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1 Inledning* 

1.1 Bakgrund  

Den svenska rättsordningen har genomgått en märkbar förändring de senaste 20 åren. 

Den stora påverkansfaktorn går under samlingsnamnet europarätten. 1  I och med 

medlemskapet i EU och inkorporeringen av EKMR år 1995 har den svenska materie lla 

rätten kommit att anpassas till EU-rätten och konventionsrätten.2 Lagstiftningsprocessen 

har gått från att vara en strikt nationell angelägenhet till att ha betydande internationella 

inslag. En stor del av vår nuvarande lagstiftning har inte längre sit t ursprung i Sveriges 

riksdag utan i Bryssel. Den svenska författningstraditionen har sedan införandet av 1974 

års RF präglats av synsättet att riksdagen, i egenskap av folkets främsta företrädare, inte 

ska behöva underställas domstolsprövning vid sin normgivning. Mot en alltför stark 

betoning av folksuveränitetsprincipen bör vägas att Sverige är en rättsstat. Till de 

kriterier som anses vara utmärkande för en rättsstat hör bland annat att den offentliga 

makten ska utövas under lagarna och att det ska finnas ett konstitutionellt skydd för de 

grundläggande fri- och rättigheterna samt en garanti för domstolarnas oberoende 

gentemot de politiska organen. 3  Europarättens generella genomslag är alltför 

omfattande att behandla inom ramen för denna uppsats. Jag har därför valt att avgränsa 

forskningsområdet till att analysera rättsprövningsinstitutet och europarätten.  

Rättsprövningsinstitutet aktualiseras  i de fall regeringen är enda beslutande myndighet 

eller sista överklagandeinstans. Ett regeringsbeslut kan anses utgöra ett medel genom 

vilket regeringen utövar dess konstitutionella maktbefogenheter i relation till enskilda. 

HFD har enligt 3 § RPL en exklusiv behörighet att pröva rättsenligheten av de 

regeringsbeslut som i enlighet med 1 § RPL innefattar en prövning av den enskildes 

civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 EKMR. HFD har 

vidare befogenhet att upphäva det klandrade regeringsbeslutet i det fall domstolen 

finner att beslutet strider mot någon rättsregel enligt 7 § RPL, vilket inte är helt 

okontroversiellt sett till den konstitutionella kontexten. Det vill säga relationen mellan 

den politiska och dömande makten.  

                                                 
* Jag tackar min handledare, professor Jane Reichel, för värdefulla råd under arbetets gång. Jag vill även tacka familj 

och vänner för allt ert stöd och för att ni har haft tålamod med mig under denna intensiva men roliga uppsatsperiod. 

1 Europarätten är i sammanhanget ett samlingsnamn för Europakonventionen och EU-rätten. 

2 Åhman s.13. 

3 Warnling-Nerep m.fl. s. 23. 
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I Sverige har utvecklingen gått från att en domstolsprövning av förvaltningsbeslut var 

ett undantag till att bli en huvudregel. En utveckling som även den får tillskrivas 

europarättens påverkan.
4 Warnling- Nerep menar att i förvaltningsrättsliga sammanhang 

är utvecklingen under de senaste decennierna närmast att se som ett systemskifte .
5 En 

intressant fråga i sammanhanget är därmed om det bland jurister kan återfinnas en 

övertro på domstolsprövningar? Bull och Cameron menar att det i den akademiska 

debatten kan skönjas en skiljelinje mellan statsvetare och jurister avseende synen på 

domstolarnas roll. De förstnämnda berör enligt författarna frågan ur ett snävare 

demokratibegrepp och är generellt sett mer kritiska till en regelrätt maktdelning. En 

ökad domstolsmakt kan enligt detta synsätt ses som ett utslag av en dysfunktionell 

demokrati. Kritiken grundas ofta i en farhåga om att en ökad domstolsmakt kan 

resultera i ett elitstyre . Bull och Cameron menar att de senare ofta har en mer positiv 

syn på en separation mellan den politiska och dömande makten.  Jurister förefaller även 

vara mindre oroade av europeiseringen av den svenska rättsordningen. 6 Europeisering 

innebär i sammanhanget att enskilda kan åberopa rättsliga anspråk som härrör från 

andra lagstiftare än den svenska inför domstol och att svensk rätt anpassas utifrån 

europarättsliga krav.7 

Jag är statsvetare och (snart färdig) jurist. En förklaring, sett utifrån mina personliga 

erfarenheter, kan vara att studier i statsvetenskap ofta har en normativ inriktning där 

demokrati som styrelseskick problematiseras utifrån olika övergripande idériktningar. 

För jurister blir det mer en fråga om hur en rättsregel ska tillämpas i det enskilda fallet. 

Det vill säga att de individuella rättigheterna gör sig ofta starkare påminda inom 

juridiken utan att det för den skull behöver finnas en koppling till individens syn på 

styrelseskickets utformning i sig. Rättsprövningsinstitutet kan, oavsett betraktarens 

akademiska disciplin, anses vara något av en ”främmande fågel” i den svenska 

rättsordningen och borde i förlängningen kunna påvisa hur relationen mellan 

lagstiftaren och den dömande makten påverkas av europeiseringen av svensk rätt. 8  

Frågan huruvida rättsprövningsinstitutet lever upp till europarättens krav på 

domstolskontroll av förvaltningsbeslut utgör enligt min mening ett intressant och 

relevant forskningsområde värt att titta närmare på.  

                                                 
4 Primärt i form av EU-medlemskapet och inkorporeringen av EKMR år 1995. 

5 Warnling- Nerep (2015) s. 42. 

6 Bull och Cameron s. 290 f.  

7 Reichel s. 325. 

8 Med lagstiftaren avses riksdag och regering om inget annat anges. 
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1.2 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera europarätten som påverkansfaktor i 

relationen mellan lagstiftaren och domstolarna avseende den enskildes rätt till 

domstolsprövning. Rättsprövningsinstitutet instiftades för att den svenska 

rättsordningen ska leva upp till det konventionsmässiga kravet avseende rätten till 

domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Vid en rättsprövning har HFD befogenhet 

att pröva regeringsbeslutets rättsenlighet men även ramen för rege ringens politiska 

handlingsutrymme. Kontrollrätten över regeringens agerande är i vanliga fall exklusivt 

förbehållen riksdagen. 9  En diskussion om de demokratiska aspekterna kring 

lagprövning borde kunna belysa lagstiftarens överväganden vid utformningen av RPL, 

då frågan om vilka regeringsbeslut som kan bli föremål för rättsprövning och 

prövningens omfattning kan anses falla inom samma ideologiska ”problemområde”. Det 

vill säga var går skiljelinjen mellan politik och juridik när regeringen är enda beslutande 

myndighet eller sista överklagandeinstans.  

 

För att konkretisera syftet närmare kommer jag att analysera hur europarätten har 

påverkat HFD:s tillämpning av RPL i fråga om att fastställa gällande rätt avseende den 

enskildes rätt till domstolsprövning. Undersökningen kommer att utgå från en 

rättsfallsanalys av HFD 2011 ref. 10 och HFD 2013 ref. 72.10  De aktuella avgörandena 

belyser frågan i vilken utsträckning som skönsmässiga beslut av rikets näst högsta 

politiska organ kan bli föremål för domstolsprövning.  

 

I HFD 2011 ref. 10 slog HFD fast att statliga bidrag till trossamfund är en civil rättighet 

genom att rätten till bidrag är lagreglerad och att det därmed inte är en rent skönsmässig 

bedömning från regeringens sida. I HFD 2013 ref. 72 gjorde HFD avsteg från det 

traditionella synsättet att när staten agerar givare ska regeringen ges det sista ordet. 

HFD upphävde de klandrande regeringsbesluten i båda målen och återförvisade ärendet 

till regeringen i det senare. HFD meddelade dom i HFD 2013 ref. 72 den 8 november 

2013. Regeringen kom att besluta i ärendet den 28 januari 2016. 11  

 

                                                 
9 1:4 2 st. RF och 13 kap. RF. Kontrollrätten innefattar även att övervaka regeringen i dess funktion som högsta 

förvaltningsmyndighet. Se Hirschfeldt i Eka m.fl. s. 498.  

10 I båda målen var det Jehovas vittnen som hade ansökt om rättsprövning av regeringens avslagsbeslut. 

11 Regeringens (Kulturdepartementet) beslut den 28 januari 2016, Ku2015/00081/D, förnyad prövning av Jehovas  

vittnes ansökan om att bli berättigat till statsbidrag. Regeringen avslog ånyo trossamfundets ansökan. Se nedan 4.1.3.  



4 

 

Analysen har enligt min bedömning kommit att påvisa att rättsprövningsinstitutet inte 

till fullo kan anses leva upp till de krav på inhemska effektiva rättsmedel som uppställs i 

artikel 13 EKMR. Mot den bakgrunden att RPL måste anses innefatta både materiella 

och processuella begränsningar, vilka aktualiseras vid HFD:s tillämpning av RPL.  

 

Jag kommer därmed att inrikta undersökningen till att beröra de områden där det enligt  

min bedömning saknas en mer sammanhängande analys i doktrin avseende anförd 

problematik. Närmare bestämd verkan av rättsföljden kassation i relation till att det inte 

finns några påtryckningsmedel att beordra regeringen att besluta inom skälig tid efter en 

återförvisning. Samt hur det nya inhemska rättsmedlet, i form av skadeståndsanspråk 

mot staten för ideell skada vid en konventionsöverträdelse, kan påverka den enskildes 

möjligheter till upprättelse i rättsprövningssammanhang. Undersökningen måste ses 

som relevant i skenet av att ED:s nya praxis försvårar för enskilda att få till en prövning 

inför ED.  

 

Därutöver kommer jag att företa en konsekvensanalys avseende ett eventuellt  

införlivande av artikel 47 RS i 1 § RPL mot bakgrund av att det i RS återfinns ett skydd 

som i stor utsträckning korresponderar mot rättighetsskyddet i EKMR. EU-rätten ska 

förvisso beaktas utan särskilda påminnelser i skenet lojalitetsprincipen i 4.3 FEU och 

principen om EU-rättens företräde. Det måste dock anses föreligga en viss osäkerhet  

huruvida HFD kan företa en rättsprövning vid en påstådd kränkning av artikel 47 RS 

utan direkt lagstöd i RPL.  

 

Jag har gjort en avgränsning i form av att uppsatsen endast kommer att beröra 1 § RPL. 

Paragrafen stadgar att en enskild får ansöka om en rättsprövning av sådana beslut av 

regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter och 

skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 EKMR. Enligt min mening påvisar 

HFD:s tillämpning av 1 § RPL problematiken kring var skiljelinjen mellan politik och 

juridik går när regeringen är enda beslutande myndighet eller sista överklagandeinstans. 

Avgränsningen mot 2 § och 2 a § RPL motiveras med att det EU-rättsliga inslaget i 

nämnda paragrafer ställer upp mer tydliga ramar både för lagstiftaren och för HFD.12 

Det är enligt min mening gränsfallen som är de mest intressanta att analysera.  

                                                 
12 FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 

tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Århuskonventionen är implementerad genom rådets 

direktiv 2003/4/EG om allmänhetens miljöinformation. Se även rådets direktiv 2005/85EG asylprocedurdirektivet. 



5 

 

1.3 Metod och material 

Undersökningen har i huvudsak utgått från den traditionella rättsdogmatiska metoden 

genom vilken olika rättskällor vägs mot varandra i betydelse. Detta i form av både 

nationella och internationella rättskällor. Mitt material har bestått av primärkällor i form 

av lagar, förarbeten, offentliga utredningar och praxis. 13 När det gäller sekundärkällor 

har Danelius bok Mänskliga rättigheter i europeisk praxis varit den huvudsakliga källan 

avseende EKMR. Rättsprövningsinstitutet är enligt min bedömning ett relativt 

outforskat område inom förvaltningsrättslig doktrin. Warnling - Nereps tre monografier 

får anses utgöra standardverk inom forskningsområdet. 14  Därutöver återfinns vissa 

tvärvetenskapliga inslag där statsvetenskaplig doktrin redovisas avseende frågan om 

demokratisk legitimitet i relation till lagprövningsinstitutet i 11:14 RF.  

Något som kan föranleda vissa problem med den rättsdogmatiska metoden är att väga 

olika rättskällor mot varandra då relationen mellan dem inte alltid är klart definierad. 

Åhman pekar på att rättighetskataloger, som är juridiskt bindande i Sverige, kan skilja 

sig åt innehållsmässigt.15 Något som aktualiserar frågan hur en eventuell normkonflikt 

ska hanteras. Vid en rättsprövning kan 2 kap. RF komma aktualiseras till exempel i 

fråga om religionsfrihet enligt 2:1 6 p. RF och vid expropriation enligt 2:15 RF. 16  

Av 2:19 RF följer att svensk lag eller annan föreskrift inte får  stiftas i strid mot EKMR. 

När det gäller relationen till EU kodifieras i 10:6 RF att överlåtelse av beslutanderätt 

inte får göras i strid med rättigheterna i RF eller EKMR. Artikel 53 EKMR stipulerar att 

konventionen inte ska innebära en avvikelse från konventionsstaternas egna 

regleringar.17 Motsvarande artikel i RS anger att rättigheterna i stadgan inte ska medföra 

en inskränkning av andra bindande rättighetsdokument. I artikel 6.3 FEU stadgas att 

EKMR ingår i EU-rätten som en allmän princip. 18 

                                                 
13 Med lagar avses föreskrifter som antagits av Sveriges riksdag och rättsakter med europarättslig grund som EKMR  

och RS om inget annat anges.  

14 Rätten till domstolsprövning & rättsprövning (2008). Förvaltningsbeslut - överklagande, rättsprövning och annan 

domstolsprövning (2011). Rättsmedel: om - & överprövning av förvaltningsbeslut (2015). 

15 Med rättighetskataloger avses i sammanhanget 2 kap. RF, EKMR och RS. 

16 Se nedan 4.1.3 om HFD 2013 ref. 72 om Jehovas vittnens ansökan om statligt bidrag till trossamfund. HFD hade 

troligtvis inte kunnat upphäva det klandrade regeringsbeslutet vid en prövning enbart mot 2:1 6 p. RF till skillnad mot  

artikel 9 EKMR. Avgörandet ger dock inte uttryck för att HFD fann att en normkonflikt förelåg i det aktuella målet.  

17 Åhman s. 114 f.  

18 EUD är inte behörig att tillämpa EKMR men har dock tagit hänsyn till konventionen vid sin tolkning av EU-

rättsliga normer för mänskliga rättigheter. Se bland annat Mål C-617/10 Åkerberg Fransson, p 44. 
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Vad händer om ED och EUD tolkar innebörden av en materiell rättighet på olika sätt? 

Artikel 52.3 RS stipulerar att om de rättigheter som omfattas i RS har sin motsvarighet i 

EKMR ska de ha samma innebörd och räckvidd som EKMR. Bestämmelsen hindrar 

dock inte att EU-rätten tillförsäkrar EU-medborgaren ett mer långtgående skydd. 19 

Enligt Åhman finns en presumtion att rättighetsskyddet i EKMR och RS motsvarar 

varandra till sitt innehåll. Ömsesidigheten dokumenten emellan ger därmed ett litet 

utrymme för nationella domstolar att tolka dem så att en normkonflikt uppstår. 20 

Lagstiftaren har dock valt att ensidigt hänvisa artikel 6.1 EKMR i 1 § RPL. EU-rätten 

kommer mot den bakgrunden ges en mindre framträdande roll i undersökningen.  

En annan svårighet jag har stött på under arbetets gång går att härröra till 

rättsprövningsinstitutets säregenhet, i form av både materiella och processuella 

begränsningar vilka aktualiseras vid HFD:s tillämpning av RPL. De materiella 

begränsningarna är både uttalade och outtalade i lagtexten och berör omfattningen av 

RPL:s tillämpningsområde. Till de processuella begränsningarna hör att regeringen inte 

innehar en formell partsställning vid en rättsprövning. En annan säregenhet är att målen 

anhängiggörs direkt i HFD genom en ansökan utan krav på prövningstillstånd. Det har 

därmed varit förenat med vissa problem att sätta institutet i dess rätta 

förvaltningsrättsliga kontext. Jag har fått iaktta viss försiktighet med att applicera 

sedvanliga förvaltningsrättsliga bestämmelser, då det i vissa sammanhang riskerar att 

slå helt fel mot bakgrund av den konstitutionella kontexten. Den litteratur jag har haft 

tillgång till har inte berört de frågeställningar som jag har funnit intressanta att analysera 

i tillräcklig utsträckning. 

 

Den huvudsakliga rättsfallsanalysen bygger vidare enbart på två rättsfall, HFD 2011 ref. 

10 och HFD 2013 ref. 72. Det borde enligt min bedömning inte vara helt osannolikt att 

problematiken kan komma att aktualiseras i andra fall med tanke på den politiska 

dimension som kännetecknar de ärendetyper där regeringen kvarstår som enda 

beslutande eller sista överklagandeinstans.  

 

                                                 
19 Hettne m.fl. s. 138 f.  EUD slog fast i C 399-/11 Melloni att RS rättighetsskydd ska ges företräde även om den 

nationella bestämmelsen ger ett bättre skydd. Med motivering att en motsatt tolkning skulle innebära att principen om 

EU-rättens företräde skulle åsidosättas. Avgörandet  påvisar enligt min mening att EU-rätten har ett helt annat 

genomslag på den nationella rätten än EKMR. EU-rätten kan i princip sätta medlemsstaternas grundlagar ur spel. 

Avgörandet har dock väckt viss kritik. Nergelius menar att avgörandet rent allmänt sänker nivån på rättighetsskyddet 

i Europa och står i direkt strid med artikel 53 RS.  Se Nergelius i SvJT 2015 s. 88 f.  

20 Åhman s. 114 f.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsen börjar med att redogöra för europarättens krav på domstolskontroll av 

förvaltningsbeslut, med anledning av att rättsprövningsinstitutet instiftades för att 

Sverige tidigare inte levde upp till kraven i artikel 6.1 EKMR i det avseendet. Därutöver 

sätts rättsprövningsinstitutet i dess historiska kontext. Avsnitt 3 belyser den inte alltid 

helt oproblematiska relationen mellan lagstiftaren och domstolarna sett ur den 

konstitutionella kontexten. Politiska farhågor kring en ökad domstolsmakt i skenet av 

frågan om demokratisk legitimitet kommer därmed att beröras i detta avsnitt. Vidare för 

jag en diskussion kring institutets effektivitet i relation till artikel 13 EKMR genom att 

analysera de materiella och processuella begränsningar som lagstiftaren har uppställt i 

RPL. 21  Avsnitt 4 utgör den centrala delen av uppsatsen. I avsnittet avser jag att 

analysera europarättens påverkan på HFD:s rättstillämpning av 1 § RPL i fråga att 

fastställa gällande rätt avseende den enskildes rätt till domstolsprövning. Enligt min 

bedömning kan rättsprövningsinstitutet inte till fullo anses uppfylla de europarättsliga 

kraven på ett inhemskt effektivt rättsmedel. Jag kommer med anledning av min slutsats 

framlägga ett förslag på en revidering av 1 § RPL de lege ferenda. Avsnittet avslutas 

med ett EU-rättsligt inslag där jag belyser förutsättningarna för att HFD ska kunna 

företa en rättsprövning vid en påstådd kränkning av artikel 47 RS samt utför en kortare 

konsekvensanalys om ett eventuellt införlivande av artikel 47 RS i 1 § RPL. 22 

Uppsatsen avslutas med en diskussion och analys över de slutsatser som 

undersökningen har gett upphov till.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Hädanefter kommer nämnda artiklar anges utan hänvisning till den aktuella rättighetskatalogen.  

22 Jag har valt att använda benämningen EU-rätt istället för Unionsrätt mot bakgrund av att den litteratur som jag har 

använt som material i huvudsak använder den förstnämnda benämningen.  
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2 Europarättens krav på domstolskontroll 

2.1 Krav på domstolskontroll av förvaltningsbeslut 

I inledningen anfördes att i Sverige har utvecklingen gått från att en domstolsprövning 

av förvaltningsbeslut var ett undantag till att bli en huvudregel. Warnling- Nerep pekar 

på en tidigare utbredd föreställning att domstolsprövning av förvaltningsbeslut var ett 

”europeiskt påfund” som kunde i princip kunde avvaras  då en överprövning hos en 

central förvaltningsmyndighet eller hos regeringen uppfattades som ett fullgott 

alternativ.  
23

  Principen gå till kungs är i ett förvaltningsrättsligt hänseende ersatt genom 

införandet av 22 a § FL. I paragrafen stadgas att förvaltningsbeslut som huvudregel ska 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (se nedan 3.1). 24  

 

Domstolarna har genom europeiseringen av svensk rätt fått en mer framträdande roll 

och därigenom har den enskildes rätt till domstolsprövning fått en annan rättslig tyngd.  

