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Sammanfattning 
 

Rätten till domstolsprövning framgår såväl av inhemsk rätt som av Europakonventionen 

artikel 6.1. Ett realiserande av denna rätt kan emellertid vara förenat med betydande 

svårigheter. Det saknas idag i den inhemska rätten en generell rätt till domstolsprövning 

avseende förvaltningsbeslut. Frågan regleras istället huvudsakligen genom diverse 

specialförfattningar som i sin tur ofta innehåller komplicerade överklaganderegler, 

omfattande mer eller mindre uttryckliga överklagandeförbud. Europakonventionen 

artikel 6.1 omfattar bl.a. ett krav på att domstolsprövning sker inom skälig tid, men 

förutsätter att enskilds "civila rättigheter eller skyldigheter" i tillräcklig grad påverkas 

av beslutet. Vad som härmed avses är ensamt en svår fråga som har visat sig vansklig 

att avgöra. Ledning får främst sökas i Europadomstolens praxis. 

Även om ett beslut anses överklagbart återstår den osäkra frågan i vilken instans detta 

ska ske. Det kan härvid ta många år att fastslå rätt instans, innan prövning i sak sker. I 

Sverige har vi två parallella domstolar, med vardera högsta instans, som är inbördes 

oberoende men också, enligt ett i lagen inbyggt cirkelresonemang, avhängiga varandra i 

kompetenshänseende. Av förvaltningslagen 22 a § framgår att om prövning krävs enligt 

Europakonventionen artikel 6.1 ska detta ske i allmän förvaltningsdomstol. 

Förvaltningslagen är emellertid subsidiär och prövning i allmän förvaltningsdomstol ska 

dessutom endast medges om domstolens behörighet är exklusiv. Detta framgår däremot 

sällan, för att inte säga aldrig, av överklagande- eller kompetensreglerna. Allmän 

domstols behörighet definieras i sin tur negativt, och är utesluten om allmän 

förvaltningsdomstol är behörig att allsidigt och slutligt avgöra målet. Härvid har diverse 

försök till gränsdragningar uppstått i praxis, men utan att ge några säkra resultat. Att 

Europadomstolen 2009 fällde Sverige för kränkning av rätten till domstolsprövning 

enligt artikel 6.1 för att den inhemska ordningen inte var "tillräckligt klar" har inte 

heller lett till några generella förändringar. 

Ytterligare  dimension på problemet består i enskilds möjlighet att väcka 

skadeståndstalan mot staten för konventionskränkning. Detta har för svenskt 

vidkommande, av Europadomstolen, befunnits utgöra ett effektivt rättsmedel enligt 

Europakonventionen artikel 13 varpå fråga uppstår hur detta inverkar på enskilds rätt till 

domstolsprövning enligt artikel 6.1. 
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1. INLEDNING 
Rätten till domstolsprövning utgör såväl en rättssäkerhetsgaranti som en mänsklig 

rättighet. Trots garantier härom både i den inhemska rättsordningen och genom Sveriges 

internationella åtaganden kan i många fall realiserandet av densamma utgöra en 

tämligen svårlöst gåta – för lagstiftaren, domstolarna och inte minst för de enskilda. Ett 

övergripande problem är att våra författningar fokuserar på att förvaltningsbeslut ska 

kunna överprövas men inte nödvändigtvis domstolsprövas, vilket dock både EU-rätten 

och Europakonventionen
1
 ofta kräver. Det framhålls gärna att vi har en generell rätt till 

domstolsprövning i Sverige; något som kommer framgå är missvisande av flera skäl.  

Den rätt vi har kan åsidosättas genom regler beträffande överklagande och domstolarnas 

kompetens i diverse specialförfattningar. Dessa ska i sin tur åsidosättas, och prövning 

ändå medges, när europarätten – omfattande konventionen – så kräver. Därmed inte 

sagt i vilken instans; allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. 

Vår nuvarande ordning har utformats explicit i syfte att garantera en överrensstämmelse 

med konventionens krav på domstolsprövning. Trots detta underkändes den svenska 

modellen
2
 så sent som 2009 av Europadomstolen i fallet Mendel mot Sverige. Vår 

inhemska (o-)ordning levde inte upp till Europakonventionen artikel 6.1 då den inte 

ansågs vara "tillräckligt klar". Följaktligen uppstår en rad frågor att besvara kring 

dagens rättsläge, hur vi hamnat här samt vad som krävs och planeras för att vår 

rättsordning ska överensstämma med konventionens krav. Saken har även hamnat i 

delvis nytt ljus sedan möjligheten till skadestånd på senare år ingående behandlats i 

förhållande till artikel 6 av både HD, HFD och Europadomstolen. 

Warnling-Nerep brukar i sammanhanget träffande tala om att vi står inför en "normativ 

djungel" där ”alla kan gå vilse bland principer, paragrafer och praxis”. I försöken att 

åstadkomma tillräckliga regler kring domstolsprövning för att leva upp till europarättens 

krav har en särpräglad "svensk modell" uppstått, som dock alltmer tappat formen.
3
 Vår 

modell har tillkommit och formas alltjämt genom ständigt nya reformer, dessutom ofta 

genom minimalistiska anpassningar till Europadomstolens praxis. Den läsare som finner 

sig förvirrad av det nedanstående uppmanas därför ha gott mod: du är i gott sällskap!  

                                                           
1
 Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna.  
2
 I förevarande fall avsågs förvaltningslagen [1986:223 cit. FL]  22 a och 3 st. 2 §§. Den svenska modellen 

respektive fallet Mendel behandlas mer utförligt i avsnitt 3.1 och 5.1. 
3
 Se Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten s. 71 ff. 
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1.1 Bakgrund 
Förvaltningsrätten har under århundraden präglats av en splittring och avsaknad av 

tydlig åtskillnad mellan förvaltning och rättsskipning. Då makten länge var samlad hos 

en enväldig kung saknades anledning att fundera över vad som var vad. Istället 

etablerades en oskriven princip
4
 att förvaltningsbeslut skulle överklagas hos närmsta 

högre myndighet – alltså inte hos domstol
5
 – och i sista hand hos kungen (sedermera 

regeringen då denne övertog kungens uppgifter).
6
 Dessa rättstraditioner, som visserligen 

kan innefatta domstolsprövning men inte nödvändigtvis gör det, sträcker sig långt bak i 

medeltiden men har följt oss in i modern tid och gör sig än idag – i hög grad – påminda.  

Ett tydligt exempel utgör dagens kompetensfördelning mellan allmänna domstolar och 

allmänna förvaltningsdomstolar, där allmän domstol anses behörig så länge någon 

annan myndighet
7 

inte erhållit exklusiv kompetens. I allmän domstol är det, som 

Warnling-Nerep anger, ”inte fråga om att förvaltningsbeslut blir prövade genom 

överklagande för att få till stånd nya beslut”, utan prövning sker därför att en tvist har 

uppkommit med det allmänna som motpart och där domstolen avgör vem som har rätt.
8
 

Utgångspunkten för de allmänna domstolarnas behörighet är RB 10 kap. 17 § p. 1, som 

anger att behörighet saknas ifall en tvist ska prövas ”av annan myndighet än domstol 

eller av särskild domstol”. Paragrafen går i sin tur tillbaka till ett stadgande i gamla 

rättegångsbalken – 10 kap. 26 § – som det än idag råder olika uppfattningar om hur det 

ska tolkas,
9
 men som fortfarande tillmäts betydelse. Ett återkommande problem är att de 

författningar som ger dessa ”andra myndigheter” kompetens att pröva ett mål sällan är 

skrivna så att de ger någon ”exklusiv” kompetens, varpå fråga kan uppkomma hur 

denna står sig  gentemot de allmänna domstolarnas behörighet. I praxis har gränser 

försökts dra för allmän domstols behörighet bl.a. genom att se till tvistens civilrättsliga 

respektive offentligrättsliga karaktär eller genom att försöka tolka lagstiftarens avsikt 

                                                           
4
 Med bäring ända till 1988 då FL 22 a § om prövning i FR tillkom, se avsnitt 3.4. 

5
 Förtydligandet anses nödvändigt då även domstolarna utgör myndigheter, se kort nedan. 

6
 Se t.ex. Lavin, Förvaltningsprocessen s. 16 ff. 

7
 Med myndighet avses regeringen, domstolar och förvaltningsmyndigheter. De allmänna 

förvaltningsdomstolarna omfattas av domstolsbegreppet. Se Warnling-Nerep, En introduktion s. 20 ff. 
8
 Se Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 185 ff. 

9
 Se Strömberg & Lundell s. 245 f. 
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och resonera i termer av om det finns författningsstöd som ger förvaltningen kompetens 

att ”allsidigt och slutligt” avgöra en viss fråga, men utan att nå några säkra resultat.
10

 

Ett annat exempel på gamla anor som levt vidare är dagens rättsprövningsinstitut, där 

regeringen förbehållit sig rätten att utgöra högsta instans i vissa frågor som inte anses 

lämpa sig för domstolsprövning. Detta utgör i själva verket en modern – om än inte 

oinskränkt
11

 – tappning av den medeltida rätten att "gå till kungs". 

En bättre åtskillnad mellan rättskipning och förvaltning och en rationell 

uppgiftsfördelning mellan regeringen och förvaltningsdomstolarna framstod så 

småningom som nödvändig, men hur detta skulle genomföras visade sig vara en svår 

nöt att knäcka.
12

 Efter misslyckade försök på 1800-talet att överföra samtliga 

administrativa rättsfrågor från myndigheterna till de allmänna domstolarna ansågs 

"administrativ rättsskipning" oundviklig. Därför har vi idag två parallella domstolar, 

med HD och HFD i spetsen. Domstolarna är inbördes självständiga och sidoordnade, 

dvs. inte under- eller överordnade. Enligt nuvarande lagreglering är de däremot – genom 

ett inbyggt cirkelresonemang – avhängiga varandra i kompetensavseende; allmän 

domstol är endast behörig när allmän förvaltningsdomstol inte är det, medan sistnämnda 

måste getts en exklusiv rätt att avgöra en viss fråga framför allmän domstol (jfr ovan).  

Diverse lösningar på problemet har återkommande diskuterats även i modern tid, i vart 

fall sedan 1950-talet.
13

 En tydlig kompetensfördelning vore onekligen önskvärd med 

nuvarande system, men gamla slitningar mellan politikermakt och juristmakt finns 

alltjämt under ytan och komplicerar flera tänkbara reformer.
14

  Det är lätt att förledas tro 

att problemen är överspelade i och med införandet av rätten till prövning hos allmän 

förvaltningsdomstol enligt FL 22 a §. Paradoxalt nog lanserades regeln som en generell 

lösning på kompetensproblemet, men kan knappast sägas ge uttryck för någon 

huvudregel.
15

 Om och i så fall hur ett beslut anses överklagbart regleras nämligen 

fortfarande till övervägande del i diverse specialförfattningar. 

                                                           
10

 Se Strömberg & Lundell s. 226 ff. Jfr. Södergren, Vem dömer i gråzonen? - Domstolsprövning i 
gränslandet mellanoffentlig rätt och privaträtt s. 250-271 och där givna referenser. Denna 
rättsutveckling behandlas mer utförligt i avsnitt 3.5. 
11

 Är beslutet hänförligt till Europakonventionen artikel 6 ska prövning nämligen alltjämt medges i HFD. 
12

 För en utförligare beskrivning, se Södergren s. 250-254 samt s. 298-302. 
13

 Se bl.a. SOU 1955:19, SOU 1994:117 och Ds 1997:29. 
14

 Jfr. Dag Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, s. 343 ff. 
15

 Frågan behandlas mer utförligt i avsnitt 3.4. 
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Trots att rättsområdet länge ansetts alarmerande svåröverskådligt har lagstiftaren inte 

förmått ta något samlat grepp härom. Istället har enstaka "punktlösningar" avlöst 

varandra, ofta som ett "nödvändigt ont", vilket på sikt lett till att väsentliga delar av 

förvaltningsrätten blivit ytterligare splittrade och svåröverskådliga. Fortfarande saknas 

exempelvis generella regler beträffande ett besluts verkställbarhet och överklagbarhet. 

Följaktligen har praxis och doktrin tvingats inta en särskilt viktig roll i sammanhanget.
16

 

Härtill är ett europarättsligt perspektiv nödvändigt, inte minst med anledning av 

Europakonventionen. Konventionen har sitt ursprung i FN:s allmänna deklaration om 

mänskliga rättigheter och tillkom i syfte att ge enskilda effektiva garantier avseende 

åtnjutandet av mänskliga rättigheter gentemot staten. Genom att etablera en 

minimistandard avser konventionen skapa en enhetlig skyddsnivå i medlemsstaterna.
17

  

Trots att Sverige ratificerade konventionen redan 1952
18

 dröjde det till 1 januari 1995 

innan den inkorporerades och således blev direkt tillämplig – som svensk lag – i vår 

inhemska rättsordning.
19

 När konventionen först ratificerades antogs att den inhemska 

rätten med enkelhet levde upp till konventionens krav, och att några ändringar därför i 

princip inte fodrades. Detta följde av antagandet att endast den traditionella civilrätten, 

förmögenhetsrätten och familjerätten, omfattades.
20

 Vid inkorporeringen, drygt 40 år 

och en rad fällande domar inför Europadomstolen senare, var man förvisso mer 

medveten om problemen men trodde sig samtidigt ha uppnått en hållbar lösning genom 

en koppling till dåvarande RF 8 kap, om fördelning av normgivningsmakt, för att staka 

ut området för rättsprövning (se nedan). 

Till följd av att Sverige vid upprepade tillfällen under 1980- och början på 1990-talet 

fälldes för överträdelse av artikel 6.1
21

 tillkom den gamla rättsprövningslagen 

(1988:205), som det första konkreta ledet i en europarättslig kompromiss. Till följd av 

Europadomstolens tolkningar av artikeln utvidgades dock tillämpningsområdet 

                                                           
16

 Strömberg & Lundell s. 23. 
17

 Danelius s. 51, även s. 17. 
18

 Se prop. 1993/94:117 s. 11 samt riksdagens hemsida, www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Motioner/Europakonventionen-om-de-mansk_GF02K215/?text=true, 2014-12-08. Av 
Danelius, s. 37, framgår att året var 1953. Rimligen utgör detta ett tryckfel, alternativt åsyftas att 
konventionen trädde i kraft den 3 september 1953; se Danelius s. 17 och prop. 1993/94:117 s. 10. 
19

 Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna. 
20

 Prop. 1993/94:117 s. 45, med hänvisning till prop. 1951:165 s. 11. 
21

 Sporrong & Lönnroth, Pudas, Bodén, Tre Traktörer AB, Allan Jacobsson, Håkansson & Sturesson, Mats 
Jacobsson, Skärby, Fredin (I och II) och Zander, samtliga mot Sverige. Se Danelius, s. 163 och s. 170 f. 
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väsentligt till att omfatta även offentligrättsliga rättigheter – exempelvis offentliga 

tjänstetillsättningar och olika typer av bidrag – som inte alltid omfattades av lagen.  

Denna kompromiss har härefter nödgats utvecklats och utgörs idag av FL 22 a § och 

nya rättsprövningslagen (2006:304), som numera endast avser regeringens beslut som 

rör den enskildes civila rättigheter och skyldigheter.
22

 Till följd av FL:s subsidiaritet har 

22 a § kompletterats med 3 § st. 2, som förtydligar att domstolsprövning alltid ska 

medges om det krävs enligt konventionen. Gemensamt för båda dessa lösningar är att 

deras tillämpningsområden är direkt avhängiga artikel 6.1. 

1.2 Syfte  
Uppsatsens övergripande syfte är att redogöra för och analysera hur den svenska 

modellen för överprövning av förvaltningsbeslut står sig i förhållande till rätten till 

domstolsprövning enligt Europakonventionen artikel 6.1. Framställningen sker utifrån 

ett holistiskt perspektiv, med fokus på ett urval av särskilt problematiska områden.  

Härvid behandlas särskilt tillämpningen av överklagandeförbud, – bl.a. huruvida dessa 

riskerar att strida mot såväl konventionen som flera grundlagsfästa rättsprinciper –  

kompetensfördelningen mellan allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol – särkilt 

avseende överrensstämmelsen med de grundläggande kraven på förutsebarhet och 

rättssäkerhet – samt vilka effekter detta sammantaget innebär för enskilds realiserande 

av omnämnda rättighet. Dessutom behandlas förhållandet mellan rätten till 

domstolsprövning – särskilt inom skälig tid – och rätten till ett effektivt rättsmedel mer 

utförligt. Detta motiveras av rättigheternas signifikant nära samband. 

Ämnesvalet motiveras primärt av att de inhemska rättsmedlen för att garantera rätten till 

domstolsprövning är direkt avhängiga artikelns (artikel 6.1) tillämpning och omfattning. 

Att vissa områden särskilt behandlas motiveras av att dessa markant inverkar på 

enskilds rätt till domstolsprövning. Genom att klargöra rättslägets uppkomst och uttryck 

idag hoppas jag kunna bidra till en bättre förståelse av vårt förvaltningsrättsliga 

rättssystem, och följaktligen även dess brister. Detta syftar i sin tur till att öka 

rättssäkerheten på ett konstitutionellt plan, och i längden bidra till att stärka enskilds rätt 

till domstolsprövning på ett mer praktiskt plan. 

                                                           
22

 Den gamla rättsprövningslagen omfattade både regeringsbeslut och beslut från 
förvaltningsmyndigheter, förutsatt att annan möjlighet till domstolsprövning saknades. 
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1.3 Frågeställningar 
Den övergripande frågan för mig att söka besvara är huruvida den svenska modellen för 

överklagande av förvaltningsbeslut är förenlig med kraven i Eurokonventionen artikel 

6.1. Frågeställningen rymmer emellertid flera delteman som är av direkt betydelse för 

förståelsen av huvudtemat. Således ämnar jag även besvara följande frågor: 

* Hur påverkas rätten till domstolsprövning av två sidoordnade domstolsordningar? 

Finns det något förslag för att förbättra förenligheten med konventionen som är aktuellt 

för den svenska rättsordningen? 

* Hur ser kompetensfördelningen ut mellan allmän domstol och allmän 

förvaltningsdomstol i fråga om överklaganden av förvaltningsbeslut? Hur påverkar detta 

förutsebarheten och därmed rättssäkerheten? 

* Vilka åtgärder har – av lagstiftaren och domstolarna – vidtagits för att åtgärda de 

problem som resulterat i att Sverige blivit fälld av Europadomstolen för kränkning av 

artikel 6.1? Kan dessa anses tillräckliga för att förhindra framtida kränkningar? 

* Hur påverkas rätten till domstolsprövning av att förvaltningslagen är subsidiär?  

* Uppfyller förvaltningslagen 22 a § sitt syfte att motverka kompetenskonflikter? 

Med anledning av de tämligen progressiva tendenser rättsutvecklingen nyligen visat på 

finns det även anledning för mig att behandla den närliggande frågan:  

* Vilka rättsmedel står den enskilde till bud vid en konstaterad kränkning av artikel 6.1?  

Följaktligen omfattas även Europakonventionen artikel 13, avseende rätten till ett 

effektivt rättsmedel. Härvid aktualiseras frågan om möjligheten till en 

skadeståndsprocess kan anses som tillräcklig enligt artikel 6.1. 

1.4 Avgränsningar 
* En första avgränsning görs mot förvaltningsprocessrätten, varpå överklagbarhet och 

klagorätt framöver förutsätts föreligga och därför inte kommer behandlas.
23

  

* Som en andra avgränsning kommer den svenska ordningen endast prövas utifrån dess 

förenlighet med Europakonventionen och inte den mer omfattande EU-rätten (utom när 

det är ofrånkomligt att åtminstone tangera EU-rätten, som t.ex. i fallet Lassagård). Detta 

                                                           
23

 Läsaren hänvisas istället till Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s. 161-186. Se även Ulrik 
von Essen, Besluts överklagbarhet, FT 2/2013. 
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motiveras som redan framgått av att de för uppsatsen centrala lagrummen är direkt 

kopplade till konventionen. Avgränsningen motiveras ytterligare av att EU i samband 

med Lissabonfördraget 2009 åtagit sig att ansluta sig till konventionen; inom kort 

förväntas således en rad fall som idag omfattas av Rättighetsstadgan och allmänna 

rättsprinciper att även direkt omfattas av Europakonventionen. Konventionens artiklar 

gäller idag som allmänna rättsprinciper inom hela unionsrätten.
24

 

* Uppsatsen behandlar endast artikel 6.1 mening 1 i konventionen, varpå anklagelse för 

brott helt exkluderas. Om inte annat tydligt framgår avser hänvisningar till "artikeln" 

eller "artikel 6.1" således artikel 6.1 mening 1. Med anledning av sitt nära samband med 

rätten till domstolsprövning intar även artikel 13, rätten till ett effektivt rättsmedel, en 

naturlig plats i uppsatsen. Artikel 13 behandlas uteslutande utifrån dess förhållande till 

artikel 6.1, och tjänar närmast som ett komplement härtill (se framförallt avsnitt 4).  

 

Som närmare kommer framgå (se avsnitt 2) omfattar artikeln flera aspekter, bland vilka 

realiserande av domstolsprövning "inom skälig tid" har ett särskilt nära samband med 

uppsatsens övriga problematik: en sen rätt sägs härvid ibland jämställas med ingen rätt. 

Uppsatsen rymmer ingen utförligare behandling av samtliga beståndsdelar, vilket heller 

inte är nödvändigt då fokus alltjämt består i realiserandet av rättigheten som sådan. Av 

samma anledning kommer prövningens omfattning endast sekundärt behandlas. 

 

* Slutligen fordrar uppsatsens omfattning flera förvaltningsrättsliga avgränsningar. 

Specialdomstolarnas kompetens exkluderas för överskådlighetens skull. Dessutom 

behandlas enbart förvaltningsbesvär, varpå kommunalbesvär helt utesluts. Detta beror 

på att problematiken för denna typ av besvär till stor del är en annan, med talerätt och 

prövningens omfattning i fokus. Då uppsatsen syftar till att utreda rätten till 

domstolsprövning lämnas omprövningsinstitutet helt utan avseende. Slutligen lämnas 

rättsprövningsinstitutet väsentligen utanför uppsatsen.
25

  

                                                           
24

 Se artikel 11 Fördraget om den Europeiska unionens funktionsrätt av den 1 november 1993, senast 
ändrat genom Lissabonfördraget av den 1 december 2009, alternativt artikel 6 i Lissabonfördraget. Se 
även Danelius s. 21 samt Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 19 f. och s. 32. 
25

 Ämnet är redan - i allra högsta grad - behandlat och problematiserat av Warnling-Nerep, bland vars 
verk den intresserade särskilt hänvisas till "Rätten till domstolsprövning och rättsprövning". 
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1.5 Material och metod  

Uppsatsen har skrivits utifrån den rättsvetenskapliga metoden, som anses vara bredare 

än både rättskälleläran och den juridiska metoden.
26

 Valda metod omfattar även 

komparativa studier framför enbart deskriptiva, och ser utöver rättskällorna till de 

faktiska förhållandena för att besvara ställda rättsfrågor. Uppsatsen har alltjämt sin 

utgångspunkt i de sedvanliga rättskällorna, dvs. författning, förarbeten, praxis och 

doktrin. Utöver dessa är även Europadomstolens avgöranden av central betydelse för 

uppsatsen, då de utgör den mest grundläggande källan för tolkningen av konventionen.
27

 

För uppsatsens mer grundläggande delar kommer jag huvudsakligen använda mig av 

olika standardverk samt ledande praxis och prejudikat från våra allmänna domstolar, 

förvaltningsdomstolar samt Europadomstolen. Avseende Europakonventionens 

tillämplighet och tillämpning kommer framför allt hänvisas till Danelius medan främst 

det förvaltningsrättsliga, och till viss del skadeståndsrättsliga, materialet blir betydligt 

mer varierande. 

