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Abstract

Vem dömer i gråzonen? – Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och pri-
vaträtt. Who Judges in the Twilight Zone? – Adjudication in the Borderland between 
Public Law and Private Law. Iustus Förlag AB, 644 pp. Uppsala 2009. ISSN 1404-9198. 
ISBN 978-91-7678-733-5.

The starting point of this thesis is the assertion that the interaction between individuals 
and public authorities sometimes produces claims which cannot easily be categorized as 
public or private law claims – “claims in the twilight zone”. The aims of the thesis are to 
examine to what extent such claims can be determined by a court of law and to establish 
to which kind of court such a claim is properly to be submitted. Moreover, assuming 
that there is a division of competence between the general courts and the administrative 
courts that purport to “cut through” claims in the twilight zone, the thesis examines 
three specific interests: 1) the interest of effective adjudication of claims in the twilight 
zone; 2) the interest of upholding the division of competence between the general courts 
and the administrative courts; and 3) the interest of avoiding parallel decisions on the 
same subject matter.

There is much to support the conclusion that claims in the twilight zone have hither-
to, with a couple of important exceptions, been adjudicated in the general courts. How-
ever, certain ambiguities relating to the proper role of the administrative courts make it 
uncertain whether this can still be said to be the case. It may perhaps be that the Supreme 
Court and the Supreme Administrative Court have divergent conceptions of the mean-
ing and effect of a decision made by an administrative court. The present uncertainty 
makes it difficult to establish to which kind of court a claim in the twilight zone is prop-
erly to be submitted, and there is a certain risk that such a claim will not be possible to 
pursue through a judicial process at all. There is also a certain risk that new boundary 
lines between public law and private law will be created as a result of procedural ambigui-
ties and not as a result of clear standpoints in matters of substantial law. It is suggested 
that the situation should be  remedied by clarifying the proper role of the administrative 
courts – or by an amalgamation of the general courts and the administrative courts to 
one single court system.
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Förord

Människor obefläckade av juridisk skolning har några enstaka gånger – för-
modligen av artighet eller välvilja – frågat mig vad jag egentligen skriver om. 
Slarvigt kan jag då ha svarat att jag skriver om domstolars kompetens, samti-
digt som jag har funderat över hur jag skall förklara vad det betyder. Till min 
förvåning har det dock verkat som om mottagaren har förstått vad jag menar, 
och vidare diskussion har verkat överflödig. Det finns ju roligare saker att 
prata om. Jag vet inte hur många jag hann vilseleda, innan några följdfrågor 
gjorde klart för mig att mitt slarviga svar naturligtvis tolkas som att jag skri-
ver om hur duktiga domstolarna är. Så till den grad inkrökt har jag alltså bli-
vit, att jag inte längre behärskar det språk som talas och skrivs överallt utom 
i ett litet hörn av den svenska juridiken. Det är hög tid att sluta. Färdigt blir 
det hur som helst aldrig. Därtill är ämnet alltför aktuellt, vilket är både en 
välsignelse och en förbannelse. Jag får nu lämna utredningsbetänkanden, 
departementspromemorior och dispenserade mål i prejudikatinstanserna där 
de befinner sig med den fromma förhoppningen att avhandlingen inte skall 
bli alltför överspelad innan den tar sig ut från tryckeriet.

ett förord brukar ju inte huvudsakligen ägnas åt klagovisor utan åt att 
uttrycka tacksamhet, och det finns definitivt ingen anledning för mig att 
vara okonventionell i det avseendet. Först och främst förtjänar min huvud-
handledare professor Tom Madell ett mycket stort tack, både för att han 
en gång i tiden uppmuntrade mig att återvända till universitetet och forsk-
ningen och för ett förtjänstfullt genomfört handledarskap. Doktoranden har 
varit prioriterad och viktig, t.o.m. under den sista skälvande julimånaden 
då professorer rimligen borde ha rätt att ha semester. På en stark andraplats 
i tackordningen kommer professor Torbjörn Andersson, som har varit min 
biträdande handledare. ett antal för mig mycket intellektuellt ansträngande 
diskussioner har medfört att den här avhandlingen dras med väsentligt färre 
brister än den skulle ha gjort utan Torbjörns kritiska blick. För detta är jag 
ännu mer tacksam nu än jag var då.

