade att minskningen av brottspåföljden var mätbar i fallet 

och domskälen hade därmed en avgörande inverkan på den sökandes dom.
63

  

 

Som ovan nämnt har Europadomstolen accepterat att det i undantagsfall är accepterat med en 

viss förlängning av förfarandet. I de fall som Europadomstolen anser är undantagsfall faller 

således inte inom rekvisitet inom skälig tid. Den tidsperiod som Europadomstolen bedömer är 

från och med den tid då talan väcks till och med den dag som den slutgiltiga domen 

meddelas.
64

  

 

3.5 Förtursförklaring 
 

I ett försök att få ner antalet anmälningar till Europadomstolen om brott mot rätten till 

rättegång inom skälig tid instiftades en ny lag år 2009. Den nya lagen infördes i svensk rätt i 

ett försök att åtgärda förseningar vid överträdelser av rätten till en rättegång inom skälig tid i 

artikel 6 EKMR. I lagen påpekas att en ansökan som inkommit om förtursförklaring ska 

handläggas skyndsamt.
65

 Syftet med lagen var enligt lagstiftaren att möjliggöra för enskilda 

att påskynda processen vid en långsam handläggning av ett mål. Om handläggningen av målet 

har tagit en oskälig lång tid ska målet ha förtur i domstol. En ansökan om förtursförklaring 

kan göras i alla typer av mål i alla typer av allmänna domstolar i Sverige.
66

  

 

3.6 Opartisk och oavhängig domstol 
 

När Europadomstolen prövar om en domstol varit opartisk skiljer den på ett subjektivt och ett 

objektivt kriterium. Det objektiva kriteriet avser att fastslå om det finns en objektivt godtagbar 

anledning att anta att den nationella domstolen varit opartisk. Det subjektiva kriteriet avser att 

bedöma om den nationella domstolen medvetet agerat opartiskt till förmån för en av parterna. 

Det senare kriteriet får anses vara en aning mer svårbedömt. Vidare vid bedömningen av om 

den nationella domstolen agerat opartiskt eller inte fäster Europadomstolen stor betydelse vid 

domarens förhållande till parterna samt domarens eventuellt tidigare befattning med målet.
67

 

För att domstolen ska uppfylla kriterierna opartisk och oavhängig krävs således att domstolen 

dels är oberoende andra myndigheter dels är oberoende regeringen.
68

   

 

Europadomstolen har en vid tolkning av vad som kan anses vara en domstol. Begreppet 

domstol behöver inte vara en domstol i traditionell mening utan en domstol kan även vara en 

förvaltningsmyndighet eller en nämnd. I H mot Belgien ansåg Europadomstolen att en 

disciplinnämnd för advokater kunde falla under begreppet ”domstol”.
69

 För att en nämnd ska 

godtas som domstol bedömer Europadomstolen bland annat hur ledamöterna tillsätts och 

vilken påverkan ledamöterna får utifrån.
70

 I Mihailov mot Bulgarien ansåg Europadomstolen 

att en medicinsk nämnd inte kunde falla under begreppet domstol i artikel 6 då ledamöterna i 

nämnden inte var fristående från staten. Europadomstolen påpekade även att rättegången inte 

var tillräckligt reglerad då det förelåg en avsaknad av offentliga förhandlingar.
71
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Första gången Sverige dömdes för att ha misslyckats att uppfylla kriteriet opartisk och 

oavhängig domstol enligt artikel 6 var i målet Langborger mot Sverige. Fallet gällde ett yrk-

ande om en ogiltighetsförklaring av en förhandlingsklausul som framtagits mellan 

Hyresgästernas Riksförbund och Sveriges Fastighetsägarförbund. Europadomstolen menade 

att den dåvarande svenska bostadsdomstolen inte varit opartisk då flera av ledamöterna i 

domstolen var representanter från bland annat Hyresgästernas Riksförbund. Europadomstolen 

fann att ledamöterna inte kunde agera opartiskt då flera av ledamöterna tillhörde ovan nämnda 

organisationer som hade ett intresse av att klausulen inte ogiltighetsförklarades.
72

 Domen fick 

stor genomslagskraft och innebar en lagändring i Sverige, den så kallade ”Lex Langborger”. 

Lagändringen innebar att i liknande mål vid bostadsdomstolen skulle domstolen endast bestå 

av juridiskt utbildade ledamöter.
73

  

 

Även i fallet Holm mot Sverige ansåg Europadomstolen att Sverige misslyckats med att ge 

den sökande en opartisk och oavhängig domstol och därmed misslyckats att uppfylla en 

rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR. Fallet rörde Holm som anklagat det social-

demokratiska partiet för förtal. Nämnden som handlade ärendet hade bestått av medlemmar 

och ledamöter med starka kopplingar till det socialdemokratiska partiet.
74

 I det här fallet 

ansåg Europadomstolen att det rörde sig om en objektiv opartiskhet då personerna i nämnden 

hade utsetts på partipolitiska grunder.
75

 

 

Fallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige har fått ett starkt prejudicerande värde och är ett 

fall som Europadomstolen ofta återkommer till när rekvisiten opartisk och oavhängig domstol 

enligt artikel 6 diskuteras. Europadomstolen ansåg att artikel 6 hade kränkts då två 

fastighetsägare saknade möjligheten att få sin sak, en tvist mellan dem och Stockholms stad, 

prövad i domstol.
76

 Europadomstolen ansåg att den sökande inte hade fått möjlighet att begära 

en domstolsprövning inför en opartisk och oavhängig domstol. Sverige blev återigen dömd 

för samma sak i Bodén mot Sverige. Europadomstolen fann att Bodéns rätt till en rättvis och 

offentlig domstol kränkts då han, precis som Sporrong och Lönnroth, saknat möjligheten att 

pröva tvisten om ett expropriationstillstånd i rätten.
77

 

 

I Rolf Gustafsson mot Sverige ansåg Europadomstolen att en sökandes rätt till en opartisk och 

oavhängig domstol inte hade kränkts. Europadomstolen slog fast att Brottskadenämnden 

kunde anses falla under Europadomstolen definition av en domstol då nämndens rätts-

prövning uppfyllde kraven som uppställdes på en domstolsprövning i artikel 6.
78

  

 