Rätten till domstolsprövning behandlas idag flitigt men nästan uteslutande av professor 

Wiweka Warnling-Nerep. Följaktligen kommer jag beträffande den mer ingående 

utredningen i allt väsentligt använda mig av publikationer signerade Warnling-Nerep. 

Även Patrik Södergren förtjänar härvid att nämnas, vars doktorsavhandling om 

gränsdragningar och kompetensproblem i gråzonen mellan offentlig kontra civilrätt får 

sägas gå emot trenden att överge den problematik som utgör uppsatsens själva essens. 

2. EUROPAKONVENTIONEN ARTIKEL 6.1  
För att säkerställa Europakonventionens efterlevnad vid lagstiftning och 

myndighetsutövning tillerkänns genom artikel 6.1 "var och en" som anser sig blivit 

utsatt för en konventionskränkning möjlighet till domstolsprövning. Detta sker i första 

hand genom inhemska rättsmedel,
28

 vilka måste vara uttömda för att prövning i andra 

hand ska medges i Europadomstolen.
29

 Prövning i Europadomstolen förutsätter därtill 

att den berörda staten är ansluten till konventionen, att kränkningen drabbat den 

                                                           
26

 Sandgren s. 36 ff. 
27

 Detta hör samman med att domstolen även intar ställning som övervakare av konventionens 
efterlevnad, se Danelius s. 19 f. samt s. 22 f. 
28

 Denna s.k. subsidiaritetsprincip syns i artikel 1 och genomsyrar hela konventionen. Den innebär 
förenklat att Europadomstolens kontroll är subsidiär i förhållande till de inhemska rättsordningarna. 
29

 Se artikel 35:1 och artikel 35:4. Beträffande avvisningsgrunderna se Danelius s. 28-33. 
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klagande personligen samt att klagomålet inkommer i tid.
30

 Med var och en åsyftas 

fysiska och juridiska personer som befinner sig inom medlemsstatens jurisdiktion. Trots 

att såväl icke-statliga organisationer som en grupp av enskilda personer kan tillerkännas 

klagorätt kommer terminologin framöver referera till klagande som en enskild. 

Det i sammanhanget centrala stadgandet, artikel 6.1 mening 1, lyder: 

"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”. 

(kurs. tillagd)  

 

Artikeln ställer således krav både på hur och när rättigheten ska realiseras. Däremot 

finns ingen principiell rätt till prövning i flera instanser, varpå det räcker att prövning i 

en instans uppfyller artikelns krav för att den ska anses uppfylld. Värt att notera är att 

endast rättsmedel som anses "effektiva" enligt artikel 13 omfattas, vilket i regel avser 

ordinära rättsmedel. En medlemsstat kan alltså inte uppfylla artikeln genom 

extraordinära rättsmedel, som t.ex. resning i svensk rätt.
31

 

 

Slutligen medför artikeln endast en processuell rätt. Med detta avses att den inte medger 

ytterligare rättigheter än den inhemska rättsordningen, vilken klaganden anger sig blivit 

kränk genom. Artikeln skapar således inte några "nya" rättigheter utan syftar endast till 

att ge ett rättsligt skydd åt redan befintliga rättigheter.
32

 Gränsdragningar mellan vad 

som utgör en rättighet och en på skönmässig grund beviljad förmån har emellertid visat 

sig synnerligen vanskliga att göra.
33

 

2.1 Grundförutsättningar för artikelns tillämplighet 
För att prövning i enlighet med artikeln ska medges krävs primärt att det föreligger en 

tvist som bedöms vara reell och seriös. Med detta avses att klaganden, som anser sig 

vara drabbad av en konventionskränkning och således gör gällande viss rättighet, också 

kan hävda sig vara berättigad till denna rättighet på rimliga grunder.
34

 Anspråket måste 

                                                           
30

 Se utöver artikel 35 och 1 även artikel 34. Enligt artikel 35:1 gäller härvid en tidsfrist på 6 månader, 
räknat från det slutliga beslutet i inhemsk rätt. 
31

 Se Danelius s. 28 ff. 
32

 Se Danelius s. 150 f. 
33

 För att endast nämna några exempel kan härvid pekas på fallen Pudas och Tre Traktörer AB, avseende 
licens för taxiverksamhet respektive serveringstillstånd avseende alkohol, båda mot Sverige.  
34

 Se Danelius s. 23-26. 
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inte vara faktiskt välgrundat, men får heller inte framstå som uppenbart ogrundat utan 

måste på rimliga grunder gå att härleda ur den inhemska rätten. En tvist ska presumeras 

vara reell och seriös, såvida det inte finns klara indikationer på att så inte är fallet.
35

 

Artikeln omfattar alla fall där utgången av tvisten är av direkt avgörande betydelse för 

den enskildes privata rättigheter.
36

 Enskilds indirekta påverkan eller avlägsna 

konsekvenser av en lagstiftning är således otillräckligt för att omfattas av artikeln.
37

 Inte 

heller medför existensen av ekonomiska konsekvenser för den enskilde per se att 

artikeln blir tillämplig, vilket motiverats med att dessa förekommer även inom exklusivt 

offentligrättsliga områden.
38

 

Slutligen måste anspråket avse den enskildes civila rättigheter och skyldigheter.
39

 Detta 

begrepp är således centralt för artikelns tillämplighet, men likväl omfattande och 

svårligen generaliserat vilket motiverar en något mer ingående förklaring. 

Begreppet uppstod tillsammans med Europakonventionen och har getts en såväl 

autonom som dynamisk tolkning. Den autonoma tolkningen har ansetts nödvändig för 

att realisera konventionens syfte att skapa en enhetlig skyddsnivå i medlemsstaterna.
40

 

Vid tolkning av begreppet bör man således ha i åtanke att rättighetsskyddet inte bara 

kan komma att förändras under tid utan i själva verket är menat att göra detsamma. 

Detta följer av att begreppet, liksom konventionen i sin helhet, ska tolkas dynamiskt och 

följa samhällsutvecklingen.
41

 Europadomstolen har, vid upprepade tillfällen
42

, avstått 

från att upprätta någon abstrakt definition av begreppet. Detta får antas bero på att en 

sådan skulle riskera att snabbt bli inaktuell, alternativt märkbart svepande. 

Termen "civila skyldigheter" har inte vållat i närheten samma tillämpningssvårigheter 

som "civila rättigheter". Rimligen beror detta på att konventionsstaterna i väsentligt 

högre grad tillgodosett domstolsprövning avseende enskilds civila skyldigheter än 

rättigheter.
43

 För att dock nämna ett exempel har emellertid betalning av sociala avgifter 

                                                           
35

 Se Rolf Gustafson mot Sverige och Danelius s. 149 ff. 
36

 Detta fastlogs för första gången i Ringeisen mot Österrike. Domstolen utvecklade resonemanget i Le 
Compte m.fl. mot Belgien. Se även Pudas mot Sverige p. 35. 
37

 Se Danelius s. 155. 
38

 Detta framgår av bl.a. Schouten och Meldrum mot Nederländerna samt Pierre-Bloch mot Frankrike. 
39

 Alternativt anklagelser för brott, vilket dock redan förklarats falla utanför denna framställning. 
40

 För ett utvecklat resonemang, se pleniavgörandet König mot Tyskland samt Baraona mot Portugal. 
41

 Se Danelius s. 50. 
42

 Se bl.a. König mot Tyskland p. 95 och det tydliga uttalandet i Benthem mot Nederländerna p. 35. 
43

 Ds 2009:5 s. 31 f. 
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till ett välfärdssystem ansett utgöra en civil skyldighet.
44

 Om inte annat explicit anges 

avser framställningen framöver det mer besvärliga begreppet "civila rättigheter". 

Europadomstolen tolkade begreppet för första gången i målet Ringeisen mot Österrike. 

Domstolen poängterade att ett rättsförhållandes klassificering i den inhemska rätten, 

med tanke på begreppets autonoma tolkning, är av ringa betydelse, men erinrade 

samtidigt om att den inhemska rättens materiella innehåll och effekter är avgörande för 

artikelns tillämplighet. Som ovan angivits omfattas endast redan befintliga rättigheter.  

Klart är att begreppet omfattar typiskt civilrättsliga tvister, vilka normalt handläggs vid 

de allmänna domstolarna. Ledning kan härvid sökas i den inhemska rätten. Svårare har 

det varit vid avgörandet om tvister av delvis eller utpräglad offentligrättslig natur. Stöd 

får härvid istället sökas i Europadomstolens fastslagna tolkningsprinciper beträffande 

begreppets omfattning.
45

 Genom att applicera ovan nämnda avgörande faktorer har 

domstolen följaktligen konstaterat att även frågor av typisk offentligrättslig karaktär i 

flera fall innefattat en prövning av både enskilds civila rättigheter och skyldigheter. Så 

har alltså skett när domstolen ansett att målet, trots sin offentligrättsliga prägel, haft 

avgörande betydelse för den enskildes privata rättigheter. 

Artikel 6.1 har exempelvis befunnits omfatta tillstånd att förvärva, behålla eller utnyttja 

egendom
46

, rätten att bedriva viss verksamhet
47

 och arbetsrättsliga anspråk, även 

avseende offentligrättsliga
48

 anställningar.
49

 Ytterligare område som tydligt illustrerar 

den vida tolkning av begreppet som krävts för att överrensstämma med konventionens 

syfte utgör det om socialförsäkringar och sociala förmåner. Detta betraktades länge som 

ensidiga prestationer från staten och föll därför utanför artikel 6.1 men anses numera, 

efter en intensiv rättsutveckling, tvärtom generellt omfattas härav.
50

 

2.2 Grundförutsättningar för att uppnå en tillräcklig prövning 
Är samtliga krav för att artikel 6.1 ska vara tillämplig uppfyllda ställer artikeln i sin tur 

vissa krav på själva realiserandet av rätten till domstolsprövning. Inledningsvis angavs 

att uppsatsen inte primärt avser att behandla rättighetens omfång, utan dess realiserande. 

                                                           
44

 Se Schouten och Meldrum mot Nederländerna. 
45

 För en koncis genomgång hänvisas till Benthem mot Nederländerna p. 32-35. 
46

 Se bl.a. Sporrong & Lönnroth, Bodén samt Zander - samtliga mot Sverige. 
47

 Se bl.a. Pudas, Tre Traktörer AB samt Fredin (I) - samtliga mot Sverige. 
48

 Se framför allt Pellegrin mot Frankrike samt Vilho Eskelinen m.fl. mot Finland.  
49

 För en mer detaljerad genomgång, se Danelius s. 149-163. 
50

 Se pleniavgörandena Feldbrugge mot Nederländerna och Deumeland mot Tyskland, Salesi mot Italien, 
och Schuler-Zgraggen mot Schweiz. Se även Lundevall och Salomonsson - båda mot Sverige. 
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En översikt framstår emellertid som betjänlig för senare problematisering av artikelns 

tillämpning, tillika rättighetens realiserande och genomslag, i svensk rätt. 

Artikelns krav kan uppfyllas både genom laglighets- och lämplighetsprövning, så länge 

klagande fått en chans att utveckla sin talan. Valet härav beror på ärendets typ. Något 

generellt svar på frågan vilken omfattning som krävs för att en prövning ska anses 

fullgod kan således inte ges. Rimligen borde en ren laglighetsprövning anses tillräcklig 

då enskild angriper ett beslut på rättsliga grunder, medan en lämplighetsprövning borde 

kunna krävas om istället fakta och skönmässiga bedömningar åberopas.
51

 

2.2.1 Domstol 

Själva tillträdet till en domstol utgör naturligtvis en fundamental del av rättigheten.
52

 

Begreppet har i sammanhanget givits en vidare betydelse än i inhemsk rätt, varpå även 

andra offentliga organ och nämnder har ansetts omfattas. Avgörande är uteslutande 

organisatoriska och funktionella egenskaper. Utöver organets självständighet ställs även 

vissa processuella krav på förfarandet, som ska vara tillräckligt domstolsliknande.
53

 För 

att nämna några exempel på de många nämnder som ingår i den svenska modellen för 

överprövning har Brottsskadenämnden, Presstödnämnden och Resegarantinämnden 

funnits uppfylla kraven och godtagits som domstolar.
54

  

Domstolen ska vara oavhängig och opartisk varpå risken för extern påverkan måste 

utvärderas. Hänsyn tas även till hur tillsättandet av ledarmöter skett, om dessa tillträder 

under tidsangivna begränsningar samt huruvida de kan antas döma opartiskt mellan 

parterna i det aktuella målet. Att en domare anses jävig innebär normalt att kravet inte är 

uppfyllt, men det finns ingen princip om att ett mål som återförvisas måste prövas av en 

annan sammansättning alternativt en annan domstol än den som prövat målet tidigare.
55

 

Ytterligare krav ställs på att domarna som avfattas ska vara bindande, och alltså inte 

kunna åsidosättas av exempelvis regeringen. Om en domstol inte lever upp till dessa 

                                                           
51

 För en mer utvecklat resonemang se Danelius s. 191-196. Jfr. dock SOU 2010:29 s. 81. 
52

 Detta fastslogs för första gången i Golder mot Storbritannien, se p. 35. Domstolen poängterade att 
"Det vore otänkbart att art. 6.1 i detalj skulle beskriva de processuella garantier som tillkommer 
parterna i ett pågående mål utan att först skydda det som ensamt faktiskt gör det möjligt att dra nytta 
av sådana garantier, nämligen tillgången till domstol. De rättsliga prövningarnas karaktärsdrag i form av 
rättvisa, offentlighet och snabbhet saknar helt värde om det inte finns några rättsliga prövningar". 
53

 Som Danelius framhäver innebär det dock en viss risk att domstolsbegreppet devalveras när politiker 
och andra nämndledamöter utan tidigare erfarenhet av dömande verksamhet ska tillgodose det 
rättsskydd som artikeln avser garantera genom just en domstolsprövning, se Danelius s. 199 f. 
54

 I målen Rolf Gustafson mot Sverige, NJA 2002 s.288 och RÅ 2004 ref. 122 samt RÅ 2002 ref. 104. 
55

 Se Ringeisen mot Österrike (återförvisning) och Hauschildt mot Danmark (domarjäv). Se även Danelius 
s. 216 f. samt s. 210 f. 
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krav är rätten till domstolsprövning ändå inte nödvändigtvis kränkt, så länge kraven kan 

uppfyllas i en högre instans genom en tillräckligt omfattande prövning. En överinstans 

kan alltså "läka" vissa brister i att artikeln inte tillgodosetts.
56

 Slutligen krävs att 

domstolen är upprättad enlig lag, vilket avser förhindra provisoriska domstolar. 

I rätten till tillträde till domstol ligger också enskilds praktiska och effektiva möjligheter 

härtill. Detta behandlas i samband med artikelns praktiska tillämpning (avsnitt 3.2).  

2.2.2 En rättvis rättegång   

Rätten till domstolsprövning omfattar även att det ges en rättvis rättegång. Begreppet är 

mycket vidlyftigt och omfattar en rad element men utmärks av att parterna är likställda 

(likställdhetsprincipen) och att processen inte gynnar den ena på den andres bekostnad 

(kontradiktionsprincipen). Härvid avses bl.a. att parterna får ta del av samtligt material 

samt bli hörda och ges en chans att övertyga domstolen om sin sak. Vidare ställs krav på 

att processordningen upplyser parterna om vilka procedurregler som är tillämpliga.
57 

 

2.2.3 En offentlig och muntlig process 

Rätten till muntlighet följer inte principiellt av rätten till domstolsprövning, men kan i 

vissa fall omfattas av densamma. Förhållandet dessa emellan har utvecklats genom en 

rad principer, vilka Europadomstolen försökt sammanfatta i Miller mot Sverige. Rätten 

till muntlighet anges stå sig starkare i förfaranden där domstolen utgör första eller enda 

prövningsinstans och ska medges om inte exceptionella skäl talar häremot, medan en 

"mindre strikt standard" bör godtas i överrätt förutsatt att en muntlig förhandling hållits 

i en lägre instans. Värt att notera är att detta gör sig gällande även i förvaltningsrättsliga 

mål, där förfarandet av tradition är huvudsakligen skriftligt.
58

 Slutligen kan, vilket 

framgår av fallet Helmers mot Sverige, kravet på muntlighet också komma att vägas mot 

motstående intressen, t.ex. att avgörandet prövas inom "skälig tid".
59

 

2.2.4 Skälig tid 

Artikeln omfattar även visst krav på hur skyndsamt prövningen ska ske. Härvid avses 

dagen då slutlig dom ges, dvs. i högsta instans. Både tvistens komplexitet och karaktär 

ska tillmätas betydelse, varpå mål omfattande svåra gränsdragningar kan medges en 

längre tidstäkt medan familjerättsliga mål normalt kräver en större skyndsamhet.
60

 

Europadomstolen har vid upprepande tillfällen konstaterat att tämligen hårda krav kan 

                                                           
56

 Se Danelius s. 172. Jfr. även s. 181 angående uppsättandet av villkor för prövning i högre instans. 
57

 Se Danelius s. 245-251. 
58

 Jfr. Förvaltningsprocesslag [1971:291 cit. FPL] 9 §. 
59

 Se Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 82 ff. 
60

 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 85 ff. 
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ställas på medlemsstaterna i detta avseende, och poängterat det nära sambandet med 

rätten till effektiva rättsmedel enligt artikel 13.
61

 

3. NATIONELL RÄTT  
Rätten till domstolsprövning intar en självklar del i vårt utvecklade rättssystem. Vägen 

till ett realiserande härav är emellertid synnerligen snårig och – i förekommande fall, 

dvs. förutsatt att enskild inte ger upp längs vägen – tidskrävande. Hur vår inhemska 

ordning håller ihop låter sig inte enkelt förstås, men klart är att den ännu präglas av vår 

traditionella syn på överprövning av förvaltningsbeslut samt att detta ställer till 

avsevärda komplikationer i mötet med europarätten. Kompetensfördelningen mellan 

domstolarna är ensam tillräckligt snårig för att ifrågasätta om domstolsprövning 

verkligen kan anses garanteras på ett effektivt och praktiskt tillämpligt sätt. 

Till detta hör även att det offentligrättsliga området utsatts för en privatisering, varpå 

rättsförhållanden mellan enskilda och det allmänna uppstått som kräver ett mer 

nyanserat perspektiv än tidigare. Gränserna mellan vad som tidigare utgjorde civil 

respektive offentlig rätt suddas successivt ut. Anspråk som uppstår inom denna gråzon 

måste på något sätt passas in i en redan härjad modell. Några hållfasta riktlinjer härom 

erbjuder emellertid varken lagstiftaren eller praxis. Snåret tätnar naturligtvis av att 

rättsordningen kryllar av diverse komplicerade överklaganderegler, som dessutom inte 

sällan ställs mot varandra.  

Närmast följande avsnitt syftar till att ge ett holistiskt perspektiv av hur rätten till 

domstolsprövning är lagreglerad, medan kapitlets senare avsnitt behandlar diverse 

komplikationer och problemområden av särskilt intresse.  

3.1 En inhemsk rätt till domstolsprövning 
Trots att rätten till domstolsprövning utgör en viktig garanti för rättssäkerheten har den 

getts en tämligen blygsam och kluven plats i vår lagstiftning. Visst grundlagsskydd kan 

utläsas ur RF 2 kap. 11 §, vars st. 1 avser förbud mot s.k. tillfälliga domstolar,
62

 och 

vars st. 2 lyder:  

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

vara offentlig”.  
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 Se Kudla mot Polen. Detta behandlas mer utförligt i kapitel 4. 
62

  Se RF 11 kap. 1 §. Se Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, Statsrättens grunder s. 185. 
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Denna utvidgning tillkom så sent som vid grundlagsreformen 2010 och har, som synes, 

haft artikel 6.1 som den självklara förebilden. En direkt anknytning till konventionen 

avvisades dock av regeringen, och det nya stadgandet skulle istället ges en ”självständig 

betydelse”.
63

 Stadgandet kan, som Warnling-Nerep uttrycker det, "i bästa fall tolkas 

som ett grundlagsskydd för en rättvis rättegång",
64

 men konstituerar däremot ingen egen 

rätt till domstolsprövning. Det går alltså inte att härvid finna stöd för ett faktiskt 

realiserande av rätten som sådan. Ett sådant grundlagsskydd finns däremot i RF 2 kap. 

9 §, som dock bara omfattar frihetsberövande i samband med brottsmisstanke eller 

tvångspsykiatrisk vård. Beträffande domstolsprövning av förvaltningsbeslut i alla andra 

tänkbara fall är man därför nödgad att söka lagstöd på annat håll. Avgörande är härvid 

både beslutets karaktär och varifrån det härrör. Denna vår "svenska modell" består 

således av flera parallella möjligheter att få sin sak prövad i domstol. 

En av dessa möjligheter utgörs av rättsprövningsinstitutet, som regleras av 

Rättsprövningslagen. Rättsprövningen tillkom som en akut lösning efter att Sverige i 

pleniavgörandet Sporrong och Lönnroth för första gången fälldes av Europadomstolen 

för att inte leva upp till artikel 6.1. Problemet bestod i att vissa förvaltningsbeslut endast 

kunde överklagas till en högre myndighet – inte domstol – medan regeringens beslut 

inte alls kunde överprövas annat än genom resning. Rättsprövningen syftade till att ge 

en generell lösning på denna konflikt mellan den traditionella svenska synen på 

överprövning och Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. 