Åhman pekar på att genom europarätten har rättighetsjuridiken fått en starkare 

ställning i den svenska rättsordningen mot den bakgrunden att både EKMR och EU-

rätten tillerkänner de individuella rättigheterna en central position. Ett faktum som de 

svenska domstolarna har att förhålla sig till vid en prövning som omfattar rättigheter 

som skyddas av EKMR eller RS. 25
   

 

Wersäll anför att den dualistiska principen som tidigare gjorts gällande på 

konventionsrättens område inte längre är lika tydlig och att det nu anses vara en 

självklarhet att svensk lagstiftning ska tolkas konventionskonformt. Enligt Wersäll har 

det minskat riksdagens handlingsutrymme i motsvarande mån som resulterat i allt mer 

vanligt förekommande normkonflikter, som det blir upp till domstolar att lösa (se ovan 

1.3). 26 En viktig skillnad mellan ” EKMR aquis” och ”EU aquis” är att den senare ges 

direkt effekt och därmed kan komma att ersätta svensk lag. 27  

 

                                                 
23 Warnling- Nerep (2015) s. 27. 

24 Warnling-Nerep tillbakavisar att det i 22 a § FL går att återfinna en generell rätt till domstolsprövning av 

förvaltningsbeslut utan menar, med hänvisning till mångtaliga undantag i olika specialförfattningar, att det närmast är 

fråga om ”spridda skurar” såväl på grundlagsnivå som i andra författningar. Se Warnling - Nerep (2015) s. 42. 

25 Åhman s.14. 

26 Wersäll i SvJT 2014 s. 2. 
27 Bull och Cameron s. 277. Se 3 § lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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Sett till den konstitutionella kontexten borde EU-rättens påverkan vara av mer 

betydelse och praxis från EUD därmed tillerkänns en större relevans i enlighet med 

företrädesprincipen. 28 Till de områden där EU-rätten ska ges direkt effekt hör bland 

annat EU:s primärrätt i form av fördragen och sedan 1 december 2009 RS. 29 EU-rätten 

kommer som anförts ovan i avsnitt 1.3 ges en mindre framträdande roll i 

undersökningen. EU-rätten är dock en viktig påverkansfaktor i europeiseringen av 

svensk rätt. Det föreligger vidare ingen absolut identitet mellan rättsordningarnas krav 

på domstolskontroll. En kortare redogörelse för skillnaden mellan EKMR och RS, 

avseende kravet på domstolskontroll av förvaltningsbeslut, borde enligt min 

bedömning vara av intresse med hänvisning till uppsatsens syfte.  

2.1.1 Artikel 6.1 Europakonventionen 

 

Artikel 6.1 består av tre huvudkomponenter:  

(i) var och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse om brott, vara berättigad  

(ii) till en rättvis och offentlig rättegång  

(iii)      inom skälig tid  

 

ED slog fast i Golder mot Förenade kungariket att artikel 6.1 ska tolkas som ett krav på 

att en enskild ska ges möjlighet till domstolsprövning av dennes civila rättigheter och 

skyldigheter. 30  Begreppet civila rättigheter ska tolkas konventionsautonomt och inte 

utifrån hur begreppet klassificeras enligt den nationella rättsordningen. Detta för att 

säkerställa en enhetlig skyddsnivå i form av en europeisk minimistandard.31 Begreppet 

hade från början en snävare innebörd än idag. Tidigare ansågs det endast omfatta det 

civilrättsliga området. ED har genom praxis gradvis utvidgat området till att i viss 

utsträckning även omfatta det offentligrättsliga. 32  

 

 

                                                 
28 Reichel i Hettne m.fl. s.173. 

29 Bestämmelserna RS ska enligt artikel 51.1 RS endast tillämpas av medlemsstaterna när dessa tillämpar EU-rätt och 

innebär därmed ingen utvidgning av EU:s kompetensområde. Se Hettne m.fl. s. 141. 

30 Rätten till domstolsprövning är inte absolut utan den kan begränsas om inskränkningen kan motiveras utifrån 

legitima ändamål och begränsningen är att anse som proportionerlig. Se Mendel mot Sverige, p 74. 

31 Danelius s. 55 f. 

32 Strömberg & Lundell s. 230. Se RÅ 2006 ref. 65 om offentliga anställningsärenden. Se även RÅ 2004 ref. 122 där 

presstöd ansågs utgöra en civil rättighet. 
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Ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv är artikel 6.1 relevant då de flesta medborgare 

kommer i kontakt med olika myndigheter i sin vardag på ett eller annat sätt. 33 De beslut 

som kan bli föremål för domstolsprövning innefattar typiskt sett någon form av 

myndighetsutövning gentemot enskilda, som till exempel beslut om expropriation, 

förelägganden eller olika former av tillståndsbeslut. 34  Förvaltningsbesvär tar i första 

hand sikte på rättsenlighet. Svenska förvaltningsdomstolar har vid en internationell 

jämförelse en mer omfattande befogenhet genom att domstolarna både kan företa en 

prövning av beslutets rättsenlighet och dess lämplighet. 35  

 

Det uppställs inga konventionskrav på att prövningen ska anhängiggöras genom ett 

regelrätt överklagande utan enbart att det måste finnas en möjlighet för den enskilde att 

i någon form få sin sak prövad av domstol, ”access to court”. 36  Konventionen 

uppställer dock krav på att den inhemska domstolen har erforderlig behörighet att företa 

en fullständig prövning av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter. Om 

domstolen endast kan pröva förvaltningsbeslutets rättsenlighet och inte de faktiska 

omständigheter som har beaktas av beslutande myndighet kan det innebära att de krav 

som uppställs i artikel 6.1 inte är uppfyllda. 37 

 

HFD har vid en rättsprövning befogenhet att företa en prövning av det klandrade 

regeringsbeslutets rättsenlighet och den faktabedömning som ligger till grund för 

regeringens tillämpning av olika föreskrifter. 38  Rättsprövningsinstitutet kan därmed 

anses uppfylla konventionskraven avseende den enskildes rätt till domstolsprövning av 

ett behörigt organ som är opartiskt och upprättat enligt lag. 39  

 

                                                 
33 Warnling- Nerep (2015) s. 27 f. 

34 Warnling- Nerep (2011) s. 122. 

35 Ragnemalm s. 151.  

36 Danelius s. 180 f. Vid en rättsprövning anhängiggörs målet hos HFD genom en ansökan. En rättsprövning är inte 

ett regelrätt överklagande (se nedan 3.2.1). Regeringen är därmed inte skyldig att lämna en besvärshänvisning i dess 

beslut. Jfr 21 § 2 st. FL. En ansökan ska som huvudregel vara HFD tillhanda senast tre månader från dagen för 

beslutet enligt 4 § RPL. Se dock 4 § 2 st. RPL. 

37 Danelius s. 204. 

38  Prop. 1987/88:69 s.23. Se Karin Andersson m.fl. mot Sverige, p 40. Målet berörde en rättsprövning av ett 

tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. MB. Sverige befanns skyldig till en överträdelse av artikel 6.1 genom att de klagande 

inte fått tillgång till en domstolsprövning av regeringens beslut, p 70. 

39 Rolf Gustafson mot Sverige, p 45. Det prövande organet ska motsvara kraven som uppställs i artikel 6.1 genom att 

vara opartiskt och oavhängigt och upprättat enligt lag i enlighet med legalitetsprincipen.  
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Artikel 6.1 kan därmed ses som en viktig rättssäkerhetsgaranti genom att den enskilde 

ges möjlighet till en domstolsprövning i de fall artikeln är tillämplig. ED har slagit fast 

att artikel 6.1 är tillämpning i det: 40  

(i) att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild - fysik eller 

juridisk- person och en myndighet   

(ii) att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten 

(iii) att denna rättighet går att karaktärisera som civil rättighet   

 

Den första punkten uppställer ett krav på att den underliggande tvisten måste vara 

”reell och seriös”. Tvisten får inte grundas på uppenbart ogrundade anspråk.41 I Rolf 

Gustafson mot Sverige angav ED att en tvist ska presumeras vara reell och seriös om 

det inte finns klara indikationer på annat.42 Den andra punkten innebär att ED inte får 

skapa några nya materiella rättigheter genom praxis. De materiella rättigheterna måste 

på rimliga grunder anses vara erkända enligt den inhemska rättsordningen. 43 Att avgöra 

huruvida en materiell rättighet föreligger enligt nationell rätt är inte alltid lätt för 

domstolar att göra. 44 Den andra avgränsningen går att hänföra till att artikel 6.1 är en 

processuell bestämmelse som ska garantera rätten till en opartisk prövning av rättsliga 

anspråk. 45  Till de rättigheter som anses falla utanför tillämpningsområdet är rent 

offentligrättsliga tvister som till exempel skatteprocesser, po litiska rättigheter och vissa 

migrationsrättsliga områden som utvisnings- och utlämningsärenden. 46 Danelius anför 

att det vid tillämpning av artikel 6.1 kan vara svårt att dra gränsen mellan en rättighet 

och en förmån som beviljas på rent skönsmässiga grunder. 47 ED har slagit fast att en 

tvist om en rättighet kan föreligga även om beslutande myndighet har ett betydande 

administrativt skönsmässigt utrymme (se nedan 4.1.2). 48  

                                                 
40 Pudas mot Sverige, p 30 . Mats Jacobsson mot Sverige, p 30. 

41 Det utgör en avvisningsgrund enligt artikel 35:3 a EKMR avseende enskilda klagomål enligt artikel 34 EKMR. Det 

återfinns ingen individuell klagorätt inför EUD. Se Warnling- Nerep (2015) s. 48. 

42 Rolf Gustafson mot Sverige, p 39. 

43 Rolf Gustafson mot Sverige, p 38. Mendel mot Sverige, p 41. Allan Jacobsson (nr 2) mot Sverige, p 2.  

44 Se nedan 4.1.1 om HFD 2011 ref. 22 och betydelsen av HFD:s tolkning av ED:s praxis vid en rättsprövning 

avseende ett anspråk om villkorlig frigivning enligt 26:6 1 st. BrB. 

45 Danelius s. 162. 

46 Danelius s. 171. Se nedan 4.1.2 om HFD 2011 ref. 10 där HFD hade att ta ställning till huruvida statligt stöd till 

trossamfund var att anse som en civil rättighet eller en förmån.  

47 Danelius s. 164. 

48 Pudas mot Sverige, p 34 . Skärby mot Sverige, p 28. Liknade omständigheter förelåg även i Mats Jacobsson mot 

Sverige, p 34.  
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Frågan huruvida statliga bidrag faller under begreppet civila rättigheter har varit 

föremål för diskussion i Sverige. Ett beviljande eller avslag av ett statligt bidrag sker 

som regel efter att regeringen har företagit vissa skönsmässiga politiska överväganden.  

Överväganden som kan innefatta en bedömning om vilka samhällsekonomiska 

konsekvenser ett beslut kan tänkas få och i vissa fall en intresseavvägning mellan olika 

samhällsgrupperingar. Beslut som därmed helt eller delvis kan anses sakna juridisk 

substans. En grundläggande förutsättning för att ett regeringsbeslut ska kunna bli 

föremål för en rättsprövning är att beslutet innefattar en civil rättighet (se nedan 4.1.1). 

 

Artikel 6.1 har ett nära samband med artikel 13. Artikel 13 har genom Kudla mot Polen 

getts en mer självständig innebörd som gör att artikeln inte enbart kan ses som ett 

komplement till artikel 6.1.49 Edlund pekar på att syftet med ED:s avgörande var att slå 

fast att artikel 13 är tillämplig i det fall det har skett en överträdelse av artikel 6.1 

avseende rätten till en domstolsprövning inom skälig tid, vilket konstituerar en 

skyldighet för konventionsstaterna att tillhandahålla ett effektivt inhemskt rättsmedel i 

det avseendet. 50  Artikel 13 kan därmed sägas skydda konventionens materiella 

rättigheter genom att garantera enskilda effektiva processuella medel för att beivra 

konventionsöverträdelser på nationell nivå. Det föreligger en viss konkurrens mellan 

artiklarna då båda berör rätten till ett effektivt rättsmedel. ED har i praxis gett uttryck 

för att artikel 6.1 är att anse som lex specialis i förhållande till artikel 13 avseende 

rätten till domstolsprövning. Mot den bakgrunden att artikel 6.1 tillförsäkrar den 

enskilde mera långtgående garantier.51 I avsnitt 4.2.2 kommer rättsprövningsinstitutet 

analyseras utifrån ett effektivitetshänseende i skenet av denna rättsutveckling.  

2.1.2 Artikel 47 Europeiska unionens rättighetsstadga 

 

Enligt artikel 19.1 FEU ska medlemsstaterna säkerställa ett effektivt domstolsskydd 

inom de områden som omfattats av EU-rätten genom möjligheter till överklagande. När 

det gäller omfattningen av sakprövningen uppställer EU-rätten, likt konventionsrätten, 

enbart ett krav på en prövning av beslutets rättsenlighet. 52  

                                                 
49  Kudla mot Polen, p 148. ED motiverade ställningstagandet med den pågående ackumuleringen av mål som 

anhängiggörs avseende påstådda konventionsöverträdelser av artikel 6.1 och rätten till prövning inom skälig tid. 

50 Edlund i SvJT 2001 s. 181. 

51 Sporrong och Lönnroth, p 88. Pudas, p 43 och Mats Jacobson, p 38. Samtliga mot Sverige.  

52 Mål C-120/97 Upjohn, p 34. Något som kan hänföras till den nationella processautonomin. 
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EU-rätten reglerar dock inte vilka nationella domstolar som ska anses behöriga eller hur 

de nationella processreglerna ska vara utformade. Det faller istället under den nationella 

processautonomin, som innebär att de nationella domstolarna som huvudregel tillämpar 

nationella processregler när domstolen prövar en talan som grundas på EU-rätten. Den 

relativt omfattande processautonomin kan förklaras med att medlemsstaterna inte har 

gett EU en generell lagstiftningskompetens på området. 53 Nationella processuella regler 

får dock varken vara mindre förmånliga än de som avser en liknande talan som grundar 

sig på nationell rätt (likvärdighetsprincipen) eller göra det i praktiken omöjligt eller 

orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av EU-rätten (effektivitetsprincipen).54 

Effektivitetsprincipen inför en absolut minimistandard som medlemsstaterna måste 

respektera vid utformandet av sina processuella regler. Principen medför därmed att 

prövningen av det klandrade beslutets rättsenlighet inte får vara alltför begränsad. 55 

Effektivitetsprincipen kommer till uttryck i artikel 19 FEU och artikel 47. 56  

 

Artikel 47 är en kodifiering av EU:s rättsskyddsprincip.57 Genom artikeln tillförsäkras 

EU-medborgaren en rätt till ett effektivt rättsmedel och en opartisk rättegång. Första 

stycket har sin grund i artikel 13. Artikelns andra stycke motsvarar artikel 6.1 men går i 

många avseenden längre.58 I artikel 47 görs ingen begränsning av tillämpningsområdet 

genom en kvalificering till civila rättigheter eller brottsanklagelser utan det avgörande 

är om det går att hänföra till EU-rättsliga angelägenheter.59  

 

Sammanfattningsvis borde skillnaden bestå i att artikel 47 primärt syftar till att 

säkerställa ett effektivt genomslag av den materiella EU-rätten genom de nationella 

domstolarna. Att jämföra med artikel 6.1 vars huvudsakliga syfte att ge den enskilde     

”access to court” och därigenom ges en möjlighet till domstolsprövning av det 

nationella förvaltningsbeslutet .60 

 

                                                 
53 Reichel i Hettne m.fl. s. 194. 

54 Mål C-432/05 Unibet, pp 65 och 83. Mål C-120/97 Upjohn, p 32. 

55 Mål C-120/97 Upjohn, p 36. 

56 Hettne m.fl. s. 199. 

57 Hettne m.fl. s. 315. Principen innebär att rättsliga anspråk ska kunna prövas i domstol. 

58 SOU 2010:29 s. 80. 

59 Warnling- Nerep (2015) s. 28.  

60 ED anförde i Golder mot Förenade kungariket  att den enskildes rätt till processuella rättssäkerhetsgarantier i form 

av ett rättvist domstolsförfarande inom skälig tid inte är av något värde om en domstolsp rövning inte kommer till 

stånd. Se Danelius s. 181.  
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2.2 Rättsprövningsinstitutet 

Institutet kan enligt min bedömning anses korrespondera mot europarättens krav på 

domstolskontroll av förvaltningsbeslut (se ovan 2.1). Vid tiden innan ÄRPL:s 

ikraftträdande var en begäran om resning det enda sättet som en enskild kunde få till en 

överprövning av ett regeringsbeslut. Frånvaron av en lagstadgad rätt till 

domstolsprövning, i förvaltningsrättsliga sammanhang, resulterade i att Sverige år 1982 

fälldes i ED för bristande efterlevnad av konventionen i målet Sporrong och Lönnroth 

mot Sverige. Domstolen slog fast att rätten enligt artikel 6.1 till en rättvis rättegång inte 

hade uppfyllts eftersom det inte varit möjligt för de klagande att enligt svensk lag få 

sina civila rättigheter prövade av domstol. 61  Den enskildes möjlighet att ansöka om 

resning var inte att anse som tillräcklig enligt ED mot den anförda bakgrunden att 

lagregleringen kring resningsinstitutet inte är tvingande för HFD. 62  De fällande 

domarna i ED under 1980-talet föranledde lagstiftaren att instifta ett nytt institut för att 

snabbt åtgärda problematiken. 63 

ÄRPL utformades därmed med syfte att uppfylla det konventionsrättsliga kravet på 

domstolskontroll av förvaltningsbeslut (se ovan 2.1.1). 64 Detta i de fall som påverkade 

den enskildes rättsställning och som inte hade kunnat bli föremål för domstolsprövning 

förutom en ansökan om resning. Lagstiftaren angav att införandet av ett 

rättsprövningsinstitut skulle ses som ett led i strävandet att förbättra den enskildes 

rättssäkerhet på förvaltningsområdet.65  

ÄRPL undergick en revidering år 2006.66 Den tidigare avgränsningen av ÄRPL genom 

att beslutet måste röra något förhållande som avses i 8:2 eller 8:3 RF ändrades till att en 

rättsprövning istället skulle ske i enlighet med artikel 6.1.  

                                                 
61 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, p 87. 

62 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, p 86. Enligt 37 b § FPL får HFD bevilja resning om domstolen finner att det 

föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. 

63 Se bland annat Pudas, Bodén, och Tre Traktörer. Samtliga mot Sverige.  

64 Prop. 1987/88:69 s.15 och 23. 2005/06:KU29 s. 7. ÄRPL var från början tänkt att tidsbegränsad men kom att 

permanentas den 1 juli 1996. Se prop. 1995/96:133.  

65  Prop. 1987/88:69 s.15. Förekomsten av administrativa rättsskydd i form av en lagstyrd förvaltning och 

konstitutionella kontrollfunktioner som JO och JK kan förklara varför den enskildes rättsskydd inte tidigare har 

motiverat en ökad domstolskontroll över förvaltningen. Se Reichel s. 323. 

66  RPL kompletterades med regeln i 3 § 2 st. FL. Bestämmelsen syftar till att eliminera eventuella nationella 

överklagandeförbud vilka innebär att rätten till domstolsprövning av civila rättigheter inte kan tillgodoses. HFD 

beviljade prövningstillstånd den 18 mars 2016 avseende frågan om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk 

grund är en sådan civil rättighet som avses i artikel 6.1. Se Mål nr 3784 -15.  
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Det ansågs utgöra en svaghet att tillämpningsområdet inte kopplades till EKMR:s 

definition av begreppet civila rättigheter.67 Den tidigare ordningen motiverades med att 

det enligt lagstiftaren fanns en risk för att ÄRPL:s tillämpningsområde skulle framstå 

som oklart, då det inte alltid återfanns en överensstämmelse mellan 

begreppsdefinitionerna mellan RF och EKMR (se ovan 1.3). Departementschefen 

betonande att bedömningen av ÄRPL:s tillämpningsområde bör framstå som 

”konsekvent och i övrigt ändamålsenligt från internrättslig synpunkt”. 68  HFD:s 

prövning skulle därmed inte avse tillämpning av EKMR:s artiklar ”eftersom dessa inte 

utgör någon del av vår inhemska rättsordning, låt vara att konventionens innehåll kan ha 

betydelse för tolkningen av svenska rättsregler”. 69 Något som enligt min mening kan 

tolkas som en politisk markering att den nationella kompetensfördelningen mellan 

lagstiftaren och de rättstillämpande organen förväntades iakttas av domstolarna. 70  

Det kan anses vara en något märklig lagteknisk lösning att avgöra omfattningen av 

ÄRPL:s tillämpningsområde utifrån åtskillnaden mellan riksdagens primära och 

sekundära lagstiftningsområde. 71  En förklaring borde kunna återfinnas i 

departementschefens uttalande:72 

I takt med att antalet mål kraftigt har ökat under senare år har den europeiska 

domstolen utvecklat en alltmer extensiv praxis. Det gäller bl.a. domstolens tolkning av 

konventionens krav på tillgång till domstolsprövning. Beträffande detta krav står det 

klart att domstolen har tolkat konventionen på ett sätt som inte förutsågs när Sverige 

tillträdde denna.  