3.7 EKMR:s ställning i svensk rätt 
 

EKMR grundades 1950 och ratificerades av Sverige 1953. Under en lång tid var EKMR:s 

ställning i det svenska rättssystemet något otydlig.  Det var först när Sverige för första gången 

dömdes i Europadomstolen som frågan om EKMR ställning i det svenska rättssystemet 

diskuterades.
79

 Fallet fick stor genomslagskraft då det var första gången en internationell 
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domstol meddelade att den svenska staten kränkt en enskild medborgares mänskliga 

rättigheter.
80

 Sedan den 1 januari 1995 gäller EKMR som svensk lag (lag 1994:1219).
81

 År 

1995 var också det år som Sverige gick med i Europeiska unionen vilket kan ha varit en 

bidragande faktor till att Sverige valde att inkorporera EKMR just 1995.
82

  

 
I förarbetena till inkorporeringen av EKMR ifrågasatte bland annat ledamöter från HD och 

Advokatsamfundet vilken betydelse inkorporeringen av EKMR skulle få i svensk rätt. HD 

ansåg att eventuella konflikter mellan en lag och en rättighet i EKMR skulle kunna leda till 

lagprövningsfrågor. Vid en eventuell lagprövningsfråga skulle EKMR därmed kunna få en 

begränsad betydelse.
83

 Regeringen avfärdade farhågorna om att EKMR skulle få en vag status 

i den svenska rättshierarkin. Regeringen menade att det inte förelåg en risk för att en konflikt 

mellan en norm i 2 kap RF och en bestämmelse i EKMR skulle uppstå. Vidare påpekade 

regeringen att om det skulle uppstå en konflikt mellan en rättighet i RF, YGL eller TF och en 

rättighet i EKMR skulle den rättighet som ger det starkaste skyddet tillämpas.
84

 

 

Genom inkorporeringen av EKMR i RF har konventionen getts en snarlik grundlagsstatus. 

EKMR i sig saknar en konstitutionell status men enligt RF får ingen lag eller föreskrift 

meddelas i strid med EKMR.
85

 Lagar som redan fanns före inkorporeringen behandlas dock 

inte som lex posterior.
86

 De mest grundläggande rättigheterna i EKMR kan alltså komma att 

komma i andra hand vid en eventuell konflikt med en svensk lag.  

 

EKMR saknar alltså grundlagsstatus men att utfärda föreskrifter som strider mot en rättighet 

är grundlagsstridigt. Det finns dock ett undantag. Vid en eventuell konflikt mellan en 

bestämmelse i den svenska grundlagen och en bestämmelse i EKMR som inte går att lösa har 

den första företräde.
87

 EKMR har alltså inget absolut företräde framför svenska lagar vid en 

eventuell konflikt.
88

 Det kan anses att EKMR har en så kallad mellanställning, mellan 

grundlag och lag, i svensk rätt. 

 

Det kan anses en aning otydligt vilken typ av status EKMR egentligen har. Att bryta mot en 

rättighet i konventionen är grundlagsstridigt men vid en eventuell konflikt mellan en grundlag 

och en rättighet i konventionen har den första företräde. Det kan anses vara otydligt vilken 

funktion som 2 kap 19 § i RF egentligen har och vilken betydelse EKMR har i svensk rätt. 

Sedan 1980-talet har HD tillämpat en så kallad konventionskonformtolkning för att 

säkerställa att de nationella bestämmelserna överensstämde med rättigheterna som följde i 

EKMR.
89

 I allt större utsträckning tillämpar svenska domstolar en konventions-

konformtolkning. Genom den typen av tillämpning ges praxis från Europadomstolen en högre 

status som rättskälla än nationell praxis, förarbeten och doktrin.
90
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EKMR i sig har en speciell status. En individuell klagan är möjlig och EKMR har en egen 

instans, Europadomstolen, som prövar mål. Det är inte bara en enskild som kan vända sig till 

Europadomstolen utan även en grupp individer eller en icke-statlig organisation som anser sig 

vara utsatta av en kränkning av en rättighet i EKMR. En prövning hos Europadomstolen är 

även möjlig i de fall då en stat anmäler en annan stat för ett brott mot EKMR.
91

 En enskild 

kan även åberopa sina rättigheter som följer av EKMR inför nationell domstol.
92

 

 

Praxis från Europadomstolen visar att begreppet domstol har en, i svensk mening, vid 

definition. Europadomstolen har godkänt nämnder och olika myndigheter, till exempel en 

förvaltningsmyndighet, som godtagbar ”domstol”. För att en nämnd ska kunna agera som en 

domstol krävs att den är opartisk och oavhängig, att den upprättats genom lag samt att den 

uppfyller rättssäkerhetsrekvisiten i artikel 6. Nämnden ska således beakta rekvisiten inom 

skälig tid, offentlighet och rättvisa. 
93
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4 Vilka konsekvenser får en överträdelse av rätten 

till en rättvis rättegång? 
 

4.1 Möjligheten till gottgörelse vid överträdelse av rätten till en rättvis 

rättegång 
 

Rättigheterna i RF finns till för att skydda den enskilde mot det allmänna. Det allmänna 

kännetecknar bland annat myndigheter och domstolar. Det allmänna kan i ett vidare begrepp 

ses som organ som i sin verksamhet har myndighetsutövningsuppgifter. Bestämmelserna i RF 

riktar sig således endast mot offentliga organ.
94

 I artikel 13 i EKMR stadgas rättigheten om 

”rätt till effektivt rättsmedel” då staten kränkt en enskilds rättigheter. Det saknas en 

motsvarande bestämmelse i svensk rätt då staten överträder rättigheterna i RF.
95

 I svensk rätt 

finns principen om att ett särskilt lagstöd ska finnas för att rätten till gottgörelse ska 

föreligga.
96

 

 

I svensk rätt utdelas skadestånd huvudsakligen med stöd av lag.
97

 Rätten till skadestånd 

regleras i skadeståndslagen.
98

 I förarbetena till skadeståndslaget utläses att det är upp till 

domstolarna att fylla ut eventuella ofullständigheter i rätten.
99

 När en person skadats till följd 

av att hennes rättigheter kränkts bör skadeståndslagen således vara tillämpbar. Fall från praxis 

visar att så är inte alltid fallet. I allt större utsträckning har HD istället använt sig av praxis 

från Europakonventionen vid utdelande av skadestånd då rätten till rättvis rättegång kränkts. I 

NJA 2005 s 462 slog HD fast att ett skadestånd kan delas ut vid en kränkning av en rättighet i 

EKMR utan att det finns ett uttryckligt stöd i den svenska skadeståndslagen.  
 

I förevarande kapitel beskrivs vilka konsekvenser en överträdelse av rätten till en rättvis 

rättegång får, dels för staten, dels för den enskilda personen vars rättighet kränkts. 