I väntan på en mer genomgripande reform förnyades denna "nödvändiga nödlösning"
65

  

upprepande gånger till att så småningom utgöra en permanent lösning. Sedan 1 juli 2006 

är lagens tillämpningsområde direkt avhängigt vad som utgör en civil rättighet enligt 

Europakonventionen artikel 6.1. Samtidigt uteslöts förvaltningsmyndigheters beslut 

varpå endast regeringens numera omfattas. Prövning sker direkt hos HFD och ska 

medges i samtliga fall då de formella kraven är uppfyllda.
66

 

Domstolsprövning kan också medges enligt FL 22 a § och sker i så fall i allmän 

förvaltningsdomstol. Eftersom både Kammarrätterna och HFD kräver uttryckligt 
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 Prop. 2009/10:80 s.157 ff. 
64

 Uttalandet är hämtat från en intervju med Warnling-Nerep. 
65

 Så vanligen benämnd av Warnling-Nerep, se exv. FT 1996 s. 1 ff. och Förvaltningsbeslut s. 48 f. 
66

 Detta gällde även enligt den gamla rättsprövningslagen och har tilldragit sig stark kritik, inte minst från 
Warnling-Nerep som ifrågasätter om det kan anses lämpligt eller ens försvarbart att Sveriges högsta 
förvaltningsdomstol saknar någon diskretionär möjlighet att vägra prövningstillstånd i exv. uppenbart 
bagatellartade ärenden. Se bl.a. Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 185-190, 288-290. 
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lagstöd i kompetensfrågor avses, om inget annat anges, förvaltningsrätten.
67

 För att 

utröna vilken förvaltningsrätt som är behörig i det enskilda fallet måste lagregeln läsas 

ihop med AFDL 14 §.
68

 Det är lätt att luras att tro att FL 22 a § innebär en generell rätt 

till domstolsprövning.
69

 I själva verket utgör lagregeln ett reservstadgande att tillämpa 

först när sådan prövning inte finns att tillgå på annat håll. 

Det normala är att rätten till domstolsprövning regleras i diverse specialförfattningar. I 

vissa fall utpekas viss domstol eller nämnd som enda eller slutlig överinstans.
70

 I andra 

fall anges att vissa beslut – ibland utförligt uppräknade
71

 – överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol.
72

 I ytterligare fall informeras om att "bestämmelser om 

överklagande hos allmän förvaltningsdomstol" finns i FL 22 a §.
73

 Utöver dessa rent 

förvaltningsrättsliga förfaranden tillkommer den osäkra frågan om prövning dessutom 

aktualiseras i allmän domstol.
74

 Undantagsvis anges allmän domstol uttryckligen som 

behörig klagoinstans varpå detta, till följd av att FL är subsidiär, i så fall gäller framför 

prövning i allmän förvaltningsdomstol.
75 

3.2 Europakonventionens krav på domstolsprövning  
Dessutom tillkommer en europeiserad dimension till vår svenska modell. Denna 

framgår av RF 2 kap. 19 §, som syftar till att markera Europakonventionens 

konstitutionella status och "särskilda betydelse" för den inhemska rätten.
76

 Varken 

föreskrifter som tillkommit innan eller efter konventionens ratificerande – inklusive de 

tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat – får strida mot densamma. Att bryta mot 

konventionen är följaktligen grundlagsstridigt.
77

 Vilka förfaranden som härvid omfattas 

ger lagregeln ingen anvisning om. Klart är emellertid att det skulle gå stick i stäv med 

konventionens grundläggande syfte att undanta vissa mål enbart för att de omfattar 

offentligrättsliga inslag. Lösningen som finns att tillgå består, som ovan angetts, av 

                                                           
67

 Se Strömberg & Lundell s. 192. 
68

 Jfr. dock Jönköping LR uttalande och KamR efterföljande förfarande i fallet Lassagård, avsnitt 3.3.3. 
Denna forumregel utreddes nyligen men befanns inte böra ändras, se prop. 2012/13:45 s. 84-88. 
69

 Se exv. SOU 2010:29 s. 81. Som nedan kommer framgå är emellertid påståendet missvisande. Vad 
man i utredningen avser är dock unionsrättens - omfattande konventionen - företräde och FL 22 a § 
sedd ihop med vad som framgår av 3 § st. 2. Detta behandlas mer utförligt i avsnitt 3.4. 
70

 Se t.ex. Mark- och miljödomstolen (PBL 13 kap. 6 §), Presstödsnämnden (PresstödsF 5 kap. 4 §), 
Migrationsdomstolen (MedbL 26 §) och Överklagandenämnden för högskolan (HögskF 12 kap. 2 §). 
71

 Se t.ex. KörkL 8 kap. 1 §. 
72

 Se t.ex. OL 2 kap. 28 §. 
73

 Se t.ex. StarkströmsF 22 § och förordning om energikartläggning i stora företag 11 §. 
74

 Detta behandlas i avsnitt 3.5. 
75

 Se Strömberg & Lundin s. 189. 
76

 Se Fitger m.fl, Regeringsformen (22 oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 19 §.  
77

 Se Bull & Sterzel s. 95 f. 



22 
 

Europadomstolens tolkningsprinciper för att utmejsla om ett förfarande omfattas av 

konventionen eller inte.  

Lagrummet riktar sig i första hand till lagstiftaren men utgör även stöd för myndigheter 

och domstolar att, genom reglerna om normprövning i RF 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 

§, vägra tillämpa en föreskrift som bedöms strida mot konventionen.
78

 Ett nyttjande 

härav stämmer även väl överens med att principen om föredragskonform tolkning – att 

inhemsk rätt så långt möjligt ska tolkas i enighet med en medlemsstats åtaganden enligt 

konventionen
79

  – alltjämt ska genomsyra hela rättsordningen. 

Vilken status konventionen egentligen har – eller bör ges – är en omdiskuterad fråga. I 

dagsläget utgör den varken grundlag eller "vanlig" lag, vilket i praxis har uttryckts med 

att den intar en "särställning" i svensk rätt.
80

 F.d. justitieråd Dag Victor uttalade sig 

nyligen om konventionens tillkomst, tillämpning i HD och om dess framtid.
81

 Victor 

anger att lagprövningen präglas av ett alltför konfliktbaserat perspektiv och framhåller 

att: "Om jag skulle driva någon ’tes’ är den närmast att förhållandet mellan 

konventionens bestämmelser och annan lagstiftning snarare ska ses som ett system med 

en rad olika slags förbindelser än som begränsat till alternativen ”harmoni” och 

”strid” som RF:s bestämmelse om lagprövning inbjuder till". (kurs. tillagd)  

Slutligen sker ett principiellt viktigt tillägg avseende vem som har att tillämpa 

konventionen. Som ovan angetts ansvarar lagstiftaren primärt – men inte uteslutande – 

för konventionens efterlevnad.
82

 I målet Janosevic mot Sverige tydliggörs att: "En stat 

måste garantera de enskilda en faktisk och effektiv tillgång till domstolsprövning. 

Härigenom har artikel 6 bärighet även på den del av processen som sker före 

domstolsprövningen". (kurs. tillagd) Detta sker som ett led i att rätten till 

domstolsprövning inte ska bli "enbart teoretisk". Även beslutsfattande myndighet är 

alltså skyldig att tillgodose konventionens effektiva genomslag i den inhemska rätten. 
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 Se Fitger m.fl, Regeringsformen (22 oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 19 §.   
79

 Se dock prop. 1993/94:117 s. 12 där uttrycket "Sveriges internationella åtaganden" används för att 
betona att unionsrätten i sin helhet omfattas. 
80

 För ett utförligare resonemang, se Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 16-20 samt U. 
Bernitz, JT 2010-11 s. 827 ff. 
81

 Se Victor, SvJT 2013 s. 343. 
82

 Vid ansvar på grund av åsidosättande av en internationell förpliktelse betraktas en stat som en enhet, 
och svarar för skador som tillskrivs såväl den lagstiftande, dömande och verkställande makten. Se 
exempelvis EU-domstolens uttalande i målet Köbler p. 32 och Brasserie du Pêcheur & Factortame p. 34. 
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3.3 Överklagandeförbud och andra komplicerade överklaganderegler 
Som ovan påtalats regleras rätten till domstolsprövning inte sällan genom 

överklagandehänvisningar eller – i förekommande fall dessutom ofullständiga – 

överklagandeförbud i specialförfattningar. Vissa ärenden som omfattas av lagen kan 

helt ha utelämnats, vilket får till följd att frågor uppstår om analogier – och i så fall med 

vilket lagstöd – ska göras eller om denna "tystnad" i själva verket ska tolkas som ett 

överklagandeförbud.
83

 Konstateras ett förbud föreligga återstår slutligen att avgöra om 

detta ändå ska åsidosättas. Härvid måste naturligtvis, utöver ovan nämnda princip om 

fördragskonform tolkning, både proportionalitets- och legalitetsprincipen beaktas.
84

 

Rådande ordning, där en så pass grundläggande rätt som den till domstolsprövning kan 

komma att ställas mot ett överklagandeförbud i lag, förordning eller rent av 

myndighetsinterna föreskrifter har förstås vållat betydande problem. Nedan följer några 

exempel som jag härvid anser vara signifikanta. I samtliga fall har frågan uppstått om 

överklagandeförbuden varit förenliga med Europakonventionen artikel 6.1.  

3.3.1 Sporrong Lönnroth mot Sverige - dom meddelad 23.09.1982 (plenum) 

Som tidigare angivits utgör fallet en vändpunkt för svensk rätts vidkommande, då 

Sverige för första gången fälldes av Europadomstolen för brott mot artikel 6.1. Genom 

fallet uppdagades det "flagranta systemfel"
85

 med att vissa förvaltningsbeslut helt 

uteslöts domstolsprövning. Sakomständigheterna var i korthet följande: 

Två fastigheter var under 25 respektive 12 år belagda med expropriationstillstånd och därtill knutna 

byggnadsförbud. Fastighetsägarna saknade enligt svensk lag möjlighet att få tillstånden tidsbestämda eller 

erhålla någon slags ekonomisk ersättning. Enligt ett inhemskt överklagandeförbud kunde besluten inte 

heller prövas i domstol. 

Trots att det var fråga om förvaltningsbeslut med grund i offentligrättsliga regler ansågs 

alltså saken omfattas av artikel 6.1. Efter domen stod det följaktligen alldeles klart att 

upprätthållandet av inhemska överklagandeförbud strider mot konventionen om saken 

påverkar den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter. Svårigheterna med vad som 

härmed avses är förstås problematisk i sig. Inte heller har den inhemska ordningen 

vidlyftigt låtit ändra på sig, vilket orsakat fortsatta problem. 
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 Jfr. Hellners & Malmqvist s. 272 (FL, kommentaren till 22 §). 
84

 Jfr. avsnitt 5.3. 
85

 Så tidigare kallat av Danelius, Mänskliga rättigheter 3e upplagan s. 140. Uttrycket verkar inte finnas 
med i 4e upplagan, vilket emellertid inte förtar formuleringens träffsäkerhet. Det har även upprepats av 
Warnling-Nerep vid flera tillfällen, se exv. Rätten till domstolsprövning s. 74. 
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3.3.2 Metafysen - Ö625/96 samt mål nr. 3784-1997 

Fallet belyser närmast vilka svårigheter domstolarna alltjämt – 15 år efter Sporrong & 

Lönnroth-fallet – kan ställas inför (för att inte säga ha att räkna med) vid prövning av ett 

överklagandeförbuds förenlighet med artikel 6.1.  

Saken avsåg huruvida erhållande av statsbidrag för att anordna gruppbostäder utgjorde en civil rättighet 

eller inte. Den enskilde - Metafysen AB - hade nekats bidraget men trots uttryckligt överklagandeförbud 

vänt sig till allmän domstol. Underinstanserna förklarade sig härvid inte behöriga och avvisade talan,
86

 

medan HD inte beviljade prövningstillstånd. Bolaget övergick då till att pröva sin lycka hos allmän 

förvaltningsdomstol. LR hade initialt stora problem med att avgöra om saken utgjorde en civil rättighet 

eller inte, och ansåg sig i vart fall sakna erforderligt lagstöd att grunda sin behörighet på. Detta resulterade 

i tillämpningen av ett uppenbarhetsrekvisit, utan generell tillämplighet i svensk rätt: eftersom det inte 

framstod som uppenbart att bolagets talan omfattades av artikel 6.1 ansåg sig domstolen inte behörig att 

pröva saken. Istället tillämpades överklagandeförbudet. KamR ansåg däremot att det sökta bidraget inte 

utgjorde en civila rättighet, varpå någon rätt till domstolsprövning heller inte förelåg. Till följd av att 

tidsfristen hade försuttits tog HFD inte upp saken till prövning, varpå ärendet fick ett något snörpligt slut. 

3.3.3 Lassagård - RÅ 1997 ref. 65 

Återigen uppstod frågan om erhållandet av ett bidrag, denna gång grundat på en EU-

förordning, utgjorde en civil rättighet eller inte samt om ett överklagandeförbud därmed 

skulle åsidosättas. 

Enligt förordningen hade Länsstyrelsen att pröva frågan om arealersättning. Beslutet kunde överklagas till 

Jordbruksverket, vars beslut emellertid inte kunde överklagas enligt ett uttryckligt förbud i förordningen. 

Trots detta vände sig Lassagård AB till LR i Jönköpings Län, efter avslag från Jordbruksverket i Hallands 

Län. Domstolen konstaterade inledningsvis att dåvarande rättsprövningslag inte var tillämplig,
87

 för att 

sedan pröva om prövning skulle medges på någon annan grund. LR fann förvisso att en civil rättighet var 

för handen och poängterade att Europakonventionen gällde som svensk lag, men ansåg sig ändå inte 

behörig att pröva fallet då domstolens behörighet inte uppenbart framgick av inhemsk rätt. "Även om 

starka skäl talar för att en sådan prövning skulle ankomma på allmän förvaltningsdomstol i första instans 

är det bl.a. med hänsyn till bestämmelsen i 14 § lagen (1971:289) om förvaltningsdomstolar inte självklart 

vilken länsrätt som då skulle vara behörig". (kurs. tillagd) Ansökan avslogs därför. 

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Jönköping som höll med Länsrätten i att arealersättningen 

omfattades av artikel 6.1. Avseende kompetensfrågan angavs att: "Det framstår härvid som lämpligast 

och bäst i överensstämmelse med svensk rättstradition och med den fördelning av måltyper som nu gäller 

att denna prövning sker vid allmän förvaltningsdomstol. Det framstår även som mycket otillfredsställande 

om nyss berörda formulering i 14 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar skulle leda till att likväl 
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 Detta skedde med anledning av den nytillkomna metoden för kompetensfördelningen som HD 
etablerat i det uppmärksammade fallet Stallknecht, se nedan 3.5.1. 
87

 Lagen var för sin tillämpning direkt avhängig dåvarande RF 8 kap. 2 eller 3 §, dvs. att ärendet avsåg 
civilrättsliga eller offentligrättsliga betungande normer. 
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ingen behörig domstol skulle kunna bestämmas". Istället för att själv pröva målet i sak överlämnade dock 

Kammarrätten målet till en ny Länsrätt, i Hallands Län.
88

  

Denna LR prövade faktiskt - men avslog - Lassagårds ansökan, varpå målet ånyo nådde KamR, fast 

denna gång i Göteborg. Denna KamR kom i sin tur till motsatt slut än KamR i Jönköping, till följd av att 

talan slutligen nådde HFD. 

HFD poängterade att det i Jordbruksverkets föreskrifter angavs att grundläggande 

bestämmelser om arealersättning bland annat fanns i ett antal EU-förordningar, men att 

de egna föreskrifterna inte angav något om hur en ansökan som för sent inkommen 

skulle behandlas (vilket förevarande fall avsåg). Detta behandlades däremot i en av de 

uppräknade förordningarna, som i sin tur regler saknade om överklagande. Detta, angav 

domstolen "innebär dock inte med nödvändighet att sådan rätt saknas". 

Då bolagets talan avsåg ett på EU-rättslig grund framställt anspråk konstaterade man att 

unionsrättsliga principer gjorde sig gällande, varpå Europakonventionen omfattades. 

Överklagandeförbudet åsidosattes därför och domstolen tillämpade överklaganderegeln 

i Jordbruksverkets föreskrift analogt avseende rätten till arealersättning enligt EU-

förordningen. Då verkets beslut enligt (analogt) tillämpad föreskrift fick överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol ansågs denna också utgöra rätt instans i nuvarande fall, 

varpå HFD även löste uppkommen kompetensfråga. 

Målet utgör en milstolpe då HFD för första gången fastslog att för de fall enskild har ett 

unionsrättsligt anspråk har denne också en rätt att få detsamma domstolsprövat. Fråga 

uppstår naturligtvis om en generell rätt härvid kan sägas ha fastslagits; bör allmänt 

förvaltningsdomstol generellt sett, i strid mot ogiltiga överklagandeförbud, anses 

behörig att pröva ett mål såvitt man är behörig att pröva andra frågor av likartat slag? 

3.3.4 Påkörd Vilt - RÅ 2001 ref. 56 

Ett prejudikat som synes tala i denna riktning är RÅ 2001 ref. 56. 

Fråga uppkom om en markägare kunde få ett beslut, avseende rätten att ta hand om trafikskadat vilt, av en 

jaktvårdsområdesförening prövat trots ett uttryckligt överklagandeförbud i lag. Frågan besvarades jakande 

då HFD hänvisade till artikel 6.1, att konventionen numera utgjorde svensk lag samt att inkorporeringen 

syftat till att stärka enskilds rättsskydd genom att ”kunna stödja sig direkt på konventionen om denna ger 

dem ett starkare skydd än som följer av annan lagstiftning".
89  
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 Som Warnling-Nerep poängterar, i Rätten till domstolsprövning s. 267, kan detta anses "olyckligt om 
än handlingskraftigt" då KamR förvisso anvisade rätt LR, enligt de allmänna reglerna i AFDL, men inom 
en annan KamR:s domkrets. Den nya LR var belägen i det län vars Länsstyrelse initialt hade prövat saken. 
89

 Se även prop. 1993/94:117 s. 39. 
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Viktigt att notera är att det tack vare en ny lag med övergångsbestämmelser tillkommit 

ett uttryckligt lagstöd som domstolen faktiskt stödde sig på när den anvisade Länsrätten 

som rätt domstol. Som Warnling-Nerep framhäver vore det utan en sådan uttrycklig 

bestämmelse mer tveksamt om en prövning verkligen skulle ha kommit till stånd.
90

 

Uttalandet får läsas dels utifrån vad HD kort tid dessförinnan meddelat i målet Fimgro 

(se nedan avsnitt 3.5.3), dels utifrån att saken inte avsåg ett förvaltningsbeslut varför FL 

inte heller varit direkt tillämplig, se FL 1 §. Möjligen hade HFD kunnat ge sig i kast 

med ännu en analogi, i så fall till FL 22 a §.  

3.4 Förvaltningslagen 22 a § (p.1) och 3 § st. 2  
Till följd av att rättsprövningen inte visade sig vara den lösning man hade hoppats på

91
, 

och att Sverige alltjämt fälldes under 1990-talet vid upprepade tillfällen för avsaknad av 

domstolsprövning och brott mot artikel 6.1, tillkom år 1998 FL 22 a § i ett nytt och 

uttryckligt försök att komma till rätta med problemen. Regeln syftar följaktligen till att 

komplettera den svenska modellen i övrigt så att denna ska uppfylla konventionens 

krav.
92

 För sin tillämpning krävs – utöver att kraven på överklagbarhet och enskilds 

klagorätt är uppfyllda (jfr. FL 22 §)
93

 – att anspråket också omfattas av konventionen. 

Innan FL 22 a § trädde i kraft gällde som huvudregel att förvaltningsdomstolarna endast 

var behöriga om det fanns uttryckligt lagstöd härför.
94

 Prövning skulle medges i allmän 

domstol om inte annat särskilt stadgades, medan förvaltningsdomstolarnas kompetens 

framgick genom enumeration.
95

 Av förarbetena till FL 22 a § framgår dock att man med 

förslaget inte avsåg flytta överprövningen till annan instans än som var gällande.
96

 

Reformens främsta syfte var att anvisa en – dvs. någon – behörig domstol för de fall 

                                                           
90

 Se Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 277. 
91

 Detta berodde främst på att lagens tillämpningsområde var begränsat till dåvarande RF 8:2 och 3. 
92

 Att konventionen omfattas råder det inga tvivel om då lagregeln tillkom i samband med en 
modernisering av rättsprövningen - en reform med klart fokus på artikel 6 - men däremot har ifrågasatts 
om lagstiftaren också hade Sveriges förpliktelser utifrån hela unionsrätten i åtanke vid tillkomsten av FL 
22 a §. Warnling-Nerep uttrycker, när jag intervjuar henne, att "en snäll tolkning skulle möjligen vara, att 
lagstiftaren menade att EU-rätten är så självklar med sin företrädesprincip att den alls inte behövde 
nämnas. Jag är emellertid osäker på om lagstiftaren verkligen hade en sådan medvetenhet om 
problematiken". Ett sådant tänkbart problem vore att rättigheter som omfattas av den mer omfattande 
Rättighetsstadgan riskerar att förbigås av domstolarna, i de fall de inte också omfattas av konventionen. 
93

 Som inledningsvis angetts problematiseras inte dessa, i sig inte självklara, kriterier här. Frågan 
angränsar emellertid till framförda problematik, se Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 159-164. Se 
även Warnling-Nerep, En "europeiserad" talerätt i förvaltningsprocessen?, JP 1/2001. 
94

 Jfr. hur detta kommer till uttryck i fallen Lassagård (Jönköping LR) och Metafysen (LR). 
95

 Väsentligen genom en uppräkning i lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att 
pröva vissa mål samt lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 
96

 Lagrummet fick en delvis ny ordalydelse 2006 vilket dock är utan relevans för uppsatsen. Här sker 
endast ett förtydligande att hänvisningen avser de tidigare förarbetena, se prop. 1997/98: 101 s. 58-60. 
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svensk lagstiftning förbisett enskilds rätt till domstolsprövning. Lagregeln skulle 

fungera som ett uppfångande nät för de fall rätten till domstolsprövning annars skulle 

"falla igenom" då erforderliga specialregler saknades (och rättsprövningslagen inte 

heller var tillämplig). Lösningen syftade till att ha en dubbel verkan genom att såväl 

lösa problemet med överklagandeförbud (dvs. sådana som var oförenliga med artikel 

6.1, se avsnitt 3.3) som att minimera risken för negativa kompetenskonflikter (se avsnitt 

3.5, särskilt 3.5.1). Avsaknad av överklaganderegler anses primärt innebära att prövning 

kan ske med stöd av FL 22 a §.
97

 Vad som skiljer dessa fall från när en bestämmelse, 

exempelvis genom en uppräkning av fall som explicit anges vara överklagbara, ska 

tolkas som ett "tyst" överklagandeförbud framstår emellertid som omöjligt att generellt 

uttala sig om.
98

 

Tidigare nämndes att allmänna domstolar undantagsvis uttryckligen kan anges behöriga 

framför allmänna förvaltningsdomstolar. Detta utgör något av en spegelbild av vad som 

tidigare gällde, fast i omvänd ordning. Huvudregeln har följaktligen "bytt bo" genom FL 

22 a §, som innebär att om domstolsprövning av ett förvaltningsbeslut krävs men inte är 

reglerat, ska beslutet kunna överklagas hos förvaltningsrätten. 