 

ED:s utvidgning av begreppet civila rättigheter och skyldigheter väckte vissa politiska 

farhågor kring konventionens genomslagskraft i den svenska rättsordningen. Genom att 

anknyta ÄRPL:s tillämpningsområde till 8 kap. RF behöll enligt min bedömning 

lagstiftaren kontrollen över rättsutvecklingen.  

                                                 
67 DS 2005:9 s. 38.  

68 Prop. 1987/88:69 s. 21. 

69 Prop. 1987/88:69 s. 23. 

70  Uttalandet bör dock ses mot bakgrund av att EKMR inte införlivats i den svenska rättsordningen vid denna 

tidpunkt. EKMR inkorporerades genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

71 Jermsten i Eka m.fl. s. 272.  

72 Prop. 1987/88:69 s.16. 
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Vid revideringen av RF år 2010 infördes ett andra stycke i 2:11 RF där medborgarna 

tillförsäkras en rättvis och offentlig rättegång som ska ske inom skälig tid. Dock utan 

en generell rätt på konstitutionell nivå till domstolsprövning av den enskildes civila fri- 

och rättigheter.73 Den nationellt överordnande bestämmelsen består istället av artikel 6 

(se nedan 3.1.1). Lagstiftaren angav att när det gäller rätten till domstolsprövning finns 

istället centrala bestämmelser i FL och RPL. 74  Rättsprövningsinstitutet kan därmed 

anses utgöra en garant för den enskildas rätt till domstolsprövning i frånvaron av en 

grundlagsreglering.  

 

Synen i doktrin på rättsprövningsinstitutet som rättssäkerhetsgarant förefaller vara 

försiktigt positiv. Ragnemalm pekar på att den svenska rättsordningen uppfyller de 

krav som uppställs i EKMR och RS avseende den enskildes rätt att få till en 

domstolsprövning av ett förvaltningsbeslut. Rättsprövningsinstitutet är enligt 

Ragnemalm en ”pusselbit” som måste tillfogas för att det svenska systemet ska bli helt 

konventionsenligt, i de fall där regeringen är enda beslutande myndighet eller sista 

instans i en överklagandehierarki . 
75 Warnling- Nerep anför att rättsprövningsinstitutet 

är att anse som en ”nödvändig nödlösning” som kommer att förbli en nödvändighet så 

länge regeringen kvarstår som ensam beslutsfattare eller överklagandeinstans. 

Nödlösningen består i att målet anhängiggörs direkt i HFD utan ett sedvanligt krav på 

prövningstillstånd.76
 Enligt författaren instiftades rättsprövningsinstitutet för att lösa en 

”gordisk knut”, som består av att ett regeringsbeslut inte kan överprövas genom ett 

ordinärt överklagande samtidigt som regeringen kvarstår som överklagandeinstans 

inom flera typer av förvaltningsärenden (se nedan 3.2.2). 
77 

 

Enligt min bedömning påvisar utformningen av rättsprövningsinstitutet de politiska 

överväganden som europarättsliga krav på domstolskontroll kan ge upphov till inom 

ramen för den konstitutionella kontexten. Oavsett om rättsprövningsinstitutet är att anse 

som en pusselbit eller en nödvändig nödlösning måste det anses vara fråga om en 

ytterst begränsad form av överprövning (se nedan 3.2.1). 

                                                 
73 En generell rätt görs inte beroende av stöd i specialförfattningar. Se Warnling – Nerep (2015) s. 155. Jfr 2:9 RF 

som kodifierar en absolut rätt till domstolsprövning vid ett frihetsberövande med anledning av brott eller ett 

tvångsomhändertagande.  

74 Prop. 2009/10:80 s. 159. 

75 Ragnemalm s. 203.  

76 Warnling- Nerep (2015) s. 183. Se 35 § FPL om kravet på prövningstillstånd inför en prövning av HFD. 

77 Warnling- Nerep (2015) s. 107. 
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3 Den konstitutionella kontexten 

3.1 Från maktdelning till funktionsdelning 

För att kunna förstå de politiska överväganden som omgärdat tillkomsten av 

rättsprövningsinstitutet bör till en redogörelse för både den historiska och den 

konstitutionella kontexten.1809 års RF byggde i huvudsak på maktdelningsprincipen 

och statschefen hade reell politisk makt. 78 Enskilda kunde som sista åtgärd vända sig 

till kungen, ”gå till kungs”, med sitt klagomål då makten över både rättsskipning och 

förvaltning tillkom monarken (se ovan 2.1). 
79

 Statschefens politiska makt kom med 

tiden att kanaliseras genom regeringen som därigenom blev det främsta statsorganet.  

 

Det svenska statsskicket präglas sedan införandet av 1974 års RF av 

folksuveränitetsprincipen och det representativa styrelseskicket. Den offentliga makten 

är odelad, den utgår från folket och utövas av riksdagen i egenskap av folkets främsta 

företrädare enligt 1:4 1 st. RF. Riksdagen tog sig därmed rollen som det främsta 

statsorganet. Kompetensfördelningen mellan riksdagen och de övriga statsorganen 

bygger på principen om funktionsfördelning, som manifesteras genom en uppdelning 

mellan beslutande politiska församlingar och myndigheter.
80  

 

Riksdagens konstitutionella särställning som lagstiftare framgår av 1:4 2 st. RF och 

8:18 RF. Den formella lagkraftens princip i 8:18 RF medför att regeringen inte kan 

hindra eller upphäva en lag även om den formellt faller under regeringens 

kompetensområde. Principen utgör enlig Eka m.fl. en tolkningsregel vid 

normkonflikter. 81  Relationen mellan riksdagen och domstolarna kommer att beröras 

närmare i detta avsnitt genom diskussionen kring avskaffandet av 

uppenbarhetsrekvisitet i 11:14 RF och nedan i avsnitt 3.1.1 som belyser att det idag 

saknas en grundlagsfäst rätt till domstolsprövning av den enskildes fri- och rättigheter. 

Vidare i avsnitt 3.1.2 där lagprövningsinstitutet problematiseras i relation till frågan om 

demokratisk legitimitet.  

 

                                                 
78 Statschefen kunde lagstifta i förening med riksdagen. En så kallad samfälld lagstiftning. Se prop. 1973:90 s. 134. 

79 Warnling – Nerep (2015) s. 29. 

80 Den offentliga makten utövas av folkets funktionärer. Se Lagerqvist Veloz Roca i Warnling – Nerep m.fl. s. 27.  

81 Jermsten i Eka m.fl. s. 341 ff.  
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Relationen mellan riksdag och regering präglas av det parlamentariska styrelseskicket 

som kodifieras i 1:6 RF. Det grundläggande kännetecknet med parlamentarism är att 

den politiska exekutiva makten är ansvarig inför folkrepresentationen. 

Grundlagsutredningen anförde att i linje med parlamentarismens principer sätter RF 

riksdagen i centrum. Regeringens konstitutionella handlingsutrymme kan därmed 

liknas vid en restfunktion i förhållandet till riksdagens konstitutionella 

ansvarsområden.82  

 

Regeringen besitter sedan ikraftträdandet av 1974 års RF flera roller. Dels som högsta 

verkställande politiskt organ för riksstyrelsen och som beslutande organ i vissa 

förvaltningsärenden. 83  Regeringsärenden delas i princip upp mellan styrelseärenden 

och förvaltningsärenden. Den förra typen innefattar som regel beslut av uttalad politisk 

karaktär och som därmed faller under 1:6 RF.84 Vilka beslut som kan anses falla under 

riksstyrelsen borde kunna hänföras till de områden där regeringen har delegerats en 

exklusiv befogenhet av riksdagen, som till exempel regeringens normgivning med stöd 

av 8:3 RF och regeringens dispositionsrätt över statens tillgångar enligt 9:8 RF. Till 

den senare typen omfattas de beslut som regeringen fattar som enda beslutande 

myndighet eller som sista överklagandeinstans inom det förvaltningsrättsliga området, 

varvid rättsprövningsinstitutet kan komma att aktualiseras. Regeringsbeslut som anses 

falla under 1:6 RF kan inte bli föremål för en rättsprövning och förvaltningsbeslut med 

politiska dimensioner ska undergå en mer begränsad prövning (se nedan 3.2.2).  85 

 

Domstolarnas ställning i förhållande till lagstiftaren, i detta sammanhang primärt 

riksdagen, borde enligt min bedömning kunna utkristalliseras i debatten inför 

avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet i 11:14 RF. 86
 Kravet hade sin grund i en 

föreställning att det var riksdag och regering som hade att avgöra om en lägre norm 

stod i överensstämmelse med en högre och inte domstolarna. 87  

                                                 
82 SOU 2008:125 s. 259. Se även prop. 1973:90 s. 137 och Grundlagsberedningens yttrande som borde utgöra grund 

för Grundlagsutredningens uttalande.  

83 Regeringen är att klassificera som en myndighet. Dock inte en förvaltningsmyndighet. Strömberg och Lundell s.86.  

84 Lagerqvist Veloz Roca i Warnling- Nerep m.fl. s. 87 f. 

85 Warnling-Nerep (2015) s. 199. 

86 Fram till den 1 januari 2011 fanns ett uppenbarhetskrav för att en lag eller förordning skulle kunna åsidosättas som 

grundlagsstridig. 

87  Eka m.fl. s. 466 ff. Se även Lerwall i SvJT 2014 s. 597 om Domstolsverket som styr domstolarna i ett 

administrativt avseende och som myndighet lyder under regeringen enligt 12:1 RF. 
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Det har inte heller ansetts lämpligt att domstolar ska pröva om det ändamål som en 

rättighetsbegränsning, med stöd av 2:21 RF, skulle tillgodose var godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle eller att begräsningen inte gick utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det som har föranlett den. 88 Kritiken mot uppenbarhetsrekvisitet kan 

sammanfattas med att kravet var för oklart definierat, vilket ledde till problem vid 

rättstillämpningen som försvårade domstolarnas upprätthållande av rättighetsskyddet. 89  

En tillförordnad expertgrupp hade som ett av tre förslag att kravet skulle slopas helt 

med bland annat hänvisning att rättighetsskyddet i 2 kap. RF skulle stärkas. 

Expertgruppen anförde att det utökade området för en lagprövning inte skulle innebära 

en dramatisk skillnad då HD gjorde en grundlagskonform tolkning utan att använda 

uppenbarhetsrekvisitet i NJA 2005 s. 33. 90  Enligt den parlamentariska 

Grundlagsutredningen är det principiellt felaktigt att riksdagsmajoriteten i alla lägen 

själv får avgöra om den har iakttagit regeringsformen och att en allvarlig konsekvens 

av detta är att fri- och rättighetsskyddet i 2 kap. RF försvagas, då bestämmelserna i 

praktiken blir omöjliga att åberopa inför domstol. 91  Utredningen förordade att 

uppenbarhetskravet skulle tas bort för att istället ersättas med ett andra stycke där det 

sker en erinran om folksuveränitetsprincipen och principen om normhierarki. 

Utredningen anförde att en konkret lagprövning inte begränsar riksdagens uppgift som 

lagstiftare. 92  Regeringen delade utredningens ställningstagande och betonade 

riksdagens roll som folkets främsta företrädare och grundlagens främsta uttolkare. 93  

 

Det går att finna argument för att avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet inte kommer 

att innebära någon större skillnad i praktiken med tanke på den erinran som lagstiftaren 

lagt till 11:14 2 st. RF. Den politiska diskussionen kring kravets avskaffande påvisar 

dock en rådande föreställning att riksdagen innehar en konstitutionell särställning 

gentemot domstolarna. Rättsfallsanalysen i avsnitt 4 kan enligt min bedömning ge 

uttryck för att även regeringen anses inneha en särställning gentemot domstolarna.  

                                                 
88 SOU 2008:125 s. 369. Se nedan 4.1.3 om HFD 2013 ref. 72 och HFD:s underkännande av regeringens tolkning av 

vad som innefattas i begreppet samhällets grundläggande värderingar enligt 3 § 1 p. LST.  

89 Därtill kom EU-medlemskapet att innebära att kravet kom att förlora sin betydelse då det inte kan föreligga en 

normkonflikt mellan nationell rätt och EU-rätten mot bakgrund av principen om EU-rättens företräde. Se Eka m.fl. s.  

467.  

90 SOU 2007:85 s. 66 f. Se Åhman i SvJT 2007 s 844 om några reflektioner över expertgruppens rapport. 

91 SOU 2008:125 s. 376. 

92 SOU 2008:125 s. 380. Se även 12:10 RF om lagprövning av offentliga organ.  

93 Regeringen Reinfeldt sade sig inte dela LO:s farhågor om ” att detta förslag riskerar att leda till att domstolarna 

utvecklas till fora för politiskt beslutsfattande”. Prop. 2009/10:80 s. 147 f. 
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3.1.1 Grundlagsfäst rätt till domstolsprövning av civila fri- och rättigheter 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera europarätten som påverkansfaktor i 

relationen mellan lagstiftaren och domstolarna avseende den enskildes rätt till 

domstolsprövning. Det inte helt okontroversiella vid en rättsprövning är att en domstol, 

låt vara rikets högsta förvaltningsdomstol, har befogenhet att upphäva vissa 

regeringsbeslut. 94  Problematiken borde i sammanhanget kunna konkretiseras till att 

beröra frågan vilket värde en domstolsprövning ska tillmätas i relation till ett beaktande 

av de politiska organens beslutanderätt. Genom att införa en grundlagsfäst rätt till 

domstolsprövning av den enskildes civila fri- och rättigheter, med koppling till EKMR, 

kan ED:s praxis i praktiken komma att påverka det materie lla innehållet i 2 kap. RF 

genom de nationella domstolarnas tolkning. Lagstiftarens invändningar borde enligt 

min bedömning därmed kunna härledas till frågan om vem som ska styra 

rättsutvecklingen avseende det svenska rättighetsskyddet, Sveriges riksdag eller ED?  

 

I samband med revideringen av RF år 2010 pekade Grundlagsutredningen på det 

förhållande att det i Sverige inte återfinns en generell regel på konstitutionell nivå om 

rätten till domstolsprövning och till ett rättvist förfarande. Utredningen fann dock inget 

behov för en heltäckande reglering utan angav rätten till en rättvis rättegång inom 

skälig tid som den mest centrala (se ovan 2.1.1). 95 JK pekade på vissa problem med att 

avgränsa en sådan rätt på nationell nivå men gav uttryck för ”att det är svårt att finna 

övertygande skäl för att i regeringsformen enbart införa vissa delar av det 

grundläggande skydd som följer av artikel 6 EKMR”. 96 Regeringen anförde att från 

konstitutionell synpunkt framstår det som mindre lämpligt att i hög grad knyta såväl 

ordalydelsen som tillämpningen till en specifik bestämmelse i EKMR och praxis som 

fortlöpande utvecklas av ED. 97  Med hänvisning till vissa av HFD och HD anförda 

tolkningssvårigheter av ED:s praxis då domstolen ofta använder den dynamiska 

tolkningsmetoden.98  

                                                 
94 Vilket är mer långt gående än vid en lagprövning där domstolen endast kan underlåta att tillämpa en lag om den 

strider mot en grundlagsregel (se nedan 3.1.2). Lagprövningsinstitutet anses även omfatta förordningar. Se SOU 

2008:125 s. 356. 

95 SOU 2008:125 s. 425 ff.  

96  Prop. 2009/10:80 s. 157. JK påvisade även skillnaden i att en överträdelse av artikel 6 EKMR är 

skadeståndsgrundade vilket en överträdelse av 2:11 2 st. RF inte anses vara. Jfr NJA 2013 s. 842, p 8.  

97 Prop. 2009/10:80 s. 160.  

98  Tolkningsmetoden kännetecknas av att ED tar hänsyn till samhällsutvecklingen och förändrade nationella 

rättsuppfattningar . Se Victor i SvJT 2013 s. 363 om problemen med ändrad rättstillämpning genom praxis.  
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Från juridiskt håll har det framförts viss kritik mot ED och den har berört domstolens 

utslag i mål som kan anses politiskt känsliga. 99 Kritiken tar främst sikte på att ED i 

vissa avseenden kan vara för snabb att ändra praxis inom områden där de nationella 

domstolarna tidigare har kunnat luta sig mot ED:s utslag. 100 Bull och Cameron pekar på 

vissa svårigheter för domstolarna att kunna uttolka praxis från ED i skenet av den 

dynamiska tolkningsmetoden: 101 

 

                    (...) trying to describe how national courts handle cases from the ECtHR is  

                     to a certain extent trying to paint a picture of a moving target (...) 

 

HD anförde att införa artikel 6.1 i sin helhet och därmed utvecklingen av ED:s praxis 

innebär att svenska domstolar i praktiken hänvisas till att göra en prövning av om det 

föreligger en konventionsöverträdelse, när det gäller att i ett visst fall bedöma om den 

nya grundlagsbestämmelsen har åsidosatts. Vidare att praxis som tillkommer efter att 

grundlagsbestämmelsen har antagits och som inte kunnat förutses av den svenska 

lagstiftaren ”inte gärna kan tolkas in i bestämmelsen”. 102 HD pekade på vissa problem 

med hur en normkonflikt mellan 2 kap. RF och EKMR ska kunna hanteras om artikel 

6.1 i praktiken skulle ges grundlagsstatus (se ovan 1.3). Åhman menar att RF:s roll som 

en källa till en självständig nationell tolkning kan utgöra en motvikt till en europeisk 

utveckling av de grundläggande mänskliga rättigheterna. 103 

 

Sammanfattningsvis kan anföras att de politiska ställningstagandena grundades på en 

intresseavvägning mellan värdet av en grundlagsfäst rätt till domstolsprövning av den 

enskildes fri- och rättigheter och ett värnande av riksdagens konstitutionella 

särställning som normgivare. Kontrollen över rättsutvecklingen avseende det svenska 

rättighetsskyddet, i relation till EKMR, kvarstår nu hos riksdagen genom 11:14 2 st. RF 

med beaktande av 2:19 RF, vilket enligt min bedömning måste anses stå i 

överensstämmelse med det svenska statsskicket.  

 

 

                                                 
99 Bull och Cameron s. 291. När Sverige har varit part i målet har dessa som oftast handlat om arbetsrättsliga tvister. 

Se bland annat Swedish Engine Drivers’ Union mot Sverige.  

100 ED tillämpar inte principen om rule of precedent i strikt mening . Se SOU 2010:87 s. 142.  

101 Bull och Cameron s. 278.  

102 Prop. 2009/10:80 s. 156. 

103 Åhman s.103. 
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3.1.2 Domstolsprövning - lagstiftarens delegerade självkontroll? 

 

Uppsatsens syfte berör frågan i vilken utsträckning europarätten har påverkat relationen 

mellan lagstiftaren och domstolarna avseende den enskildes rätt till 

domstolsprövning.104 Det måste anses finnas vissa berörningspunkter mellan synen på 

lagprövning och vilka regeringsbeslut som kan blir föremål för rättsprövning sett ur ett 

demokratiskt perspektiv. En viktig skillnad är att lagprövningsinstitutet utgör en del av 

den grundlagsfästa konstitutionella kontrollen som syftar t ill att stävja olika former av 

offentligt maktmissbruk. 105  Rättsprövningsinstitutet instiftades, som anfördes ovan i 

avsnitt 2.2, för att den svenska rättsordningen ska leva upp till det konventionsmässiga 

kravet avseende rätten till domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut. En 

grundläggande skillnad att HFD kan upphäva ett regeringsbeslut med stöd av 7 § RPL 

men domstolen kan inte upphäva en lag vid en lagprövning enligt 11:14 RF. En 

lagprövning måste trots detta anses som mer kontroversiell utifrån den konstitutionella 

kontexten då domstolarna i praktiken ”sätter sig till doms” över riksdagens lagstiftning. 

 

Grundlagsutredningen pekande på att lagprövningsrätten innebär att ett 

rättstillämpande organ har kompetens att underlåta att tillämpa en av riksdagens 

antagna lag med grund att lagen är grundlagsstridig. Den principiella frågan blir 

därmed om en lagprövning kan anses utgöra ett acceptabelt undantag från 

riksdagsmajoritetens beslutanderätt. Utredningen anförde att en judiciell överprövning 

av riksdagens beslut är principiellt svårt att förena med tanken om folksuveränitet, då 

det i praktiken innebär att politiskt beslutfattande förs över till domstolarna och detta 

utan möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande. Utredningen framhöll dock att en väl 

fungerande demokrati består av fler beståndsdelar än ett i alla lägen upprätthållande av 

majoritetsstyret. 106 Smith anför att domstolarnas ställning ska ses i ljuset av deras plats 

i ett statsskick som lägger stor vikt vid majoritetsstyre och ”flertalets handlingsfrihet”. 