Under avhandlingsarbetet har jag haft den stora förmånen att få delta i 
de processrättsliga mikroseminarierna i Uppsala. en tilltagande egoism har 
gjort att jag under de senaste åren främst har utnyttjat detta privilegium för 
att lägga fram egna texter. Deltagarna har dock inte visat några sura miner 
för den skull, utan med liv och lust kastat sig över mina mer eller mindre 
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ofärdiga alster. Varje gång jag har åkt hem från Uppsala har jag gjort det med 
ny inspiration efter intressanta och stimulerande diskussioner. Jag tackar er 
alla för detta, men kan inte låta bli att särskilt nämna professor Per Henrik 
Lindblom, vars oföränderligt positiva (men för den skull inte okritiska) atti-
tyd till mina alster har medfört en ibland välbehövlig förstärkning av själv-
förtroendet. Jag beklagar att jag inte kan återgälda vänligheterna genom att 
leverera ett slutgiltigt svar på frågan om man tillämpar krossade tomater när 
man bakar sockerkaka.

På hemmaplan, dvs. i Umeå, är det något mer sällsynt med diskussione r 
om civilprocessuella spetsfundigheter. Det hindrar inte att även seminarie-
verksamheten vid juridiska institutionen i Umeå har bidragit till att avhand-
lingen blev vad den blev. Att vistas i en miljö som präglas av ganska stor 
diversitet i fråga om ämnen och metodologiska utgångspunkter medför att 
man till slut inte tar någonting för givet, något som givetvis är ansträng-
ande men förhoppningsvis också kvalitetshöjande. Professorn och regerings-
rådet Rune Lavin och docenten Ulrik von essen har haft vänligheten att 
läsa manuskriptet i mer eller mindre ofärdigt skick och därefter ta sig upp 
till Umeå för att leverera sina synpunkter vid olika seminarier. För detta 
förtjänar de ett tack, liksom jur. stud. Kamilla Atmarsson som har bistått 
med diverse korrekturarbete och universitetslektorn Alan Shima som har 
språkgranskat den engelskspråkiga sammanfattningen.

Utan pengar blir det ingen avhandling. Juridiska institutionen vid Umeå 
universitet har försörjt mig under doktorandtiden och emil Heijnes stiftelse 
för rättsvetenskaplig forskning har bidragit till tryckkostnaderna.

Familjen brukar ju komma sist, och det beror kanske på att den syns bäst 
på det sättet. Först och främst vill jag tacka Ida för att hon ständigt påminner 
mig om att det finns viktigare saker i livet än juridik, och för att hon har för-
dragit sin hårda lott – att ha två föräldrar som samtidigt (men lyckligtvis med 
viss förskjutning) skriver doktorsavhandlingar – med jämnmod (inte för att 
hon har haft något val). Föräldrarnas gemensamma målsättning att inte låta 
arbetet gå ut över familjelivet har tyvärr inte helt kunnat uppfyllas för någon 
av oss under de respektive sista månaderna. Med det sagt förstår läsaren att 
jag också vill rikta ett stort tack till Anna för att hon överhuvudtaget har stått 
ut med mig under den senaste tiden och för att hon – till skillnad från mig 
utan att klaga – har axlat mer än sin beskärda del av ansvaret för hem och 
barn under de senaste månaderna. Det är en tveksam förmån att få disputera 
först. Tack också till mor Marita och hennes Yngve och svärföräldrarna Ann-
Britt och Sune för att ni ryckte in som barnvakter och markservice under 
slutfasen i juli.
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Slutligen: alla som jag borde ha tackat, men i min egocentricitet för tillfäl-
let har förbisett, tillägnas härmed en generad ursäkt samt ett stort tack.