Som framgått är det dock motsägelsefullt att kalla FL 22 a § för en huvudregel.
99

 Detta 

beror dels på att lagregeln kräver att anspråket omfattas av Europakonventionen – en 

bedömning som i sig kan vålla ett inte obetydligt mått av osäkerhet – och dels på att FL 

alltjämt är subsidiär i förhållande till såväl andra lagar som förordningar, trots 

sistnämndas lägre dignitet.
100

 I samband med sin tillkomst gav lagregeln följaktligen 

upphov till en något genant paradox: de överklagandeförbud som FL 22 a § varit avsedd 

att kompensera för vann ändå tillämpning. 

I ett försök att förtydliga att det trots avsaknaden av en rätt till domstolsprövning i 

inhemsk rätt kan föreligga en sådan möjlighet enligt europarätten
101

 har FL 3 § st.2 

                                                           
97

 Se bl.a. Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 157. Se även Hellners & Malmqvist s. 308-311. 
98

 Se även nedan avsnitt 5.3 om beslutsfattande myndigheters svårigheter i dessa fall. 
99

 Jfr. hur detta kommer till uttryck i det omvälvande, dock vilande, förslaget avseende en ny 
förvaltningslag, SOU 2010:29 s. 81 där FL 22 och 22 a §§ anges utgöra "en i princip generell rätt att 
överklaga förvaltningsmyndigheters beslut hos allmän förvaltningsdomstol".  
100

 Detta föreslås i ett vilande lagförslag från 2010 ändras till att bara gälla lagar, se avsnitt 6.3 
101

 Som ovan påpekats omfattas, till följd av företrädesprincipen, såväl konventionen som övriga 
allmängiltiga unionsrättsliga principer trots att detta inte uttrycks i varken förarbeten eller lagtext. 
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tillkommit. Lagrummet medför ingen materiell förändring men tjänar möjligen som en 

påminnelse att domstolsprövning alltid ska medges om det behövs enligt artikel 6.1.
102

 

Härvid kan HFD 2011 ref. 22 (ett rättsprövningsmål) tjäna som ett gott exempel. Domstolen erinrade om 

FL 22 a § samt att överklagandeförbud ska åsidosättas vid en konflikt med artikel 6. HFD poängterade att 

detta förvisso gällde enligt tidigare praxis - med hänvisning till Lassagård och Påkörd Vilt - men alltjämt 

lagfästes i FL 3 § i samband med att 1988 års rättsprövningslag ersattes med en ny rättsprövningslag. 

3.5 Kompetensfördelningen mellan de allmänna domstolarna och 

förvaltningsdomstolarna   
Som inledningsvis antytts är kompetensproblemet av komplicerad art och låter sig inte 

lätteligen utredas. Den självklara utgångspunkten tycks emellertid utgöras av det 

andefattiga stadgandet i RB 10:17 p.1, som negativt definierar allmän domstols 

behörighet men som inte är normerande. Lagregeln ger främst uttryck för den allmänna 

princip som RB bygger på, nämligen att allmän domstol alltid är behörig i tvistemål och 

brottmål. Med anledning av att allmän förvaltningsdomstol innan FL 22 a § tillkom 

alltid krävde uttryckligt lagstöd för sin behörighet, saknades tidigare anledning att inte 

luta sig mot principen i de fall då lagstiftaren inte tydligt avgjort kompetensfrågan. Att 

man däremot på senare tid - genom den utveckling som följande avsnitt avser behandla - 

väckt denna osäkra fråga till liv igen, med kriterier som orsakar större osäkerhet än 

klarhet och i många fall bygger på minst sagt otidsenliga resonemang, är minst sagt 

beklagligt. Inte minst då det redan innan denna utveckling fanns nog så många 

oklarheter om hur kompetensfördelningen egentligen ska tolkas. 

Kompetensfördelningen utgör ett virrvarr av motstridigheter och oklarheter men bygger 

på den föga kontroversiella tanken att rättsskipningen och förvaltningen
103

 ska vara 

inbördes självständiga.
104

 Att det inte går att dra några klara linjer här emellan råder det 

däremot stor enighet om.
105

 Trots detta är just en sådan åtskillnad av betydelse vid 

bestämmandet av allmän domstols kompetens (och till och med direkt avgörande för 

förvaltningsdomstolarnas kompetens vid rättsprövning och kommunalbesvär).
106

 En 

grundtanke är nämligen alltjämt att allmän domstol inte ska behöva pröva en sak som en 

förvaltningsmyndighet allsidigt och slutligt redan prövat.  

                                                           
102

 Lagrummets lämplighet har starkt ifrågasatts och föreslås utgå, se SOU 2010:29 s. 136 f. 
103

 Denna uppgiftsfördelning, där allmän domstol skiljs från allmän förvaltningsdomstol och 
förvaltningsmyndigheter, förespråkades av Strömberg och sker utifrån ett funktionellt perspektiv, då de 
sistnämnda väsentligen handlägger samma sorts ärenden. 
104

 En princip som RF ger klart uttryck för, se särskilt RF 11:3 och 12:2. 
105

 Se Södergren s. 264 med där angivna källor. 
106

 Med anledning av att en närmare presentation härvid skulle falla utanför uppsatsen hänvisas den 
nyfikne läsaren istället till Södergren avsnitt 5.5-6. 



29 
 

Inledningsvis påpekades även att domstolarnas kompetens är avhängig varandras enligt 

ett i lagen inbyggt cirkelresonemang, samt att de endast kan fastslå sin egen kompetens. 

De allmänna domstolarnas kompetens kan dock ytterst sägas begränsas av att de inte 

direkt får blanda sig i förvaltningen medan förvaltningsdomstolarnas kompetens 

begränsas av att det sällan – för att inte säga aldrig – av kompetensstadganden framgår 

om allmän domstols behörighet ska anses utesluten eller inte.
107

 

Detta leder mig till det omisskännliga orosmomentet att frågan i vilken utsträckning 

fastställelsetalan i allmän domstol ska medges inte har något säkert svar. I praxis har 

den s.k. avsiktsdoktrinen härvid vunnit framsteg, som brukar förklaras just med att 

allmän domstols behörighet är utesluten om det anförtrotts förvaltningsmyndighet att 

allsidigt och slutligt pröva en viss fråga.
108

 Avgörande härvid ska vara lagstiftarens 

vilja, vilken kan vara nog så svår att tolka och än mindre hitta i samtliga fall. 

Av det ovan anförda följer att ett av kompetensproblemets själva brytpunkter består i att 

avgöra om exklusiv behörighet föreligger i någon av instanserna. Försök till att lösa 

upp denna svårt ”tilldragna knut” har i praxis tagit sig olika uttryck över tid, men det 

som tycks gå igen är parerandet mellan målets civilrättsliga respektive offentligrättsliga 

karaktär. Som tidigare påpekats har också nya kompetenskonflikter uppstått till följd av 

att gränserna mellan civilrätt och offentlig rätt successivt suddats ut.  

Den förvaltningsdomstol som nås av ett överklagande – trots avsaknad av tydliga regler 

härom alternativt med ett uttryckligt överklagandeförbud – har alltså att utöver att 

avgöra om beslutet är överklagbart dessutom se till om förvaltningen kan anses ha givits 

exklusiv behörighet i målet. Härvid kan såväl lagstiftarens avsikt behöva analyseras som 

allmän domstols (parallella) praxis; om allmän domstol i liknande fall tidigare ägt 

behörighet kan det nämligen finnas anledning för domstolen att inte pröva målet, med 

risk för att talan annars kan komma att prövas i dubbla instanser.
109

 I övervägandet om 

ett överklagandeförbud ska åsidosättas eller inte ligger en kvalificerad övervägning 

avseende den andra instansens behörighet, då denna ytterst begränsar ens eget spelrum. 

Allmän domstol har å sin sida att iaktta förvaltningens specialkompetens – och inte 

blanda sig i dennes verksamhet – samtidigt som detta intresse måste balanseras med 

åtagandet att garantera domstolsprövning i tillräcklig mån. 

                                                           
107

 Se Strömberg & Lundell s. 241 f. och 244 f.   
108

 Se Södergren s. 261 med där angivna källor. 
109

 I första hand tänker jag härvid på rättssäkerheten - och mer specifikt förutsebarheten - men 
naturligtvis gör sig även rättsekonomiska skäl gällande. 
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För att undvika kompetenskonflikter måste domstolarna följaktligen vara ytterst lyhörda 

avseende varandras praxis, kontinuerligt följa Europadomstolens tolkningar av 

tillämpningsområdet avseende artikel 6.1 för att veta när oklara överklagande- och/eller 

kompetensregler ska åsidosättas alternativt tolkas extensivt med hänsyn av 

konventionen samt slutligen försöka läka – eller i vart fall upprätthålla – en högst 

bristfällig kompetensfördelning genom att etablera trevande kriterier och principer. 

Efter att ha läst Lassagård-fallet – och även Påkörd Vilt-fallet –  är det lätt att luras in i 

en falsk trygghet att enskild har en principiell rätt att föra talan vid allmän 

förvaltningsdomstol om ett överklagandeförbud anses strida mot konventionen. I själva 

verket återstår dock att utreda vilken inverkan möjligheten att föra talan i allmän 

domstol har på tillämpligheten av FL 22 a § (i kombination med förtydligandet i 3 § st. 

2). Här erinras om att artikel 6.1 även omfattar en prövning inom skäl tid samt förstärks 

av den närbesläktade rätten till ett effektivt rättsmedel, artikel 13. Sistnämnda knyter i 

hög grad an till möjligheten att väcka skadeståndtalan mot staten för bristande 

uppfyllande av konventionen. Detta lämnas emellertid helt åt avsnitt 4. 

En ytterligare, och oundviklig, aspekt av problemet är förvaltningsmyndigheters behov 

att utverka exekutionstitlar för det fall enskild motsätter sig återbetalning av ett redan 

utbetalat stöd eller liknande. I dessa fall har beslutsfattande myndighet – avseende 

beslut som i sig själva inte är exigibla – att vända sig till allmän domstol för att väcka 

fullgörelsetalan. Däremot saknas idag en rätt för myndigheten att vända sig till allmän 

förvaltningsdomstol för att utverka en exekutionstitel.
110

 Detta kan följaktligen endast 

ske som ett resultat av talan initierad av enskild. För att knyta an till det som ovan sagts 

om åtskillnaden mellan rättsskipning och förvaltning tåls dock att förtydliga att allmän 

domstol aldrig får sätta sig i en förvaltningsmyndighets ställe, och alltså inte möjliggöra 

ett kringgående av dennes kompetens. Därför har enskild endast rätt att väcka negativ 

fastställelsetalan avseende myndighetens beslut i motsvarande mån som myndigheten 

har att väcka fullgörelsetalan härom. 

Slutligen erinras om att i vilken mån domstolsprövning ska medges – oavsett instans – 

innebär ett (typiskt sett) motsvarande krav för enskild att använda sig av rättsmedlet för 

att kränkning av konventionen ska kunna fastslås. Brister kan som bekant "läkas" av en 

överinstans. 

                                                           
110

 Att en dom från en förvaltningsdomstol innebärande att återbetalning ska ske utgör en 
exekutionstitel fastslogs i det principiellt viktiga NJA 1991 s. 363 och bekräftades av NJA 2006 s. 657. Se 
dock NJA 2008 s. 560, nedan avsnitt 3.5.5. Se även Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 212-221. 



31 
 

3.5.1 Stallknecht - NJA 1994 s. 657 och RÅ 1995 ref. 58 

Ett av förvaltningsrättens kanske mest omskrivna fall är det s.k. Stallknecht-fallet. 

Återigen var fråga om jordbruksbidrag, (jfr. Lassagård avsnitt 3.3.3) men denna gång 

gällde det inte rätten till bidragen som sådana utan rätten att överklaga riktigheten i 

själva utbetalandet.  

Birgitta Stallknecht ansåg att bidragen under en tid utgått till fel betalningsmottagare - ett konkursbo 

framför henne personligen - och yrkade inför allmän domstol att staten skulle tillerkänna henne 

motsvarande belopp. Bidragen reglerades i diverse förordningar från regeringen och kompletterades av 

beslutande myndighets (Jordbruksverket) föreskrifter vilka samtliga stipulerade uttryckliga 

överklagandeförbud. Ärendet nådde så småningom HD som konstaterade att tvisten omfattade en civil 

rättighet till följd att Europakonventionen artikel 6.1 skulle tillämpas.
111

 Den stora frågan utgjorde 

emellertid hur domstolsprövningen skulle garanteras, närmare bestämt: genom allmän domstols försorg 

eller inte? Stallknecht och Jordbruksverket anförde var för sig att fråga var om ett civilrättsligt (rätt 

betalningsmottagare) respektive offentligrättsligt (statligt bidrag) förfarande. 

HD angav att rådande kompetensfördelning var förlegad med anledning av 1971 års 

förvaltningsrättsreform (etablerandet av rättegångsförfarandet vid förvaltningsdomstol) 

och påpekade att den gamla ordningen (dvs. överklagande till en högre myndighet) inte 

heller kunde upprätthållas med anledning av Europakonventionen. Härtill myntade HD 

ett helt nytt kriterium vid fastställandet av sin egen kompetens, då man med anledning 

av "tvistefrågans art" angav sig sakna behörighet att pröva målet.
112

   

Möjligen bör HD:s nyskapande förstås som ett försök att "en gång för alla" tydligt skilja 

förvaltning från rättsskipning. Inte minst med tanke på Europakonventionens 

närliggande införlivande i svensk rätt framstår detta som rimligt. Rent faktiskt frångick 

domstolen de etablerade principer som fanns avseende kompetensfördelningen, 

nämligen att allmän förvaltningsdomstol för sin behörighet krävde uttryckligt lagstöd. 

Målet nådde så småningom HFD som också avslog talan, med motiveringen att det inte 

klart framgick om artikel 6.1 var tillämplig på bidraget ifråga. Majoriteten saknade 

därför anledning att gå in på kompetensfrågan. Minoriteten ansåg däremot att talan – 

oavsett om bidraget utgjorde en civil rättighet eller inte – borde avvisas då det saknades 

                                                           
111

 Konventionen var ännu inte direkt tillämplig men följdes redan, enligt väletablerad praxis, av 
domstolarna. 
112

 I betänkandet, som dock ledde till ett annat slut än HD, framhävs att "Utvecklingen i rättspraxis har 
hittills lett till att allmän domstols kompetens ansetts utesluten så snart ett författningsbemyndigande 
anförtrotts åt en förvaltningsmyndighet att allsidigt och slutligt pröva viss fråga" samt att "Man har 
således inte behövt undersöka om myndighetens prövning kan betecknas som förvaltningsrättsskipning 
eller inte". 
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uttryckligt stöd för förvaltningsdomstol. Således uppstod en negativ kompetenskonflikt, 

då ingen av domstolarna i slutändan ansåg sig behörig att pröva målet.  

Bristen på samstämdhet lyser igenom hos de högsta instanserna. Emedan HD anger att "tvistefrågans art 

(är) sådan att starka sakliga skäl talar för att prövningen snarare bör anförtros förvaltningsdomstol, låt 

vara att det med den metod som används i gällande lag för att bestämma förvaltningsdomstols behörighet 

kan uppstå svårigheter att finna en behörig förvaltningsdomstol" anger HFD uttryckligen att man bortser 

från HD:s uttalande innan man fastslår sin kompetens. (kurs. tillagd) Attityden som härvid skymtar är 

förstås beklaglig (för rättsäkerheten i stort såväl som för den enskilde som "hamnar i skottlinjen") om än 

förståelig - en tydlig kompetensfördelning saknas alltjämt och lagstiftaren verkan ännu villrådig. 

3.5.2 En resumé - Stallknecht, Lassagård och FL 22 a § 

Stallknecht vände sig slutligen till Europadomstolen men förlikades med regeringen 

innan målet hann tas upp. Icke desto mindre hade den inhemska rättens uppenbara 

brister avseende domstolarnas inbördes kompetens blottats. Enligt HD skulle alltså 

"tvistemålets art" vara avgörande vid kompetensfrågor – en uppfattning som de 

sidoordnade förvaltningsdomstolarna däremot inte var bundna av. HFD å andra sidan 

nämner varken detta eller tar hänsyn till allmän domstols eventuella behörighet när man 

i Lassagård, bara något år efter Stallknecht, åsidosätter ett överklagandeförbud och 

utnämner sig själv som behörig instans. Således kan man säga att HD:s bristfälliga 

resonemang i Stallknecht – innebärande att allmän förvaltningsdomstol för att fastslå sin 

behörighet skulle behöva se till "tvistemålets art" utöver att spekulera i huruvida de 

allmänna domstolarna skulle anse sig vara behöriga eller inte
113

 – till viss del botades av 

HFD i Lassagård. Stallknecht illustrerar även tydligt det faktum att den ena domstolens 

konstaterande om något omfattas av rätten till domstolsprövning inte binder den andra; 

trots att HD explicit angav att artikel 6.1 var tillämplig kom ju HFD till motsatt slut. 

Till ovan nämnda hör även att HD i NJA 1996 s. 202 fann att allmän domstol var 

behörig att pröva Jordbruksverkets talan om återbetalning av omställningsstöd, enär 

"förvaltningsmyndigheters krav på återbetalning av ett på ett felaktigt sätt utbetalat eller 

använt bidrag är en typ av fordran som allmän domstol sedan länge ansetts behörig att 

pröva". (kurs. tillagd) Fråga var alltså snarlik den som nyligen uppstått i Stallknecht 

men med den viktiga modifikationen att myndighetens möjlighet till en exekutionstitel 

beaktades. Om HD kan anklagas för att ha "bakbundit sig själva" i Stallknecht-fallet,
114

 

kan motsatt förhållande sägas om NJA 1996 s.202. Trots det nyskapade "tvistemålets 

                                                           
113

 Detta för att undvika negativa kompetenskonflikter och bryta mot principen om dení de justice. 
114

 Jag syftar härvid på att man gjort sig beroende av "tvistemålets karaktär" samtidigt som man 
förkastat tidigare principer för kompetensfördelning, som dessa kommit till uttryck i RB, som förlegade. 
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art" slår HD alltjämt vakt om allmän domstols behörighet. En jämförelse mellan HD:s 

resonemang i 1996 års fall och HFD:s i fallet Lassagård visar även tydligt på den 

diskrepens – med allt vad det innebär för rättssäkerheten – som kan uppstå mellan våra 

högsta instanser. 

Omtalade fall föranledde alltså FL 22 a § - en lagregel som dock inte fått önskad effekt. 

Warnling-Nerep noterar att den snarare kan anses ha förvärrat kompetensproblemet.
115

 

Uttalandet syftar på den kniviga situation som närmast ska behandlas, nämligen när FL 

22 a § ställs mot rätten att föra en fastställelse- eller fullgörelsetalan. 

3.5.3 Fimgro - NJA 2001 s. 22 och RÅ 2005 ref. 29 

Liksom i fallet Lassagård avsåg frågan ett av Jordbruksverket utbetalat stöd till en 

jordbrukare, men med den viktiga skillnaden att beslutet denna gång avsåg enskilds 

återbetalningsskyldighet av uppburet stöd. Trots uttryckligt överklagandeförbud 

överklagade Fimgro AB beslutet till förvaltningsdomstol. Bolaget yrkade att beslutet i 

fråga, från den 2 november 1995, skulle upphävas samt att verkets tidigare beslut att 

utge stöd skulle ger fortsatt verkan. Fallet skiljer sig således från NJA 1996 s. 202 där 

fråga endast avsåg återbetalning och inte även rätten till fortsatt stöd. I 1996 års fall 

vände sig inte heller enskild till allmän förvaltningsdomstol.
116

  

LänsR avvisade den 7 november 1996 Fimgros talan. Bolaget överklagade till KamR som, med stöd i 

fallet Lassagård, fann att konventionen var tillämplig och att överklagandeförbudet skulle åsidosättas.  

Under samma tid väckte Jordbruksverket, den 18 november 1996, fullgörelsetalan hos 

allmän domstol för att utverka en exigibel dom avseende återbetalningsskyldigheten. 

Följaktligen behandlades fallet samtidigt i båda instanserna varpå fråga uppstod om 

taleidentitet, tillika litis pendens, förelåg. Dessutom kom den sedan länge kända frågan 

om den ena domstolens behörighet utesluter den andras att hamna i ny dager. 

TR avvisade talan med motiveringen att saken redan prövades i LänsR, efter att KamR återförvisat 

ärendet dit. Jordbruksverket överklagade till HovR som prövade saken då man varken ansåg att någon 

taleidentitet förelåg eller att "allmän domstols behörighet att pröva fordran som avser krav på 

återbetalning av ett på felaktigt sätt utbetalat eller använt bidrag (jfr ang. behörigheten NJA 1996 s. 202 

m. hänv.) har inte upphört genom den möjlighet att överklaga till länsrätt, som numera i enlighet med 

förvaltningsrättspraxis (RÅ 1997 ref. 65, det s.k. Lassagård-fallet) har öppnats". (kurs. tillagd) 
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 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s.164 ff. och Rätten till domstolsprövning s.273 f. En kort men 
god översikt av rättsläget härvid ges även i Förvaltningsbeslut s. 37 ff. 
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 I ingetdera av fallen var FL 22 a § tillämplig då endast beslut fattade efter 10 oktober 1998 omfattas. 
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Målet nådde härnäst HD som tydligt uttryckte att KamR gjort fel i att åsidosätta 

överklagandeförbudet med stöd av konventionen då möjlighet redan fanns till prövning 

i allmän domstol. Genom ett förtydligande angavs: "Eftersom myndigheten har rätt att 

erhålla en fullgörelsedom i allmän domstol, har den enskilde ansetts berättigad att där 

föra negativ fastställelsetalan rörande återbetalningsskyldigheten". Med anledning av 

nuvarande situation, där talan redan väckts i allmän förvaltningsdomstol, hänvisade 

emellertid HD till ett annat principiellt intressant mål, NJA 1991 s. 363, genom vilket 

fastslås att en förvaltningsdom utgör ett rättegångshinder för allmän domstol att pröva 

frågan om återbetalningsskyldighet.
117

 HD uttalade sig starkt skeptisk till om Fimgro 

alls bör anses ha rätt att få sin sak prövad inför allmän förvaltningsdomstol men 

framhävde att "Fimgros överklagande rör dock en fråga av sådan karaktär att en dom av 

förvaltningsdomstol måste respekteras som grund för verkställighet". Majoriteten visade 

härvid stort prov på kompromissvillighet, dvs. genom att frångå sin tidigare anförda 

linje i NJA 1996 s. 202 och avvisade talan på grund av ifrågavarande rättegångshinder. 