107 Eka m.fl. menar att domstolarnas roll, utöver sedvanlig dömande verksamhet, är att 

värna rättsstaten och den enskildes rättigheter genom att säkerställa en korrekt 

rättstillämpning. En kontroll som ytterst företas genom en konkret lagprövning med 

stöd av 11:14 RF. 108  

                                                 
104 Med enskild avses i sammanhanget både fysiska och juridiska personer. Se Warnling- Nerep (2015) s. 193 f. 

105 Warnling-Nerep (2015) s. 41. 

106 SOU 2008:125 s. 375 f. 

107 Se Smith i SvJT 2000 s. 17 om relationen mellan den dömande och politiska makten.  

108 En abstrakt normprövning som sker i efterhand är inte tillåten enligt svensk lag. Se Eka m.fl. s. 469.  
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Holmström anför att en lagprövning innebär att domstolarna kan komma att utöva 

politisk makt. I de fall lagprövningen omfattar individuella materiella rättigheter ”kan 

en auktoritativ tolkning av rättighetens innebörd bli svår att skilja från ett ordinärt 

politiskt ställningstagande (...).109 Holmström menar att den ”politiska” aspekten i en 

domstols verksamhet avgörs av omfattningen av domstolens skönsmässiga 

handlingsutrymme. Ju större handlingsutrymme desto mer kan domstolens verksamhet 

komma att likna regelrätt lagstiftning. 110  Holmström gör en åtskillnad mellan 

påståenden att domstolar fattar politiska beslut eller politiserar . Författaren hänför 

skillnaden till motiven bakom domstolens överväganden. För att epitetet politisera ska 

vara användbart menar Holmström att domarna måste ha haft en övervägd politisk 

avsikt bakom sitt agerande.111  

 

Problemställningen borde kunna formuleras till att det kan finnas vissa 

legitimitetsproblem när jurister ska agera kontrollorgan i relation til l den politiska 

makten, som kan kopplas till möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. 112  Jurister 

blir till skillnad mot de folkvalda aldrig föremål för folkets ”dom” genom allmänna val. 

En ökad domstolsmakt borde principiellt sett inte vara problematisk under förutsättning 

att det är lagstiftaren som tilldelar domstolarna ökade befogenheter. Det vill säga att 

legitimitet i sammanhanget kan uppnås om lagstiftaren medger domstolarna ett ökat 

handlingsutrymme på politikernas bekostnad. Det enda acceptabla undantaget är enligt 

min mening om skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter inte kan upprätthållas 

till fullo genom luckor i lagen eller om lagstiftaren förhåller sig medvetet passiv. I 

sådana sammanhang kanske det till och med går att tala om en skyldighet för 

domstolarna att agera. Det borde i princip dock vara fråga om rena undantagsfall.  

 

Sammanfattningsvis kan anföras att domstolarnas möjlighet att företa en lagprövning är 

att anse som nödvändig för att de grundläggande fri- och rättigheterna ska kunna ges 

fullt genomslag i skenet av den förrådande folksuveränitetsprincipen. Det borde dock 

kunna förväntas en viss restriktivitet från domstolarnas sida i de flesta sammanhang. 113 

 

                                                 
109 Holmström s. 18. Holmström är statsvetare vid Uppsala universitet. 

110 Holmström s. 53.  

111 Holmström s. 54. 

112 Se Modéer i SvJT 2009 s. 150 om HD och Lagrådets roller som laggranskare.  

113 Se till exempel NJA 2011 s. 357 och frågan om normbildning genom praxis kan utgöra ett trubbigt instrument då 

avgörandet tar sikte på det enskilda fallet och inte av en analys av vidare samhällskonsekvenser.  
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3.2 Utformning av rättsprövningslagen 

3.2.1 En begränsad form av överprövning 

 

För att förstå den lagtekniska konstruktionen av RPL borde krävas att 

rättsprövningsinstitutet betraktas inom ramen dess historiska och konstitutionella 

kontext. Den historiska kontexten kan kopplas till det konventionsmässiga kravet på 

domstolskontroll av vissa förvaltningsbeslut och den konstitutionella kontexten berör 

relationen mellan den politiska och dömande makten (se ovan 2.1 och 3.1).  

 

Rättsprövningsinstitutet aktualiseras som tidigare anförts när regeringen är enda 

beslutande myndighet eller sista överklagandeinstans i förvaltningsärenden. 

Regeringens roll som överprövande organ inom det förvaltningsrättsliga området har 

gradvis reducerats. Regeringen Palme ställde år 1983 en proposition till riksdagen med 

syfte att befria regeringen från besvärsärenden. Enligt departementschefen fanns inget 

behov av regeringen som besvärsinstans annat när det behövs en politisk styrning av 

praxis. 114  

 

Vid utformningen av ÄRPL angav departementschefen att lagstiftningen inom många 

områden bygger på att regeringen ska kunna styra utvecklingen som högsta eller sista 

instans. ”I dessa fall kan man inte utan ingripande ändringar i systemet överge den 

nuvarande ordningen”.115 Det har getts uttryck för att ytterligare begräsningar vore att 

föredra med motivering att regeringsarbetet bör koncentreras till mer politiskt 

prioriterade uppgifter.116 Warnling- Nerep pekar på att den politiska dimensionen i de 

ärendetyper där regeringen kvarstår som enda eller sista instans innebär att en 

överföring till de allmänna förvaltningsdomstolarna knappast är aktuellt. Dock med en 

reservation att vad som anses politiskt känsligt kan variera med tiden . 117  

 

                                                 
114 Prop. 1983/84:120 s. 11 f. 

115  Prop. 1987/88:69 s. 18. “Systemet” borde vara det svenska statsskicket och kompetensfördelningen mellan 

lagstiftaren och domstolarna.  

116 DS 2005:09 s. 20. En majoritet av de mål som har blivit föremål för rättsprövning rör frågor om olika planbeslut. 

Sedan år 2011 har en stor del av dessa mål istället kommit att prövas av Miljööverdomstolen (MÖD) som sista 

instans och att regeringen därmed i huvudsak har frigjorts som överinstans. Se Warnling- Nerep (2015) s. 21.  

117 Warnling- Nerep (2015) s. 200 f. 
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ÄRPL omfattade även vissa förvaltningsbeslut meden RPL endast omfattar vissa 

regeringsbeslut.118 RPL har i det avseendet ett snävare tillämpningsområde än ÄRPL. 

Tillämpningsområdet måste dock anses ha utökats i ett annat avseende genom 

hänvisningen till artikel 6.1 istället för 8:2 och 8:3 RF (se ovan 2.2). Lagstiftaren 

motiverade ändringen med att rättsprövningsinstitutet ska vara förbehållet beslut som 

har sådana politiska dimensioner att en ordinär domstolsprövning inte är lämplig och 

att det vore främmande för det konstitutionella systemet att låta ett annat organ ändra 

innehållet i ett förvaltningsbeslut fattat av regeringen. 119  

 

Vidare diskuterades huruvida beslut fattade av förvaltningsmyndigheter som innefattar 

”uttalat politiska dimensioner” ska prövas genom en ordinär prövning eller underställas 

regeringen och därmed kunna bli föremål för en rättsprövning. Regeringen angav att i 

de fall som ett förvaltningsbeslut innefattar uttalade politiska dimensioner och där en 

ordinär prövning inte är lämplig, men som inte kan bli föremål för regeringens 

överprövning, ”får bestämmelser införas som innebär en sådan ordning”. 120 Det måste 

anses som något oklart hur det skulle gå till i praktiken. Ska en ny bestämmelse 

meddelas genom lag eller förordning för att säkerställa att ett förvaltningsbeslut, som 

kan innefatta uttalade politiska dimensioner, kan bli föremål för en rättsprövning? 

Gränsdragningsproblematiken avseende politik och juridik är enligt min mening 

således framträdande även när beslutande myndighet är en förvaltningsmyndighet som 

är underställd regeringen enligt 12:1 RF.  

 

Begränsningarna i RPL är enligt min bedömning att anse som både materiella och 

processuella. Den huvudsakliga processuella begräsningen är att regeringen inte 

uppträder som formell part vid en rättsprövning. I ett förvaltningsärende återfinns som 

regel inte mer än en enskild part, den sökande. Beslutande myndighet ikläder sig 

därmed dubbla roller. Myndigheten ska opartiskt tillämpa gällande regler men även 

tillvarata allmänintresset gentemot den enskilde. Strömberg och Lundell gör en liknelse 

med straffrätten och att myndigheten därmed fungerar både som åklagare och domare . 

121  

                                                 
118  Kammarrätten kom år 1995 att bli första instans för beslut av förvaltningsmyndigheter. Se Warnling- Nerep 

(2011) s. 104. Beslut av förvaltningsmyndigheter prövas sedan år 1998 av allmän förvaltningsdomstol enligt  

huvudregeln i 22 a § FL. Prop. 2005/06:56 s. 11. 

119 Prop. 2005/06:56 s. 10. 

120 DS 2005:09 s. 37 f. 

121 Strömberg och Lundell s. 98.  
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Inom vissa förvaltningsrättsliga områden har lagstiftaren försökt motverka eventuella 

olägenheter genom att införa ett tvåpartsförfarande, som innebär att ett fristående organ 

bevakar den enskildes intresse gentemot beslutande myndighet. 122   HFD gav inför 

införandet av RPL uttryck för att rättsprövningsmålens karaktär av enpartsmål ger 

upphov till vissa svårigheter, särskilt vid muntlig förhandling. HFD anförde att det 

därmed fanns anledning att överväga att ge regeringen en formell partställning. 

Regeringen uttryckte viss förståelse för att vissa praktiska problem kan uppstå men 

tillbakavisade domstolens förslag och anförde att ställningstagandet var av principiell 

natur och ”att det inte kan komma i fråga att regeringen i den här typen av mål sk ulle 

uppträda som part i en svensk domstol”.
 123  Att delegera till en underställd 

förvaltningsmyndighet, som till exempel regeringskansliet, ansågs även det uteslutet då 

det i praktiken skulle innebära att den underordnande myndigheten skulle ges 

befogenhet att överpröva regeringsbeslutet. Något som enligt regeringen inte är i linje 

med principerna för det svenska statsskicket .
124  Rätten till en muntlig förhandling 

införlivades i 6 § RPL för att rättsprövningsinstitutet till fullo ska anses uppfylla kraven 

i artikel 6.1 på en offentlig rättvis rättegång . Mot den bakgrunden att förfarandet i 

förvaltningsmål som regel är skriftligt. 125  I de rättsprövningsmål där det hålls en 

muntlig förhandling på sökandens begäran är regeringen inte representerad i rättssalen. 

Varken HFD eller sökandens ombud har möjlighet att ställa kompletterade frågor till 

regeringens ombud utan HFD har enbart tillgång till eventuella skriftliga inlagor. 126
  

 

Sammanfattningsvis kan anföras att rättsprövningsinstitutet utgör en ytterst begränsad 

form av överprövning. De processuella begräsningarna bär enligt min mening tydliga 

spår av ett hierarkiskt tänkande där regeringen anses inta en särställning gentemot HFD 

och regeringens underordnande förvaltningsmyndigheter (se ovan 3.1). Dock borde de 

materiella begräsningarna vara mer relevanta sett till uppsatsens syfte då artikel 6.1 och 

artikel 47 i princip inte reglerar hur de nationella processreglerna ska vara utformade i 

skenet av den nationella processautonomin (se ovan 2.1.1 och 2.1.2).  

                                                 
122 7 a § FPL.  

123 Prop. 2005/06:56 s. 14 f. 

124 Prop. 2005/06:56 s. 15. Se 7:1 RF. Regeringskansliet ska bereda regeringsärenden och biträda regeringen. 

125 9 § 1 st. FPL. FPL anses tillämplig på HFD:s förfarande i en rättsprövning om inget annat stadgas. Se P rop. 

2005/06 s. 15. Se även Fredin II mot Sverige, p 22. Utgången i målet föranledde lagändringen.  

126  Mats Eriksson mot Sverige, p 72. I avgörandet berörde ED acceptabla undantag från rätten till en muntlig 

förhandling. Jfr principen om det kontradiktoriska förfarandet. Där står två parter mot varandra och båda är 

verksamma under förhandlingen. Se Ekelöf s. 70.  
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3.2.2 Rättsprövningslagens tillämpningsområde 

 

Ett regeringsbeslut kan som tidigare anförts utgöra ett medel genom vilket regeringen 

utövar dess konstitutionella maktbefogenheter i relation till enskilda. Därav borde det 

vara av vikt att utröna vilka regeringsbeslut som kan bli föremål för en rättsprövning. 127 

Skiljelinjen mellan vad som anses vara ett uttalat politiskt beslut som faller under 1:6 

RF och ett förvaltningsbeslut är inte alltid helt tydlig (se ovan 3.1).  

HFD:s initiala åtgärd borde därmed vara att bedöma huruvida det klandrade 

regeringsbeslutet har ett uttalat politiskt inslag, som innebär att beslutet inte kan bli 

föremål för rättsprövning överhuvudtaget då det anses falla inom 1:6 RF eller att det 

inte går att tala om en civil rättighet då beslutet saknar juridisk substans. I RÅ 2009 not. 

186 slog HFD fast att regeringens beslut om att ställa en proposition till riksdagen inte 

kan bli föremål för en rättsprövning. 128  De beslut som faller inom ramen för 

rättsprövningsinstitutet blir därmed mer renodlade förvaltningsbeslut. Även dessa beslut 

anses dock kunna rymma en politisk dimension vilken enligt lagstiftaren motiverar en 

mer begränsad form av överprövning. I motivtexten till ÄRPL betonande 

departementschefen att en konsekvens av att domstolsprövningen inriktas på 

rättsenlighet är att man bör vara försiktig att utsträcka prövningen till att omfatta det 

skönsmässiga handlingsutrymme som lagen ger beslutande myndighet: 129 

Även om domstolsprövningen i fall av detta slag i princip kommer att gälla 

förvaltningsbeslutet i hela dess vidd, ligger det i sakens natur att prövningen sker med 

beaktande av att domstolar inte kan förutsättas göra bedömningar av utpräglat 

skönsmässig eller politisk karaktär. 

Politiska bedömningar, som faller inom regeringens skönsmässiga handlingsutrymme, 

ska därmed inte blir föremål för omprövning. HFD ska i dessa fall enbart göra en 

prövning huruvida regeringen agerat inom ramen för dess skön. 130  

                                                 
127 Begreppsdefinitionen av ett beslut är enligt Ragnemalm att ”det innefattar ett uttalande, varigenom myndigheten 

vill påverka andra förvaltningsorgans eller enskildas handlande”. Se Ragnemalm s. 21.  

128 RÅ 2009 not. 186. Den Romska Delegationen yrkade att HFD skulle upphäva regeringens beslut att ställa en 

proposition till riksdagen och återförvisa ärendet till ansvarigt departement. Detta med hänvisning att ge delegationen 

möjlighet till inflytande i enlighet med artikel 15 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 

HFD avvisade ansökan med motivering att beslutet inte generar rättsverkningar för en enskild. Se 1 § RPL.  

129 Prop. 1987/88:69 s. 24. 

130  Prop. 2005/06:56 s.10. Se nedan 4.1.3 om HFD 2013 ref. 72. Det klandrade regeringsbeslutets politiska 

dimensioner föranledde en mer begränsad rättsprövning.  
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Sammanfattningsvis kan anföras att den första uttalade materiella begränsningen i 1 § 

RPL består av att det klandrade regeringsbeslutet ska innefatta en prövning av den 

enskildes civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1. 131 Den 

andra materiella begränsningen, som inte framkommer av paragrafens ordalydelse, är 

om det i regeringsbeslutet kan återfinnas en politisk dimension, vilken påkallar en mer 

begränsad rättsprövning. Den förstnämnda, i lagtexten uttalande begräsningen, har ett 

tydligt europarättsligt inslag meden den sistnämnda enligt min mening bör ses i skenet 

av den konstitutionella kontexten i form av relationen mellan lagstiftaren och 

domstolarna. 

3.2.3 Det kassatoriska förfarandet 

 
En rättsföljd i form av upphävande kan i rättsprövningssammanhang generera vissa 

komplikationer att hänföra till den konstitutionella kontexten. Något som enligt min 

mening bör föranleda en diskussion huruvida rättsprövningsinstitutet till fullo kan 

anses leva upp till kravet på ett effektivt inhemskt rättsmedel enligt artikel 13.  

 

Inom ramen för ett ordinärt överklagande är besvärsinstansen inte alltid hänvisad till att 

upphäva det klandrade förvaltningsbeslutet utan har i många fall getts möjlighet att 

ändra eller sätta ett nytt gynnande beslut i dess ställe. 132 Lagstiftaren har varit tydlig 

med att vid en rättsprövning kan det endast bli tal om en kassatorisk prövning. 133 HFD 

ska enligt 7 § RPL upphäva regeringsbeslutet om beslutet strider mot någon rättsregel 

och om det behövs återförvisa ärendet till regeringen.134 I sammanhanget betyder det 

att det erfordras ett nytt regeringsbeslut som ska ersätta det upphävda . 135  Ett 

kassatoriskt förfarande innebär därmed att HFD, likt vid ett kommunalbesvär enligt 

10:8 3 st. KomL, endast kan fastställa eller upphäva regeringsbeslutet. I det senare 

fallet genom att bifalla sökandens ansökan. Om beslutet upphävs helt eller delvis får ett 

annat beslut följaktligen inte sättas i dess ställe. Om HFD finner att det är uppenbart att 

felet saknar betydelse för avgörandet kan HFD avstå från att upphäva beslutet.  136  

                                                 
131 Uppsatsen kommer hädanefter enbart beröra den enskildes rättigheter.  

132 Strömberg och Lundell s. 226.  

133 Prop. 1987/88:69 s. 25. 

134 Den tvingande regleringen syftar till att garantera rätten till domstolsprövning. Se Warnling – Nerep (2015) s. 183. 

Jfr 37 b § FPL och regleringen kring resningsinstitutet. Se ovan 2.2. 

135 Ragnemalm s. 208.  

136 Prop. 1987/88:69 s. 25. Felet kan vara både processuellt och materiellt. Se Ragnemalm s. 207. Se även RÅ 2006 

not 112 om att delvis upphäva ett klandrat regeringsbeslut.  
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Kassation vid en rättsprövning är relativt ovanligt. Under åren 2010-2014 avgjordes 

163 mål och i 8 av dessa upphävdes det klandrade regeringsbeslutet . 137 Det borde likt 

vad Warnling-  Nerep anför i huvudsak kunna förklaras med att målen anhängiggörs i 

HFD utan krav på prövningstillstånd och att flertalet mål som blir föremål för 

rättsprövning därmed kan ses som ”bagatellartade”. 138 När det gäller mål som berör 

regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB kan det enligt min bedömning ha 

sin förklaring i att regeringsbesluten som regel är väl underbyggda, i enlighet med de 

krav på miljökonsekvensbeskrivningar som uppställs i 6:1 1 st. MB. Den 

intresseavvägning som regeringen företagit kan ha utfallit till den enskildes nackdel 

men HFD kan göra den bedömningen att beslutet i sig är inte är rättsstrid igt.  

  

Vid utformningen av ÄRPL riktades viss kritik mot det kassatoriska förfarandet med 

innebörden att om HFD skulle återförvisa ärendet till regeringen för att meddela ett nytt 

beslut i det upphävda beslutets ställe ”(...) bör finnas en garanti för att så sker”. 139 

Departementschefen uttalade att en återförvisning ger en garanti för att det nya beslutet 

kommer tillstånd ” samtidigt klargörs att den som har rätt att få t.ex. ett upphävt 

avslagsbeslut ersatt med ett gynnande beslut (kurs. tillagd) inte behöver göra en ny 

ansökan”.140 Frågan är vilken vikt som kan tillskrivas uttalandet när det är regeringens 

beslut som är föremål för rättsprövning mot bakgrund av uttalandet vid införandet av 

ÄRPL att ”domstolar inte kan förutsättas göra bedömningar av utpräglat skönsmässig 

eller politisk karaktär” (se ovan 3.2.2). 141  Enligt min bedömning borde 

departementschefens uttalande inte kunna appliceras på en prövning mot RPL då det 

inte finns något lagstöd för att HFD ska kunna beordra regeringen att fatta ett nytt 

gynnande beslut efter en återförvisning enligt 7 § RPL. Warnling – Nerep menar att det 

väsentliga i sammanhanget är att den enskilde ges rätt till en kvalitativ 

domstolsprövning och att rättsprövningens effektivitet rimligtvis inte bör mätas i 

antalet upphävda fall. Kassation utgör vidare en mycket stark uppmaning till regeringen 

att ersätta det kasserade beslutet med ett rättsenligt sådant enligt författaren. 142
   

                                                 
137 95 % av de klandrade regeringsbesluten fastställdes. Se statistik i Warnling- Nerep (2015) s. 223. 

138 Warnling -Nerep (2015) s. 187. Prövningstillstånd ska enligt 36 § 1 p. FPL meddelas om det är av vikt för ledning 

av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller vid kammarrättens domvilla 

enligt p. 2 .  