Umeå i juli 2009

Patrik Södergren
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09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   16 09-10-06   08.38.19



17

7.4 Rättskraft över kompetensgränserna 463
7.4.1 Inledning 463
7.4.2  Negativ rättskraft över kompetensgränserna i allmän 

domstol 464
7.4.3  Negativ rättskraft över kompetensgränserna i 

förvaltningsdomstol 469
7.4.3.1 Problemet 469
7.4.3.2  Det traditionella betraktelsesättet på negativ rättskraft 

i förvaltningsrätten 469
7.4.3.3 En ny rättskraftslära i förvaltningsprocessen? 472
7.4.3.4 Rättskraft över kompetensgränserna? 477

7.4.4  Positiv rättskraft över kompetensgränserna i allmän 
domstol 478
7.4.4.1 Allmänt 478
7.4.4.2  När har ett förvaltningsbeslut positiv rättskraft i 

civilprocessen? 481
7.4.4.3  Särskilt om den prejudiciella betydelsen av 

förvaltningsbeslut när allmän domstol är 
exekutionstitelbehörig 484

7.4.5  Positiv rättskraft över kompetensgränserna i 
förvaltningsdomstol 490

7.4.6 Slutsatser 490
7.5 Prövning av överblivna frågor i utsökningsprocessen 491

7.5.1 Inledning 491
7.5.2  Möjligheterna att ompröva frågor som avgjorts i en 

exekutionstitel 492
7.5.3  Möjligheterna att framställa nya invändningar i 

utsökningsprocessen 493
7.5.4  Förhållandet mellan omprövning av en exekutionstitel 

och prövning av nya invändningar 494
7.5.5 gråzonsfrågor i utsökningsprocessen 496

7.6 Slutsatser och diskussion 498
7.6.1 effektiv domstolsprövning i allmän domstol? 498
7.6.2  Systemupprätthållande instrument och 

förvaltningsprocessens funktion 499
7.6.3  Förvaltningsprocessens funktion enligt gällande 

rätt 503
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09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   19 09-10-06   08.38.20
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Kapitel 1 Inledning

1.1 Introduktion
1.1.1 Några exempel
1.  Beda Jönsson från Sverige är sedan 1995 bosatt i Malaga, Spanien, och 

arbetar deltid som bibliotekarie. Sin utbildning har hon fått i Sverige 
och finansierat med svenska studielån. Numera klarar hon sig bra på 
sina bibli otekarieinkomster, men de första fem åren sedan hon flyttat var 
mycket besvärliga, eftersom svenska CSN krävde att hon, trots de mycket 
blygsamma inkomsterna, skulle göra avbetalningar på sin studieskuld 
med tiotusentals kronor per år. Det första året överklagade Beda CSN:s 
orättvisa beslut utan framgång, men ansåg det därefter inte värt mödan 
att bråka, utan betalade snällt. I början av 2000-talet fick Beda emellertid 
reda på att RegR slagit fast att den svenska diskrimineringen av utom-
lands bosatta återbetalningsskyldiga var oförenlig med eg-rätten. Beda 
kontaktade då CSN och har sedan dess lyckats få ner sina årliga återbetal-
ningar till en rimlig nivå. Hon tycker dock inte att det är riktigt rättvist 
att staten skall behålla alla de pengar hon dessförinnan felaktigt tvingats 
betala, men CSN:s besked är att någon återbetalning av återbetalningen 
inte kan komma i fråga.

2.  Under en period tog Svenska Kommunalarbetareförbundet ut en stor del 
av sina medlemmar i strejk. På grund av personalbrist tvingades därför 
Umeå kommun meddela ett stort antal föräldrar att de inte kunde påräk-
na någon barnomsorg så länge strejken varade. Sven Svensson tvingades 
därför att stanna hemma från arbetet för att ta hand om sina två barn. 
Sven har hört av sig till kommunen och begärt ersättning för sin förlora-
de arbetsinkomst och återbetalning av den barnomsorgsavgift han redan 
har betalat in till kommunen. Kommunen ställer sig kallsinnig till båda 
kraven  och menar att det inte var kommunens fel att personalen gick ut 
i strejk.