 

4.2 Överträdelse av artikel 6 EKMR 
 

Artikel 41 reglerar rätten till gottgörelse i EKMR. Artikeln riktar sig till Europadomstolen och 

inte medlemsstaterna. I de fall där det anses att en medlemstat kränkt en enskilds rättighet kan 

Europadomstolen tilldela den enskilde, vars rättighet kränkts, en gottgörelse. En gottgörelse 

ska vara skälig, det vill säga proportionerlig i relation till den skada som kränkning orsakat. 

Det handlar till stor del om en ekonomisk gottgörelse. Gottgörelsen bestäms utifrån de 

sammantagna omständigheterna i fallet och utifrån den skada som den enskilde orsaktas. I 

praxis förstås även att det ska föreligga ett så kallat orsakssamband mellan skadan och 

kränkningen för att en gottgörelse ska kunna delas ut.
100

  

 

Förpliktelseskyldigheten att tillhandahålla en rättvis rättegång har sin grund i artikel 13 i 

EKMR där det stadgas att var och en har rätt till ett effektivt rättsmedel. Artikel 13 riktar sig 
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till medlemsstaterna.
101

 Om Europadomstolen anser att en enskilds rättighet i konventionen 

kränkts har den enskilde rätten att få ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 EKMR. Ett 

effektivt rättsmedel innebär dels att den enskilde har rätt att få sin sak prövad inför domstol 

och dels att få gottgörelse för en kränkning. Artikeln finns till för att säkerställa att EKMR 

efterföljs. Ett effektivt rättsmedel behöver inte endast ge möjlighet till skadestånd utan kan i 

ett brottmål handla om gottgörelse i den meningen att utgången ändras till den åtalades 

förmån.
102

  

 

Första gången som Europadomstolen prövade ett klagomål om rätten till effektivt rättsmedel 

enligt artikel 13 i EKMR var i fallet Kudla mot Polen.  Europadomstolen slog fast att vid allt 

för långa handläggningstider finns ett ansvar enligt artikel 13 för stater att erhålla ett effektivt 

rättsmedel för att pröva om rätten till en rättegång inom skälig tid i artikel 6 kränkts.
103

 I NJA 

2003 s 414 påpekade HD, efter en bedömning med hjälp av praxis från Europadomstolen, att 

en kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid är ett skäl för att sänka straffet till ett 

straff lägre än vad straffvärdet egentligen motiverade för den åtalade. 

 

Ett fall från Europadomstolen som fått ett starkt prejudicerande värde vad gäller 

konsekvenserna av en överträdelse av artikel 6 i EKMR är Ernestina Zullo mot Italien. I det 

här fallet slog Europadomstolen fast vad en rimlig ersättning är för en överträdelse av artikel 

6 i EKMR. Europadomstolen menade att ett rimligt skadestånd för en långsam handläggning 

av ett mål ska motsvara ca 1000-1500 euro per år, en så kallad ”Zullo-taxa”, under den tid 

handläggningen av fallet varat. Vidare påpekade Europadomstolen att beloppet kan öka i de 

fall där den sökande har ett speciellt intresse i målet. Ett speciellt intresse kan bland annat 

anses vara i de fall där det rör sig om arbetsrelaterade mål, fall som rör den enskildes hälsa 

och fall som rör pensionen.
104

  

 

Fallet NJA 2005 s 462 har fått en närmare grundläggande prejudicerande status i det svenska 

rättssystemet. Fallet har redovisat vilka konsekvenser det får att kränka en medborgares rätt 

till en rättvis rättegång enligt EKMR samt vilka möjligheter en enskild har till skadestånd om 

rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid inte uppnåtts. Fallet berörde Lundgren och hans 

företag. Det gick sju år mellan det att företaget delgavs misstanke om brott fram till dess att 

tingsrätten meddelade sin friande dom. HD beslutade att den svenska staten var skyldig att 

tillhandahålla ett effektivt rättsmedel till Lundgren då åklagarmyndigheten inte väckt åtal mot 

honom inom skälig tid och därmed kränkt hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 

6 i EKMR. HD tillämpade skadeståndslagen men utdömde gottgörelse, ideellt skadestånd, 

direkt på grund av artikel 41 i EKMR. Fallet visar att det är möjligt för en enskild att pröva 

sina rättigheter som följer av EKMR inför svensk domstol. Fallet visar även att en kränkning 

av en rättighet i EKMR kan medföra att staten tvingas betala ut skadestånd till enskilda utan 

något egentligt lagstöd i nationell rätt.
105

  

 

I NJA 2007 s 295 följde HD samma linje och dömde ut skadestånd till en enskild då det 

konstaterats att den enskildes rätt till en rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i EKMR 

kränkts. Även i NJA 2007 s 584 utgick skadestånd till en enskild baserat på EKMR. HD 
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baserade sin argumentation på praxis från Europadomstolen och saknade även i det här fallet 

lagstöd i nationell rätt.  
 

Enligt ovan nämnd praxis (NJA 2005 s 462, NJA 2007 s 584, NJA 2007 s 295) har HD delat 

ut skadestånd då det ansetts att en enskilds rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR 

kränkts. Skadestånd har alltså delats ut utan särskilt lagstöd i nationell rätt då Sverige inte 

uppfyllt sina skyldigheter enligt EKMR.
 106

 Även i NJA 2010 s 363 prövade HD, som första 

instans, om staten brutit mot en enskilds rätt till en rättegång inom en skälig tid vid en 

långsam handläggning av ett mål. 
107

 HD har således infört principen om att en överträdelse 

av artikel 6 i EKMR utgör en självständig grund för att en nationell domstol ska kunna dela ut 

skadestånd.
108

 I ett betänkande från SOU från 2010 diskuteras skadestånd och möjligheten att 

reglera skadestånd i de fall en överträdelse av EKMR sker.
109

 I betänkandet föreslogs att en 

bestämmelse ska föras in i skadeståndslagen med samma betydelse som framgår av HD:s dom 

i NJA 2005 s 462.
110

 

 

I ett fall från 2010 utredde HD statens skadeståndsansvar vid en kränkning av artikel 6 i 

EKMR. Fallet rörde Sundahl, en man som sökte skadestånd i tingsrätten för långsam 

handläggning av sitt ärende. Hans ärende var inte komplicerat och handläggningstiden hade 

trots det tagit nästan 3 år hos Regeringsrätten. Sundahl yrkade på skadestånd i tingsrätten och 

tillerkändes en ersättning men fick trots det stå för sina egna rättegångskostnader. Hovrätten 

fastställde tingsrättens skadeståndsbelopp och meddelade att parterna skulle stå för sina 

rättegångskostnader men bara till en viss del. HD ansåg dock att rätten till ett effektivt rätts-

medel enligt artikel 13 i EKMR inte hade blivit tillgodosett då Sundahl själv var tvungen att 

betala rättegångskostnaderna för att ha möjlighet att få ett skadestånd. HD fastställde således 

skadeståndsbeloppet och avskrev även Sundahls rättegångskostnader i samtliga instanser.
111