Minoriteten (2 av 5) stödde sig däremot på HD:s tidigare praxis och angav att allmän domstols behörighet 

avseende återbetalning samt enskilds möjlighet att härvid föra en negativ fastställelsetalan dessutom 

borde ha beaktats av KamR som till följd härav inte borde prövat målet. "Härav följer att Fimgros talan 

inte bör prövas i förvaltningsdomstol utan att enbart allmän domstol skall anses behörig att pröva saken. 

Utan hinder av den rättegång som pågår i förvaltningsdomstol, bör allmän domstol kunna ta upp saken. 

Den omständigheten att det inte kan uteslutas att prövningen av saken i förvaltningsdomstol kan leda till 

en dom, på vilken verkställighet kan sökas, föranleder ingen annan bedömning". (kurs. tillagd) 

Justitierådet Håstad (referent) ingick i majoriteten men angav för egen del: "Genom förevarande beslut 

undanröjs risken för motstridiga domar i det enskilda fallet. Om förvaltningsdomstolarna slutligen 

kommer att anse sig behöriga att pröva överklaganden av beslut om återbetalning av omställningsstöd (jfr 

NJA 1994 s. 657 [HD i Stallknecht] och RÅ 1997 ref. 65 [HFD i Lassagård] där frågans art ansetts kunna 

ge förvaltningsdomstol behörighet i mål om rätt till bidrag), måste det emellertid anses mindre lämpligt 

att allmän domstol över huvud taget är behörig att pröva samma sak, vare sig jordbruksverket för en 

fullgörelsetalan eller den enskilde för en negativ fastställelsetalan. I så fall skulle ju den enskilde kunna 

välja mellan två instansordningar, inom vilka en skild praxis kan finnas i den materiella frågan. Ett sätt att 

lösa en sådan positiv kompetenskonflikt vore att låta Jordbruksverket få rätt att utverka en exekutionstitel 

hos förvaltningsdomstol, varefter allmän domstols behörighet kunde avskaffas". (kurs. tillagd) 

Följaktligen hamnade målet åter hos allmän förvaltningsdomstol. 

                                                           
117

 Som ovan angivits fastlogs genom domen för första gången att en förvaltningsdomstols dom kan 
utgöra en exekutionstitel vilket sedermera bekräftades genom NJA 2006 s. 657. 
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LänsR fann att talan skulle avslås då bolaget brutit mot vissa regler kring uppbärandet av stödet. KamR 

ändrade däremot sin tidigare uppfattning och angav, i enighet med HD:s (majoritetens) ovan anförda 

resonemang, att det har "… utbildats en rättspraxis av innebörd att allmän domstol kan på talan av såväl 

en förvaltningsmyndighet som en enskild pröva frågor om skyldighet att återbetala offentliga medel. 

Eftersom bolaget har möjlighet att få sin återbetalningsskyldighet prövad i sak av allmän domstol saknas 

anledning att med hänvisning till Europakonventionen åsidosätta överklagandeförbudet i förordningen 

…" KamR undanröjde LänsR:s dom och avvisade överklagandet. HFD fastställde KamR:s dom då 

bolaget "i princip har rätt att genom en negativ fastställelsetalan få frågan prövad i sak av allmän 

domstol". KamR:s dom angavs endast utgöra ett temporärt rättegångshinder vilket inte hindrade att 

prövning sedermera skulle ske i allmän domstol. 

De båda högsta instansernas samsyn – att prövning så långt möjligt ska ske i allmän 

domstol – ledde till att en ny kompetenskonflikt uppstod, denna gång positiv (dvs. 

prövning kunde medges i båda domstolarna). Detta är naturligtvis att föredra framför en 

negativ kompetenskonflikt, men tidsaspekten utgör alltjämt ett uppenbart problem (jfr 

ovan om ”skälig tid”, avsnitt 2.2.4) - den första Länsrättens dom daterar 7 november 

1996 medan HFD meddelade dom 12 april 2005. Fimgro AB hade då ännu inte erhållit 

prövning i sak, utan all tid hade gått åt till att avgöra vilken domstol som var behörig.
118

 

Fallet tydliggör varför rätten till domstolsprövning inte bör förväxlas med realiserandet 

av densamma - vare sig inom skälig tid eller annorledes effektivt. 

3.5.4 Tillämpningen av FL 22 a § i ljuset av fallet Fimgro 

Fimgro utvisar att rätten till domstolsprövning i dubbla instanser också innebär en risk 

för prövning i ingen instans, eller – konkret uttryckt – ingenstans, och i vart fall inte 

inom skälig tid. Som inledningsvis anmärkts brukar man i sådana fall tala om dení de 

justice, då "en sen rätt ofta inte är någon rätt". 

Trots att FL 22 a § inte var tillämplig i målet är den princip som Fimgro ger uttryck för 

av nämnvärd betydelse för tillämpningen av lagregeln. Ponera att enskild får ett 

betungande förvaltningsbeslut, möts av ett överklagandeförbud eller liknande men 

alltjämt anser sig ha rätt till prövning enligt Europakonventionen artikel 6.1. Rimligen 

bör enskild härvid kunna använda sig av FL 22 a §, som ju tillkommit explicit för att 

bl.a. garantera domstolsprövning i angiven situation. Trots detta kan 
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 Efter att personligen talat med bolagets styrelseordförande, herr Groth, kan jag meddela att historien 
slutade tämligen olyckligt. Den avsevärda åtgång av tid och pengar som bolaget lagt på att utverka sin 
rätt tog, dråpligt nog, ut sin rätt och bolaget gav så småningom upp. Man vände sig varken till JK, 
inhemsk domstol eller Europadomstolen för att försöka utverka någon form av gottgörelse för sin 
rättsförlust. Bolaget kom som herr Groth uttrycker det "aldrig igen sig", och avvecklades inom kort. 
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förvaltningsrätten
119

, med hänvisning till HFD:s resonemang i Fimgro-målet, avvisa 

talan; erforderlig
120

 prövning kan ju redan förses av allmän domstol.
121

  

3.5.5 Nättariffer, återbetalning av a-kassa, dagisavgift och fordonsvrak 

Den princip som Fimgro-fallet ger uttryck för har även fastslagits i NJA 2006 s. 410. 

Fråga uppstod om enskild hade rätt att överklaga nuvarande Energimyndighetens beslut 

avseende nättariffer, eller om myndigheten allsidigt och slutligt hade prövat frågan och 

domstolsprövning därför inte skulle medges. Samtliga instanser fann att myndigheten 

inte tillmätts sådan exklusiv prövningsrätt att allmän domstols kompetens enligt RB 

10:17 vore utesluten. Att en positiv kompetenskonflikt inte åter uppkom berodde snarast 

på att enskild vände sig till allmän domstol framför att nyttja rätten enligt FL 22 a §. 

Ovan har även angetts att en myndighet kan behöva vända sig till allmän domstol för att 

utverka en exekutionstitel. Ett talande fall avseende vilka problem som härvid kan 

uppstå är NJA 2008 s. 560, avseende ett återbetalningskrav till arbetslöshetskassan
122

.  

 

Trots missnöje med kassans beslut använde sig inte enskild av möjligheten att överklaga detsamma hos 

allmän förvaltningsdomstol. Istället hamnade målet hos allmän domstol, efter att a-kassan ansökt om 

betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och enskild motsatt sig detsamma. Först i TR 

utvecklade alltså den enskilde sina skäl för bestridandet. Fråga uppstod om allmän domstol vid en 

fullgörelsetalan initierad av beslutsfattande myndighet var skyldig att lägga myndighetens beslut till 

grund för sin egna dom eller inte. Såväl TR som HovR fann att så var fallet, medan HD undanröjde 

underinstansernas domar och angav att utgångspunkten alltjämt är att allmän domstol skall pröva de 

invändningar som anförs mot återbetalningsskyldigheten i sak. Härvid hänvisades till egen tidigare praxis, 

avseende återbetalning av bostadsbidrag (NJA 1984 s.648).  

 

Som Hirschfeldt anger framstår detta som ett tämligen klart markerande från HD att 

man inte anser sig vara beredd att "till den enskildes nackdel skära av möjligheten att få 

saken prövad i formen av ett dispositivt tvistemål, även om en prövning i allmän 
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 Sedan 15 februari 2010 har de 23 tidigare Länsrätterna blivit 12 Förvaltningsrätter. Viss organisatorisk 
skillnad har alltså uppstått vilket motiverar att begreppen hålls isär. Att jag konsekvent hänvisar till HFD 
framför Regeringsrätten beror på att denna skillnad endast är språklig, eller tidsmässig om man så vill. 
120

 FL 22 a § anses som bekant inte behöva tillämpas ifall annan möjlighet finns till domstolsprövning. 
121

 Se Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning s. 273 f. 
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 A-kassorna  är egentligen inte förvaltningsmyndigheter, utan enskilda subjekt som utövar 
förvaltningsuppgifter. Lagstiftaren har dock bedömt att dessa beslut ska kunna överklagas för enskilds 
rättssäkerhets skull, för en mer utförlig beskrivning se Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 217-221. 
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förvaltningsdomstol kan framstå som både den närmast avsedda och den 

naturligaste".
123

 

 

HD framhåller vidare att det faktum att enskild också kunnat väcka talan vid allmän förvaltningsdomstol 

vara högst otillfredsställande, bl.a. då de processuella förutsättningarna skiljer sig åt, men att detta inte 

lägger grund för domstolen att "frångå allmänna principer från domstolens prövning", dvs. allmän 

domstols behörighet vid fordringskrav. Oavsett enskilds möjlighet att överklaga till allmän 

förvaltningsdomstol konstateras följaktligen allmän domstol behörig att pröva återbetalningsskyldigheten, 

utan att vara bunden av myndighetens beslut. HD avslutar med en tämligen allvarlig och till synes 

urskuldande anmärkning: "Problemen med rådande ordning för kompetensfördelningen mellan allmän 

domstol och allmän förvaltningsdomstol på området, vilka belyses såväl av detta mål som av tidigare 

nämnda rättsfall, kan inte lösas i rättstillämpningen utan får i stället övervägas av lagstiftaren". 

 

Tidigare har också framhållits att gränserna mellan privaträtt och offentligrätt alltmer 

förskjuts och tenderar att suddas ut, till följd av att kompetensproblemet i allra högsta 

grad ännu gör sig påmint. Ett sådant fall från senare tid är NJA 2008 s. 642, avseende 

återbetalning av barnomsorgsavgift (s.k. dagisavgift). 

Bristerna i miljön på ett kommunalt dagis äventyrade barnens hälsa så allvarligt att det hölls stängt under 

en sammanhängande period av 12 dagar. Fråga uppstod om kommunen härvid gjort sig skyldig till 

avtalsbrott, innebärande att allmän domstol kunde pröva enskilds återbetalningskrav, eller om målets 

starka offentligrättsliga karaktär innebar att allmän förvaltningsdomstol skulle anses exklusivt behörig. 

HD fann, liksom HovR, att trots betydande offentligrättsliga inslag övervägde de privaträttsliga inslagen 

varpå allmän domstol ansågs exklusivt behörig.  

HD:s ställningstagande stämmer väl överens med vad HFD kom fram till redan i RÅ 

1982 2:62, där en åtgärd att avstänga ett barn från dagisplats på grund av utebliven 

betalning ansågs vara civilrättslig. Noterbart är dock att de offentligrättsliga inslagen 

stärkts sedan 2008 och att det – inte minst efter Fimgro – inte med säkerhet går att säga 

vilken domstol som skulle anse sig kompetent att pröva en liknande fråga i dagsläget.
124

 

 

Båda fallen från 2008 visar även på betydelsen av att man, med Hirschfeldts ord, "i 

domstolar inom det ena domstolsslaget upprätthåller förmåga och kunskaper också på 

områden som främst och mera naturligt hör till domstolarna inom det andra 

domstolsslaget".
125

 Anmaningen är vällovlig men ställer – möjligen orimligt – höga 
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 Hirschfeldt, "Efter Stallknechtmålet – två färska fall från Högsta domstolen", Regeringsrätten 100 år, 
s. 211. 
124

 Hirschfeldt s. 222. 
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 Hirschfeldt s. 223. 
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krav på de enskilda domarna, som – för att nyttja Warnling-Nerep ord – ”lämnats i 

sticket” av lagstiftaren som inte förmått lösa problemen på ett adekvat sätt och med 

hänsyn till de krav som europarätten numera ställer på oss.
126

 Detta kan – slutligen – 

exemplifieras med ett KamR-avgörande från 2014. 

 

Sakomständigheterna var i korthet följande: Enskild hade fått ett par bilar, av kommunen benämnda 

"fordonsvrak", bortforslade av kommunen. Trots att beslutet, enligt ett lagfäst överklagandeförbud, inte 

angavs vara överklagbart överklagade enskild detsamma hos allmän förvaltningsdomstol. FR ansåg att 

beslutet omfattades av Europakonventionen artikel 6.1, och därför kunde överklagas med stöd i FL 22 a § 

och 3 § st. 2.
127

 Domstolen noterade att enskild haft möjlighet att väcka skadeståndstalan men angav, med 

stöd i Europadomstolens praxis, att det var "mycket tveksamt om möjligheten till en skadeståndstalan är 

tillräcklig för rätten till domstolsprövning". (kurs. tillagd) Följaktligen prövade FR målet. KamR däremot 

ansåg att det saknades skäl att frångå överklagandeförbudet. Fordonsägaren angavs ha tillräcklig 

möjlighet till domstolsprövning genom väckande av "talan med yrkande om skadeståndsersättning, talan 

om återfående av fordon samt domstolsprövning av ersättningsskyldigheten”. KamR hänvisade härvid till 

både Lassagård-fallet, och förklarade att det i detta fall saknats all annan möjlighet till domstolsprövning, 

och Fimgro-målet. Med anledning av denna praxis från de båda högsta instanserna uppgav KamR att det 

"saknades anledning till att utsträcka förvaltningsdomstolarnas kompetens till ett område där allmän 

domstol på flera sätt är behörig". KamR upphävde följaktligen FR:s dom och avvisade målet. 

3.5.6 HFD 2012 ref. 28 och ref. 29 - offentlig upphandling    

Avseende den nyare rättsutvecklingen anser jag även följande mål vara särskilt 

intressanta. Domarna meddelades samma dag och avsåg båda rätten till 

domstolsprövning (på unionsrättslig grund) beträffande beslut om tjänstekoncession - 

men utmynnade i helt motsatta domslut. 

HFD 2012 ref. 28 avsåg rätten att överklaga ett beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik efter ett 

offentligt anbudsförfarande enligt EU:s lufttrafikförordning. Enligt förordningens artikel 18.1 ska varje 

medlemsstat ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att beslut fattade enligt artiklarna 16 och 

17 kan omprövas effektivt och, framför allt, så snart som möjligt i de fall då dessa beslut strider mot 

gemenskapsrätten eller nationella regler för genomförande av gemenskapsrätten”. Härvid omfattas beslut 

att ge ett lufttrafikföretag rätt att trafikera en flyglinje som omfattas av trafikplikt, vilket förevarande fall 

avsåg. FR ansåg att den angivna omprövningsskyldigheten innebar en motsvarande rätt till överprövning, 

och att prövning enligt FL 22 a § därför skulle meddelas. KamR angav inledningsvis att 

tjänstekoncessioner är undantagna överprövning enligt inhemsk lagstiftning i enlighet med de EU-direktiv 

åsyftade lagar bygger på men att prövning ändå kan aktualiseras genom FL 22 a §. Enligt KamR "[ger] 

FL 22 och 22 a §§ uttryck för den övergripande principen att förvaltningsbeslut får överklagas till allmän 
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 Uttrycket är i detta fall hämtat från gjord intervju med Warnling-Nerep. 
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 Se även JO 581-2009, där JO kritiserade att en fordonsägares överklagande inte hade överlämnats till 
FR för prövning enligt FL 22 a §. Hur denna fordonsägare slutligen gick till väga har inte gått att spåra.  
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förvaltningsdomstol". Till följd av att förordningen gäller som svensk lag förtydligades även att 

"allmänna förvaltningsrättsliga principer måste tillämpas om något annat inte framgår av förordningen".  

HFD noterade att förordningen inte angav hur prövningen skulle gå till eller gav några närmare villkor 

härom, samt att det inte heller "[finns] någon enhetlighet i EU:s rättsakter när det gäller hur bestämmelser 

om omprövning har utformats eller allmänna EU-rättsliga principer som kan ge ledning för tolkningen av 

termen i förordningen", dvs. "effektiv omprövning". Enligt HFD medförde emellertid beslutets 

"offentligrättsliga karaktär" att det borde överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. (kurs. tillagd) 

Resonemanget påminner onekligen om hur HD i Stallknech-fallet lanserade 

"tvistemålets art". En väsentlig skillnad är dock tillgången till FL 22 a §, som i detta fall 

konstateras vara tillämplig. Trots att lagrummets tillämpningsområde är direkt 

avhängigt Europakonventionen använde sig HFD varken av begreppsanvändningen som 

finns avseende artikel 6.1 eller 13. 

HFD avslutade sitt resonemang med konstaterandet: "Ur förordningen kan inte utläsas något krav på att 

beslutsmyndigheten ska kunna ompröva beslutet i strid med förbudet i 27 § FL och ändra det till nackdel 

för någon enskild part. Förordningens omprövningskrav tillgodoses således genom bestämmelserna i FL 

(Eget tillägg: dvs. FL 22 a §) om prövning i allmän förvaltningsdomstol".  

Framhävandet av FL 22 a § som en såväl lämplig som tillräcklig lösning bör möjligen 

ses som att HFD garderar sig mot att prövning istället skulle medges i allmän domstol. 

HFD 2012 ref. 29 avsåg rätten att överklaga ett beslut att anta anbud avseende rätten att hyra och bedriva 

restaurang- och caféverksamhet i en högskolas lokaler. FR, vars dom KamR fastlog, avvisade talan då 

tjänstekoncessioner, enligt förarbetena till Lag (2007:1091) om offentlig upphandlig [cit. LOU], faller 

utanför direktivens tillämpningsområde. Anledning saknades därför att pröva om domstolsprövning skulle 

medges enligt FL 22 a § eller inte. Även HFD konstaterade att tjänstekoncessioner undantas från 

tillämpningsområdet av nu aktuella direktiv och återkom därefter till ovan nämnda "beslutets karaktär": 

"Högskolan har fattat sitt beslut i egenskap av fastighetsägare. Beslutet är av privaträttslig karaktär och 

kan inte överklagas med tillämpning av bestämmelserna i förvaltningslagen". (kurs. tillagd) 

Återigen befinns alltså "beslutets karaktär" vara avgörande, i vart fall i ett första skede, 

för domstolens kompetens. Först härefter prövar domstolen saken utifrån EU-rätten. 

HFD summerade att "de EU-rättsliga krav på ett effektivt rättsmedel som skulle kunna aktualiseras i 

ärendet kan tillgodoses genom en skadeståndstalan" och hänvisade härvid till de s.k. Unibet-målen (se 

nedan avsnitt 5.1). Dessutom, tillade man, att det "vid införandet av LOU förutsattes att frågan om en 

tjänstekoncession hade upphandlats med iakttagande av EU-rättens grundläggande principer om insyn, 

icke-diskriminering och likabehandling kunde bli föremål för en skadeståndstalan". Talan avslogs 

följaktligen. 
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Vid första anblick framstår det som att HFD dömer utifrån ett mycket vitt perspektiv, 

medan det motsatta egentligen kan framhållas. Att högskolan fattat beslutet i egenskap 

av fastighetsägare bör inte ensamt anses förändra maktförhållandet mellan enskild och 

det allmänna i sådan grad att det framstår som rimligt att frånta enskild rätten till 

domstolsprövning enligt FL. Inte heller framstår det som riktigt då tillämpligheten av 

FL 22 a § inte är beroende av ett ärendes civil- respektive offentligrättsliga inslag.
128

 Att 

låta ett ärendes offentlig- respektive privaträttsliga inslag avgöra vilken domstol som 

ska vara behörig har tidigare prövats, för att bedöma om ett förvaltningsbeslut varit 

”exklusivt” och sålunda uteslutit en allmän domstols behörighet, men övergetts till följd 

av de svårigheter som uppkom med att på angivet sätt klassificera olika beslut.
129

  

I själva verket kringgår HFD Europadomstolens etablerade metod vid avgörandet om 

domstolprövning ska medges på konventionsrättslig grund eller inte. En sådan fortsatt 

rättsutveckling vore naturligtvis allvarlig, då konventionens syfte skulle riskera att 

undermineras och enskilds rättigheter gentemot staten försvagas. Inte heller framstår det 

som särskilt rättssäkert att ett besluts karaktär ensamt ska avgöra om skadeståndstalan 

utgör ett adekvat rättsmedel eller inte. Detta för mig osökt vidare till nästa kapitel. 

4. EUROPAKONVENTIONEN OCH SKADESTÅND 

Skadeståndet har med tiden kommit att utgöra ett viktigt verktyg för enskild att använda 

sig av i sitt praktiska realiserande av konventionens syfte.
130

 Följande kapitel avser 

enskilds möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot staten för kränkning av artikel 6.1. I 

sammanhanget intar artikel 13 en nyckelroll. Artikel 13 lyder: 

”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha 

tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om 

kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet". 

Av sin ordalydelse framstår artikeln som rent kompletterande till artikel 2-12 men utgör 

i själva verket en självständig rättighet.
131

 Detta hör samman med att det räcker att 

                                                           
128

 Det kan härvid erinras om att det är för tidigt att uttala sig om vilken generell verkan på rättsläget 
ovan anförda kan tillskrivas, om det bara kommer avse offentligrättsliga bidrag eller alla mål. 
129

 Som ett exempel härpå kan anföras NJA 1988 s. 15 om ett antal tomtägares anspråk på staten efter 
ett omfattande markras i Tuve. Se Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 201 ff.  
130

 Se Andersson, JFT 5-6/2007 s. 378-382 och Schultz, JT 07/08 s. 142. Se även Bengtsson och 
Strömbäck, kommentaren till Skadeståndslagen [1972:207 cit. SkL] 3 kap. 2 §, avsnitt 3.2.2. 
131

 Detta fastslogs redan 1978 i målet Klass m.fl. mot Tyskland, se p. 64 i domen. Däremot kan artikeln 
endast åberopas tillsammans med någon av artikel 2-12. 
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enskild påstår sig vara offer för ett konventionsbrott för att ha rätt att få detta prövat 

genom ett effektivt rättsmedel. Således kan en kränkning av artikel 13 uppkomma även 

om konventionen inte i något annat avseende rent faktiskt har överträtts.
132

 Kravet på 

”effektivt” innebär att rättsmedlet medger en tillfredsställande prövning av klagomålet, 

men behöver inte – till skillnad från artikel 6 – innebära prövning i domstol.
133

   

Artikel 6.1 och 13 överlappar delvis varandra. Artikel 6.1 är dock mer långtgående än 

artikel 13, varpå prövning av sistnämnda ibland konsumeras av förstnämnda. Artikel 6.1 

omfattar flera artskilda rättigheter varpå en distinktion görs mellan rätten till 

domstolsprövning (realiserandet) och prövning inom skälig tid. Beträffande den förra 

gäller regeln om lex specialis, innebärande att om saken prövats utifrån artikel 6.1 kan 

inte ytterligare krav på prövning ställas enligt artikel 13.
134

Avseende rätten till prövning 

inom skälig tid gäller, efter det principiellt viktiga målet Kudla mot Polen, det motsatta. 