3.  Nils Nilsson drabbades av grå starr för ungefär fem år sedan. Sedan han 
fått veta att kötiden för en operation i Sverige uppgick till minst två år, 
förhörde han sig med sin läkare, sitt landsting och en handläggare på För-
säkringskassan om möjligheterna att få en privat operation bekostad av 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   25 09-10-06   08.38.20



26

det allmänna. Samtliga gav ett negativt besked. Då Nils inte hade någon 
lust att klara sig utan sin syn de närmaste två åren tog han ut alla sina 
sparpengar och belånade huset över skorstenen. Därefter vände han sig 
till en privat ögonklinik i Tyskland, och kunde två veckor senare åter-
vända hem efter en lyckad ögonoperation. Några år senare kom det till 
hans kännedom att de negativa besked han ursprungligen fått eventuellt 
kunde vara felaktiga, och att han kanske trots allt skulle ha haft rätt till 
ersättning för den dyrbara ögonoperationen. Nils kontaktade då Försäk-
ringskassan igen, men fick då beskedet att hur det än hade förhållit sig 
med hans rätt till ersättning var det nu alldeles för sent att försöka få ut 
någon sådan.

4.  Sprit & Sånt AB bedriver bl.a. produktion av s.k. teknisk sprit för använd-
ning i massaindustrin. Alla spritproducenter är underkastade obligatorisk 
avgiftsbelagd inspektion och kontroll av staten. Under ett antal år fick 
bolaget betala skyhöga avgifter för denna inspektion och kontroll. Sedan 
europeiska kommissionen påtalat för den svenska regeringen att det var 
mycket tveksamt om dessa avgifter stod i överensstämmelse med eg-
rätten, sänktes avgifterna kraftigt. Sprit & Sånt kontaktade då Statens 
folkhälsoinstitut och begärde återbetalning av de avgifter som tydligen 
hade uttagits felaktigt under de tidigare åren, samt ränta på beloppen 
beräknad från betalningstidpunkterna. Statens folkhälsoinstitut visade 
sig delvis tillmötesgående och betalade tillbaka avgifternas nominella 
belopp. Vad beträffar räntan blev beskedet dock att någon sådan inte 
”lagligen” kunde utgå.

5.  Karin Nilsson driver en fristående skola i Umeå kommun. Karin anser att 
hon under de senaste fem åren har fått för lite betalt av kommunen för att 
hon driver skolan. Karin menar att kommunen på olika sätt ”trixar med 
bokföringen” för att få kostnaderna för den kommunala skolan – som 
ligger till grund för friskoleersättningen – att verka lägre än de i själva 
verket är. Karin begär därför retroaktiv ersättning av kommunen för de 
senaste fem åren. Kommunen hävdar att ersättningen varit i enlighet med 
gällande lagstiftning och att retroaktiv ersättning i vart fall är utesluten. 
Karin hänvisar då till ett avtal, där kommunen utfäster sig att ”i alla hän-
seenden behandla Karin Nilssonskolans elever på ett likvärdigt sätt som 
eleverna i de kommunala skolorna”.
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1.1.2 Anspråk i gråzonen
De ovanstående exemplen är mycket olika, men kan sägas ha tre saker 
gemensamt. För det första handlar de om konflikter mellan enskilda fysiska 
eller juridiska personer och ”det allmänna”, förkroppsligat av staten eller en 
kommun (eller om man så vill någon myndighet som har någon av dessa 
som huvudman). För det andra har vad som kan betecknas som ett rätts-
förhållande mellan parterna uppkommit genom ett utbyte av prestationer i 
enlighet med offentligrättsliga föreskrifter. För det tredje kan det åtminstone 
påstås att dessa offentligrättsliga föreskrifter inte tillhandahåller något full-
ständigt svar på hur den konflikt som sedermera uppkommit skall lösas. I 
brist på uttryckliga bestämmelser i de offentligrättsliga författningarna upp-
kommer frågan i vad mån det inom ramen för ”gällande rätt” är tillåtet att 
vända sig till privaträtten och lösa konflikten med hjälp av privaträttsliga 
regler, principer eller rättsinstitut.1