139 Prop. 1987/88:69 s. 23. Det framgår inte av motivtexten vilket remissorgan som gav uttryck för denna kritik. 

140 Prop. 1987/88:69 s. 25. 

141 Prop. 1987/88:69 s. 24. 

142 Warnling- Nerep (2015) s. 221 f. Dock med hänvisning till HFD 2011 ref.10 och HFD 2013 ref. 72, vilka enligt  

författaren kan indikera att viljan till efterrättelse i samband med en återförvisning i vissa fall kan vara svag.  
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Det kan inte anses finnas något egenvärde i att HFD upphäver ett regeringsbeslut men 

min enligt bedömning kan det uppstå vissa problem när beslutande myndighet är rikets 

näst högsta politiska organ. Se nedan i 4.1.2 och 4.1.3 om den långdragna processen 

kring Jehovas vittnes ansökan om statsbidrag för trossamfund. HFD har, som anfördes 

ovan i avsnitt 1.2, upphävt regeringens avslagsbeslut vid två skilda rättsprövningar, 

HFD 2011 ref. 10 och HFD 2013 ref. 72. 143 Avgörandena måste enligt min mening 

aktualisera frågan om rättsprövningsinstitutet uppfyller kraven avseende den enskildes 

rätt till prövning inom skälig tid enligt artikel 6.1 (se nedan 4.1).144 

 

Vilken betydelse som problematiken tillmäts borde vara beroende på hur bedömaren 

ser på syftet med rättsprövningsinstitutet. Den som likt  Warnling-  Nerep anser att 

rättsprövningens huvudsaliga syfte är att den enskilde ska ges rätt till domstolsprövning 

kanske lägger mindre vikt vid verkan av kassation. Ett synsätt som enligt min mening 

måste anses som något begränsat i skenet av ED:s nya praxis och att tillgängligheten 

till ED har minskat genom Kudla mot Polen.145 Det borde lägga ett större ansvar på 

lagstiftaren att beivra konventionsöverträdelser på nationell nivå genom att 

tillhandahålla den enskilde ett till fullo effektivt rättsmedel.  

 

Sammanfattningsvis kan rättsprövningsinstitutet anses brista i effektivitet i de fall där 

regeringsbeslutet upphävs och ärendet återförvisas till regeringen, som sedan underlåter 

till efterrättelse. Ineffektiviteten kan enligt min mening inte tillskrivas det kassatoriska 

förfarandet som sådant utan till att det i nuläget inte finns några konstitutionella 

påtryckningsmedel, med vilka regeringen kan beordras att fatta ett nytt gynnande beslut 

eller besluta i ärendet inom skälig tid (se nedan 4.2.2). 146 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Inom kommunalrätten talas om ”kommunalt domstolstrots”. Se JO Axbergers kritik i JO 2010/11 s. 574.  

144 Det kassatoriska förfarandet kan inte anses stå i strid med 6.1 avseende den enskildes rätt till domstolsprövning 

genom att HFD:s skyldighet att upphäva ett regeringsbeslut går utöver kraven i 6.1 ( se ovan 2.1.1).  

145 Med ED:s nya praxis avses i sammanhanget ”gottgörelseinstitutet”. Se nedan 4.2.1.  

146 Jag har valt att hänföra problematiken till  konstitutionella påtryckningsmedel. Mot den bakgrunden att det är 

regeringen som är beslutande myndighet, vilket borde påkalla en ändring genom lagstiftning och inte genom HFD:s 

rättstillämpning.  
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4 Rättsprövningsinstitutet och europarätten 

4.1 Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av rättsprövningslagen 

Uppsatsen kommer i detta avsnitt analysera på vilket sätt HFD:s tillämpning av RPL 

fastställer gällande rätt avseende den enskildes rätt till domstolsprövning. Sett i skenet 

av den konstitutionella kontexten genom att det är regeringens beslut som blir föremål 

för överprövning i domstol. De svenska domstolarna har vid en internationell jämförelse 

spelat en tillbakadragen roll när det gäller kontroll av förvaltningen. Något som i 

huvudsak kan tillskrivas förvaltningsmyndigheternas traditionellt sett starka ställning,  

som har manifesterats genom den dualistiska statsförvaltningen med små departement 

och semiautonoma myndigheter samt förbudet mot ministerstyre .
147

 En annan 

förklaringsfaktor är att den tidigare förhärskande principen att ”gå till kungs” minskade 

betydelsen av en domstolsprövning genom att en prövning av en central 

förvaltningsmyndighet eller regeringen i princip fyllde samma funktion. 148
  

Betraktat i skenet av den konstitutionella kontexten kan en förklarning vara att 

lagstiftningen, sedan utvecklandet av välfärdsstaten och genomförandet av demokratin, 

har utgjort det instrument genom vilket de politiska organen styr samhällsutvecklingen.  

149 Ett motsatsförhållande mellan välfärdsstat och rättsstat kan i sammanhanget 

sammanfattas med frågan vem eller vilken som ska stå garant för rättvisan, landets 

politiska ledning eller domstolarna?  I en välfärdsstat uppnås uttalade politiska mål ofta 

genom generellt utformade bestämmelser som avgörs genom majoritetsbeslut. Mot detta 

bör skyddet för medborgarnas grundläggande individuella rättigheter vägas. Det vill 

säga att det sker en intresseavvägning kollektiv kontra individ. Däri kan återfinnas en 

motsättning genom att politiska företrädare, främst för de socialistiska part ierna, kan se 

ett domstolsinflytande som ett hinder mot att genomföra reformer på det sociala 

området. Detta genom att domstolarna ges ett inflytande på frågor som anses falla inom 

den politiska intressesfären.150 

                                                 
147 Reichel s. 309 och Larsson och Bäck s. 175. Förbudet mot ministerstyre går att utläsa 7:3 1 st. RF e contrario.  

148 Warnling- Nerep m.fl. s. 119. Det var först vid revideringen av RF år 2010 som förvaltning och rättsskipning 

tilldelades skilda kapitel. Redan vid införandet av 1974 års RF var frågan uppe för diskussion. Grundlagsberedningen 

anförde att det var förenat med vissa svårigheter att dra gränsen mellan förvaltning och rättsskipning och att det 

därmed var lämpligt att samla reglerna i ett kapitel. Se 2009:10/KU19 s. 37. 

149 Bull och Cameron s. 287.  

150 Larsson och Bäck s. 197. Se även seminariet Rättsstat eller välfärdsstat? Stockholm 3 mars 2004. 
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I avsnitt 2.1 anfördes att rättighetsjuridiken fått en starkare ställning genom 

europeiseringen av svensk rätt.151 Något som har skiftat fokus mot mer individbaserade 

rättigheter och därmed sker en förstärkning av domstolarnas roll som garant för en 

efterlevnad av rättighetsskyddet. Till skillnad mot den mer traditionella synen att 

domstolarnas roll är att stämma det politiska instrumentet om det uppstår ”falska toner” 

vid rättstillämpningen. ED:s praxis sätter upp den yttre ramen för rättsprövningens 

omfattning genom att lagstiftaren valt att ensidigt hänvisa till artikel 6.1 i 1 § RPL . Bull 

och Cameron pekar på att svenska domstolar i många fall har gjort en utökad tolkning 

av svensk rätt i ljuset av artiklarna 6.1 och 13 i enlighet med ED:s praxis.  
 Att jämföra 

med artiklarna 8, 9 och 1 TP1 EKMR där domstolarna har varit mindre benägna att ge 

konventionen en extensiv tolkning. 152 Till detta kan enligt min mening tilläggas att de 

rättigheter som ska skyddas genom de senare artiklarna berör områden som kan anses 

politiskt kontroversiella.
153  

 

Bull och Cameron anför att de svenska domstolarnas tillvägagångssätt skiljer sig åt 

beroende om den problematik som berör EKMR kan få sin lösning genom en tolkning 

av svensk rätt eller om domstolen har att slå fast att den svenska lagen är att anse som 

konventionsstridig. När det gäller det förstnämnda fallet menar författarna att 

domstolarna inte har några problem att tillerkänna EKMR en betydande påverkan och i 

många fall göra en extensiv tolkning. I det senare fallet kan domstolen istället falla 

tillbaka på ett ”klart stöd test” för att kunna slå fast att den svenska lagen inte kan 

tillämpas.154 Ett välkänt exempel av ett avgörande där testet ”klart stöd” tillämpades är 

NJA 2010 s.168 om förbudet mot dubbelbestraffning enligt artikel 4 TP7 EKMR. 

Majoriteten ansåg att det saknades klart stöd i ED:s praxis efter Sergey Zolotukhin mot 

Ryssland, som ansågs överspelat, för att generellt underkänna det svenska systemet 

med två förfaranden i form av skattetillägg och brottspåföljd för oriktiga uppgifter i 

skatteförfarandet.155 

                                                 
151 Åhman s. 14. 

152 Bull och Cameron s. 278.  

153 I Sverige har ED: s tolkning av artikel 1 TP1 varit föremål för politiska diskussioner. I Bodén mot Sverige, p 28 

anförde regeringen att ED: s utslag i Sporrong och Lönnroth mot Sverige innebar en utvidgning av artikel 6 som inte 

kunnat förutspås av konventionsstaterna när dessa ratificerade konventionen.  

154 Bull och Cameron s. 279.  

155 NJA 2010 s. 168 pp. 34 och 38. Se Lucky Dev mot Sverige, p 19. Se även Mål C-617/10 Åkerberg - Fransson, p 

49. EUD slog fast att ”klart stöd testet” inte får tillämpas om kränkningen framgår av RS då det skulle få till följd att 

nationella domstolar inte skulle kunna göra en fullständig bedömning av den nationella bestämmelsens  

överensstämmelse med RS.  
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4.1.1 Frågan om regeringsbeslutet prövbarhet 

 

Lagstiftaren har som tidigare anförts valt att avgöra omfattningen av RPL:s 

tillämpningsområde genom att anknyta till artikel 6.1. HFD:s bedömning huruvida ett 

regeringsbeslut innefattar en prövning av den enskildas civila rättigheter genom en 

tolkning av ED:s praxis kan innebära att domstolen utvidgar  RPL:s tillämpningsområde. 

En utvidgning som sker i form av en konventionskonform tolkning borde enligt min 

bedömning vara förenligt med HFD:s uppdrag inom ramen för rättsprövningsinstitutet. I 

de fall där avgörandet kan anses stå i strid med lagstiftarens intentioner vid 

utformningen av RPL borde av det kassatoriska förfarandet förta den konstitutionella 

verkan av HFD:s ”domstolsaktivism” (se ovan 3.2.3).  

 

Hur extensiv kan HFD vara i dess tolkning av RPL:s tillämpningsområde i skenet av 

föreställningen att svenska domstolars uppgift är att skipa rätt, inte skapa rätt (se ovan 

3.1). HFD:s ordförande Mats Melin menar att RPL ”går långt i sin trohet till 

Europakonventionen” genom att direkt hänvisa till artikel 6.1 Melin anförde, med 

hänvisning till HFD 2011 ref. 22, att HFD tillämpat artikel 6.1 generöst till förmån för 

den enskilde.156  

 

HFD 2011 ref. 22 berörde frågan om en ansökan om villkorlig frigivning, för X som av 

Internationella tribunalen för Rwanda befunnits skyldig för medhjälp till folkmord och 

dömts till åtta års fängelse, skulle prövas enligt 11 § 3 st. tribunallagen eller 26:6 1 st. 

BrB. 157 Sökanden yrkade att regeringsbeslutet skulle upphävas för att beslutet stod i 

strid med brottsbalkens regler kring villkorlig frigivning. HFD anförde att för att 

regeringsbeslutet ska kunna bli föremål för rättsprövning krävs att sökandens anspråk, 

att bli villkorligt frigiven efter två tredjedelar av strafftiden, är att anse som en civil 

rättighet (se ovan 2.1.1). 158
   

                                                 
156 Melin i SvJT 2014 s. 576. 

157 Prop. 1995/96:48 s. 14 ff. Skillnaden består i att enligt 11 § 3 st. tribunallagen ska regeringen fatta sitt beslut efter 

att Rwandatribunalen beretts tillfälle att yttra sig. I 26:6 BrB är huvudregeln att rätten inträder när den dömde avtjänat  

två tredjedelar av ett tidsbestämt straff, om det inte finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning. Att tribunalen ges  

ett fortsatt inflytande över straffen genom rätten att yttra är motiverat att den bäst känner till omständigheterna kring 

gärningen och att tribunalen ansvarar för att praxis ska vara enhetlig. Se HFD 2011 ref.22.  
158 Frågan om villkorlig frigivning enligt BrB faller under det straffrättsliga området och borde därmed inte ses som 

en civil rättighet i sig. ED har i bland annat Pudas mot Sverige, pp 35 och 37 slagit fast att offentligrättsliga inslag 

inte exkluderar att det kan röra sig om en civil rättighet. Det går enligt ED inte en tydlig skiljelinje mellan 

offentligrätt och civilrätt då begreppet civila rättigheter ska tolkas konventionsautonomt (se ovan 2.1.1). 
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HFD anförde att en överprövning ska kunna ske i domstol alltmer kommit att uppfattas 

som en viktig rättsstatlig princip och av hänsyn till den vikt som fästs vid rätten till 

domstolsprövning bör de slag av beslut som kan bli föremål för rättsprövning inte ges 

en restriktiv avgränsning: 

   Ett beslut bör anses vara av det slaget att det rör civila rättigheter eller  

   skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning  

ED hade vid tidpunkt för avgörandet (2011) inte tagit ställning till de omständigheter 

som förelåg i det aktuella målet. HFD hänvisade till praxis från ED som inte direkt 

berör frågan om villkorlig frigivning utan som enligt min bedömning mer handlar om 

generella regler kring intagnas rättigheter. 159  HFD slog, på grundval av nämnda 

avgöranden, fast att sökandens anspråk måste anses vara av sådant slag som avses i 1 § 

RPL. Warnling-  Nerep pekar på att anknytningen till artikel 6.1 kan vidga omfattningen 

av en rättsprövning på ett oväntat sätt .160 Danelius menar att HFD genom avgörandet 

har etablerat en allmän princip genom att ett beslut bör anses beröra civila rättigheter 

om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.161 Det kanske kan liknas vid en 

negativ definition av begreppet civila rättigheter. Allt som inte klart kan uteslutas anses 

utgöra en civil rättighet. Ragnemalm ställer sig kritisk till domen och anför att HFD:s 

utslag är ”ett radikalt steg i riktning mot en uppluckring av kriteriet civil rättighet” som 

enligt Ragnemalm kan resultera i att alla regeringsbeslut kan anses röra civila 

rättigheter, om det saknas klart stöd för att kunna hävda motsatsen . 162  

 

Ragnemalm måste enligt min bedömning anses ha visst fog för sin kritik. Rättsprövning 

är en begränsad form av överprövning och ett upprättande av presumtionsregel kan 

anses problematisk i skenet av vikten av en enhetlig rättstillämpning från HFD:s sida. 

Det hade enligt min mening varit önskvärt om HFD närmare hade berört varför 

domstolen inte ansåg att det fanns klart stöd för en annan bedömning i det aktuella 

målet, utöver rätten till domstolsprövning. Ska stödet övervägande kunna härledas ur 

ED:s praxis och/eller i nationell rättslig reglering? Detta för att exemplifiera vad som 

konstituerar ett klart stöd vid en rättsprövning att jämföra med i straffrättsliga 

sammanhang (se ovan 4.1).  

                                                 
159 Enea mot Italien berörde frågan om särskilda restriktioner som till exempel att begränsa den intagnes besök. I 

Boulois mot Luxemburg slog ED fast att artikel 6.1 inte är tillämplig avseende ett klagomål över att permission inte 

beviljats. Huruvida villkorlig frigivning ska anses utgöra en civil rättighet berördes inte explicit i nämnda mål.  

160 Warnling- Nerep (2015) s. 206 f. 

161 Danelius s. 174. 

162 Ragnemalm s. 204 f.  
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I HFD 2011 ref. 22 ställdes saken inte på sin spets då HFD fastställde regeringens 

beslut, att följa tribunalens ställningstagande, med motivering att det inte förelåg några 

formfel och att beslutet inte stod i strid med den rättsregel som sökanden angav eller 

någon annan rättsregel.163 Det återstår att se vilken inverkan som presumtionsregeln 

kommer att ha på HFD:s fortsatta rättstillämpning vid en rättsprövning. I HFD 2011 

ref. 22 var det den enskildes rätt till domstolsprövning som enligt min bedömning 

motiverade HFD att företa en rättsprövning, inte att regeringsbeslutet med önskvärd 

tydlighet innefattade en prövning av den enskildas civila rättigheter i sig. Något som 

tydligt borde påvisa europarättens påverkan på HFD:s tillämpning av RPL.  

 

4.1.2 Statligt bidrag till trossamfund. En förmån eller en civil rättighet? 

 

Den första materiella begränsningen är, som anfördes ovan i 3.2.2 , att det klandrade 

regeringsbeslutet innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 

6.1. Det sker därmed en kvalificering mot begreppet civila rättigheter i enlighet med 

ED:s praxis, som därigenom blir normerande för RPL:s tillämpningsområde. Warnling-

Nerep menar att begreppet numera fungerar som en vattendelare som avgör huruvida 

ett regeringsbeslut kan bli föremål för rättsprövning eller inte. 164
  Danelius pekar på att 

begreppet tidigare inneburit vissa svårigheter för svenskt vidkommande genom att en 

domstolsprövning av förvaltningsärenden där regeringen var enda eller sista instans i 

princip var utesluten (se ovan 2.2).165  

 

Frågan huruvida statliga bidrag faller under begreppet civila rättigheter är ett område 

som har varit föremål för diskussion i Sverige (se ovan 2.1.1). ED måste nu ha a nsetts 

slagit fast att statliga bidrag under vissa förutsättningar kan anses utgöra en civil 

rättighet. En förutsättning är att den inhemska lagen ger en rätt till ett bidrag och att det 

inte är fråga om en rent skönsmässig bedömning. Därutöver att det inte rör sig om en 

ensidig prestation från det allmänna utan att den enskilde lämnat någon form av bidrag 

i annan form än av allmänna skatter. Till exempel vissa avgiftsbaserade förmåner. 166
   

                                                 
163 Rwandatribunalen motsatte sig en villkorlig frigivning vid två tredjedelar av strafftiden.  

164 Warnling-Nerep (2015) s. 203.  

165  Danelius s. 173 f. Problematiken bör enligt min mening även kunna ses mot bakgrund av den traditionella 

uppdelningen mellan offentligrätt och civilrätt som kodifieras i 8:2 RF och 8:3 RF. Se ovan 2.2.  

166  Feldbrugge mot Nederländerna och Deumeland mot Tyskland. Salesi mot Italien och Schuler-Zraggen mot  

Schwiez befäste praxis. Se även Döry mot Sverige, p 36. Se även NJA 1994 s. 657. RÅ 2004 ref. 122.  
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Statliga bidrag var undantagna från rättsprövning enligt ÄRPL då prövningen var 

begränsad till betungande offentligrätt och statliga bidrag har betraktats som gynnande 

förvaltningsbeslut (se ovan 2.2).167 Därtill kommer ett traditionellt synsätt att när staten 

är givaren ska regeringen ges det sista ordet. En domstolsprövning har av det skälet inte 

ansetts lämplig.
168 Problematiken borde kunna hänföras till att regeringens prövning, 

huruvida en sökande ska beviljas ett statligt bidrag som oftast innefattar tydliga 

politiska inslag då det innebär en fördelning av skattemedel och en vidare bedömning 

av samhällsnyttan. Det kan enligt min mening därmed inte anses finnas någon självklar 

juridisk rätt att erhålla statliga bidrag. En tillämpning av 1 § RPL förutsätter som 

anförts ovan i avsnitt 3.2.2 att det finns en civil rättighet i grunden. 

 

I sitt remissyttrande till Fri- och rättighetskommitténs förslag att permanenta ÄRPL år 

1995 anförde HFD att det fanns anledning att anta att begreppet civila rättigheter, i den 

mening som avses i artikel 6.1, sträcker sig betydligt längre än 8:3 RF och att begreppet 

även innefattar en rätt till statliga bidrag.
169  Regeringen ville inte ta ställning till 

huruvida statliga bidrag (inom till exempel jordbrukets område) föll inom artikel 6.1 

med hänvisning till att ED inte hade haft frågan uppe för prövning:170 

 

På grund av den utvidgning som ständigt sker av begreppets innehåll, är det inte 

någonsin möjligt att definitivt ta ställning till om vår lagstiftning helt och hållet 

uppfyller konventionens krav på rätt till domstolsprövning. En utvidgning av 

rättsprövningslagens tillämpningsområde kräver noggranna överväganden (...) 