Av Kudla-fallet följer att artikel 13 kan kränkas vid sidan av artikel 6.1, samt att detta 

alltid
135

 ska prövas som en separat fråga. Domen klargör även att när kravet på skälig tid 

konstateras vara kränkt innebär detta också en kränkning av rätten till ett effektivt 

rättsmedel. Enligt Europadomstolen kan artikel 13 därigenom sägas förstärka artikel 

6.
136

 HD har uttryckt saken som att "det utgör en fortsatt kränkning av artikel 6 (skälig 

tid) om ersättningsprocessen inte har uppfyllt kraven enligt artikel 13".
137

 

Kulda-fallet stärkte även subsidiaritetsprincipen väsentligt, då det fastslogs att artikel 13 

innebär ett krav för staterna att garantera ett effektivt rättsmedel mot alltför långsam 

rättsskipning.
138

 Efter domen har flera stater – bl.a. Sverige
139

 – härvid infört möjlighet 

till skadestånd. Om detta rättsmedel ska anses effektivt beror på hur det tillämpas, hur 

lång tid det tar att få skadeståndsfrågan avgjord samt hur höga skadestånden som döms 

                                                           
132

 Klagande måste alltjämt på rimliga grunder kunna hävda ett konventionsbrott, se Danelius s. 505 f. 
Först 1996, i målet Valsamis mot Grekland, fastslog Europadomstolen ett separat brott mot artikel 13, 
dvs. utan att också ha funnit någon annan konventionsrättighet kränkt. Se p. 46 i domen. 
133

 Se Danelius s. 507. 
134

 Se Danelius s. 510 f. Detta kan förklaras med att kärnan i klagomålen är densamma. 
135

 Dvs. när kravet på prövning inom skälig tid kränkts, och artikel 13 inte konsumeras av artikel 6.1. 
136

 Se särskilt p. 152 i domen. 
137

 Se NJA 2010 s. 363. I målet utgick även skadestånd på grund av ett konventionsbrott för första 
gången för både ideell och ren förmögenhetsskada. Kränkningen utgjordes av långsam handläggning i 
domstol avseende ett tidigare mål om skadestånd för långsam handläggning (i ett skattemål). 
138

 Se p. 155 i domen. I enighet härmed har Europadomstolen i en stor mängd avgöranden prövat om 
det i inhemskt rätt funnits ett effektivt rättsmedel för långsam rättsskipning, se Danelius s. 511. 
139

 Se avsnitt 4.2 samt 5.2. 
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ut är.
140

 Även om så konstateras vara fallet kan en kränkning av artikel 6 (skälig tid) 

alltjämt föreligga; i så fall uppkommer däremot inte dubbla konventionsbrott. 

Till följd av att konventionens krav tillåts tillgodoses på olika sätt har Europadomstolen 

fastslagits att artikel 13 inte ska anses kränkt så länge "den inhemska rättens reaktion på 

en rättighetskränkning är omedelbart tillgänglig, effektiv och adekvat".
141

 Det går alltså 

inte att härleda ett generellt krav på en skadeståndssanktion ur artikel 13.
142

 Då den 

inhemska rätten dessutom ska ses utifrån ett helhetsperspektiv måste även förekomsten 

av andra rättsmedel beaktas.
143

 I vissa fall utgör emellertid skadeståndet det enda 

praktiskt gångbara alternativet.
144

 

Av artikel 41 framgår vidare att Europadomstolen kan tillerkänna "skälig gottgörelse" 

till enskild som drabbats av en konventionskränkning.
145

 Artikeln omfattar även de fall 

då gottgörelse enligt inhemsk rätt endast till viss del medges. Domstolen kan alltså som 

en ren påföljd för statens konventionsbrott tvinga fram skälig gottgörelse till den 

enskilde. Gottgörelsen behöver dock inte nödvändigtvis vara ekonomisk; avhjälpande 

eller gottgörande på något annat sätt utgör än genom ersättning är i själva verket 

primära rättsmedel i förhållande till skadestånd.
146

 Liksom i övrigt förutsätter väckande 

av talan inför Europadomstolen att de inhemska rättsmedlen är uttömda.
147

 Som Håkan 

Andersson framhåller vore det dock, med tanke på att konventionen syftar till att 

indirekt påverka såväl inhemsk lagstiftning som myndighetspraxis, onödigt om den 

enskilde skulle tvingas väcka talan i Europadomstolen för de fall praxis är otvetydig.
148

  

                                                           
140

 Se Danelius s. 510 f. Saken utvecklas kort nedan i avsnitt 4.4. 
141

 Detta beror på att konventionsstaternas gemensamma rättsuppfattning ska läggas till grund för 
konventionens omfattning, men att denna bäst anses införlivas utifrån de inhemska rättsordningarnas 
rättstraditioner mm. Se även HD:s uttalande härom i NJA 2012 s. 211 I. 
142

 För ett mer ingående resonemang hänvisas till Södergren s. 86-89.  
143

 Staten har dock i en mängd fall ansetts skadeståndsrättsligt ansvarig för att artikel 13 inte 
tillgodosetts: avseende rätten till prövning inom skälig tid se, utöver NJA 2005 s. 462, NJA 2009 s. 463 
och NJA 2010 s. 363. Se även NJA 2007 s. 295 och NJA 2007 s. 584. 
144

 Se Schultz JT 2012/13 s. 667 och Andersson, Infotorg 2013-01-18. Se även nedan avsnitt 4.3. 
145

 Jfr. artikel 13 som avser den inhemska rättens överrensstämmelse med konventionen och som 
vänder sig till de inhemska domstolarna. Se även hur HD uttrycker detta i domskälen till NJA 2005 s. 462. 
146

 Se SOU 2010:87 s. 402. Jfr. även s. 180 ff. med s. 425 ff. Beträffande långsam handläggning av 
brottmål torde dock det primära vara att dröjsmålet beaktas vid straffmättningen, se NJA 2003 s. 414 
och NJA 2011 s. 386. Europadomstolen har även fastslagit att själva konstaterandet av kränkningen i 
vissa fall utgör tillräckligt gottgörelse, se Danelius s. 33 ff.  
147

 Se Södergren s. 86-93, särskilt avseende artikel 13 och subsidiaritetsprincipen. 
148

 Andersson, "Nationell EKMR-skadeståndsrätt - en argumentativ probleminventeringsskiss" s. 382. 
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4.1 En inhemsk rätt till kränkningsersättning 

Rätten till kränkningsersättning regleras vanligtvis av SkL 2 kap. 3 §, som för sin 

tillämpning kräver en allvarlig kränkning genom brott mot någons person, frihet, frid 

eller ära. Därmed inte sagt att det finns något absolut hinder för en domstol att utdöma 

kränkningsersättning utan stöd i angivet lagrum, exempelvis med stöd i 

speciallagstiftning.
149

 Det kanske viktigaste exemplet härpå utgörs av att stat och 

kommun kan blir skyldiga att utge kränkningsersättning
150 

utifrån myndighetsansvaret i 

SkL 3 kap. 2 § p. 2, som endast fordrar vanlig culpa.
151

 Ytterligare ansvarsförutsättning 

är i dagsläget
152

 att skadan skett vid myndighetsutövning
153

. Tidigare avsåg 

myndighetsansvaret endast ren förmögenhetsskada vilket föranledde diskussionen om 

skadestånd också kunde medges på ideell grund, närmare bestämt på en 

konventionskränkning i sig, varpå frågan även uppstod om konventionens artikel 13 i 

dessa fall skulle anses direkt tillämplig. 

4.2 Europakonventionen som självständig skadeståndsberättigande 

grund 

Frågan prövades för första gången i inhemsk rätt i NJA 2005 s. 462, det s.k. Lundgren-

målet, och besvarades jakande.
154

 En lång handläggningstid – i målet närmare 7 år – 

konstaterades i sig kunna innebära en kränkning av artikel 6.1 och berättiga till 

skadestånd enligt artikel 13. HD fastlog således en principiell rätt till skadestånd när 

stat eller kommun
155

 utsatt enskild för en konventionskränkning,
156

 samt att detta kan 
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 Se Hellner & Radetzki s. 83. 
150

 Enskilds rätt till skadestånd för ren förmögenhetsskada vid felaktig upplysning, enligt SkL 3 kap. 3 §, 
lämnas däremot helt utanför framställningen. Den nyfikne hänvisas till Hellner & Radetzki avsnitt 26.6. 
151

 Såväl kumulerade som anonyma fel kan grunda skadeståndsskyldighet även för det allmänna, se 
Hellner och Radetzki s. 457. 
152

 I den nya lagregel om ansvar för överträdelse av Europakonventionen som föreslås i SOU 2010:87 
sker däremot inte någon begränsning till myndighetsutövning. Förslaget behandlas nedan i avsnitt 6.3 
153

 Beträffande begreppets tolkning hänvisas till Strömberg & Lundell, exv. s. 19-21 samt Warnling-
Nerep, En introduktion, bl.a. s. 29-31 samt 33 ff. 
154

 Detta bör inte sammanblandas med normutfyllnad, innebärande att en "lucka i lagen" avgörs med 
stöd i (jfr. tillämpas direkt) konventionen. Se Victor, SvJT 2013 s. 367-373 samt s. 390 f. 
155

 Först i NJA 2009 s. 463 fastlogs en kommun bli självständigt ansvarig på samma sätt som staten. 
156

 Som ett förtydligande till vad som ovan sagts i avsnitt 4.1 gäller alltså inte begränsningen i SkL 2 kap. 
3 § (brott av särskilt angivet slag) vid kränkningsersättning till följd av ett konventionsbrott. 
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utdömas av inhemsk domstol.
157

 Att ideellt skadestånd kan utdömas av svensk domstol 

även utan stöd i lag har vid upprepade tillfällen bekräftats av HD.
158

  

Efter domen har en intensiv rättsutveckling avseende skadestånd på konventionsrättslig 

grund följt. Genom NJA 2007 s. 295 fastslogs att även artikel 5 härvid omfattas, tätt 

följt av NJA 2007 s. 584 som utgjorde ett principiellt erkännande att samtliga artiklar 

kan grunda en rätt till skadestånd. I båda fallen fastslogs dessutom konventionen kunna 

grunda en rätt till skadestånd för annan än den initialt drabbade av 

konventionskränkningen.
159

 Konventionen har således utvidgat den allmännas ansvar 

till att även gälla tredje man. I NJA 2009 N 70 bekräftade HD att det (numera) utgör en 

generell princip att enskild som fått sin rätt enligt konventionen kränkt kan åberopa 

denna som självständig skadeståndsberättigande grund.  

Av domen framgår även att prövning i första hand ska ske mot SkL och i andra hand 

med nödvändiga modifikationer i ljuset av en föredragskonform tolkning. Oacceptabla 

dröjsmål av ett ärendes handläggning bör i allmänhet kunna medföra ansvar redan enligt 

SkL.
160

 I tredje hand kan emellertid skadestånd utgå utifrån konventionen som 

fristående grund. Konventionen kan aldrig försämra enskilds talan utifrån den inhemska 

rättsordningen.
161

 

Till följd av att det allmännas skadeståndsansvar – enligt inhemska principer och 

lagregler – konstaterats inte räcka för att uppfylla konventionen krav har man alltså 

behövt väsentligt utvidga möjligheterna till ersättning för ideell skada härom. Schultz 

framstår allmänt positivt till utvecklingen och accentuerar NJA 2012 s. 464
162

 som "det 
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 Med Schultz ord flyttas rättighetsskyddet på detta sätt ner från Europadomstolen, som annars 
riskerar "duka under av arbetsbördan". Han poängterar även att fungerande nationella rättsmedel är en 
förutsättning för att "rättighetsskyddet inte bara ska stanna på pappret". Se Schultz, JT 2012/13 s. 667. 
158

 Avseende rätten till prövning inom skälig tid se även NJA 2009 s. 463 och NJA 2010 s. 363. Se även två 
nya domar av den 23 april 2014, mål nr T 5516-12 och T 5628-12, där HD frångick kravet på lagstöd för 
ideellt skadestånd även avseende ersättningsanspråk grundade på RF. Fallen kommenteras av 
Bengtsson i SvJT 2014 s. 431-439. Bengtsson framhåller att denna utveckling "inte är särskilt märklig, om 
man jämför med rättsläget vid brott mot Europakonventionen" men understryker även att några 
generella slutsatser avseende skadeståndsanspråk utöver RF 2 kap. inte bör dras utifrån domarna. Se 
även U. Bernitz, JT 2010-11 s. 830 ff. 
159

 Se även NJA 2007 s. 891 om en man som hängde sig i häktet med hjälp av en livrem som häktet bort 
avlägsna. Mannens döttrar vann framgång i en skadeståndstalan mot staten trots att de enligt 
normskyddsläran inte var berättigade till skadestånd. Undantag gjordes med hänsyn till konventionen (i 
fallet aktualiserades artikel 2, om envars rätt till liv). Se även Bengtsson, SvJT 2010 s. 759 f. 
160

 Se lagkommentaren till SkL 3 kap. 2 §, avsnitt 3.2.2, not. 55-57. 
161

 Se exempelvis NJA 2005 s. 726. 
162

 Fallet avsåg s.k. lidandeersättning till följd av felaktigt frihetsberövande. Europakonventionen 
konstaterades inte vara tillämplig i målet eftersom inhemsk rätt erbjöd en generösare rätt till ersättning. 
Domstolens resonemang omfattar emellertid även konventionen (i förevarande fall artikel 5).  
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hittills tydligaste tecknet på att (även) HD betraktar rättsutvecklingen utifrån allmänna 

rättighetsnormer".
163

 F.d. justitieråd Bengtsson framhäver att en sådan omvandling av 

den inhemska rätten vanligtvis sker genom lagstiftning, men belyser HD:s agerande som 

en reaktion på att lagstiftaren inte visat "önskvärd aktivitet".
164

 Andersson å sin sida 

summerar att Europakonventionen det senaste decenniet "inneburit en ytterst positiv 

injektion för den svenska skadeståndsrätten" men uttalar sig även stundom kritiskt till 

att konventionen ”seglat upp som en skadeståndsrättens fågel Fenix, med ständigt 

förnyade krav baserade på nya kränkningar och nya beräkningssätt”.
165

 Att 

konventionen i hög grad blivit normerande för den inhemska skadeståndsrätten bör inte 

sammanblandas med att rättsläget därmed bör anses klarlagt. 

4.3 Förutsättningar för att skadestånd ska utgå 
Varken HD:s eller Europadomstolens praxis medför någon absolut rätt till ersättning för 

alla kränkningar av konventionen.
166

 Än mindre föreligger härvid en automatisk rätt till 

skadestånd. Allra först måste samtliga förutsättningar för att skadestånd ska kunna utgå, 

såsom att skadan är färdig och att adekvat kausalitet föreligger, vara uppfyllda.
167

 Enligt 

en stark presumtion ska en kränkning av rätten till prövning inom skälig tid anses ha 

medfört skada.
168

 Presumtionen kan dock brytas om staten visar att dröjsmålet, på grund 

av särskilda omständigheter i det enskilda fallet, saknat betydelse för den enskilde. 

Även om ett beslut upphävs kan en konstaterad skada bestå.
169

 Schultz ser dock 

varnande på att domstolarna härtill uppställer minimikrav på skadans omfattning för att 

den ska vara ersättningsgill och poängterar att "även små skador är skador".
170

 

 

Till följd av att skadeståndet är sekundärt i förhållande till andra former av gottgörelse 

krävs också för att det ska utgå att det anses nödvändigt för att uppfylla artikel 13. Som 

ovan nämnts utgör härvid skadeståndet ibland det enda lämpliga alternativet, 

exempelvis avseende rätten till domstolsprövning inom skälig tid. Vad som utgör skälig 

tid varierar som sagt (se avsnitt 2.2.4) och kan vara vanskligt att uttala sig om. Viss 

                                                           
163

 Schultz JT 2012/13 s. 441. 
164

 Se Bengtsson, SvJT 2014 s. 431 f. Ett ännu inte genomfört förslag återfinns i SOU 2010:87 (som än 
inte heller lett till någon proposition), innebärande bl.a. att HD:s ovan nämnda praxis kodifieras. 
165

 Se Andersson, Infotorg 2012-05-08. 
166

 Vissa undantag finns dock där skadestånd enligt Europadomstolen som princip ska utgå. Det rör sig 
härvid om särskilt allvarliga typer av kränkningar. Se Södergren s. 89. 
167

 Se Hellner och Radetzki. Det allmännas skadeståndsansvar behandlas specifikt i kapitel 26. 
168

 Se SOU 2010:87 s. 193 f. där en allmän hänvisning görs till Europadomstolens praxis. 
169

 Se Danelius s. 25 f. 
170

 Schultz JT 2012/13 s. 670. 
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praktisk ledning kan härvid möjligen ges av ett beslut från JK,
171

 omfattande bl.a. en 

genomgång av HD:s praxis och JK:s tidigare beslut i ersättningsfrågor. Av beslutet 

framstår 5 men inte 3½ års handläggningstid generellt sätt innebära en kränkning av 

artikel 6.1. Slutligen kan även nämnas att tidsutdräkten inte får anses självförvållad.  

Härvid krävs inte att den enskilde nödvändigtvis begärt förtursförklaring, men möjligen 

på något sätt påtalat/ påmint berörd myndighet att målet handläggs långsamt.
172

  

4.4 En effektiv gottgörelse? 
I kapitlets inledande ord angavs att Sverige, liksom många andra länder, efter Pudas-

fallet infört en möjlighet till skadestånd för att uppfylla artikel 13. Vidare angavs att 

huruvida rättsmedlet ska anses effektivt beror på hur det tillämpas, hur lång tid det tar 

att få skadeståndsfrågan avgjord samt hur höga skadestånden som döms ut är.
173

 

Europadomstolen har härvid upprättat vissa riktlinjer avseende i vilken mån ideell 

ersättning skall utgå vid en konventionskränkning bestående i en oskäligt lång 

handläggningstid.
174

 En medlemsstat kan dock fastslå en lägre ersättning än domstolen 

skulle utdömt med stöd i artikel 41 utan att detta står i konflikt med konventionen, så 

länge ersättningen inte är oskäligt låg.
175

 Härvid kan nyanseringar ske både utifrån 

inhemsk rätt och beräkningsprinciper från Europadomstolen.
176

 HD har flera gånger 

poängterat att vid bedömningen av ersättningens storlek utgör Europadomstolens praxis 

en naturlig utgångspunkt,
177

 men att ersättningsnivåerna inte bör "fjärmas alltför mycket 

från de som gäller när skadestånd döms ut enligt SkL i jämförbara fall".
178

  

Den svenska modellen för gottgörelse genom skadestånd kom så sent som 2012 att 

gillas av Europadomstolen.
179

 Närmare bestämt angavs HD:s praxis i kombination med 

                                                           
171

  Se JK:s beslut 2009-09-04, dnr. 1306-09-40. Med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet 
ansågs dock en kränkning ha skett. 
172

 Se NJA 2012 s. 211 (I och II). Samtliga mål som är anhängiga i domstol omfattas av möjligheten till 
förtursförklaring, se Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. 
173

 Europadomstolen har härutöver fastslagit att ett mål om skadestånd till följd av långsam 
rättsskipning bör handläggas inom 2 ½ år samt att utbetalning ska ske inom 6 månader från det att det 
finns en verkställbar dom, se Danelius s. 307. och 512. 
174

 Se Zullo mot Italien. 
175

 Se exempelvis HD:s uttalande härom i NJA 2012 s. 211. 
176

 Se Andersson, infotorg 2012-05-08. 
177

 Se bl.a. de ovan nämnda NJA 2005 s. 462, NJA 2009 N 70 och NJA 2010 s. 363. 
178

 Se NJA 2007 s. 584. Se även Andersson, Infotorg 2013-01-18, kommentera två fall från 2012 där HD 
ger "en enkel och instruktiv manual" för hur gottgörelse vid en konventionskränkning bör bedömas. 
179

 I målet Eskilsson mot Sverige. Se dock avsnitt 5.2, inte minst avseende det ofrånkomligt ologiska att 
utgången blev det motsatta i fallet Eriksson mot Sverige som initierades dryga halvåret senare. 
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JK:s utgöra ett effektivt rättsmedel.
 180

 Enligt HD ger domen ”stöd för att den svenska 

ordningen på det hela taget uppfyller kravet i artikel 13”.
181

 F.d. justitieråd Victor uttalar 

sig emellertid kritiskt härom och anger att "den nivå som Europadomstolen kräver för 

att förfaranden inte ska stå i strid med konventionen sällan är den nivå som bör ställas 

upp som mål för den respekt som fri- och rättigheterna ska tillmätas på nationell nivå. 

Ambitionerna bör vara högre."
182

  

Av domen drar HD även slutsatsen att "det inte låter sig sägas att de svenska 

ersättningsnivåerna generellt sett är för låga ur ett konventionsrättsligt perspektiv”. 

Medan Victors uttalande avser ambitionen att undvika konventionskränkningar från 

första början tar HD sikte på att skadeståndet såväl till form som storlek räcker för att i 

vart fall uppfylla kraven enligt artikel 13.
183

 Därmed uppstår frågan om, och i så fall 

hur, det ovan sagda inverkar på enskilds rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1. 

Som ovan framhållits anses enskild normalt sett inte ha förvägrats rätten till 

domstolsprövning om det funnits möjlighet att väcka skadeståndstalan.  

5. KONKLUSIONER 
Tidigare har angetts att överklagandeförbud i strid mot konventionen ska åsidosättas 

samt att såväl lagstiftaren, domstolarna och beslutsmyndigheterna ansvarar för 

konventionens effektiva genomslag i den inhemska rätten. Vidare har 

kompetensproblemet presenterats utifrån diverse scenarion och lösningar från HD och 

HFD, varpå bl.a. möjligheten till domstolsprövning i allmän förvaltningsdomstol enligt 

FL 22 a § ställts gentemot möjligheten att väcka talan i allmän domstol.  