 

 

4.3 Överträdelse av 2 kap 11 § RF 
 

Skadestånd och grunderna som gäller för att dela ut skadestånd då Sverige inte uppfyllt 

kraven som följer av artikel 6 i EKMR kan inte åberopas på samma sätt som när Sverige har 

begått ett brott mot motsvarande bestämmelse i RF. I grundlagsutredningen nämns bara kort 

att grundlagsändringen av 2 kap 11 § RF skulle kunna medföra konsekvenser för den 

enskildes möjlighet att få skadestånd från det allmänna om dennes rättigheter kränkts men att 

det inte låg på grundlagsutredningens bord att närmare gå in på skadeståndslagen.
112

 Även 

regeringen nämner det förändrade läget i grundlagsändringens förarbeten, 

 
”Som utredningen framhåller kan det inte hävdas att den nya bestämmelsen utvidgar möjligheterna att 

få skadestånd från det allmänna. Det saknas vidare underlag att i detta lagstiftningsärende överväga 

lagstiftningsåtgärder som påverkar statens skade-ståndsansvar för olika former av 

rättighetskränkningar.”
113 
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Både JK och Kammarrätten i Stockholm ansåg att ändringen av 2 kap 11 § RF skulle kunna få 

konsekvenser för möjligheterna för en enskild att få skadestånd om dennes rättighet kränkts. 

Både JK och Kammarrätten i Stockholm hävdade att det skadeståndsrättsliga skyddet för 

enskilda skulle te sig något svagare än skyddet då en enskilds rätt till en rättvis rättegång i 

artikel 6 i EKMR kränkts.
114

   

 

I NJA 2003 s 414 utredde HD om det skett en kränkning av den enskildes rätt till en rättegång 

inom en skälig tid och vilka konsekvenser det i så fall skulle få. HD påpekade det faktum att 

det i svensk rätt saknas stöd i lag för att ett åtal eller en dom skulle kunna ogillas på grund av 

att det skett en kränkning av rätten till en rättegång inom skälig tid. 
 

I NJA 2009 Not N 70 försökte dock HD att avgöra fallet med en utgångspunkt i svensk rätt 

men med vägledning av praxis från Europadomstolen. I fallet utredde HD statens skade-

ståndsansvar då den enskildes rätt till rättegång inom skälig tid kränkts. I det aktuella fallet 

försökte HD gjuta en nationell princip om hur skadestånd ska tillämpas vid en överträdelse av 

rätten till en rättegång utan att helt följa Europadomstolens linje.  

 

I HD:s dom i mål T 5858-10 fastställde HD ett vägledande skadeståndsbelopp för långsam 

handläggning av ett mål, en överträdelse av rätten till en rättegång inom skälig tid. HD poäng-

terade att den faktor som till största del avgör skadeståndsbeloppet är dröjsmålets längd. 

Omständigheterna i fallet är också avgörande för vilken kompensation den vars rättighet 

kränkts får. HD beaktar således på den enskildes upplevelser under dröjsmålet i form av oro 

och ängslan. För att nå fram till sitt domslut i det förevarande fallet använde HD sig av praxis 

från Europadomstolen i sitt tolkningsunderlag. 

 

Även i NJA 2012 s 211 utreddes statens skadeståndsansvar vid en överträdelse av rätten till 

rättvis rättegång. I fallet förpliktade HD staten att betala ut ett skadestånd till den sökande för 

långsam handläggning av ett mål i tingsrätten. HD konstaterade att vid tillfällen då skadestånd 

delas ut utan stöd i lag vid en kränkning av rätten till en rättegång är det en ”fråga om en 

rättsföljd som vilar på nationell rätt i den meningen att det inte är en fråga om att tillämpa 

konventionen”. HD menade alltså att ett skadestånd för en rättighetskränkning inte behöver 

följa praxis från EKMR för att delas ut utan stöd i lag. HD påpekade vidare att det ”[i]stället 

handlar det om att rättighetskränkningen utgör en skadeståndsrättslig ansvarsgrund”.115  
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5 Jämförelse mellan RF och EKMR 
 

Både RF och EKMR innehåller bestämmelser som finns till för att säkerställa att mänskliga 

rättigheter efterföljs. På det stora hela kan det anses att rättighetskapitlet i RF och EKMR 

liknar varandra och till största del innefattar dem snarlika bestämmelser, men det finns 

undantag. Vissa rättigheter i EKMR saknar till exempel en motsvarande bestämmelse i RF. 

Exempel på rättigheter som endast går att finna ett skydd för i EKMR är bland annat rätt till 

ett effektivt rättsmedel, artikel 13, rätt till skydd för familjeliv, artikel 8, och rätt till skydd för 

äktenskapet, artikel 12. Det aktuella kapitlet kommer dock att endast belysa skillnader och 

likheter mellan rätten till en rättvis rättegång i 2 kap 11 § RF och artikel 6 i EKMR. Tillämpas 

de snarlika rekvisiten i bestämmelserna på samma sätt och till vilken grad har bestämmelsen i 

RF påverkats av motsvarande i EKMR? 

  

Fram till den 1 januari 2011 fanns ingen likvärdig lag i RF som artikel 6 i EKMR. När 

bestämmelsen om en rättvis rättegång fördes in i RF fanns, som nämnt i kapitel 2, delade 

meningar om bestämmelsen verkligen behövdes. Några menade att bestämmelsen var snarlik 

artikel 6 i EKMR och att båda bestämmelserna hade samma innebörd. Till stor del byggde 

utformningen av bestämmelsen i RF på praxis från Europadomstolen. Det aktuella kapitlet 

avser besvara om bestämmelsen i RF verkligen har samma innebörd och tillämpas på samma 

sätt som motsvarande bestämmelse i EKMR.  

 

5.1 Likheter mellan RF och EKMR 
 

En likhet mellan de båda bestämmelserna är att de riktar sig till ansvarig lagstiftare, myndig-

heter och domstolar. Båda bestämmelserna kräver att ansvariga domstolar och myndigheter 

uppfyller kraven som uppställs om en rättvis rättegång.
116

 Begränsningar av rätten till en 

rättvis rättegång kan endast ske genom lag. Det är således lagstiftarens yttersta ansvar att 

förändra eller begränsa rätten till en rättvis rättegång.  