 

Sverige har blivit stämd inför ED både innan och efter år 1995 i mål som borde kunna 

utgöra grund för ED:s tolkning av i vilken mån statliga bidrag ska betraktats som en 

civil rättighet. ED:s bedömning har som regel koncentrerats till omfattningen av den 

beslutande myndighetens skönsmässiga handlingsutrymme inom ramen för nationell 

rättslig reglering. Nedan följer en kortare redovisning av några av de aktuella 

rättsfallen. 171 

                                                 
167 Prop. 1987/88.69 s. 35 och prop. 1995:96:133 s. 11. 

168 Warnling- Nerep (2015) s. 209. 

169 Prop. 1995:96:133 s. 10. Se RÅ 1995 ref. 58. Frågan i målet gällde vissa statliga bidrag till jordbrukare. HFD 

anförde, med hänvisning till HD:s uttalande i NJA 1994 s. 657, att det fanns indikationer på att rätten till bidragen 

kan falla inom artikel 6.1 men att några säkra uttalanden inte kunde göras för tillfället. HFD avgjorde målet efter att 

HD avvisat ärendet på grund av bristande behörighet för allmän domstol. 

170 Prop. 1995:96:133 s. 11 f.  

171 Redovisningen omfattar endast mål där Sverige har varit part. Se artikel 46.1 EKMR. 
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I Pudas mot Sverige hade klagandens trafiktillstånd återkallats av Länsstyrelsen. 

Regeringen anförde att trafiktillståndet inte var att anse som en rättighet då det enbart 

gällde tillsvidare.
172 ED hade därmed att ta ställning till om det enligt svensk rätt fanns 

en rätt att inneha ett trafiktillstånd (se ovan 2.1.1). ED uttalade att administrativa 

tillstånd delvis bygger på en skönsmässig bedömning av nödvändigheten för den 

aktuella tjänsten och att tillståndsmyndigheten därmed har ett visst skönsmässigt 

utrymme men att det följer av rättsliga och administrativa principer att myndighetens 

skön inte är obegränsat.173
 

 

I Skärby mot Sverige hade klaganden inte blivit beviljad dispens från en byggnadsplan. 

Regeringen anförde att det inte förelåg en seriös och reell tvist då svensk rätt inte 

medger byggnation utan ett erforderligt tillstånd. Vidare att byggnadsnämnden har ett 

betydande handlingsutrymme att pröva om avvikelser från byggnadsplanen kan tillåtas.  

ED slog fast att byggnadsnämndens skönsmässiga handlingsutrymme inte är obegränsat 

utan att nämnden är bunden av rättsliga och administrativa principer.174 

 

Det finns även senare praxis som kan vara relevant för frågeställningen. I Mendel mot 

Sverige hade ED att ta ställning till om klaganden hade förvägrats rätt till 

domstolsprövning vid en indragning av klagandens aktivitetsstöd. Regeringen anförde 

att artikel 6.1 inte var tillämplig då aktivitetsstöd inte är en civil rättighet.175 Regeringen 

pekade på att utformningen av den rättsliga regleringen var sådan att det inte går att 

utläsa tydliga och fastställda kriterier.176  Enligt ED kan en oinskränkt beslutanderätt 

eller ett stort utrymme för skönsmässig bedömning indikera att det inte existerar en 

nationell rättighet.177 Rättigheten måste därmed enligt ED vara tydligt identifierbar för 

myndigheter och domstolar .178  

 

                                                 
172 Pudas mot Sverige, p 33. 

173 Pudas mot Sverige, p 34. 

174 Skärby mot Sverige, p  28. Liknade omständigheter förelåg även i Mats Jacobsson mot Sverige, p 34.  Se även Tre 

Traktörer mot Sverige, p 43. 

175  Mendel mot Sverige, p 31. Regeringen anförde att införandet av olika arbetsmarknadspolitiska åt gärder görs 

beroende av läget på arbetsmarknaden och att den arbetslöse inte har någon rätt att bli tilldelad en plats eller kvarstå i 

ett arbetsmarknadsprogram.  

176 Mendel mot Sverige, p 32. Förordningen om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 2000:634).  

177 Mendel mot Sverige, p 44. 

178 Mendel mot Sverige, p 45. 
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Är ED:s bedömningsgrund alltid helt oproblematisk i enskilda fall? ED:s bedömningar 

är relativt kasuistiska , präglade av omständigheterna i det aktuella fallet, vilket gör att 

det ibland kan vara förenat med vissa svårigheter att utläsa om domstolen vill etablera 

en allmän princip och i vilka situationer som avgörandet i sådant fall kan anses vara 

tillämpligt. 179  

 

Om det kan anses återfinnas en allmän princip i ovanstående praxis borde den enligt 

min bedömning vara att ju mer detaljerad en lag eller annan författningen är desto 

mindre skönsmässigt utrymme för beslutande myndighet. Vilket kan indikera att det 

återfinns en erkänd rättighet i nationell lagstiftning. Det skönsmässiga inslaget borde i 

princip aldrig vara obegränsat utan det handlar i det flesta fall om gradskillnader. I det 

fall myndighetens skönsmässiga handlingsutrymme är att anse som betydande borde 

det enligt min mening gå att finna argument för att det istället rör sig om en förmån (se 

nedan 4.1.3). 

 

I HFD 2011 ref. 10 tog HFD slutligen ställning i frågan huruvida statliga bidrag är att 

anse som en förmån eller en rättighet.180 Jehovas vittnen ansökte i augusti 2007 om att 

bli beviljat statsbidrag till trossamfund. Regeringen avslog trossamfundets initiala 

ansökan och efter en företagen omprövning. 181  Avslagsbeslutet motiverades med att 

regeringen vid en samlad bedömning fann att Jehovas vittnen inte uppfyllde kraven i 3 

§ 1 p. LST.182 Jehovas vittnen ansökte om en rättsprövning och yrkade på att HFD 

skulle förklara att beslutet var olagligt. Regeringen anförde i sitt yttrande att HFD 

skulle avvisa Jehovas vittnes ansökan med motivering att LST, enligt regeringens 

mening, inte ger någon rätt till statsbidrag. Enligt regeringen faller ärendet därmed 

utom RPL:s tillämpningsområde då beslutet inte innefattar någon prövning av Jehovas 

vittnes civila rättigheter enligt artikel 6.1. 183  

                                                 
179 SOU 2010:87 s. 142 f. 

180 Warnling-Nerep pekar på avgörandet som en viktig förändring mellan ÄRPL och RPL. Se Warnling - Nerep 

(2015) s. 204. 

181 Regeringens (Kulturdepartementet) beslut den 10 december 2009, Ku2009/1665/KT, avseende omprövning av 

beslut om statsbidrag.  

182 Enligt 1 p. villkoras statsbidraget genom att uppställa ett krav på att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och 

stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. I 2 p. uppställs krav på att trossamfundet är stabilt och 

har en egen livskraft. I Jehovas vittnes fall har 2 p. inte varit föremål för diskussion.  

183 HFD hade genom ett beslut berett regeringen tillfälle att yttra sig i målet. HFD avslog Jehovas vittnes yrkande om 

en muntlig förhandlig. Se 6 § RPL. Se även ovan 3.2.1 om rätten till muntlig förhandling vid en rättsprövning.  
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HFD ansåg att det rörde sig om en reell och seriös tvist och att tvisten gällde en 

rättighet med grund i den nationella rätten (se ovan 2.1.1). HFD hade därefter att ta 

ställning till huruvida statsbidraget var en rättighet eller förmån. HFD anförde att rätten 

till statsbidrag är lagreglerad och att det därmed inte är fråga om en rent skönsmässig  

bedömning från regeringens sida.184 Huvudregeln måste enligt HFD därmed bestå i att 

alla trossamfund har rätt till stöd om inte undantaget i 3 § aktualiseras. 185 HFD slog fast 

att regeringsbeslutet innefattade en prövning av den enskildes civila rättigheter. 

Beslutet upphävdes på grund av ett formfel. HFD anförde att det inte gick att utläsa i 

besluten eller yttrandet vad regeringen grundat sitt ställningstagande på och beslutet 

därmed var rättsstridigt med hänvisning till objektivitetsprincipen i 1:9 RF. 186 

 

Frågan i HFD 2011 ref. 10 blir därmed, i skenet av ED:s praxis, hur stort regeringens 

skönsmässiga handlingsutrymme är att avgöra huruvida ett trossamfund bidrar till att 

upprätthålla och stärka samhällets  grundläggande värderingar. Riksdagen har delegerat 

beslutanderätten till regeringen enligt 4 § 1 st. LST . Ordalydelsen av 3 § 1 p. LST ger 

ingen vägledning utan en bedömning bör ske enligt lagens förarbete. Åhman pekar på 

att europeiseringen av svensk rätt har medfört att förarbeten har minskat i betydelse men 

att de trots detta är informativa och påvisar lagstiftarens subjektiva syfte med en viss 

reglering. 187 Genom en ändamålstolkning av 3 § 1 p. LST har regeringen enligt min 

bedömning getts ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme, med beaktande av 

lagens förarbete och 1:9 RF, att bedöma huruvida trossamfundet lever upp till kraven. 

Vad som anses innefattas i begreppet grundläggande värderingar i ett demokratiskt 

samhälle borde enligt min mening uteslutande vara en politisk bedömningsfråga och att 

beslutet därmed saknar juridisk substans. Regeringsbeslutet borde därmed inte blivit  

föremål för en rättsprövning då det följaktligen rör sig om en förmån. Därutöver kan det 

ifrågasättas om kravet på att det inte ska röra sig om en ensidig prestation från det 

allmännas sida är uppfyllt när det gäller bidrag till trossamfund. Syftet enligt 2 § LST är 

att samfundet med hjälp av stödet ska bedriva religiös verksamhet i form av gudstjänst 

och själavård, vilka inte utgör ekonomiska motprestationer.  

                                                 
184 I domen hänvisades till Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 u. s. 141 och där angivna rättsfall.   I 

den 5:e upplagan återfinns uppräkningen på s. 164 f.  

185 I målet berördes inte frågan huruvida Jehovas vittne uppfyllde kraven i 3 § 1 p. LST. HFD kom istället att pröva 

regeringens rättstillämpning av 3 § LST två år senare i HFD 2013 ref. 72. Se nedan 4.1.3.  

186 Prop. 1987/88:69 s. 23. Regeringen är inte skyldig att följa 20 § FL. Det följer av 1 § FL att lagen är tillämplig på 

förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Regeringen är till skillnad mot riksdagen underställd 1:9 RF 

när regeringen uppträder som högsta myndighet i förvaltningsorganisationen. Se Hirschfeldt i Eka m.fl. s. 42.  

187 Åhman s. 90.  



40 

 

Sammanfattningsvis kan det gå att finna argument för att lägga ED:s utslag som grund 

för ett avgörande i vissa avseenden kan vara ett trubbigt verktyg för ”att stämma det 

politiska instrumentet” i form av ändrad rättstillämpning genom praxis. 188  HFD:s 

avgörande tydliggör därmed enligt min mening ett av de problem som kan uppstå vid 

tolkning av ED:s praxis. HFD 2011 ref. 10 påvisar i alla avseende europarättens 

inflytande på HFD:s tillämpning av RPL mot den bakgrunden att HFD valde att luta sig 

mot ED:s generella hållning att statliga bidrag kan falla inom artikel 6.1 

tillämpningsområde, om det kan anses finnas en sådan rätt i den nationella lagen. 

Noterbart är att avgörandet kom bara ca sju veckor innan HFD 2011 ref. 22 där HFD 

uppställde en allmän princip genom att ett regeringsbeslut bör anses beröra civila 

rättigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning (se ovan 4.1.1).  

4.1.3 Politik eller juridik? 

 

Om HFD finner att regeringsbeslutet innefattar en prövning av den sökandens civila 

rättigheter är nästa steg att domstolen företar en sakprövning. Det är detta moment i 

rättsprövningsförfarandet som enligt min mening kan anses vara det mest politiskt 

känsliga genom att HFD ska bedöma rättsenligheten av det klandrade regeringsbeslutet. 

I den mån en rättsregel ger regeringen ett visst handlingsutrymme ska HFD inte göra en 

omprövning av regeringens bakomliggande skönsmässiga eller politiska bedömningar 

(se ovan 3.2.2). Prövningen ska i dessa fall enbart innefatta en bedömning huruvida 

regeringsbeslutet faller inom ramen för regeringens handlingsutrymme.  

 

I HFD 2011 ref. 10 slog HFD fast att statsbidrag till trossamfund är att anse som en 

civil rättighet (se ovan 4.1.2). Regeringen avslog genom sitt beslut per den 16 maj 2012 

återigen Jehovas vittnes ansökan. Regeringen motiverade avslagsbeslutet med att 

trossamfundet inte bidrog till att upprätthålla för samhället grundläggande värderingar 

genom uppmaningen till anhängarna att inte rösta i allmänna val. 189 Prövningen i HFD 

2013 ref. 72 kom att företas sex år efter att Jehovas vittnen lämnat in sin initiala 

ansökan om statsbidrag.190 

                                                 
188 De i HFD 2011 ref. 10 angivna rättsfallen rörde sig bland annat om trafiktillstånd, byggnadstillstånd och dispens 

från en byggnadsplan. Se Danelius s. 164 f. Att jämföra med statsbidrag till stöd för religiös verksamhet.  

189 Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 16 maj 2012, S2011/2684/PBB, avseende omprövning av beslut om 

statsbidrag - förnyad prövning efter beslut av Högsta förvaltningsdomstolen.  

190 Att det blev en andra rättsprövning beror på att HFD inte återförvisade ärendet till regeringen med stöd av 7 § 

RPL i HFD 2011 ref. 10 utan trossamfundet fick lämna in en förnyad ansökan.  
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Sakprövningen kom att företas genom att HFD prövade regeringsbeslutet mot artikel 9 

EKMR. Regeringen angav att religionsfriheten inte ensam kan anses kunna motivera en 

rätt till statsbidrag. 191 HFD anförde att den allmänna rösträtten är en rättighet och inte 

en skyldighet. HFD slog fast att 3 § LST inte kan ges den innebörden: 

 

(...) att ett samfund, vars religiösa lära innebär att dess medlemmar uppmanas avstå från  

att delta i allmänna val, utan att för den skull motarbeta det demokratiska styrelseskicket,  

inte kan anses uppfylla kravet för rätt till statsbidrag 

 

Regeringen hade därmed agerat utom ramen av det skönsmässiga handlingsutrymmet 

enligt HFD. Rättsföljden blev att HFD upphävde regeringsbeslutet med motivering att 

beslutet saknade stöd i lag och återförvisade ärendet till regeringen för efterrättelse med 

stöd av 7 § RPL. 

 

HFD:s bedömning av beslutets rättsenlighet kom att inriktas på huruvida 3 § 1 p. LST 

gav uttryck för regeringens tolkning. Paragrafens ordalydelse ger som tidigare anförts 

ingen vägledning för bedömningen av vad som kan anses innefattas i begreppet 

grundläggande värderingar (se ovan 4.1.2). I motivtexten anges att kraven ska vara av 

formell natur ”men det bör också ske en prövning av hur trossamfundet förhåller sig till 

samhällets grundläggande värderingar”. 192  Den allmänna rösträtten omnämns inte 

explicit i motivtexten. Lagstiftaren anförde dock att det är berättigat att kräva att de 

”betjänade deltar i samhällslivet. 193 Det måste enligt min mening vara något oklart om 

att rösta i allmänna val innebär att delta i samhällslivet i den mening regeringen angav.  

 

HFD meddelade sin dom den 8 november 2013. Nämnden för statligt stöd till 

trossamfund (SST) föreslog i sitt remissyttrande per den 2 juni 2014 att regeringen inte  

skulle bifalla Jehovas vittnes ansökan om statsbidrag. 194 Kritiken från SST är att anse 

som omfattande. SST anförde bland annat att många regler som tillämpas inom 

trossamfundet står i strid med Barnkonventionen. 195  

                                                 
191 Prop. 1998/99:124 s. 65 f. 

192 Prop. 1998/99:124 s. 63 f. 

193 Prop. 1998/99:124 s. 64. 
194 Regeringen begär som regel in ett remissyttrande från SST.  

195  Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Enligt SST skiljer sig Jehovas vittnen från andra 

trossamfund i synen på sexuella minoriteter genom att samfundets slutenhet och hänvisningen till den teokratiska 

läran inte ger utrymme för diskussioner kring homosexualitet. SST anförde att enligt Jehovas vittnes trossuppfattning 

är mannen att anse som kvinnans överhuvud. Se s. 10 och 21 i remissyttrandet.  
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Regeringen beslutade i ärendet per den 28 januari 2016. 196  Regeringen avslog ånyo 

Jehovas vittnes ansökan med motivering att Jehovas vittnen inte motsvarar de krav som 

uppställs i 3 § 1 p. LST på att trossamfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de 

grundläggande värderingar som samhället vilar på. Regeringen anförde att Jehovas 

vittnes motstånd mot blodtransfusioner är att anse som ”synnerligen problematiskt när 

det gäller minderåriga” i skenet av Barnkonventionen. 197  

 

I HFD 2013 ref. 72 upphävde HFD det klandrade regeringsbeslutet med hänvisning att 

regeringens tolkning av 3 § 1 p. LST inte hade stöd i lag. Processramen vid en eventuell 

tredje rättsprövning utgörs av parternas yrkande. I det fall HFD finner att 

regeringsbeslutet inte är att anse som rättsstridigt kommer domstolen istället att 

fastställa regeringens beslut, om det inte föreligger några formfel.  

 

Enligt min bedömning påvisar HFD 2013 ref. 72 den problematik som måste anses 

omgärda effektiviteten av rättsprövningsinstitutet. Mot den anförda bakgrunden att det 

inte finns några konstitutionella påtryckningsmedel att tillgå för att beordra regeringen 

till efterrättelse, i vart fall inom skälig tid  (se ovan 3.2.3 och nedan 4.2.2) . Det återfinns 

dock ett inslag av politisk prestige i ärendet genom att HFD gjorde avsteg från det 

traditionella synsättet att när staten är givare ska regeringen ha det sista ordet. Något 

som enligt min mening kan påkalla en viss försiktighet med att dra alltför långtgående 

slutsatser på grundval av regeringens agerande i det aktuella ärendet.  

 

HFD 2013 ref. 72 belyser oavsett europarätten som påverkansfaktor då HFD:s 

avgörande enligt min bedömning inte hade kunna gett samma resultat vid en 

sakprövning mot enbart 2:1 6 p. RF då bestämmelsen endast omfattar ett skydd mot 

inskränkningar vilka syftar till en direkt förföljelse från det allmännas sida. 198 

 

 

                                                 
196 Regeringens (Kulturdepartementet) beslut den 28 januari 2016, Ku2015/00081/D, förnyad prövning av Jehovas  

vittnes ansökan om att bli berättigat till statsbidrag. Regerin gen hänvisade till HFD 2011 ref. 10 i dess 

beslutsmotivering avseende HFD:s ställningstagande att huvudregeln enligt 1 § LST är att alla trossamfund har rätt 

till statligt bidrag under förutsättning att trossamfundet uppfyller kraven i 3 § LST (se ovan 4.1.2).  

197Artikel 9 EKMR är till skillnad mot 2:1 6 p. RF inte absolut. Inskränkningar får enligt artikel 9.2 EKMR dock 

endast ske med stöd i lag och om inskränkningen kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Se Jermsten i Eka 

m.fl. s. 69. HFD företog inte en prövning mot artikel 9 EKMR i HFD 2011 ref. 10.  

198 Warnling- Nerep m.fl. s. 175. 
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4.2 Europarättens krav på inhemska effektiva rättsmedel 

Till svenska inhemska rättsmedel räknas i sammanhanget omprövning, överklagande, 

resning och skadestånd.199 Den enskildes möjlighet till skadestånd genom en ansökan 

hos JK eller hos allmän domstol är ett rättsmedel som enligt ED måste uttömmas enligt  

artikel 35.1 EKMR.200 JK anses inte utgöra ett inhemskt rättsmedel rent generellt då JK 

inte har befogenhet att fatta juridiskt bindande beslut utöver vad som omfattas av statens 

frivilliga skadereglering.201 ED har i praxis slagit fast att även rättsprövningsinstitutet är 

att anse som ett inhemskt rättsmedel.202 

 

En sammanfattning av det aktuella rättsläget avseende de konventionsrättsliga kraven 

på effektiva inhemska rättsmedel borde vara av intresse då ED:s nya praxis uppställer 

ytterligare krav på att de inhemska rättsmedlen ska leva upp till artikel 13. Däribland 

rättsprövningsinstitutet. I avsnitt 3.2.3 anfördes att det finns skäl att argumentera för att 

rättsprövningsinstitutet i vissa avseenden kan anses brista i effektivitet. Mot den anförda 

bakgrunden att det inte finnas några konstitutionella påtryckningsmedel att beordra 

regeringen att meddela nytt gynnande beslut eller att besluta inom skälig tid. Att den 

enskilde inte får sin sak slutligen avgjord inom skälig tid, på grund av långsam 

handläggning, kan utgöra en konventionsöverträdelse av artikel 6.1. 203
  

 

Huvudprincipen är att konventionsöverträdelser ska beivras på nationell nivå. 204 

Principen, som är ett uttryck för subsidiaritetsprincipen,  återfinns bland annat i artikel 

35.1 EKMR, där det stipuleras att ED ska avvisa ett ärende om inte alla de inhemska 

rättsmedel som står klaganden till buds är uttömda. Därutöver i artikel 13 där det 

återfinns ett krav att den vars konventionsrättigheter har kränkts ska ha tillgång till ett 

effektivt inhemskt rättsmedel inför en nationell myndighet . 205 

                                                 
199  Se en redovisning i SOU 2010:87 s. 203 och 206 ff. Rätten till omprövning och resning återfinns i 

förvaltningsrättsliga sammanhang i 27 § FL respektive 37 b § FPL. Regler kring överklagande återfinns primärt i FL 

och FPL. 