De problem som hittills uppstått med den svenska rättsordningens överrensstämmelse 

med Europakonventionen har som framgått till stor del berott på vår traditionsbundna 

ordning att inte klart skilja förvaltning från rättskipning. De minimalistiska 

                                                           
180

 JK har tidigare befunnits inte utgöra ett effektivt rättsmedel, se Segerstedt Wiberg m.fl. mot Sverige 
(2006). Europadomstolen gjorde härvid en genomgång av den kontroll som utövas av såväl JK, JO, 
Datainspektionen och Registernämnden men fann det inte visat att dessa, ens tillsammans, uppfyllde 
kravet på ett effektivt rättsmedel till följd av att artikel 13 ansågs kränkt i målet. Jfr. även Danelius som i 
sin senaste upplaga, vilken utkom kort efter att målet Eskilsson och samma månad som målet Eriksson 
avgjordes, anger att det "antagligen inte kan krävas av enskild att vända sig till JK för att anses ha uttömt 
de inhemska rättsmedlen", s. 28 f. 
181

 NJA 2012 s. 211 I. 
182

 Victor, SvJT 2013 s. 396. 
183

 Därmed inte sagt att domen, som HD:s ovan nämnda uttalanden är hänförliga till, inte är av stort 
värde vid bedömningen av om och i så fall hur stort skadestånd ska utgå vid en konstaterad 
konventionskränkning. Se Schultz, JT 12/13 s. 666-670. Inte heller menar jag att kritisera HD för 
avsaknad av ett rättighetsperspektiv. 
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anpassningar till konventionens krav som pö om pö vidtagits för att råda bot på de 

brister som allt eftersom blottats har i sin tur spätt på problematiken och gjort ett 

svåröversiktligt område ännu svårare att hantera. 

Med anledning av tre förhållandevis nya fall från Europadomstolen finns anledning att 

närmare utreda vilken inverkan möjligheten att väcka talan om skadestånd i Sverige har 

på rätten till domstolsprövning. Slutligen följer en kort analys av beslutsmyndighetens 

roll i uppsatsens framhållna problematik. Detta motiveras av att också dessa ansvarar 

för, och i hög kan påverka, konventionens effektiva genomslag i inhemsk rätt. 

5.1 Mendel mot Sverige - dom meddelad 07.04.2009 
Sonja Mendel deltog i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram och hade anvisats 

en s.k. aktivitetsgaranti. Att bli anvisad till garantin utgör i sig ingen rättighet, då 

myndigheten har att göra en skönsmässig bedömning vid beslutsfattandet. Detta 

sammanhör med att artikel 6.1 kräver att det rör sig om en rättighet till något enligt 

inhemsk rätt; en alltför skönmässig bedömning kan alltså utesluta artikelns 

tillämpning.
184

 Att ett beslut fattats på skönmässig grund innebär dock inte per 

automatik att artikeln inte är tillämplig.
185

 Till följd av misskötsel blev Mendel 

fråntagen garantin, och gick därmed miste om en rad andra förmåner. Fråga uppstod om 

det utgjorde en rättighet att inte på skönmässig grund bli fråntagen garantin. 

Mendel framhöll med framgång skillnaden mellan att erhålla och bli fråntagen en redan erhållen rätt. 

Domstolen poängterade att myndigheten vid återkallelsen inte haft en obegränsad bestämmanderätt eller 

ens stor bedömningsmarginal då förutsättningarna för när garantin såväl skulle medges som dras tillbaka 

var noga reglerade. Med anledning av att den enskilde i praktiken kunde tvingas delta i aktivitetsgarantin 

och återkallandet av deltagandet medförde svåra ekonomiska konsekvenser för den enskilde ansågs en 

civil rättighet enligt artikel 6.1 vara för handen.
186

 Härefter prövades om Mendel hade uppfyllt artikel 35. 

Regeringen anförde här två skilda "spår" till varför Mendel - som direkt
187

 vänt sig till Europadomstolen - 

inte skulle medges prövning. I första hand angavs att de inhemska rättsmedlen inte uttömts då praxis
188

 

etablerat en rätt för enskild att trots överklagandeförbud få sin sak prövad: Mendel borde alltså ha räknat 

                                                           
184

 Se p. 44 i domen med där gjorda hänvisningar till bl.a. fallet Ancarcrona mot Sverige. 
185

 Se p. 43 i domen med där gjorda hänvisningar till bl.a. fallen Pudas och Jacobsson, båda mot Sverige. 
186

 Se p. 51-54. Mer exakt ansågs en rättighet på rimliga grunder kunna hävdas. Se ovan avsnitt 2.1. 
187

 Med vilket här avses att Mendel överklagade beslutet till Arbetsmarknadsstyrelsen, som avslog 
ansökan och meddelade att beslutet inte kunde överklagas, men härefter inte gick vidare till inhemsk 
domstol. Mendel vände sig även kort efter beslutet till styrelsen och angav sitt missnöje med beslutet 
och efterfrågade bl.a. om överprövning ändå var tillämplig, men fick härvid inget svar. Hon hade även 
vänt sig till JK med sitt ärende. 
188

 Men hänvisning till HD i Stallknecht och HFD i Lassagård och Påkörd Vilt, se p. 26. 
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ut att hon kanske ändå kunnat använda sig av FL 22 a §.
189

 I andra hand angavs att Mendel borde väckt en 

skadeståndstalan mot staten.
190

 

Trots att målet avgörs på regeringens förstahandsyrkande behandlar domstolen även - 

om än subtilt - regeringens andrahandsyrkande. Denna aspekt verkar inte omnämnas när 

man talar om fallet, men är alltjämt av intresse för tolkningen av vår inhemska ordnings 

överrensstämmelse med konventionens krav. 

Härvid bör även bevisbördans placering uppmärksammas. Regeringen har i första hand att övertyga 

domstolen att det funnits ett effektivt rättsmedel som inte blivit uttömt.
191

 Först om så befinns vara fallet 

övergår bevisbördan på den klagande, som då har att motbevisa att rättsmedlet i själva verket bör anses 

som uttömt, otillräckligt eller att det funnits ursäktande omständigheter att i det enskilda fallet inte 

använda sig av rättsmedlet. 

Europadomstolen anger att Mendel saknat anledning anta att föra en skadeståndstalan 

mot staten varit nödvändig för att uttömma de inhemska rättsmedlen. Detta då det vid 

den relevanta tidpunkten – 2006, när Mendel väckte talan – saknats sådana indikationer, 

enär detta fastslagits först genom NJA 2007 s. 584.
192

 Bedömningen sker i direkt 

anslutning till det ovan nämnda om bevisbördan, vilket jag anser utgöra en starkt 

indikation på att Europadomstolen anser att efter 2007 kan enskild däremot förväntas 

använda sig av skadeståndstalan som ett effektivt rättsmedel.
193

  

Om domstolen ansett att skadeståndstalan inte utgjort ett effektivt rättsmedel hade man, enligt vad man 

själv anfört, saknat anledning att gå vidare till att pröva huruvida Mendel var ursäktad i det enskilda fallet. 

Däremot framgår inte vilken - om alls någon - vikt domstolen lägger vid att Mendel anför att regeringens 

argument att hon borde ha fört en civil stämning mot staten om skadestånd står helt i strid med den 

traditionella uppdelningen i Sverige mellan administrativa mål och tvistemål. Inte heller nämner 

domstolen något om Mendels anförande att en sådan talan i vart fall inte skulle innebära någon reell chans 

till framgång. 

Mendel å sin sida angrep rättsläget utifrån ett helhetsperspektiv och anförde att 

möjligheten att överklaga ett förvaltningsbeslut – med stöd i FL 22 a § – trots 

                                                           
189

 FL 3 § st. 2 började gälla bara dagarna efter det ursprungliga beslutet fattades. Som ovan nämnts 
utgör det dock endast ett förtydligande varpå ett överklagandeförbud ändå ska åsidosättas om så krävs 
enligt EU-rätten, omfattande Europakonventionen. 
190

 Hänvisning skedde härvid till Lundell-målet och NJA 2007 s. 584, se ovan avsnitt 4.2. 
191

 Dvs. tillgängligt i praktiken och vid den aktuella tidpunkten samt kunde erbjuda effektiv upprättelse 
för sökanden som dessutom måste haft rimliga utsikter till framgång, se p. 62. 
192

 Domstolen bortser dock från det anförda Lundell-målet med anledning av att det utgör ett brottmål. 
193

 Se p. 63-64 i domen. 
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förekomsten av inhemska överklagandeförbud
194

 inte var tillräckligt tydlig. Härvid vann 

hon också framgång, varpå staten dömdes utbetala ideellt skadestånd för kränkning av 

artikel 6.1.
195

 Mendel yrkade även att artikel 13 var kränkt, vilket domstolen dock ansåg 

sig sakna anledning att pröva.
196

 Domstolen ogillade regeringens (förstahands)yrkande 

och konstaterade att Mendel saknat en praktisk och effektiv tillgång till domstol. Jag 

menar att det av domen också klart går att utläsa att skadeståndstalan framöver förutses 

utgöra ett effektivt rättsmedel som följaktligen också måste vara uttömt för att artikel 

6.1 ska kunna konstateras vara kränkt och Europadomstolen kunna pröva enskilds talan. 

Ett par sista reflektioner gör sig härvid särskilt påkallade. Den första avser orimligheten 

i att skadeståndstalan anses utgöra ett fullgott rättsmedel jämfört med överklagande i 

förvaltningsdomstol. För det första aktualiseras helt olika processuella ordningar, och 

för det andra kan detta i realiteten innebära att enskild tvingas driva lika omfattande 

processer som det multinationella företaget Unibet tvingats till för att genomdriva sin 

rätt mot den svenska staten.
 197

 Den andra reflektionen avser den faktiska förändring i 

inhemsk rätt som domen innebar: lagstiftaren ändrade härvid endast det i förordningen 

aktuella överklagandeförbudet, medan någon mer generell åtgärd därmed avveks.
198

 Att 

den svenska modellen – i förevarande fall rådande ordning med överklagandeförbud 

och FL 22 a § – i sin helhet underkändes av Europadomstolen (som "inte tillräckligt 

klar") har alltså lagstiftaren inte ansett föranleda några principiella förändringar. 

5.2 Eskilsson och Eriksson, båda mot Sverige - domar meddelade 

24.01.2012 resp. 12.04.2012 
Båda fallen avser beslut om livränta och initierades hos Europadomstolen under 2008. 

Trots i många avseenden identiska domskäl är utgångarna de motsatta. Domstolens 

principiella utlåtanden pekar alltjämt klart och tydligt i en riktning. 

Anette Eskilsson ansökte om livränta efter att ha förtidspensionerats i juni 1999 på grund av utbrändhet. 

Försäkringskassan beslutade i april 2001 att inte medge anspråket varpå Eskilsson, utan framgång, 

överklagade hos FR och KamR. HFD nekade i september 2007 prövningstillstånd. Eskilsson ansåg att 

                                                           
194

 I förevarande fall var överklagandeförbudet uttryckligt men detsamma torde gälla även för de andra 
omnämnda "skepnader" som överklagandeförbud kan förekomma i, se avsnitt 3.3 
195

 Mendels yrkande på ersättning för ekonomisk skada avvisades dock då domstolen inte ansåg att 
något kausalförhållande mellan skadan och kränkningen av artikel 6.1 kunde konstateras, se p. 87-88. 
196

 Artikel 13 angavs konsumeras av artikel 6.1, se p. 84 i domen. Se även inledande ord till kapitel 4. 
197

 För en utförlig beskrivning, se H. Bernitz, FT 2011 s. 33-50. Se särskilt s. 36. Se även Warnling-Nerep, 
Förvaltningsbesvär s. 205-209. 
198

 Av förordningen, (2000:634, om arbetsmarknadspolitiska program) 39 a § framgår sedan 1 juli 2010: 
"I 22 a § förvaltningslagen finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra 
beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 30 c, 36 e och 37 §§ får dock inte 
överklagas." 



51 
 

artikel 6.1 var kränkt i flera avseenden - bl.a. avseende alltför långsam handläggning samt att hon nekats 

en rättvis rättegång - och yrkade därför på ideellt skadestånd. Liksom i fallet Mendel hävdade regeringen 

att klagande inte hade uttömt de inhemska rättsmedlen, genom att inte ha väckt en skadeståndtalan mot 

staten avseende konventionsbrott.  

Domstolen konstaterade att den inhemska praxis som härom vuxit fram, med start i det epokgrundade 

Lundgren-målet (NJA 2005 s. 462) när klagandes ansökan inkom till domstolen (mars 2008) endast 

indikerade att en sådan rätt fanns men inte, vid tidpunkten, borde anses tillräckligt klarlagd för att utgöra 

ett effektivt rättsmedel.
199

 Trots detta, och fast domstolen poängterade att det första fallet beträffande 

långsam handläggning (NJA 2009 N 70) meddelats nära 2 år efter att Eskilssons ansökan nått domstolen, 

ansågs Eskilsson ändå ha bort använda sig av rättsmedlet. Domstolen angav att huruvida ett rättsmedel 

ska anses effektivt och praktiskt tillämpligt normalt sett ska prövas utifrån det datum då klagande inkom 

med sin ansökan men att undantag kan ske, och görs också i fallet.
200

 Detta motiverades av att frågan 

avgjorts genom ovan nämnda referat - varpå man underströk att avgörandet innebär en principiell rätt till 

skadestånd vid konventionsbrott - samt det stora antalet klagomål avseende långsam handläggning som 

fallet gett upphov till hos JK.
201

 Dessa omständigheter innebar tillsammans att skadeståndstalan avseende 

konventionskränkning utgjorde ett praktiskt tillgängligt och effektivt rättsmedel som Eskilsson borde 

uttömt - trots den tidsmässiga aspekten. Domstolen anger, i enighet med regeringens anförda linje, att 

"möjligheten hade funnits" och "fanns alltjämt". Talan avvisades i enighet med artikel 35. 

Eskilsson borde alltså väckt skadeståndstalan till följd av att det i inhemsk rätt 

fastslagits utgöra en princip att skadestånd ska utgå om staten annars inte lever upp till 

konventionen. I sammanhanget gör sig det gamla uttrycket att något "snarare stjälper än 

hjälper" sig påmint. Skadeståndstalan utgör i dessa fall en rättighet i motsvarande mån 

som skyldighet för enskild att använda sig av. 

Mats Eriksson fick i januari 2000 en hjärtinfarkt på en arbetsrelaterad cykelfärd och drabbades några 

veckor senare av en hjärnblödning. Efter att Försäkringskassan bifallit hans ansökan om att gå i 

förtidspension fick han emellertid, i april 2003, avslag på sin ansökan om livränta. Eriksson angav att 

artikel 6.1 var kränkt av flera anledningar men framhöll särskilt härvid rätten till muntlighet.
202

 

Europadomstolen gör en utförlig genomgång av inhemsk praxis avseende skadeståndet som ett effektivt 

rättsmedel
203

 och kommer fram till att när Eriksson väckte talan i Europadomstolen (november 2008) 

saknades praxis som utvisade att skadestånd var ett effektivt rättsmedel som skulle uttömmas. 

Följaktligen kom domstolen till motsatt resultat som i Eskilsson, trots den mycket viktiga detaljen att 
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 Se "the law", p.1 stycke 10. 
200

 Se under "the law", p.1 stycke 13 och 15. 
201

 Se under "the law", p.1 stycke 16. 
202

 Denna aspekt allena har lett till en omfattande praxis i inhemsk rätt, se p. 26 i domen. 
203

 Denna praxis redovisas för ovan i avsnitt 4.2. 
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Eriksson i själva verket väckt talan efter Eskilsson. Inte ens vid en noggrann studie av båda domarna har 

jag lyckats utläsa vad som motiverar denna åtskillnad.
204

 

Rättsläget efter de båda domarna är entydigt: i Sverige gäller numera som en allmän 

princip – dvs. inte särskilt fokuserande på kränkningar av ”skälig tid” (som i NJA 2005 

s. 462) – att överträdelser av konventionen kan gottgöras genom rätten till skadestånd. 

Mer exakt anses rätten att föra skadeståndstalan uppfylla kraven enligt artikel 13. Klart 

är även att det inte krävs direkt lagstöd härför. Den mest iögonfallande frågan som 

uppstår i detta läge är naturligtvis om och, i så fall i vilken mån, skadeståndet framöver 

kan sägas utgöra den nya rätten till domstolsprövning?  

5.3 En upp-och-ner-vänd rättskällelära? 
Som ovan anförts är beslutsfattande myndigheter skyldiga att åsidosätta regler som 

strider mot konventionen, och ansvarar också för att denna får ett effektivt genomslag i 

den inhemska rätten.
205

 Avsaknaden av överklaganderegler ska primärt tolkas som att 

ett ärende kan överklagas.
206

 Härvid förtjänas ett principiellt viktigt förtydligande: 

beslutsfattande myndighet har inte att pröva om ett beslut är överklagbart eller inte,
207

 

men är däremot skyldig att lämna överklagandehänvisning enligt FL 21 §.
208

 Detta har 

befunnits vara fallet även vid förekomsten av ett överklagandeförbud.
209

 Som Warnling-

Nerep anför strider det onekligen mot all logik att en myndighet "samtidigt skall behöva 

upplysa enskild om ett överklagandeförbud och om att möjlighet ändå finns att 

överklaga".
210

 Härvid erinras också om fallet Mendel, och om kravet på tydlighet. 

Denna "ologiska knut" konstateras slutligen vara lagstiftarens sak att överväga.   

Ett annat problem består i att myndigheterna tillämpar sina egna regler framför 

författningar av högre dignitet. JO har med anledning härav uttalat sig mycket kritiskt 

och bl.a. betonat behovet av "kraftfulla insatser för att förstärka arbetet med 
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 Däremot har utgången en tydlig förklaring: Europadomstolen fullkomligt överhopas av fall avseende 
rätten till domstolsprövning. Domstolen avlastas från att utdöma skälig gottgörelse (i form av ideellt 
skadestånd) enligt artikel 41 i motsvarande mån som medlemsstaterna bedöms uppnå ett effektivt 
rättsmedel enligt artikel 13 genom skadeståndstalan härför. 
205

 Se ovan avsnitt 3.2. 
206

 Som tidigare antytts har emellertid flera myndigheter visat på svårigheterna med att skilja detta från 
att lagens "tystnad" ses som ett överklagandeförbud, se bl.a. JO-fallen 4951-2005 och 2382-2009. 
207

 Detta ankommer på den myndighet som har att pröva själva överklagandet, se Hellners & Malmqvist 
s. 285 f. (FL, kommentaren till 22 §). 
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 Avseende de svårigheter som uppstått i relationen mellan FL 21 och 22 a §§ kan anföras en rad JO-fall 
av varierande slag, se Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 155-159. 
209

 Ett talande fall härför är JO 581-2009. JO anför att detta förvisso kan framstå som en "onödig 
omgång", men poängterar att det alltjämt är överinstansen - inte beslutsfattande myndighet - som har 
att pröva beslutets överklagbarhet och alltså bedöma om ett förbud är tillämpligt eller inte. 
210

 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 157. 
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förvaltningsrättslig kvalitetssäkring".
211

 Trots att det framgår av såväl lagtexten som av 

lagkommentaren till FL 3 § att lagens subsidiaritet endast gäller i förhållande till lagar 

och förordningar,
212

 samt att författningar meddelade av någon förvaltningsmyndighet 

inte omfattas av stadgandet, menar jag att det finns anledning att härvid tala om en upp-

och-ner-vänd rättskällelära. 

Som ett argument härför kan anföras Förvaltningslagsutredningens uttalande: "Vi har 

funnit klara indikationer på att myndigheterna inte alltid är så noga med att söka stöd i 

lag eller annan författning för sina åtgärder, alltså att respektera kravet på legalitet. 

Risken för övertramp har också ökat i och med att klassisk förvaltning alltmer kommit 

att sammanblandas med informationsuppgifter och mera kundrelaterade aktiviteter."
213

  

Inledningsvis angavs, att en felaktig tillämpning av överlagandeförbud riskerar att strida 

mot både konventionen och flera grundlagsfästa rättsprinciper.
214

 I anslutning till ovan 

gjorda uttalande anger även Förvaltningslagsutredningen: "I bl.a. JO:s verksamhet har 

framkommit att det dessvärre inte heller är helt ovanligt att myndigheterna brister i 

saklighet och objektivitet." Såväl legalitets- som objektivitetsprincipen utgör hörnstenar 

inom förvaltningsrätten, varför uttalandena naturligtvis är mycket allvarliga. Dessutom 

riskerar den myndighet som upprättar/ upprätthåller ett överklagandeförbud i strid mot 

konventionen (se exempelvis Jordbruksverket i fallet Lassagård) att bryta mot 

ytterligare grundlagsfäst princip, nämligen den om föredragskonform tolkning.
215

 

 

Slutligen gör sig även proportionalitets- och officialprincipen gällande. Hur mycket kan 

krävas av enskild i realiserandet av dennes tilltänkta rättsskydd? Återigen går tankarna 

till fallet Mendel, som bekräftar att det är oförenligt med artikel 6.1 att tillämpa 

inhemska överklagandeförbud och begära att enskild ändå ska förstå att tillvarata sin 

rätt, i förevarande fall med stöd av FL 22 a §. I fallet godkändes inte regeringens 

argument om att ett fullgott rättsskydd fanns genom möjligheten till en 

skadeståndstalan, vilket däremot får anses gälla idag.
216

 Detta kan förklaras av rent 

praktiska skäl, bestående av Europadomstolens höga arbetsbelastning, men innebär inte 

att det också är förenligt med proportionalitetsprincipen. 
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 Se JO 4789-2009. Se även SOU 2010:29 s. 31. 
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 Se Hellners & Malmqvist s. 69 (FL, kommentaren till 3 §). Se även nedan avsnitt 6.3. 
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 SOU 2010:29 s. 24. 
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54 
 

6. DE LEGE FERANDA 
Som framställningen hittills visat är rätten till domstolsprövning förenlig med 

betydande svårigheter för såväl lagstiftare, rättstillämpare och enskild. Till följd av att 

problemen är vidsträckta i såväl omfång som tid har naturligtvis föreslagna lösningar 

genom åren varierat efter rådande rättsuppfattning. Närmast följer ett försök till en 

överblick av de lösningar som i dagsläget framstår som mest aktuella. 

6.1 Dröjsmålstalan? 
Införlivandet av en rätt till dröjsmålstalan har länge diskuterats i svensk rätt men 

föreslås inom kort äntligen realiseras.
217

 Essensen består i att enskild – närmast utifrån 

en "europeiserad standard"
218

 – ska kunna påkalla domstols förklaring om att ett 

förvaltningsärende fördröjts i onödan samt erhålla en tidsfrist för ärendets avgörande. 