 

Både bestämmelsen om en rättvis rättegång i RF och en rättvis rättegång i EKMR fastställer 

flera kriterier som ska uppfyllas. Rekvisiten inom skälig tid, rättvis och offentlig förhandling 

går att finna i båda bestämmelserna. Bestämmelserna tolkas tämligen liknande då kriterierna i 

RF till stor del bedöms med utgångspunkt i praxis från Europadomstolen. Precis som i 

bestämmelsen i EKMR är det i 2 kap 11 § RF bara godtagbart att begränsa rekvisitet offentlig 

förhandling. Inom skälig tid och rätten till en rättvis rättegång är i båda bestämmelserna 

absoluta rättigheter som inte går att begränsa. 

 

Både inom RF och inom EKMR finns rekvisitet offentlig förhandling med för att säkerställa 

att en rättegång genomförs rättvist. Rekvisitet finns till i båda bestämmelserna för att 

säkerställa en transparens och för att ingen ska kunna dömas i hemlighet. Som ovan nämnt 

kan dock rätten till en offentlig förhandling begränsas och i båda bestämmelserna fastställs 

liknande krav för när en begränsning är möjlig. Vad gäller kraven för när en offentlig för-

handling kan begränsas enligt RF kan det anses att bestämmelsen till stor del inspirerats av 

praxis från Europadomstolen. Begränsningen ska vara 1) godtagbar i ett demokratiskt 

samhälle, 2) begränsningen ska vara proportionerlig, 3) en inskränkning får inte innebära ett 

hot mot den fria åsiktsbildningen i Sverige och 4) begränsningen ska inte grunda sig på endast 

en persons politiska, kulturella eller religiösa åskådning.
117

 Både första och andra kriteriet ses 
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ofta i praxis från Europadomstolen. Att begränsningen ska vara proportionerlig betyder att 

begränsningen endast kan vara godtagbar om den står i rimlig relation till det intresse som 

åtgärden är avsedd att uppnå. I det här fallet tillerkänns staterna en viss margin of appreciation 

för vad som anses proportionerligt.
118

 Principen kommer från Europadomstolen som anser att 

det är de nationella domstolarna som är bäst lämpade att göra vissa bedömningar och har 

därför tillerkänt de nationella domstolarna en viss prövningsrätt.
119

 

 

Både bestämmelsen i RF och i EKMR innefattar flera rättsprinciper inom rekvisitet rättvis 

rättegång. Det är ett antal rättsprinciper som ska vara uppfyllda för att rättegången ska anses 

vara rättvis. Rättsprinciperna som fastställts är att parterna ska vara likställda i processen och 

att parterna är likställda i ett kontradiktoriskt förfarande. Rättsprinciperna som fastställts via 

praxis av Europadomstolen har således påverkat bestämmelsen i RF. Det kan anses vara av 

naturlig följd att rättsprinciperna som är utformade av Europadomstolen även återfinns i 

bestämmelsen i RF då praxis från Europadomstolen användes som ett riktmärke vid lag-

ändringen av 2 kap 11 § RF. Bestämmelsen i RF bygger således till stor del på artikel 6 

EKMR. 

 

5.2 Olikheter mellan RF och EKMR 
 

Bestämmelsen i artikel 6 i EKMR är utförligare och något mer precis än motsvarande best-

ämmelse i RF. Bestämmelsen i EKMR uttrycker i vilken mån rätten till rättegång kan 

begränsas. Till exempel kan rätten till offentlighet begränsas med hänsyn till moralen eller då 

minderårigas intressen kräver det.
120

 Bestämmelsen i 2 kap 11 § RF är mer otydlig och ger 

ingen indikation på när det är möjligt att begränsa något av rekvisiten i bestämmelsen. 

Rekvisitet rättvis i bestämmelsen i RF omfattar fler kriterier än motsvarande rekvisit i EKMR. 

Innebörden av rättvis i RF är bland annat att domstolen ska vara opartisk och oavhängig, 

något som finns som ett separat rekvisit i EKMR. Det kan således antas att skyddet för att 

garanteras en opartisk och oavhängig domstol är något större i EKMR då det fastställs som ett 

separat rekvisit medan det i RF ”endast” faller under rekvisitet rättvis.
121

  

 

Ytterligare en skillnad mellan de båda bestämmelserna är var rätten till muntlighet regleras. I 

2 kap 11 § RF faller rättigheten under rekvisitet rättvis medan rätten till muntlighet i artikel 6 

i EKMR faller under rekvisitet offentlig förhandling. Själva rätten till muntlighet har samma 

innebörd i de båda bestämmelserna och innebär rätten att muntligen yttra sig i rätten.  

 

Rekvisitet inom skälig tid bedöms olika i RF och EKMR. Hur själva tidsperioden räknas 

skiljer sig mellan de båda bestämmelserna. I svensk rätt räknas tidsperioden olika när det 

handlar om olika typer av mål medan tidsperioden inom konventionsrätten alltid räknas från 

det då talan väcks. I svensk rätt startar tiden till exempel i förvaltningsmål då det går att 

bevisa att det förekommer en tvist medan tidsperioden i brottmål räknas från den dagen en 

person står anklagad för ett brott.
122

 Precis som att det skiljer sig hur tidsperioden räknas 

skiljer sig även vad som anses som en skälig tid mellan de båda bestämmelserna. 

Europadomstolen har inte fastställt en exakt tidsperiod utan räknar vad som avses som en 

skälig tid från fall till fall. HD har i bland annat NJA 2012 s 1038 fastställt vad som anses 
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med inom skälig tid men har, precis som Europadomstolen, ansett att en helhetsbedömning 

bör göras i det enskilda fallet. 

 

EKMR:s domstolsbegrepp innefattar mer än vad som ses som en traditionell domstol i svensk 

rätt.
123

 Europadomstolen har godkänt att olika nämnder och myndigheter kan falla under 

begreppet domstol medan det i svensk rätt anses vara domstol i traditionell mening som faller 

under begreppet domstol. Det bör dock tilläggas att i enskilda fall har även HD accepterat en 

viss nämnd som en domstol. I till exempel NJA 2002 s 288 accepterade HD Presstöds-

nämnden som en opartisk och oavhängig domstol och som inte går utanför artikel 6.
124

 

 

Tillämpningsområdet för 2 kap 11 § RF kan anses vara vidare än för motsvarande 

bestämmelse i EKMR. Artikel 6 i EKMR är tillämpbar på, och kan anses vara begränsad till, 

mål rörande civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelser om brott.
125

 Bestämmelsen 

om en rättvis rättegång i 2 kap 11 § RF är tillämplig på alla typer av rättegångar i domstol. 