Med ”anspråk i gråzonen” menar jag anspråk som har sitt ursprung i ett 
offentligrättsligt mellanhavande, men som eventuellt kan genomdrivas med 
stöd av privaträttsliga regler. Frågeställningen är hela tiden densamma; i 
 vilken mån finns det utrymme för tillämpning av vissa privaträttsliga regler  
på ett visst offentligrättsligt rättsförhållande? Denna frågeställning tycks 
dock i konkreta fall, som följande exemplifierande lista visar, kunna formu-
leras på flera olika sätt.

1.  Är en viss privaträttslig regel tillämplig på ett visst offentligrättsligt rätts-
förhållande?

2.  Skall vissa privaträttsliga regler (t.ex. konsumenträttsliga regler) tillämpas 
analogt på vissa offentligrättsliga rättsförhållanden?

3.  Skall en viss offentligrättslig reglering betraktas som uttömmande och där-
för utesluta tillämpning av privaträttsliga regler?

4.  Skall en viss offentligrättslig reglering få konsekvensen att vissa privaträtts-
liga regler ges en modifierad tillämpning?

5.  Om vissa offentligrättsliga regler måste åsidosättas för att de är grundlags-
stridiga, kan då privaträttsliga regler träda in och fylla det ”tomrum” som 
uppstått?

6.  Om vissa offentligrättsliga regler måste åsidosättas för att de strider mot 
EG-rätten, kan då privaträttsliga regler träda in och fylla det ”tomrum” 
som uppstått?

1 Redan här kan sägas att jag i avhandlingen inte gör någon direkt åtskillnad mellan ”regler”, 
”principer”, ”grundsatser”, ”rättsinstitut” etc. 
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Oavsett hur man vill formulera frågorna, tycks de alltid bottna i den övergri-
pande frågeställningen om hur den offentliga rätten och privaträtten förhåller 
sig till varandra. Man skulle möjligen kunna vänta sig att ett utvecklat rätts-
system, som det svenska, innefattar ett tydligt ställningstagande till denna 
fråga som man kan falla tillbaka på i osäkra fall. Så tycks emellertid inte vara 
fallet. Förhållandet mellan offentlig rätt och privaträtt har ända sedan diko-
tomin började användas varit ganska oklart och det har aldrig varit fråga om 
något statiskt förhållande. Olika företeelser, både på den rättsliga nivån och 
i den konkreta verkligheten, har regelbundet ”utmanat” gällande föreställ-
ningar om hur de båda rättsområdena förhåller sig till varandra. Till denna 
osäkerhet skall läggas att det numera ofta är möjligt att stödja ett anspråk 
på eg-rättslig grund och att det i många fall kan vara svårt att passa in ett 
sådant anspråk i det nationella rättssystemet.

Den ”gråzon” som de anspråk som behandlas i den här framställningen 
förpassas till kännetecknas alltså för det första av rättslig oklarhet – det finns 
privaträttsliga regler som kan sägas göra anspråk på tillämplighet, men i vil-
ken mån de skall tillämpas, och hur de i så fall skall tillämpas, är en obesvarad 
fråga. För det andra kännetecknas ”gråzonen” av att den befinner sig mellan 
offentlig rätt och privaträtt. Det är visserligen på det sättet att det – teoretiskt 
sett – inte ”får plats” någonting mellan dessa båda kategorier av rätts regler, 
eftersom kategorierna per definition omfattar hela rättssystemet.2 Som den 
ovan gjorda exemplifieringen visar, är det emellertid inte några  regler som jag 
försöker pressa in mellan kategorierna. Det handlar om anspråk som even-
tuellt kan rättsligt kvalificeras på ett sådant sätt att kvalificeringen överlappar 
gränsen mellan offentlig rätt och privaträtt. Om man så vill kan man säga att 
anspråken inte ligger ”mellan” de båda kategorierna utan på ett annat verti-
kalt plan (”anspråksplanet”) som på det horisontella planet (kanske) täcker 
ett område som på det vertikala ”regelplanet” överlappar gränsen mellan 
offentlig rätt och privaträtt.