200  Mats Eriksson mot Sverige, p 52. Ruminski mot Sverige, p 37. Marinkovic mot Sverige, p 43.  

201 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. ED slog fast i Leander mot Sverige, 

p 66 att JK och JO sammantaget kan utgöra ett inhemskt rättsmedel.  

202 Allan Jacobson (nr 2) mot Sverige, p. 2 b. Fredin II mot Sverige, p 12. Carpelan mot Sverige, p 28.  

203 Se bland annat NJA 2005 s. 462 om brottsmisstankar som inte blivit föremål för domstolsprövning inom skälig 

tid. NJA 2010 s. 363 om långsam handläggning i ett skattemål. Staten befanns skadeståndsskyldig i båda målen.  

204 Se Mendel mot Sverige, p 61. 

205 Klass m.fl. mot Tyskland. Praxis befästes i Silver m.fl. mot Förenade kungariket. Artikel 13 uppställer inget krav 

på ett rättsmedel inför domstol. Administrativa rättsmedel kan anses tillräckliga. Se Danelius s. 539. Jfr artikel 6.1. 
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Artikel 13 har varit som mest aktuell i frågan om en prövning har skett inom skälig tid 

och kan därmed anses utgöra ett skydd mot långsam rättsskipning enligt principen, 

justice delayed is justice denied.206 ED har slagit fast att bedömningen huruvida det har 

förekommit en för långsam handläggning bland annat ska företas genom att ta hänsyn 

till hur många instanser som målet har handlagts i, målets komplexitet samt vad som 

står på spel för klaganden.207 ED har avgränsat konventionsstaternas skyldighet genom 

att enbart en klagande som på rimliga grunder, has an arguable claim, kan påstå sig ha 

fått sina rättigheter kränkta har rätt till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13. 208 

Principen om margin of appreciation ger även konventionsstaterna en viss flexibilitet 

att tillämpa konventionen med beaktande av inhemska förhållanden och traditioner. 209 

 

ED:s avgörande i Kudla mot Polen måste anses aktualisera frågan om effektiviteten av 

de svenska inhemska rättsmedlen . ED anförde att: 

 

Artikel 13 i konventionen skall förstås så, att det i varje konventionsstat måste finnas 

ett effektivt internt rättsmedel, varigenom den som är part i ett mål och som menar att 

kravet på ett avgörande inom skälig tid inte respekterats skall kunna få denna fråga 

prövad och uppnå rättelse om klagomålet befinnes välgrundat 

 
ED slog fast att artikel 13 ger den enskilde rätt till ett inhemskt effektivt rättsmede l för 

att beivra en konventionsöverträdelse av rätten till en prövning inom skälig tid enligt  

artikel 6.1. 210  Ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 ska medge den klagande en 

tillfredställande prövning av sitt klagomål och erhålla rättelse om klagomålet är 

välgrundat. 211 Flera konventionsstater har efter Kudla mot Polen infört en möjlighet för 

enskilda att utkräva skadestånd vid en alltför långdragen rättsskipning. 212  Artikel 13 

uppställer dock inga krav på att gottgörelse behöver ske i form av skadestånd. 213  

                                                 
206 Edlund i SvJT 2001 s. 178. 

207 Se 1 § 2 st. lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Se även SOU 2008:125 s. 424. 

208 ED har enligt Danelius inte närmare definierat vad som kan anses vara rimliga krav . Se Danelius s. 539. 

209 Danelius s. 56. 

210 Kudla mot Polen, p 156. 

211 Kudla mot Polen, p 157. Att ett rättsmedel inte leder till rättelse innebär inte per automatik att rättsmedlet kan 

anses vara ineffektivt. Utgången i ett mål kan istället göras beroende på att klaganden inte kan ange tillräckligt stöd 

för sitt yrkande. Se även Swedish Engine Drivers’ Union mot Sverige, p 50. 

212 Denna möjlighet ska enligt ED finnas redan under pågående process . Se Danelius s. 544.  

213  I RÅ 2006 ref. 43 sänkte HFD sanktionsavgiften i ett mål. Eftergiften motiverades med att den långsamma 

handläggningen kränkte den enskildes rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1. I brottmål kan det bli tal om 

lindrigare påföljd . Se NJA 2003 s. 414. 
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Att en skadeståndsprocess skulle kunna initieras inom ramen för en rättsprövning får 

enligt mening anses som uteslutet med tanke på institutets syfte och frånvaron av 

uttryckligt lagstöd i RPL. Den enskilde är istället hänvisad till att ansöka om skadestånd 

hos JK eller stämma staten för en konventionsöverträdelse inför allmän domstol i en 

parallell process. 214 Enligt min mening kan det kanske liknas vid ett gottgörelseinstitut 

som korresponderar med det konventionsmässiga kravet på gottgörelse . 215  

 

4.2.1 Gottgörelseinstitutet 

 

Den enskildes möjlighet till att rikta ett skadeståndsanspråk mot staten hos JK eller vid 

allmän domstol utgör numera ett inhemskt effektivt rättsmedel som måste uttömmas 

innan ED tar upp ett mål till prövning. JK:s beslut får inte överklagas enligt 15 § 

förordning (1995:1 301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. JK:s 

avslagsbeslut utgör dock inget hinder mot en talan inför allmän domstol.  216 

 

Statens skadeståndsskyldighet vid en konventionsöverträdelse är inte lagreglerad utan 

rättsutvecklingen sker genom HD:s praxis. HD slog fast i NJA 2007 not. 70 att det 

numera som allmän princip gäller att Sverige har en förpliktelse att gottgöra 

överträdelser av Europakonventionen genom en rätt till skadestånd. Om denna 

förpliktelse inte kan uppfyllas genom en tillämpning av nationell skadeståndsrätt, ens 

efter en fördragskonform tolkning, så får förpliktelsen uppfyllas genom att skadestånd 

döms ut utan särskilt lagstöd.  217
 HD anförde i NJA 2007 s. 584 ”att skäl saknas för att 

begränsa principens tillämplighet till överträdelser av artiklarna 5 och 6 EKMR, vilka 

behandlades i de tidigare rättsfallen”. I NJA 2010 s. 363 omnämns Kudla mot Polen och 

HD anför att ED i avgörandet har gett uttryck för att artikel 13 förstärker artikel 6.1. 218 

 

 

                                                 
214 Taleförbudet i 3:7 skadeståndslag (1972:201) (SKL), borde inte uppställa hinder mot en talan mot regeringen i de 

fall där det klandrade regeringsbeslutet har upphävts vid en rättsp rövning.  

215 Jag har valt ge ED:s nya praxis ett samlingsnamn för att underlätta den fortsatta framställningen.  

216 Mendel mot Sverige, p 29. Marinkovic mot Sverige, p 19. 

217 Målet berörde en påstådd konventionsöverträdelse av artikel 5 EKMR. Se även NJA 2005 s. 462 och NJA 2007 s. 

584. Tidigare har ett yrkande om skadestånd för ideell skada inte kunna riktas mot staten då 3:2 2 p. SkL hänvisar till 

2:3 SkL, där det uppställs krav på att vållandet ska vara sanktionerat straffrättsligt och att kränkningen därtill ska vara 

allvarlig. I detta fall en fråga om tjänstefel enligt 20:1 BrB.  

218 NJA 2010 s. 363, p 11. 
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Warnling- Nerep förhåller sig kritisk till vissa av de konsekvenser som HD:s omdaning 

av skadståndsrätten kan medföra i förvaltningsrättsliga sammanhang.  Warnling-  Nerep 

menar att det vore en beklaglig utveckling att enskilda som vill få till en 

domstolsprövning av ett förvaltningsbeslut måste stämma staten inför allmän domstol 

och detta för att staten har brustit i sina förpliktelser enligt artikel 6. Författaren varnar 

för att om den nya ordningen kommer att etableras riskerar det att leda till att de 

allmänna domstolarna kan bli en ”slags reservinstans i förvaltningsmål” och efterlyser 

åtgärder från lagstiftaren .219  

 

Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen förordade en 

lagreglering med motivering att det skulle generera generellt bä ttre förutsättningar att 

uppfylla kravet på effektivitet i den mening som avses i artikel 13 . 220 En fördel med en 

lagreglering av ”gottgörelseinstitutet” vore enligt min mening att enskilda kan 

tillerkännas en lagstadgad rätt till ekonomisk upprättelse vid en konstaterad 

konventionsöverträdelse. Warnling - Nerep menar att regeringen i dag förefaller sätta 

tillit till att en enskild väcker en skadeståndstalan vid allmän domstol för att få ett 

förvaltningsbeslut överprövat.221 I Mendel mot Sverige anförde regeringen att klaganden 

inte uttömt alla inhemska rättsmedel med hänvisning till HD:s praxis och JK. 222  En 

nackdel i rättsprövningssammanhang borde därmed kunna vara att regeringen kan 

”köpa sig fri” genom att kalkylera med ett skadeståndsanspråk vid ärendehanter ingen. 

 

JK har pekat på att bara det faktum att HFD, vid en rättsprövning, gör en annan 

bedömning av rättsläget än regeringen inte kan föranleda att staten automatiskt ådrar sig 

ett skadeståndsansvar enligt 3:2 SkL. Enligt JK innebär regeringens skönsmässiga 

handlingsutrymme att det krävs att felbedömningen är uppenbart oriktig för att fel eller 

försummelse ska anses föreligga i skadeståndslagens mening.223 I HFD 2013 ref. 72 

borde regeringens felbedömning enligt min bedömning inte vara uppenbart oriktig då 

LST måste anses ge regeringens ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme för att 

bedöma vad som omfattas av begreppet grundläggande värderingar .  

 

                                                 
219 Warnling - Nerep (2015) s. 178 f. 

220 SOU 2010:87 s. 282. 
221 Warnling- Nerep (2015) s. 15 f.  

222 Mendel mot Sverige, p 58. ED delade inte regeringens uppfattning. Se p 63. 

223 JK Dnr 2117-98-40. Rättsprövningen företogs mot ÄRPL. Enligt 1 § 2 st. ÄRPL kunde rättsprövning endast ske 

om beslutet innefattade myndighetsutövning mot enskild.  
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Sammanfattningsvis borde ”gottgörelseinstitutet” enligt min bedömning inte komma att 

påverka relationen mellan lagstiftaren och domstolarna avseende den enskildes rätt till 

domstolsprövning i någon högre omfattning. Mot den anförda bakgrunden att en 

eventuell skadeståndsprocess inte kan företas inom ramen för en rättsprövning enligt  

gällande rätt. En skadeståndstalan hos JK eller vid allmän domstol borde inte heller 

omfatta en sakprövning av rättsenligheten av det klandrade regeringsbeslutets  

materiella innehåll utan vad som blir föremål för en objektiv bedömning är om ärendets 

handläggning har skett inom skälig tid.  

Rättsprövningsinstitutet uppfyller enligt min bedömning de krav som uppställs i artikel 

6.1 avseende rätten till domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut och det prövande 

organets behörighet (se ovan 2.1.1). Rättsfallsanalysen av HFD 2011 ref. 10 och HFD 

2013 ref. 72 väcker dock den intressanta frågan huruvida institutet är att anse som ett till 

fullo inhemskt effektivt rättsmedel i den mening som avses i artikel 13. Lagstiftaren 

borde enligt min mening överväga om det nya rättsläget kan föranleda en reglering som 

ålägger regeringen en skyldighet att i vart fall besluta i ärendet inom skälig tid (se nedan 

4.2.2). Något som borde underlätta för den enskilde att kunna ta ställning om det kan 

finnas skäl att avsluta processandet inom ramen för rättsprövningsinstitutet, i de fall 

som ärendet inte verkar få sitt slutliga avgörande under överskådlig tid.  

 

4.2.2 Rättsprövningsinstitutet - ett effektivt inhemskt rättsmedel? 

 

Warnling- Nerep anför att rättsmedel som rättsprövning, överklagade och omprövning 

utgör värdefulla rättssäkerhetsgarantier och ” något varigenom den enskilde kan utverka 

sitt rätt gentemot det allmänna, företrädesvis genom en överprövning i något högre 

organ. 224  Bedömningen huruvida ett svenskt inhemskt rättsmedel kan anses effektivt 

kan försvåras genom att det enligt min bedömning inte återfinns en absolut identitet  

mellan den konventionsmässiga och den svenska betydelsen. I svensk rätt förefaller 

begreppet rättsmedel traditionellt sett ha tillerkänts en i huvudsak processuell innebörd 

genom bestämmelser som ger den enskilde en möjlighet att få tillgång till en domstol 

eller myndighet för att få sitt beslut omprövat.225  

                                                 
224 Warnling- Nerep (2015) s. 19. 

225  SOU 2010:87 s. 215. Se till exempel lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Lagens syfte är att 

säkerställa att den enskilde får tillgång till domstolsprövning inom skälig tid. Se ovan i fotnot 207. 
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Den konventionsmässiga betydelsen har även en materiell (reparativ) innebörd genom 

att rättsmedlet även ska innefatta en möjlighet till rättelse eller gottgörelse för 

konstaterade kränkningar (se ovan 4.2).226 Likt andra konventionsrättigheter ska rätten 

till ett effektivt rättsmedel på nationell nivå inte vara teoretisk eller illusorisk utan rätten 

ska vara praktisk och effektiv enligt vad som följer av effektivitetsprincipen. 227  

 

I HFD 2013 ref. 72 anförde Jehovas vittnen att regeringens beslut brast i både materiellt  

och processuellt hänseende. Till det senare angavs bristen på ett effektivt rättsmedel  

enligt artikel 13 och frågan huruvida klaganden kan tillerkännas erforderlig upprättelse. 

Regeringen angav: 

 

Vad gäller rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 konstateras 

att lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut tillkommit för att 

Europakonventionens krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut, 

samt att trossamfundets rätt till domstolsprövning är väl tillgodosedd 

genom denna möjlighet 

 
Regeringen betonar enligt min mening primärt den processuella innebörden av ett 

rättsmedel.228 HFD avhandlade inte frågan huruvida ärendets långvariga hantering kan 

anses stå i strid med artikel 13. HFD borde, mot bakgrund av rättsprövningens syfte, 

inte heller behöva ta ställning till huruvida rättsprövningsinstitutet är ett effektivt 

rättsmedel avseende rätten till upprättelse i enlighet med Jehovas vittnens yrkade. 

Frågan om ärendet avgjorts inom skälig tid kan dock underställas prövning av JK eller 

av allmän domstol vid en skadeståndstalan mot staten (se ovan 4.2.1). Lagstiftaren har 

som anfördes ovan i avsnitt 2.2 pekat ut artikel 6.1 som den överordnande nationella 

bestämmelsen och rätten till en prövning inom skälig tid är en av artikelns 

huvudkomponenter. Det borde följaktligen även innefatta rättsprövningsinstitutet. 

Jehovas vittnen har varit sökande i två rättsprövningar där det klandrade 

regeringsbeslutet upphävdes i båda målen HFD 2011 ref. 10 och HFD 2013 ref. 72 (se 

ovan 4.1.2 och 4.1.3). Trossamfundet har till dags dato inte blivit beviljat statsbidrag. 229  

                                                 
226 SOU 2010:87 s. 156.  

227 Kudla mot Polen, p 159.  

228 Mendel mot Sverige, p 62. ED har slagit fast att bevisbördan om huruvida det föreligger ett effektivt rättsmedel är 

delad. Det är först regeringen som åläggs att påvisa effektiviteten i det åberopade rättsmedlet. I det fall att ED anser 

att regeringen har styrkt dess sak ankommer det på klaganden visa att rättsmedlet är ineffektivt.  

229 Statsbidragsberättigade trossamfund redovisas i 3 § Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.  
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I och med regeringens beslut per den 28 januari 2016 är ärendet avgjort genom att det 

nya beslutet har vunnit laga kraft . 230  Mot den bakgrunden att regeringen ånyo har 

avslagit Jehovas vittnens ansökan uppstår frågan om samtliga nationella inhemska 

rättsmedel kan anses uttömda i enlighet med artikel 35.1 EKMR eller om det fodras en 

tredje rättsprövning i det fall trossamfundet ämnar stämma staten inför ED. ED har 

slagit fast att rättsprövningsinstitutet är ett inhemskt rättsmedel som måste uttömmas så 

svaret borde enligt min bedömning bli jakande.231 Om Jehovas vittnen anhängiggör en 

tredje rättsprövning hos HFD tillkommer i praktiken ytterligare handläggning av 

ärendet utöver de nio år som nu har förflutit. 232 Trossamfundet borde därmed redan nu 

ha en möjlighet att stämma den svenska staten inför ED för en konventionsöverträdelse 

av artikel 6.1 avseende rätten till prövning inom skälig tid.  

 

Vilka möjligheter skulle Jehovas vittnen ha att nå framgång i process inför ED, baserat 

på ED:s bedömning av konkurrensen mellan artiklarna 6.1 och 13 (se ovan 2.1.1). Om 

Jehovas vittnes förstahandsyrkande skulle vara att trossamfundet förvägrats ett effektivt 

rättsmedel enligt artikel 13, med hänvisning till verkan av det kassatoriska förfarandet, 

tillkommer att ED gett uttryck för att artikel 6.1 är att anse som lex specialis i relation 

till artikel 13 avseende rätten till domstolsprövning. 233 I det fall att ED skulle komma 

fram till att det inte varit fråga om en konventionsöverträdelse av artikel 6.1 skulle 

domstolen troligtvis inte företa en prövning mot artikel 13 då rättsprövningsinstitutet 

uppfyller kraven i artikel 6.1.  

 

Vid ett yrkande om att ärendet inte fått sitt slutgiltiga avgörande inom skälig tid kan 

däremot en parallell prövning komma att företas. ED kan enligt min bedömning 

teoretiskt sett komma att slå fast att det inhemska rättsmedlet, i detta fall 

rättsprövningsinstitutet, uppfyller kraven i artikel 6.1 men inte de krav som uppställs i 

artikel 13. ED kan vid bekräftad konventionsöverträdelse av artikel 13 tillerkänna 

Jehovas vittnen skälig gottgörelse med stöd av artikel 41 EKMR men det borde inte 

förändra ärendet i sak på nationell nivå.  

                                                 
230 Rättsprövning utgör ett enligt Strömberg och Lundell ett rättsmedel genom vilket en enskild kan få et t beslut 

omprövat efter att regeringsbeslutet vunnit laga kraft. Se Strömberg och Lundell s. 173. 

231 Allan Jacobson (nr 2) mot Sverige, p 2 b. Fredin II mot Sverige, p 12. Carpelan mot Sverige, p 28. 

232 Vid en förfrågan till Högsta förvaltningsdomstolen, som besvarades av registrator per den 9 mars 2016, framkom 

att Jehovas vittnen inte har ett pågående mål och inte lämnat in en ansökan om en rättsprövning.  
233 Kudla mot Polen, p 146. Sporrong och Lönnroth, p 88. Pudas, p 43 och Mats Jacobson, p 38. Samtliga mot  

Sverige.  
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Det avgörande är dock huruvida ED kommer att ta upp ett eventuellt mål till prövning. 

Det som kan tala för att ED kan komma att avvisa Jehovas talan, även efter en eventuell  

tredje rättsprövning, är domstolens uttalande i Mats Eriksson mot Sverige, att till 

kategorin svenska effektiva inhemska rättsmedel, som måste uttömmas enligt artikel 

35.1 EKMR, hör sedan åren 2005-2007 praxis från HD och möjligheten att ansökan om 

skadestånd hos JK (se ovan 4.2.1).234  

 

Frågan är principiellt sett mycket intressant. Om saken kommer att bli föremål för 

prövning hos ED, med ett yrkande avseende artikel 13, kan det i praktiken komma att 

bli en prövning huruvida rättsprövningsinstitutet till fullo uppfyller kraven i artikel 13. 

Den konventionsmässiga innebörden av artikel 13 har ett reparativt inslag som enligt  

min bedömning inte kan anses tillgodoses helt ut genom institutets nuvarande 

utformning.  

 

Att ha rätt att få sin sak prövad är inte likställt med att få rätt i sak . 

Rättsprövningsinstitutet kan enligt min bedömning anses utgöra ett mindre effektivt 

inhemskt rättsmedel i de fall där HFD upphäver ett regeringsbeslut och återförvisar 

ärendet till regeringen som sedan förhåller sig passiv. Mot den anförda bakgrunden att 

det inte återfinns några konstitutionella påtryckningsmedel för att beordra regeringen till 

efterrättelse.  