Rättigheten är således inte bara tillämplig på fall som gäller tvister om en enskilds civila 

rättigheter eller skyldigheter eller anklagelser om brott utan också tillämpbar även på bland 

annat mål som rör beskattning och migrationsmål.
126

 I Maaouia mot Frankrike ansåg 

Europadomstolen att Frankrike inte hade brutit mot artikel 6 efter att ha utvisat en utländsk 

medborgare från landet efter att hon hade begått ett brott utan att först ge henne en tillgång till 

en rättvis rättegång.
127

 Då 2 kap 11 § RF kan tillämpas på fler typer av rättegångar än vad 

artikel 6 EKMR är kan det anses att tillämpningsområdet är vidare och mer extensivt än för 

artikel 6 EKMR.  

 

Den här olikheten, att bestämmelsen i RF tolkas vidare än bestämmelsen i EKMR, mellan de 

båda bestämmelserna kan anses ge den enskilde medborgare vars rättighet kränkts ett starkare 

rättighetsskydd i RF än i EKMR. Genom att bestämmelsen i RF är vidare kan fler typer av 

mål komma i ljuset av en granskning för att säkerställa att rättssäkerheten följs. Det kan anses 

vara av vikt att även exempelvis migrationsmål ska uppfylla kriterierna för en rättvis 

rättegång. Ofta är personerna som är inblandade i migrationsmål i en särskild utsatt position 

då det kan röra sig om utlämningsmål. Det är därför av extra vikt att alla kriterier för en 

rättvis rättegång följs och kanske särskilt att rättegången är rättvis och att båda parterna är 

likställda i ett kontradiktoriskt förfarande. Båda parterna ska kunna ta del av materialet och att 

det framställs på ett språk som båda parterna förstår. På så vis kan det anses att bestämmelsen 

i RF ger en ökad rättssäkerhet då fler rättegångar kan komma att prövas om rätten till en 

rättvis rättegång uppfyllts eller inte. 

 

När det gäller utdelande av skadestånd vid en överträdelse av rätten till en rättvis rättegång 

kan det anses att EKMR ger ett starkare skydd för den enskilde än vad RF gör. När HD 

utreder om det skett en överträdelse av artikel 6 i EKMR, och om den enskilde således är 

berättigad en gottgörelse, utreder domstolen hur den enskilde påverkats av överträdelsen och 

hur hennes rättighet blivit kränkt och inte lika mycket hur den ansvarige nämnden eller 

myndigheten agerat. När det gäller brott mot 2 kap 11 § RF har domstolen en annan 

uppfattning och utreder till större del hur den ansvarige nämnden eller myndigheten agerat i 

det enskilda fallet. Bestämmelsen i artikel 6 EKMR riktar sig således mer mot den enskilde 
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och hur hon uppfattat rättegången samt hur hennes rättighet kränkts medan bestämmelsen i 

RF riktar sig mot ansvarig myndighet.  

 

Om Sverige skulle bryta mot EKMR har den enskilde rätt till skadestånd men som ovan 

nämnt, i kapitel 4, gäller inte det samma om Sverige bryter mot grundlagen, RF. Kan detta ses 

som en överträdelse av 2 kap 19 § RF? Frågan är varför skyddet för en rättvis rättegång i 

EKMR ska värderas högre än skyddet för en rättvis rättegång i RF? Rättigheten i 2 kap 11 § 

RF är ju snarlik rättigheten som följer av artikel 6 i EKMR. Enligt Bull och Sterzel är 

konsekvenserna av en överträdelse av RF oklara. De hävdar att en överträdelse av RF inte 

garanterar en enskild ett skadestånd men att HD inte heller utesluter möjligheten till 

skadestånd för en enskild.
128

 

 

Ytterligare en skillnad som det finns skäl att belysa är vilka konsekvenser en överträdelse av 

rätten till en rättegång får i de olika bestämmelserna. Som ovan nämnt finns det, enligt praxis 

från Europadomstolen, en möjlighet att få gottgörelse för en kränkning genom att exempelvis 

straffpåföljden minskar eller att straffet blir ett lindrigare än vad som anses normalt för den 

typen av brott. I svensk rätt finns det ingen motsvarande bestämmelse. I svensk rätt ändras 

inte straffpåföljden endast för att det skett en kränkning av rätten till en rättegång.  Dock kan 

svenska domstolar döma ut skadestånd om det skett en rättighetskränkning och det sker till 

största del med grund i praxis från Europadomstolen.  
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6 Analys 
 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det anses en aning problematiskt att den som förkunnar 

domen också är den som avgör om domen är rättvis eller ej. Frågan är i så fall vem som skulle 

kunna avgöra om en rättegång varit rättvis? I NJA 2012 s 1038 tog HD upp problematiken 

kring att det är HD som gör en egen bedömning av huruvida rättegången skett inom en skälig 

tid eller ej. I fallet påpekade dock HD att det bör vara den som tar upp frågan då det måste 

vara möjligt att pröva sina egna brister. Det kan å ena sidan anses att rättssäkerheten äventyras 

om det bedöms att HD brutit mot kravet på en rättvis rättegång och sedan själva ska bedöma 

om så är fallet. Å andra sidan kan det anses legitimt att HD själv får gå igenom huruvida den 

brutit mot rätten till en rättvis rättegång för att kunna förbättra effektiviteten i framtida fall. 

Det kan således anses att rättssäkerheten säkras något när det finns en möjlighet att granska 

om en domstol hanterat en rättegång rättvist trots att det också är domstolen själv som utreder 

frågan.  

 

När det utreds huruvida det skett en överträdelse av artikel 6 i EKMR bör det vara 

Europadomstolen som avgör om så är fallet. Det kan anses att frågan om det skett en 

överträdelse av artikel 6 i EKMR inte behöver uppkomma i svensk domstol då det nu finns ett 

grundlagsskydd i RF som säkrar rätten till en rättvis rättegång. 

 

Som ovan nämnts i kapitel 3 är bestämmelsen i EKMR något mer utvecklad och inte lika vag 

som bestämmelsen i RF. Bestämmelsen i EKMR innefattar fler rekvisit som ska uppfyllas för 

att rättegången ska anses rättvis och fler möjligheter för hur rättegången möjligen kan 

begränsas. Hur kommer det sig att bestämmelsen i RF inte är lika omfattande om lagstiftaren 

använde sig av artikel 6 och praxis från Europadomstolen vid instiftandet av 2 kap 11 § RF? 