1.1.3 Vem dömer i gråzonen?
Avhandlingens huvudfråga är vem, dvs. vilken domstol, som är kompetent 
att pröva sådana anspråk i gråzonen som nyss skisserats. Med att en domstol 
”prövar” ett anspråk menar jag att domstolen tar ställning till i vilken mån 
anspråket är välgrundat, och auktoritativt slår fast huruvida de faktiska och 
rättsliga påståenden som anspråket bygger på är välgrundade. Frågan impli-
cerar ett ställningstagande, nämligen att någon domstol borde vara försedd 

2 Tack till Rune Lavin för detta påpekande, även om det möjligen inte fick avsedd effekt. 
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med en sådan kompetens. Detta ställningstagande kanske inte är okontro-
versiellt, men det är åtminstone inte helt ogrundat. Som kommer att utveck-
las längre fram går det att lägga fram flera argument, vissa av ideologisk 
karaktär och vissa mer konkret rättsliga, för att det svenska rättssystemet bör, 
eller t.o.m. skall, erbjuda domstolsprövning av åtminstone alla anspråk som 
inte kan betecknas som helt grundlösa. Detta både för att enskilda i konkreta 
fall skall kunna ”komma till sin rätt” och för att det ur allmän synpunkt är 
viktigt att domstolarna får möjlighet att skapa rättsvisshet, dvs. att auktorita-
tivt slå fast vad som är ”gällande rätt” i oklara fall.

I Sverige finns numera två parallella domstolsorganisationer – allmänna 
domstolar och förvaltningsdomstolar – som kan tänkas ha möjlighet att till-
godose behovet av domstolsprövning av de anspråk som behandlas i avhand-
lingen. Frågan blir följaktligen om det processuella regelverk som gäller för 
dessa båda domstolsorganisationer medger att sådana anspråk prövas inom 
endera domstolsorganisationen eller kanske inom båda, eller om det helt 
enkelt saknas möjligheter att få vissa anspråk prövade i domstol.