 

Att lagstiftaren skulle ändra förfarandet till ett ordinärt överklagande och att HFD 

därmed skulle ges befogenhet att sätta ett beslut i regeringens ställe borde vara mindre 

sannolikt sett ur den konstitutionella kontexten. Legitimitetshänsyn, i form av möjlighet 

till politiskt ansvarsutkrävande, talar enligt min bedömning även mot en sådan ändring 

inom ramen för det nuvarande svenska konstitutionella systemet (se ovan 3.1.2). 

Regeringens beslutanderätt bör enligt min mening därmed kvarstå under 

konstitutionellt ansvar inför riksdagen, vilket borde inbegripa en rätt för regeringen att 

fatta ett nytt avslagsbeslut efter en återförvisning med stöd av 7 § RPL.  

 

Det borde dock till någon form av intresseavvägning mellan ett beaktande av 

regeringens konstitutionella ställning och den enskildes möjlighet att ta sina 

grundläggande rättigheter i anspråk.  

 

                                                 
234 Mats Eriksson mot Sverige, p 52. Praxis har bekräftats i Ruminski mot Sverige, p 37. Marinkovic, p 43. 
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En rimlig avvägning kanske kunde vara att införa en förpliktelse för regeringen att i vart 

fall besluta inom skälig tid efter att HFD återförvisat ärendet. 235 

Förvaltningslagsutredningen har som förslag att i en ny FL lagfästa rätten till 

dröjsmålstalan i en föreslagen 11 § med inspiration från EU-rätten. Tidsgränsen anges 

till 6 månader från anhängiggörande och beslut i första instans. 236 En tidsgräns på 6 

månader från att HFD meddelat dom kan anses rimlig även vid en rättsprövning då den 

även sammanfaller med klagotiden enligt 35.1 EKMR.  

 

En utformning av 1 § RPL som mer överensstämmer med de europarättsliga kraven 

skulle kunna tänkas lyda de lege ferenda: 

 

1 stycket          

En enskild får ansöka om rättsprövning av sådant beslut av regeringen som innefattar en 

prövning av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 

6.1 (...) och i artikel 47 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  

 

2 stycket          

Vid upphävande och återförvisning enligt 7 § bör 
237

 regeringen besluta i ärendet inom 6 

månader efter att Högsta förvaltningsdomstolen har avkunnat eller meddelat dom.  

 

Om regeringen trots detta underlåter att besluta inom skälig tid borde därmed det sista 

alternativet för Jehovas vittnen, eller andra i en liknande situation, vara att utkräva 

staten på skadestånd för en konventionsöverträdelse av artikel 6.1 avseende rätten till 

domstolsprövning inom skälig tid. Regeringens passivitet kanske kan föranleda en 

högre ersättningsnivå än den sedvanliga. Något som borde utgöra en gottgörelse för den 

enskilde i enlighet med artikel 13. Rättelsen består i att JK eller allmän domstol 

konstaterar att en konventionsöverträdelse föreligger och att staten därmed har gjort fel. 

I sådant fall borde rättsprövningsinstitutet enligt min bedömning till fullo uppfylla de 

europarättsliga kraven på ett effektivt inhemskt rättsmedel. Om än i en vidare mening.  

                                                 
235  Vad som utgör skälig tid kan anses variera. En riktlinje är att i förvaltningsmål omfattar tiden även 

handläggningen hos förvaltningsmyndigheten. Se SOU 2008:125 s. 426. 

236 SOU 2010:29 s. 302. 

237 Det kan finnas visst politiskt motstånd mot att göra regleringen tvingande för regeringen. Enligt min bedömning 

borde en tvingande reglering i princip enbart kunna föranledas av fällande domar i ED eller EUD. Att göra regeln 

fakultativ genom ”får” riskerar att medföra att bestämmelsen kan förlora lite av sin rättsliga verkan för den enskilde. 

”Bör” kan därmed anses utgöra en rimlig kompromiss i sammanhanget.  
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4.3 Det EU-rättsliga inslaget 

EKMR och RS måste idag anses utgöra en del av det svenska nationella 

rättighetsskyddet (se ovan 2.1). I 2 § och 2 a § RPL finns tydliga EU-rättsliga inslag 

men i 1 § RPL lyser det EU-rättsliga inslaget med sin frånvaro.
238  I vart fall enligt 

paragrafens ordalydelse . Den ensidiga koncentrationen av artikel 6.1 borde inte vara 

anmärkningsvärd vid RPL:s ikraftträdande år 2006 med tanke på att RS inte blev 

juridiskt bindande fören den 1 december 2009 då Lissabonfördraget började gälla. Nu 

sju år senare måste det anses som mer svårförklarligt.  

Förvaltningslagutredningen riktade viss kritik mot den ensidiga koncentrationen av 

artikel 6.1 i 3 § 2 st. FL. 239 Utredningen pekade på att EU-rätten kräver exakt samma 

beaktade inom dess tillämpningsområde. Utredningen förordade att det inte skulle 

finnas någon hänvisning till vare sig EKMR eller EU-rätten i den nya föreslagna 

paragrafen då dessa rättsordningar nu utgör naturliga beståndsdelar av den svenska 

rättsordningen.  Som anfördes ovan i 2.1 råder ingen absolut identitet mellan artikel 6.1 

och artikel 47 avseende kravet på domstolskontroll av förvaltningsbeslut. Utredningen 

anförde att det därmed inte är korrekt att införa en kompletterande hänvisning till EU-

rätten. 240 

Argumentationen borde enligt min mening i viss mån även kunna appliceras på 

utformningen av RPL. Att varken hänvisa till artikel 6.1 eller artikel 47 skulle dock 

medföra att omfattningen av RPL:s tillämpningsområde skulle bli ytterst 

svårdefinierbar. Därmed borde det rimliga vara att införliva artikel 47 i 1 § RPL för att 

tydliggöra EU-rättens inflytande då EU-rättens genomslag i den svenska rättsordningen 

skiljer sig markant mot EKMR:s inom flertalet rättsområden. 
241 Detta trots att det inte 

föreligger en absolut identitet avseende kravet på domstolskontroll av 

förvaltningsbeslut. Som anfördes ovan i 1.3 finns det enligt Åhman en presumtion att 

rättighetsskyddet i EKMR och RS motsvarar varandra till sitt innehåll och därmed 

borde HFD kunna tolka relationen dokumenten emellan så att inte en normkonflikt 

uppstår vid en rättsprövning. 

                                                 
238 Århuskonventionen och rådets direktiv 2005/85EG asylprocedurdirektivet. 

239 SOU 2010:29 s. 136. Bestämmelsen införlivades år 2006 som ett komplement till RPL. Bestämmelsen syftar till 

att eliminera eventuella nationella överklagandeförbud vilka innebär att rätten till domstolsprövning av civila 

rättigheter inte kan tillgodoses.  

240 SOU 2010:29 s. 136 ff. 

241 Det var av denna anledning som jag valde att införliva artikel 47 i min föreslagna revidering av 1 § RPL. Se ovan 

4.2.2. 
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4.3.1 Rättsprövning vid överträdelse av artikel 47? 

 

Warnling - Nerep ställer frågan om en rättsprövning inte bör aktualiseras vid en 

kränkning av rätten till domstolsprövning enligt artikel 47. Mot den anförda bakgrunden 

att de regeringsbeslut som kan bli föremål för en rättsprövning borde kunna avse det 

område som omfattas av EU:s rättsskydd. Warnling - Nerep säger sig utgå från att HFD 

skulle tillämpa RPL analogt eller medge prövning med stöd av artikel 47. 242 HFD har 

tillämpat artikel 47 i flera avgöranden i andra sammanhang. 243 Enligt min bedömning är 

det dock inte helt självklart att HFD skulle företa en prövning mot artikel 47 vid en 

rättsprövning. Tveksamheten kan härledas till frånvaron av uttryckligt lagstöd i 1 § 

RPL. En intressant frågeställning blir därmed hur regeringen ställer sig till frågan 

huruvida HFD kan företa en rättsprövning med stöd av artikel 47. Vid en förfrågan 

ställd till grundlagsenheten på justitiedepartementet blev svaret ”att frågan om vilken 

eventuell påverkan Lissabonfördragets ikraftträdande kan anses ha på RPL:s 

tillämpningsområde får prövas av HFD om frågan kommer att aktualiseras där ”.244 

Svaret från tjänstemannen på justitiedepartementet utgör dock ingen rättskälla i enlighet 

med den rättsdogmatiska metoden utan bör istället betraktats utifrån syftet med 

kontakten i form av att belysa regeringens inställning i frågan.  

 

Kanslirådet på grundlagsenheten berörde frågan om eventuella konsekvenser av 

Lissabonfördragets ikraftträdande avseende RPL:s tillämpningsområde. Hettne m.fl. 

anför att ikraftträdandet innebär att de grundläggande rättigheterna, som omfattas av 

RS, måste ges en tillbörlig tyngd vid en domstolsprövning. Nationella bestämmelser 

som anses oförenliga med RS måste åsidosättas. Inte alla rättigheter som garanteras i 

RS återger allmänna rättsprinciper som redan är bindande.  245  Dock utgör kravet på 

domstolskontroll och effektiva rättsmedel centrala principer. 246  Något som borde 

föranleda HFD att även tillerkänna artikel 47 tillbörlig tyngd vid en rättsprövning om 

frågan skulle komma att aktualiseras genom en ansökan om ett anspråk med grund i RS.  

                                                 
242 Warnling- Nerep (2015) s. 225 f. 

243 HFD 2012 ref. 29 om överklagande om tjänstekoncession. HFD 2015 ref. 79. Se nedan not 245. 

244 Mail som besvarades per den 14 december 2015 av kansliråd A. K på Justitiedepartement (L6). 

245 HFD 2015 ref. 79. HFD slog fast att överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) står i strid med 

unionsrätten såvitt gäller beslut om jakt efter en art som skyddas av livsmiljödirektivet. Förbudet skulle således inte 

ha beaktats av kammarrätten när den tog ställning till överklagandet av förvaltningsrättens beslut enligt HFD.  

246 Hettne m.fl. s. 96. 
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4.3.2 Ett införlivande av artikel 47 i rättsprövningslagen 

 

Principen om EU-rättens företräde föranledde en ytterligare fråga till grundlagsenheten 

avseende om ett införlivande av artikel 47 i 1 § RPL har varit föremål för diskussion. 

Svaret blev ” att det pågår för närvarande inte något arbete med en översyn av 

rättsprövningslagen”. Ett införlivande av artikel 47 står enligt min bedömning inte på 

den politiska agendan för tillfället.  

 

Vad skulle ett eventuellt införlivande av artikel 47 i 1 § RPL kunna ge för 

konsekvenser? RPL:s tillämpningsområde skulle med stor sannolikhet utvidgas 

ytterligare (se ovan 3.2.2). Med det resultatet att regeringsbeslut som kan anses innefatta 

politiska dimensioner kan komma att bli föremål för en mer fullödig rättsprövning än 

mot en prövning mot artikel 6.1 .247 Mot den anförda bakgrunden att skillnaden mellan 

artikel 6.1 och artikel 47 är att den senare uppställer krav på att den enskilde ska ha 

tillgång till effektiva rättsmedel för att säkerställa ett fullt genomslag av den materiella 

EU-rätten. Innefattar det klandrade regeringsbeslutet EU-rättsliga materiella rättigheter 

som tydligt framgår av RS, kan regeringens skönsmässiga handlingsutrymme enligt min 

bedömning komma att begränsas i högre uträckning än mot en prövning mot ED:s 

praxis. HFD kan vidare anses ha en skyldighet att göra en omprövning av regeringens 

politiska bedömningar i skenet av artikel 19 FEU (se ovan 2.1.2).  

 

EUD:s slog fast i Unibet att en talan om fastställelse av skadeståndsskyldighet kan 

utgöra ett rättsligt förfarande som ger ett effektivt skydd av den enskildes rättigheter 

enligt EU-rätten. 248 Den EU-rättsliga innebörden av ett effektivt rättsmedel förefaller 

likt EKMR har ett uttalat reparativt inslag (se ovan 4.2.). EUD:s avgörande i Unibet kan 

därmed innebära att ”gottgörelseinstitutet” även kan komma att aktualiseras vid en 

överträdelse av artikel 47 (se ovan 4.2.1). 249  

                                                 
247 De regeringsbeslut som faller under 1:6 RF borde inte beröras då dessa beslut i princip har karaktär av normbeslut  

som inte genererar rättsverkningar för enskilda (se ovan 3. 2. 2).  

248 Mål C-432/05 Unibet, p 58. Målet innefattade en prövning av det svenska förbudet mot abstrakt lagprövning. ( Se 

NJA 2007 sid. 718). Se även HFD 2012 ref. 29 där HFD hänvisade till p 58 i nämnda mål. HFD slog fast att talan om 

ett beslut om tjänstekoncession inte kan överklagas med stöd av lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

Det EU-rättsliga kravet på ett effektivt rättsmedel kan dock tillgodoses genom en skadeståndstalan enligt HFD. 

249 En efterföljande talan mot den svenska staten inför ED ska avvisas på den grunden att klaganden förlorat sin så 

kallade victim status (offerstatus) och således inte har någon klagorätt (Jfr artikel 34). Se SOU 2010:87 s.177.  
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Hettne m.fl. menar att Unibet påvisar vikten av de nationella domstolarnas ställning 

inom ramen för den nationella processautonomin. 250  Reichel anför att det finns 

anledning att anta att EU-rätten kommer att ges en ökad påverkan på nationella 

förvaltningsprocessuella regler. Detta gäller främst de delar av principen om god 

förvaltning enligt artikel 41 RS, som på ett tydligt sätt förstärker EU-rättens genomslag 

och som har starkast koppling till skyddet för grundläggande rättigheter . Artikel 41 RS 

anses ha ett nära samband med artikel 47. 251  

 

”Ger man EU lillfingret tar EUD hela handen”. 252  Politiska farhågor kring en ökad 

domstolsmakt borde kunna aktualiseras inför ett införlivande av artikel 47 (se ovan 

3.1.2) . EUD är enligt Bull och Cameron en domstol som är mycket svårare att ignorera 

än ED. 253 Principen om EU-rättens företräde borde därmed medföra en tydlig påverkan 

på utformning och tillämpning av RPL framöver, i det fall EUD:s praxis utvecklas 

ytterligare avseende rättighetsskyddet. Detta speciellt om EUD skapar en i från EKMR 

fristående praxis. EUD:s utvidgning av vad som anses utgöra grundläggande rättigheter 

enligt artikel 47 skulle sannolikt kunna påverka relationen mellan riksdagen och 

domstolarna i den mån att det i detta fall borde gå att tala om en förändring av 

maktbalansen. Att jämföra med ED:s utvidgning av begreppet civila rättigheter som i 

hög grad kan ”pareras” av lagstiftaren och där det kassatoriska förfarandet kan minska 

den faktiska betydelsen av HFD:s utvidgning av RPL:s tillämpningsområde i 

rättsprövningssammanhang (se ovan 3.2.3 och 4.1.2).  

Ett införlivande av artikel 47 i 1 § RPL borde därmed i förlängningen kunna stärka de n 

enskildes rätt till domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut i frånvaron av en 

grundlagsreglering.  

 

 

 
 

                                                 
250 Hettne m.fl. s.30. 

251 Reichel s. 289.  

252 Mitt citat anspelar på vissa (politiska) farhågor om EU:s krypande behörighetsutvidgning.  

253 Bull och Cameron s.283.  
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5 Avslutande diskussion  

Uppsatsens övergripande syfte var att analysera europarätten som påverkansfaktor i 

relationen mellan lagstiftaren och domstolarna avseende den enskildes rätt till 

domstolsprövning. För att konkretisera syftet närmare avsåg jag att analysera hur  

europarätten har påverkat HFD: s tillämpning av RPL i fråga att fastställa gällande rätt 

genom att företa en rättsfallsanalys av HFD 2011 ref. 10 och HFD 2013 ref. 72. 

Avgöranden som enligt min bedömning påvisar den problematik som kan uppstå när 

ramen för regeringens politiska handlingsutrymme ska prövas mot den enskildes rätt till 

domstolsprövning.  

 

Analysen, i enlighet med den rättsdogmatiska metoden, påvisade att det finns både 

materiella och processuella begräsningar i RPL som i huvudsak kan tillskrivas politiska 

överväganden. Det borde enligt min bedömning därmed kunna gå att finna argument för 

att det svenska konstitutionella systemet uppställer vissa effektivitetshinder i 

rättsprövningssammanhang. Faktorer som enligt min mening kan härledas till det 

politiskt känsliga inslaget som följer av att det är regeringens beslut som underställs 

domstolsprövning. Något som måste anses framgå av min analys avseende verkan av 

det kassatoriska förfarandet.  

 

Rättsfallsanalysen påvisade tydligt europarättens inflytande vid HFD: s tillämpning av 

RPL för att fastställa gällande rätt avseende den enskildes rätt till domstolsprövning. I 

HFD 2011 ref. 10 slog HFD fast att statligt bidrag till trossamfund är en civil rättighet 

och att regeringsbeslutet därmed kunde bli föremål för en rättsprövning. I HFD 2013 

ref. 72 gjorde HFD avsteg från det traditionella synsättet att när staten är givare ska 

regeringen ges sista ordet genom att upphäva det klandrade regeringsbeslutet, med 

motivering att det saknade stöd i lag. Regeringens agerande i fallet Jehovas vittnen 

måste rimligtvis kunna tillskrivas ett mått av politisk prestige, vilket kan föranleda en 

viss försiktighet med att dra alltför långtgående slutsatser. Som tidigare anförts kan det 

enligt min bedömning dock inte göras helt osannolikt att HFD genom ett avgörande kan 

komma att göra ytterligare avsteg från traditionella synsätt avseende relationen mellan 

den dömande och politiska makten. I HFD 2011 ref.22 gav HFD uttryck för att det som 

allmän princip nu gäller att ett regeringsbeslut bör anses beröra den enskildes civila 

rättigheter, om det inte finns klart stöd för en annan bedömning. Avgörandet 

motiverades av den enskildes rätt till domstolsprövning.  
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Verkan av ED: s nya praxis måste vidare anses försvåra för den enskilde att få till en 

prövning inför ED. Enligt min bedömning borde det nya rättsläget föranleda lagstiftaren 

att se över rättsprövningsinstitutet för att Sverige ska leva upp till sin skyldighet att 

säkerställa att konventionsöverträdelser ska kunna beivras på nationell nivå med 

effektiva inhemska rättsmedel.  Ineffektiviteten kanske skulle kunna avhjälpas genom en 

revidering av 1 § RPL i enlighet med mitt förslag i avsnitt 4.2.2. Som tidigare anförts 

ser jag inte att en skadeståndsprocess skulle kunna initieras inom ramen för en 

rättsprövning med tanke på institutets uttalade syfte, utan att det istället blir en parallell 

process hos JK eller vid allmän domstol. Det nya föreslagna andra stycket i 1 § RPL 

kanske kan tjäna som någon form av rättslig grund för att tillerkänna den enskilde en 

högre ersättning än den sedvanliga vid en konstaterad konventionsöverträdelse avseende 

rätten till prövning inom skälig tid enligt artikel 6.1.  

 

Undersökningen visar vidare att det råder viss osäkerhet kring frågan om en 

rättsprövning kan företas vid en påstådd kränkning av artikel 47. En sammantagen 

bedömning är att det inte finns några uttalade hinder mot att HFD kan företa en 

rättsprövning med stöd av artikel 47. Lagstiftarens ovillighet att införliva artikel 47 i 1 

§ RPL kanske kan tolkas som en politisk signal till HFD. En lagreglering skulle därmed 

vara att föredra då det osäkra rättsläget enligt min mening riskerar att få till följd att 

HFD kan anse sig förhindrad att företa en rättsprövning vid en påstådd överträdelse av 

artikel 47. Om eller kanske närmare sagt när EU-rätten kommer att göra sig fullt 

påmind genom ett införlivande av artikel 47 i 1 § RPL kommer troligtvis verkan av 

regeringens konstitutionella särställning minska i jämförelse med nuvarande reglering. 

Däri kanske vi finner förklaringen till lagstiftarens tveksamhet att införliva artikel 47 i 

1 § RPL. 

 

Min övergripande slutsats är att rättsprövningsinstitutet måste anses utgöra en 

”främmande fågel” i den svenska rättsordningen genom dess säregenhet. En säregenhet 

som enligt min mening kan tillskrivas de politiska intresseavvägningar som lagstiftaren 

har gjort mellan att leva upp till det konventionsrättsliga kravet på domstolskontroll av 

förvaltningsbeslut och ett beaktande av regeringens konstitutionella ställning. Min 

bedömning är att institutet i huvudsak fyller en viktig funktion som en 

rättssäkerhetsgarant för den enskilde genom möjligheten till domstolsprövning av vissa 

regeringsbeslut i frånvaron av en grundlagsreglering. Rättsprövningsinstitutets framtida 

öde blir dock en uppgift för kommande juriststudenter att ta itu med.  
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