Bestämmelserna i RF är svåra att ändra, det kräver en hel del arbete och en ändring måste ske 

genom lag.
129

 På så sätt kan det antas att lagstiftarens syfte var att göra lagen tydlig men med 

en möjlighet till en viss tolkningsmån för domstolarna. Då praxis och rättsprinciper från 

Europadomstolen användes vid lagändringen av 2 kap 11 RF kan det antas att lagstiftaren 

även hade principen från Europadomstolens praxis om margin of appreciation i åtanke vid 

instiftandet av lagen.  

  

Det kan vidare antas att lagstiftarens syfte med att inte göra bestämmelsen i RF lika vid och 

omfattande som motsvarande i EKMR var att ge domstolarna i Sverige en möjlighet att tolka 

bestämmelsen extensivt. Bestämmelsen om en rättvis rättegång är en absolut rättighet och kan 

inte begränsas eller bortses från. Bestämmelsen kan dock tolkas extensivt så att fler rätte-

gångar faller inom ramarna bestämmelsen i RF och på så vis ger ett utökat skydd för enskilda.  

 

Frågan är om alla nämnder även i Sverige bör betraktas som domstolar? I många nämnder 

sitter personer som saknar juridisk utbildning. Vad får det för konsekvens? Bör alla nämnder 

som, om man ser på dem organisatoriskt klassas som förvaltningsmyndigheter, betraktas som 

domstolar? Det kan anses att rättssäkerheten äventyras om även en myndighet eller nämnd 

kan agera som en domstol då olika nämnder till stor del saknar möjligheten för en enskild att 

överklaga och få sin sak prövad av en högre instans samt att nämnder inte alltid består av 

juridiskt utbildade personer. Den här typen av nämnder består till stor del ofta av politiker och 

ledamöter som saknar juridisk utbildning. Det är klart att nämndemän, domare och åklagare i 

en domstol i traditionell mening även kan ha politiska och religiösa åskådningar och upp-

fattningar. Dessa personer har dock i stor utsträckning en lång juridisk utbildning bakom sig, 
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åtminstone domare och åklagare, och förhoppningsvis en god förmåga att skilja mellan moral, 

åsikter och politik från juridik. 

 

Kriteriet inom skälig tid kan anses vara något otydligt och vagt i både bestämmelsen i RF och 

bestämmelsen i EKMR. Det kan anses rimligt att följa Europadomstolens syn och bedöma 

vad som anses med inom skälig tid från fall till fall.
130

 Varje fall är unikt och kräver därför 

olika lång handläggningstid tid. Det kan å ena sidan anses befogat att det inte finns en exakt 

tidsram för de nationella domstolarna att följa. Samtidigt som de å andra sidan kan anses 

äventyra rättssäkerheten för den enskilde att inte veta vad som menas med inom skälig tid. 

Vad bedöms som en skälig tid och när är det möjligt att påvisa att en rättegång inte skett inom 

en skälig tid? Det bör dock tilläggas att lagen om förtur finns i svensk rätt inom processrätten 

vilket ger möjligheten för enskilda att pröva om rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 

uppfyllts.
131

 Lagen kom till innan dess att en kodifiering av rätten till en rättvis rättegång 

inom skälig tid skedde i RF. I förarbetet till 2 kap 11 § RF nämns ingenting om en förturs-

förklaring ska gälla även vid en överträdelse av inom skälig tid i RF.
132

  

 

Det kan anses att lagen om förtur instiftades för att Sverige skulle undgå fler bedömningar 

och påpekanden av Europadomstolen och när väl bestämmelsen i RF kom till kan tänkas att 

lagstiftaren ansåg att en vidare bedömning om bestämmelse om förtur också borde gälla vid 

en överträdelse av 2 kap 11 § RF.  Det kan anses vara ett otydligt och svårbedömt kriterium 

att förhålla sig till för en domstol, dels för att veta vad som rör sig om skälig tid och dels för 

vad som anses vara en för lång tidsperiod. HD har påpekat vad som inte avses med en rimlig 

tid och också vad som kan anses vara en längsta handläggningstid för icke komplicerade fall. 

Det kan å ena sidan anses möjligt för domstolar att dra ut på en domstolsprocess just för att 

det inte finns en exakt bestämd tidsperiod. Det kan dock å andra sidan anses lämpligt att det 

inte finns en exakt tidsperiod för domstolar i Sverige att förhålla sig till, dels för att en 

rättegång ska få ta den tid den behöver för att bli så rättvis som möjligt, dels för att 

exempelvis tekniken utvecklas och gör att tidsperioderna i vissa fall kan effektiviseras och 

kortas ner. Vad som avses med inom skälig tid får således avspeglas i praxis.  

 

Frågan är hur praxis från Europadomstolen har påverkat svenska domstolars rättstillämpning? 

Vilket genomslag har rättighetsskyddet i EKMR fått i svensk rätt? Hur förhåller sig svenska 

domstolar till EKMR? I vilken utsträckning beaktas artikel 6 i EKMR vid en bedömning om 

en rättegång anses ”rättvis”? Utifrån praxis i ovan nämnda kapitel tyder det på att HD till stor 

del påverkas av praxis från Europadomstolen i sin bedömning om en rättegång fortskridit 

rättvist eller inte. Trots att det i förarbetena till lagändringen av 2 kap 11 § RF uttryckligen 

beskrevs att den nya bestämmelsen skulle få en självständig innebörd från EKMR och bygga 

sin egen praxis visar fallen från HD något annat.
133 

 

I NJA 2005 s 462 påpekade HD att det traditionellt sett finns en restriktiv syn inom svensk 

rätt då det kommer till att dela ut skadestånd till enskilda då deras rättigheter kränkts. Genom 

den här domen kan det anses att den tidigare restriktiva synen har fått en mindre betydelse. 