Problemet tar sig uttryck i att enskild inte lämnas något annat val än att invänta 

myndighetens beslut och därmed riskerar förvägras rätten till ett effektivt rättsmedel.
219

 

I dagsläget omfattas endast vissa beslut inom finansrättens område,
220

 men i ett nytt 

förslag föreslås FL kompletteras med regler avseende dröjsmål innebärande en generell 

rätt avseende förvaltningsärenden.
221

 Behovet av att införa detta i svensk rätt helt nya 

institut framställs rent utav uppenbart, vilket "framgår inte minst av den nedslående 

statistik som JO kan visa upp. Därtill kommer de svårigheter Sverige haft och har att 

uppfylla Europakonventionens och EU-rättens krav".
222

 

 

Ett införande av rättsmedlet framhävs också särskilt angeläget då det i kombination med 

möjligheten till ett effektivt rättsmedel enligt Europadomstolen visar att en medlemsstat 

"uppfattat problemen med utdragen handläggning utomordentligt väl".
223

 Förslaget kan 

sammanfattningsvis sägas motiveras utifrån följande resonemang: "Enbart gottgörelse, 

företrädesvis i form av ett skadeståndsbelopp som utbetalas i efterhand, ersätter inte 

nödvändigtvis i realiteten de olägenheter som dröjsmålet orsakat. Det framstår också 

som mera rationellt att använda begränsade allmänna medel till att förebygga dröjsmål 
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 Se SOU 1994:117, SOU 2010:29 samt prop. 2012/13:45. 
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 Inom EU-rätten har sedan länge funnits möjlighet till passivitets- eller dröjsmålstalan, genom att en 
medlemsstat eller en EU-institution kunnat vända sig till EU-domstolen, se Bernitz & Kjellgren s. 215 f. Se 
även SOU 2010:29 s. 21 där ett eftertraktat samspel mellan den svenska förvaltningsrättsliga traditionen 
och EU-rätten, omfattande Europakonventionen, särskilt poängteras.  
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 Se Lavin, s. 45 f. 
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 Saken behandlades senast genom prop. 2012/13:45, innebärande en förstärkning 
instansordningsprincipen, se s. 81-84. 
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 Se SOU 2010:29 s. 253 ff. Förslaget behandlas närmare i avsnitt 6.3 
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 SOU 2010:29 s. 25. 
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 Se SOU 2010:29 s. 84-87. Se även s. 258 f. 
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än att i efterhand ersätta parterna för de olägenheter som dröjsmålet har orsakat. Det 

säkraste sättet att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen är också att 

tillhandahålla såväl påskyndande som kompenserande rättsmedel när rätten till 

domstolsprövning inom skälig tid har kränkts eller riskerar att kränkas."
224

 (kurs. 

tillagd) Vidare noteras att en orimlig tidsutdräkt undantagsvis kan motivera att ett beslut 

ogiltigförklaras, men i regel anses kunna kompenseras genom skadestånd. 

 

En närstående fråga utgörs därmed av storleken på ersättningen vid ett konstaterat 

dröjsmål. Det har härvid diskuterats om det i svensk rätt – liksom i exempelvis finsk 

rätt
225

 – bör införas särskilda taxor för att leva upp till europarättens krav, särskilt med 

beaktande av artikel 13.
226

 Sådana taxor skulle innebära en höjd nivå av våra inhemska 

ersättningsnivåer, och har explicit avvisats av HD.
227

 Inte heller har diskussionen lett till 

några konkreta åtgärder från lagstiftarens sida, varpå de principer som uppställts genom 

praxis även efter förslagets (eventuella) genomförande får fortsatt bäring.
228

 

6.2 En domstol mer eller mindre? 

I samband med ovan anförda kompetensproblematik, och på sikt rätten till 

domstolsprövning, har även inrättandet av en särskild författningsdomstol diskuterats, 

men utan att hittills ha lett till några lagstiftningsåtgärder.
229

 Det är inom 

förvaltningsrättens område brukligt att tala om de motstående intressena effektivitet och 

rättssäkerhet. Personligen anser jag att rådande ordning förtjänar endera epitet. Däremot 

skulle en författningsdomstol – beroende på dess konkreta utformning och 

kompetensområde – kunna innebära förtjänster i båda dessa avseenden. Effektiviteten 

skulle kunna stärkas om ett ärende inte riskerade prövas av båda instansordningar, i 

värsta fall av de båda högsta instanserna som i fallet Fimgro, och rättssäkerheten öka till 

följd av att risken för motstående prejudikat undveks. Som ett naturligt motargument 

kan anföras att ett hänförande till ytterligare domstol skulle innebära en fördröjning av 

ärenden som kunnat avgöras antingen i allmän domstol eller förvaltningsdomstol. 
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 Se SOU 2010:29 s. 275. Uttalandet är ursprungligen hänförligt till SOU 2008:16. 
225

 Se NJA 2012 s. 211 I, s. 9, p. 22 i domen med där gjord referens till den finska lagen. 
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inkorporeringen med Europakonventionen, se prop. 1993/94:117 s. 55 samt s. 62-64, men lyftes ånyo så 
sent som i september 2013 i en motion för riksdagen att ta ställning till, se nedan. 
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Tidigare förslag avseende en författningsdomstol har varit tämligen begränsade, och 

endast avsett huruvida denna i så fall skulle ges exklusiv behörighet att pröva 

grundlagsenligheten av beslut som är av intresse från konstitutionell synpunkt. Ett 

införande härav har dock ansetts alltför svårförenligt med "kravet att en 

rättighetsreglering inte får innebära att politisk makt förs över till icke politiska 

organ".
230

 Det har särskilt anförts att riksdagen trots allt är den instans som är "bäst 

ägnad att pröva om en viss lagföreskrift är grundlagsenlig eller ej" samt att ett införande 

av en författningsdomstol skulle innebära "ett helt främmande inslag i vår rättskultur". 

Någon som sedan länge förespråkat införlivandet av en författningsdomstol, men sett 

dystert på ett förverkligande härom, är Warnling-Nerep.
231

 Så sent som i höstas 

presenterades ett nytt förslag avseende en författningsdomstol i form av en motion från 

regeringen.
232

 Härvid understryks såväl att rättighetsskyddet bör stärkas som att 

komplexiteten i lagstiftningen ökat, men också att kvaliteten på lagstiftningen på senare 

tid försämrats.
233

 Vidare framhålls att en författningsdomstol skulle tydliggöra gränsen 

mellan "EU:s och den svenska riksdagens kompetens". Även detta förslag är emellertid 

begränsat, såtillvida att det endast avser "att granska att riksdagen verkar inom 

grundlagens ramar och för dess målsättningar". 

Frågan behandlades även av Grundlagsutredningens expertgrupp i SOU 2007:85, och 

presenterades utifrån tre olika modeller: en politisk, en juridisk och en medborgerlig. 

Utredningen genomsyrades av ett betydande mått politisk hänsyn. Sammanfattningsvis 

angavs den politiska modellen innebära en risk för att rådande (parti-)politik kunde 

"föras in i ytterligare ett forum", den medborgerliga modellen innebära ännu större 

betänkligheter eftersom domstolen skulle kunna välja vilka frågor som skulle tas upp 

och den juridiska modellen innebära det "minsta ingreppet" i nuvarande svensk modell 

för normprövning. Utredningen resulterade i ett "mini- mellan- och maxialternativ", 

innebärande en möjlighet att "hissa" normgivningsfrågor, en begränsad rätt till en 

abstrakt rätt till normprövning avseende den som "känner sig särskilt drabbad av ett 

ingripande enligt lagen" (varpå hänvisning sker till de s.k. Unibet-målen) samt slutligen 

införandet av en författningsdomstol. Denna skulle emellertid endast sammankallas ad 

                                                           
230

 Till följd härav har domstolen även befarats inte förses med tillräckliga arbetsuppgifter, se prop. 
1993/94:117 s. 63. 
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 Se Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut s. 93 med där gjorda hänvisningar till tidigare uttalanden. 
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 Motion 2013/14:K218, Inrättande av en författningsdomstol.  
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2008:125, En reformerad grundlag. Härvid föreslogs också införandet av en särskild författningsdomstol. 
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hoc för prövning. Någon särskild lösning förordas i slutändan inte. Däremot angavs det 

naturligt att ett införande av en författningsdomstol förenades med ett avskaffande av 

uppenbarhetsrekvisitet i RF 11 kap. 14 §.
234

 Med beaktande av att detta också skett
235

 

framstår möjligen ett införande av en författningsdomstol som något mindre avlägset.  

I samtliga ovan nämnda förslag anförs starka argument ur ett rättighetsperspektiv till 

varför en författningsdomstol bör införas, varpå Europakonventionen explicit omnämns 

medföra krav på ett starkare och mer utvidgat rättsskydd. I samtliga fall har emellertid 

rättspolitiska skäl i slutändan övervägt och jag ser inga framträdande skäl till varför 

svensk rätt heller denna gång skulle anses redo för denna "främmande" åtgärd. 

Ett annat alternativ, som bl.a. också föreslås av Warnling-Nerep, är införandet av en 

konfliktdomstol, som ett forum där "justitieråd och regeringsråd kan mötas på ett bättre 

sätt" än vad fallet Fimgro ger uttryck för. Warnling-Nerep framhäver även möjligheten 

att, för att undvika framtida kompetenskonflikter, kodifiera praxis avseende 

domstolarnas kompetensfördelning. Hon förespråkar att lagstiftaren i så fall inför en in 

dubio-regel, innebärande att prövning medges i allmän förvaltningsdomstol i 

tveksamma fall. 

Ytterligare alternativ som diskuterats är att slå ihop de båda högsta instanserna. Även 

detta skulle rimligen leda till ökad effektivitet och rättssäkerhet, av likande skäl som 

anförts för ett införande av en författningsdomstol. Troligen skulle en sådan 

sammanslagning resultera i att HD intog den nya toppen, både med anledning av de 

gamla anor som alltjämt lever kvar samt möjligheten för förvaltningsmyndigheter att 

vända sig allmän domstol.
236

 Förslaget har emellertid inneburit många höjda röster 

avseende att jurister härvid skulle "ta sig makt på politikernas bekostnad".
237

 

Klart är att det förvaltningsrättsliga området är i desperat behov av genomgripande 

reformer. En överhängande oro inför en utvidgning av enskilds rättighetsskydd och en 

otidsenlig ovilja att överlåta makt till domstolarna verkar emellertid dröja sig kvar och 

förenar samtliga omnämnda förslag.
 238

 De reformer som ligger närmast i tiden består 

rimligen i en kodifiering av nuvarande praxis, samt införandet av ovan nämnda 

                                                           
234

 Se SOU 2007:85 s. 90. 
235

 Genom SFS 2010:1408 
236
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 Se även hur detta kommer till uttryck i förslaget avseende en ny förvaltningslag, nedan avsnitt 6.3. 
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dröjsmålstalan. Med tanke på hur trögt förvaltningsrätten hittills låtit sig ändras på,
239

 

och den misstro som gällt inför en europeisering av den inhemska rätten, framstår det 

tyvärr som mest sannolikt att en genomgripande reform även fortsättningsvis undviks. I 

kontrast till denna något dystra framtidstro lyser emellertid ett visst sken över SOU 

2010:29. 

6.3 SOU 2010:29 - en ny förvaltningslag 
Förslaget utgår explicit från "nuvarande reglerings ofullständighet", särskilt med 

beaktande av EU-rätten och Europakonventionen.
240

 Även den tekniska utvecklingen 

och lagens nuvarande "haltande systematik" framhävs särskilt motivera föreslagna 

ändringar, som anges innebära att existerande institut "mer eller mindre radikalt 

omstöps". Som ovan nämnts föreslås även att ett helt nytt rättsmedel – dröjsmålstalan – 

införs samt att FL:s subsidiaritet endast ska gälla i förhållande till andra lagar, dvs. inte 

förordningar. En allmän strävan anförs bestå i att "frigöra både lagtext och motiv" från 

"verklighetsfrämmande föreställningar och begrepp, ofta hämtade från allmän 

processrätt i äldre tappning".
241

 Den nya lagen föreslås följa ärendets gång på ett 

systematisk sätt och lagfästa legalitet-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen.
242

  

 

Det poängteras att proportionalitetsprincipen skiljer sig från övriga principer, då den 

"framför allt utvecklats inom EU-rätten och inom ramen för tillämpningen av 

Europakonventionen." Principen uppges förvisso "sedan gammal [vara] känd inom 

svensk rätt men inte så mycket på ett generellt plan utan främst på vissa specifika 

förvaltningsområden". Slutligen betonas att principen "vunnit insteg i svensk rätt, inte 

genom lagstiftarens försorg utan genom doktrin och Regeringsrättens praxis."
243

  

 

Generellt ställer jag mig mycket positivt till förslaget, men anser att det brister i ett 

viktigt avseende: problemen med FL 22 a § åtgärdas inte. Kompetensproblemet kvarstår 

så gott som oförändrat, med undantag för de fall där kompetensregler föreskrivs i 

förordningar. Härvid föreslås endast en kodifiering av nuvarande – varken lättbegripliga 

eller i alla avseenden konsekventa – praxis ske. Viss skepsis framstår även som befogad 
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 För att bara nämna ett av många exempel kan erinras om att rättsprövningen utgör en modern 
tappning av den medeltida "rätten att gå till kungs". 
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avseende myndigheters framtida tillämpning av lagen i relation till egna regler, men 

möjligen får den nya lagens pedagogiska systematik oväntade synergieffekter på 

myndigheternas medvetenhet inför konventionen och enskilds härigenom givna 

rättigheter. Något jag däremot anser vara särskilt glädjande är att förslaget avfärdar 

tidigare föreställningar om förhållandet mellan effektiviteten och rättssäkerheten inom 

förvaltningsrätten. Härvid anges att man "vid vid tillkomsten av de båda tidigare 

förvaltningslagarna uppenbarligen [har] varit oroad för att regleringen skulle bli så 

långtgående att förvaltningens effektivitet skulle gå förlorad och kostnaderna skena 

iväg. Riskerna har enligt vår mening överdrivits och nu gäller det också att inte bara 

behålla utan förstärka den framskjutna position som svensk förvaltningsprocessrätt ändå 

intar i ett europeiskt perspektiv".
244

 

Slutligen kan noteras att utredningen påbörjades redan den 17 april 2008, dvs. innan 

bl.a. fallet Mendel avgjordes.
245

 Även om förslaget skulle antas återstår för den framtida 

rättstillämpningen att avgöra huruvida det också bör anses proportionerligt att enskild 

ska behöva föra skadeståndstalan mot staten. För egen del menar jag att det inte är 

rimligt att staten ska kunna "gömma sig bakom" möjligheten till skadestånd, som ett 

effektivt rättsmedel enligt artikel 13, istället för att tillförsäkra enskild en rätt till 

domstolsprövning enligt artikel 6.1. Inte minst med beaktande av att konventionen är 

avsedd att erbjuda enskilda reella och effektiva rättigheter (till skillnad från formella 

eller illusoriska) finns det anledning att starkt ifrågasätta om rätten till 

domstolsprövning verkligen bör kunna ersättas med dylika "prislappar".
246

 

7. NÅGRA AVSLUTANDE ORD 
Som framgått kan rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut vara förenat med en 

rad olika – ibland fristående, ibland samverkande – problem. Det är naturligt att 

svårigheter uppstår i mötet mellan inhemsk rätt och unionsrätten, men detta bör inte 

anses försvara upprätthållandet av en så snårig väg till realiserandet av enskilds rätt till 

domstolsprövning som idag gäller. Den inhemska rättsordningen borde istället med 

anledning härav överses och förbättras, snarare än att lagstiftaren fortsätter "lappa och 

laga". Som redan påpekats finns idag ett vilande lagförslag som utger sig för att ta dessa 
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 Se s. 22 f. 
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 Enligt en skrivelse från regeringen till riksdagen, daterad den 13 mars 2014, pågår inom 
Justitiedepartementet arbete med en lagrådsremiss i ämnet med sikte på att en proposition ska kunna 
överlämnas till riksdagen 2014/15 (Skr 2013/14:75 s. 11). Så vitt känt beräknas lagförslaget tidigast 
kunna träda i kraft den 1/7 2016. 
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 Se Danelius s. 197. Jfr. även det sammanfattande citatet från SOU 2008:16, ovan avsnitt 6.1. 
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nödvändiga "nya grepp", och rent av medföra att existerande förvaltningsrättsliga 

institut "mer eller mindre radikalt omstöps". Härvid poängterar man dessutom att man 

"även med mindre korrigeringar kan uppnå betydande resultat och erbjuda den enskilde 

en rättssäkerhet, som han eller hon tidigare förvägrats eller i vart fall inte uttryckligen 

tillerkänts i lagen."
247

 Trots denna optimistiska framtoning skulle en mängd svårigheter 

och "snår" i realiteten kvarstå även efter en ny förvaltningslag. 

En särskilt viktig fråga utgörs av hur överklagbarheten bör regleras. En möjlighet vore 

att stadga en generell överklaganderätt hos allmän förvaltningsdomstol
248

, men 

antagligen bör inte alla förvaltningsbeslut kunna föranleda domstolsprövning. Rimligen 

skulle detta även kräva en fullständig förändring av prövningens omfång, innebärande 

att lämplighetsprövningen skulle få gå i graven.
249

 Ett alternativ vore att låta 

Europakonventionen vara direkt normerande för överklaganderätten,
250

 men av allt att 

döma är den svenska rättsordningen inte redo för en sådan genomgående europeisering. 

Möjligen låter sig inte problemet lösas härvid, varpå överklagbarheten även 

fortsättningsvis bör regleras genom specialförfattningar. I så fall kan endast en 

förhoppning framföras om att lagstiftaren inte fortsätter att stifta otillåtna 

överklagandeförbud eller på något annat sätt inrättar onödigt komplicerade regler. 

Härvid skulle FL 22 a § även fortsättningsvis utgöra ett rent reservstadgande, som 

möjligen borde kunna tillämpas även i andra fall än när Europakonventionen så kräver. 

Hur en sådan utvidgning skulle utformas går inte att säga något om, eftersom den skulle 

bero på övriga åtgärder man vidtog för att komma till rätta med problemen. 

Avseende kompetensfördelningen har som framgått Fimgro spelat en viktig roll i 

rättsutvecklingen. HD cementerade härvid en principiellt viktig uppfattning: allmän 

domstol bör så långt möjligt anses behörig, till följd av att det i motsvarande mån 

saknas anledning att utsträcka förvaltningsdomstols behörighet. Den "limbo" som 

Fimgro hamnade i finns alltjämt kvar då kompetensproblemet inte getts några 

tillfredsställande lösningar, vilket ger upphov till en inte försumbar rättsosäkerhet. 

Dessutom kan man inte bortse från risken att de lägre instanserna, som knappast kan 

förutses ha samma kunskap som de högsta instanserna, kommer etablera mer eller 

mindre "egna lösningar". Rimligen är det bara en tidsfråga innan ett liknande fall 
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 Sverige utmärker sig inom EU för att medge en särskilt omfattande prövning, medan en motsvarande 
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61 
 

uppstår, förutsatt att de allmänna förvaltningsdomstolarna inte konsekvent fastslår 

allmän domstols behörighet framför att själva pröva dessa fall. Av NJA 2006 s. 410 

tycks en positiv kompetenskonflikt i vissa fall kunna undvikas om enskild inte använder 

sig av sin rätt enligt FL 22 a §, även om lagregeln explicit avser att användas i sådana 

fall. Däremot visar NJA 2008 s. 560 på vissa av de svårigheter detta kan innebära.  

Vilken inverkan ett måls offentlig- respektive privaträttsliga inslag har på 

kompetensfördelningen är inte helt enkelt att uttala sig om. Den samsyn mellan de 

högsta instanserna som fallet Fimgro ger uttryck för också syns i NJA 2008 s. 642 och 

RÅ 1982 2:62, och bekräftas möjligen genom HFD 2012 ref. 28 och 29. Avseende 

sistnämnda prejudikat uppstår även den närliggande frågan om vi härmed bör anses ha 

fjärmat oss från konventionen, och begreppet "civila rättigheter och skyldigheter"? 

Angående exklusiviteten i domstolarnas kompetens finns anledning att jämföra HD:s 

uttalande i Dagisfallet och Fimgro. I förstnämna anger sig HD vara exklusivt behörig, 

baserat på de urgamla principer som RB bygger på, trots att dessa tillkom långt innan 

förvaltningen spelade en i närheten så betydande roll för rättsutvecklingen som idag.
251

 I 

Fimgro konstaterar sig HD vara behörig men anger att förvaltningsdomstolen 

behörighet alltjämt ska respekteras. Vad gör då exklusiviteten exklusiv? Om allmän 

domstol i vissa lägen anser sig behörig trots allmän förvaltningsdomstols behörighet så 

faller ju hela konceptet om exklusiviteten. 

Detta för mig vidare in på det problematiska i att allmän förvaltningsdomstol för att 

fastslå sin egen kompetens har att utgå från allmän domstols behörighet. Som HFD 

2012 ref. 29 visar reduceras tillämpningsområdet för FL 22 a § i motsvarande mån som 

rätten till domstolsprövning befinns tillgodoses genom skadeståndstalan. Ser man 

härvid till att de allmänna förvaltningsdomstolarna tillkommit bl.a. för att just berika 

domstolsprövningen av förvaltningsärenden med särskild sakkunskap,
252

 framstår det 

minst sagt som betänkligt att låta prövning enligt FL 22 a § ersättas av möjligheten till 

skadeståndstalan. De processuella skillnaderna som härvid uppstår är dessutom 

avsevärda ur enskilds rättssynpunkt.  

Rent lagtekniskt kan ifrågasättas om inte lagstiftaren borda löpa hela linan ut vad gäller 

Europakonventionen och upphöja den till grundlag. Dessutom bör man åtgärda det 
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paradoxala i att en myndighet kan vara skyldig att lämna överklagandehänvisning 

samtidigt som beslutet anges vara inte överklagbart. 

Slutligen kan noteras att rätten till domstolsprövning inte är absolut och får begränsas, 

förutsatt att begränsningarna tjänar legitima ändamål och står i rimlig proportion till 

ändamålet samt att rättens kärna inte riskerar urholkas. I fallet Mendel prövade 

Europadomstolen om "ett förvägrande av varje rätt till domstolsprövning utom 

möjligheten att stämma staten på skadestånd kan sägas skada eller försvaga själva 

kärnan i rätten"
253

, men fann att så inte var fallet med anledning av att skadeståndet 

befanns utgöra ett effektivt rättsmedel. Uttalandet bör emellertid läsas med beaktande av 

att domstolen är enormt överbelastad, och bör inte läggas till grund för att skadeståndet 

ska anses utgöra ett likvärdigt rättsmedel med prövning i allmän förvaltningsdomstol. 

I dagsläget går det inte säkert att säga huruvida rådande konstruktion för överklagande 

av förvaltningsbeslut lever upp till artikel 6.1. I fallet Mendel konstaterades den svenska 

ordningen vara inte "tillräckligt klar", och visserligen har inga principiella förändringar 

skett efter domen men kanske skulle Europadomstolen i framtiden finna att praxis 

lämnar tillräckliga svar. För egen del kan jag endast ansluta mig till Victors uttalande: 

"Ambitionerna bör vara högre. Det finns goda skäl att hålla ett respektavstånd, en 

säkerhetsmarginal, i förhållande till den gräns för konventionsbrott som 

Europadomstolen bevakar".
254
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