Numera kan HD dela ut skadestånd utan ett lagstöd i svensk rätt då det skett en kränkning av 

artikel 6 i EKMR men inte vid samma kränkning i motsvarande bestämmelse i RF. Bör inte 
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28 

 

svensk rätt regleras så att den lever upp till kraven för ett effektivt rättsmedel i EKMR? Vilket 

skydd ger praxis från HD? Kommer framtida fall dömas på samma sätt? Vilket 

rättssäkerhetsskydd får den enskilde om det endast följer av praxis att en överträdelse av 

rätten till rättvis rättegång brukar ge ett skadestånd? Det är kanske tack vare inkorporeringen 

av EKMR i svensk rätt som den enskilde gavs ett större rättssäkerhetsskydd. Genom att 

svenska domstolar följer praxis från EKMR för vägledning kan det således antas att fler får 

skadestånd och upprättelse om rätten till rättvis rättegång bortsetts från.
134

 

 

Det kan vidare anses att rättssäkerheten för den enskilde äventyras då HD väljer att utdöma 

skadestånd utan ett egentligt lagstöd. Det kan anses att rättssäkerheten så som Frändberg 

beskriver den inte är uppfylld. Det saknas en bestämmelse, en regel, för domstolen att 

tillämpa. Således finns det ingen bestämmelse tillgänglig för den enskilde. Vidare har 

domstolen inte tillämpat bestämmelsen om en rättvis rättegång i 2 kap 11 § RF korrekt, då det 

saknas lagstöd för den tillämpningen. Rättssäkerheten kan äventyras då det saknas ett 

egentligt lagsstöd för HD:s handlande. Som ovan nämnt kan dock NJA 2005 s 462 ha gett den 

enskilde ett större skydd för rätten till en rättvis rättegång och efterföljande praxis kan anses 

ha gett enskilda en förutsebarhet för hur skadestånd utdelas. 

 
Det kan vidare anses att det är stora skillnader i vilka konsekvenser en kränkning av rätten till 

en rättvis rättegång får i de olika bestämmelserna. Enligt praxis från Europadomstolen kan 

straffpåföljden minska om rätten till en rättvis rättegång bortsetts från medan det i svensk rätt 

saknas en motsvarande bestämmelse.
135

 Det kan tyckas vara rimlig konsekvens att straff-

påföljden minskar vid en kränkning av rätten till en rättegång inom skälig tid. Det kan anses 

vara ett straff nog för en enskild att vänta i ovisshet under en allt för lång tid. Vid rättegångar 

som inte gäller brottmål kan det vara nödvändigt att den enskilde får någon slags upprättelse 

och gottgörelse i form av till exempel ett skadestånd.  

 

Frågan är dock vilken betydelse artikel 6 i EKMR bör ha i svensk rätt. Bör bestämmelsen 

prioriteras framför 2 kap 11 § RF? Vilken lag har förtur? Det kan, enligt ovan kapitel, anses 

att bestämmelsen om en rättvis rättegång i RF garanterar den enskilde ett liknande 

rättighetsskydd som följer av artikel 6 i EKMR. Det kan dock anses att artikel 6 i EKMR och 

den praxis som följer av Europadomstolen bör ha en fortsatt betydelse i det svenska rätts-

systemet, i alla fall fram till dess att den svenska skadeståndslagen uppdaterats. 
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7 Slutsats 
 

Rätten att få tillgång till en rättegång innebär att få sin sak prövad av en domstol, en 

domstolsprövning. Bestämmelsen är grundläggande för en rättsstat och ger en enskild, som 

anser att hennes rättighet kränkts, möjligheten att få upprättelse och kompensation. Att få 

tillgång till en rättegång innebär att enskilda i samhället får ett ökat förtroende för rätts-

systemet, ingen kan dömas i ovissheten och det finns en rättighet att få sin sak prövad i rätten. 

 

Innebörden av att den rättegång som tillhandahålls är rättvis är att rättegången uppfyller 

kraven som utvecklats i praxis från HD och, eller från Europadomstolen. Vad en rättvis 

rättegång innebär innefattar liknande krav i bestämmelsen i RF och bestämmelsen i EKMR.
136

 

Båda bestämmelserna kräver att parterna är likställda i processen och i ett kontradiktoriskt 

förfarande för att rättegången ska anses rättvis. Det krävs således att parterna i målet har 

möjlighet att kommentera allt material samt att parterna har möjlighet att yttra sig under 

rättegången. 

 

Inledningsvis i uppsatsen beskrevs hur HD:s och regeringsrättens ledamöter framhöll vikten 

av att den nya bestämmelsen skulle vara självständig EKMR och inte präglas av praxis från 

Europadomstolen. Har bestämmelsen varit självständig EKMR? Eller har praxis från 

Europadomstolen varit en vägledning i svensk rätt? Till stor del har den nya bestämmelsen 

fått en förhållandevis liten genomslagskraft än vad dessa instanser önskade. Den nya 

bestämmelsen har till stor del tolkats i ljuset av bestämmelsen i EKMR. Även skadestånd och 

rätten till gottgörelse har baserats på praxis från Europadomstolen. I en mycket liten 

utsträckning tycks bestämmelsen i RF fått en självständig betydelse. I första hand har praxis 

från artikel 6 redovisats när en enskild anser sig ha blivit berövad rätten till en rättvis 

rättegång.
137

 Bestämmelsen i RF tycks hänga i luften och snarare vara en tandlös bestämmelse 

och egentligen inte garantera den enskilde ett vidare skydd än EKMR gör. Vad som kan anses 

vara till fördel med bestämmelsen i RF är att tillämpningsområdet är vidare än bestämmelsen 

i EKMR vilket gör att till exempel fall som rör både förvaltningsärenden och migrationsmål 

kan prövas om rätten till rättvis rättegång uppfyllts eller inte. På så vis kan det anses att 

bestämmelsen i RF är vidare då tillämpningsområdet är mer extensivt än motsvarade i 

EKMR. Bestämmelsen i RF ger således ett ökat rättsskydd för den enskilde. 

  

Slutsatsen av min uppsats visar att det finns möjlighet för en enskild att få en gottgörelse om 

det kan anses att rättegången inte varit rättvis. Rätten till gottgörelse grundar sig till största del 

på bestämmelsen i EKMR och ger en enskild rätt till skadestånd trots att det saknas stöd för 

det i den svenska rätten. En överträdelse av 2 kap 11 § RF ger inte samma skydd. Tack vare 

att EKMR inkorporerats i svensk rätt har alltså den enskilde möjlighet att få skadestånd då en 

avsaknad av en rättvis rättegång inte bara kränker 2 kap 11 § RF utan även artikel 6 i EKMR. 

 

Förutom att en enskild har möjlighet att få en gottgörelse vid en överträdelse av rätten till en 

rättvis rättegång är ytterligare en konsekvens att även Sverige kan straffas om Sverige bryter 

mot en enskilds rätt till en rättvis rättegång. Konsekvenserna blir således att Sverige skulle 

kunna dömas i Europadomstolen för en kränkning av artikel 6 och därmed bli skadestånd-

skyldig till den enskilde vars rättighet kränkts. 
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