Att ställa frågan på det sätt som görs här, dvs. att först beskriva några anspråk 
i gråzonen och därefter ställa frågan vilken domstol som är kompetent att ta 
ställning till dessa anspråk, är inte helt invändningsfritt. Vad händer om jag 
kommer fram till att ingen domstol är kompetent att ta ställning till dessa 
anspråk? Skulle inte en sådan slutsats innebära detsamma som att anspråken  
är ogrundade? Om det inte finns några möjligheter att med rättsordningens 
hjälp genomdriva en påstådd rättighet kan man ju – med ett realistiskt betrak-
telsesätt – säga att rättigheten inte existerar. Skillnaden mellan att ett visst 
anspråk utesluts genom uttryckliga materiella regler eller genom processuella 
regler som förhindrar att anspråket genomdrivs i domstol kan betraktas som 
meningslös ur en realistisk synvinkel. Innebörden är i båda fallen att anspråket 
inte erkänns av rättsordningen. Det finns två huvudskäl till att jag ändå anser 
det meningsfullt att laborera med en från de processuella komplikationerna 
skild materiell rätt, och därigenom identifiera tänkbara anspråk i gråzonen, för 
att först därefter ställa den processuella frågan vilken domstol som är kompe-
tent att pröva dessa anspråk. För det första har de processuella regler som even-
tuellt kan hindra en domstolsprövning av vissa anspråk i gråzonen inte kommit 
till i något uttalat syfte att utesluta vissa typer av anspråk från rättsordningens 
skydd. Historiskt har allmän domstol haft en ganska vidsträckt kompetens 
att pröva offentligrättsliga frågor, och allmän domstol har därför ofta kunnat 
fungera som gråzonsdomstol. Under ganska lång tid har denna vidsträckta 
kompetens undan för undan kommit att inskränkas. Orsakerna till denna 
inskränkning har dock inte varit någon direkt gråzonsfientlig inställning hos 
lagstiftaren eller någon annan. Inskränkningen kan i stället sägas vara direkt 
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hänförlig till att förvaltningsförfarandet genom successiva reformer har försetts 
med fler garantier för att den enskilde redan inom ramen för detta förfarande 
kan få sin sak bedömd på ett riktigt och rättssäkert sätt. Den nästintill gene-
rella möjlighet att överklaga förvaltningsbeslut till förvaltningsdomstol som 
numera föreligger kan betraktas som kulmen på denna utveckling. eftersom 
den enskildes rättssäkerhet numera i stor utsträckning kan tillgodoses inom 
ramen för själva förvaltningsförfarandet, har behovet av att allmän domstol 
fungerar som en yttersta rättssäkerhetsgaranti för den enskilde minskat väsent-
ligt. en möjlig ”bieffekt” av de minskade möjligheterna för allmän domstol att 
pröva offentligrättsliga frågor är dock att möjligheterna för allmän domstol att 
fungera som gråzonsdomstol också har minskat. Om det skulle visa sig vara 
på det sättet, och om det dessutom skulle förhålla sig så att inte heller förvalt-
ningsdomstol har några möjligheter att fungera som gråzonsdomstol, skulle 
slutsatsen bli att vissa anspråk i gråzonen inte kan bli föremål för domstolspröv-
ning. Detta skulle emellertid vara en oförutsedd konsekvens av reformer som 
tillkommit i helt andra syften. Nog måste det väl vara tillåtet att i så fall peka 
på denna konsekvens? – För det andra fungerar det realistiska betraktelsesätt 
som nämndes ovan inte särskilt bra när det konfronteras med europarätten. 
Om ett anspråk i gråzonen grundas på eg-rätten kan anspråket inte betrak-
tas som ogrundat bara för att det nationella rättssystemet inte erbjuder några 
möjligheter att genomdriva anspråket i domstol. I så fall följer det tvärtom 
av eg-rätten att det nationella systemet måste anpassas för att möjliggöra en 
domstolsprövning. Om den enskildes anspråk kan betraktas som en ”civil 
rättighet” i eMRK:s mening kräver eMRK att anspråket också skall kunna 
prövas i domstol, så snart det på ”rimliga grunder” kan göras gällande enligt 
nationell rätt. Det finns mycket som talar för att eMRD inte skulle låta sig 
imponeras av en argumentation som går ut på att ett anspråk som inte kan 
genomdrivas i domstol alltid skall betraktas som ogrundat.

1.1.4 Effektiv domstolsprövning och saklig kompetensfördelning
Det finns alltså skäl för att anspråk i gråzonen skall kunna blir föremål för 
prövning i domstol. Samtidigt finns det skäl för att den sakliga kompetens-
fördelningen mellan olika domstolar skall upprätthållas. Rättskipningen är 
i viss mån uppdelad i sakligt hänseende mellan allmänna domstolar, olika 
specialdomstolar och förvaltningsdomstolar. Det finns flera skäl till denna 
uppdelning, och lagstiftaren har på olika sätt velat värna om att den upprätt-
hålls. Allmän domstol har inte rätt att pröva sådana ”tvister” som skall prövas 
av specialdomstolar eller förvaltningsdomstolar, och domstolarna skall i varje 
enskilt fall ex officio kontrollera att de inte överskrider sin kompetens.

Vad denna sakliga kompetensfördelning egentligen innebär såvitt gäller 
förhållandet mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol är inte allde-
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les klart, bl.a. eftersom förvaltningsdomstolarna inte prövar vissa utpekade 
”tvister” utan huvudsakligen fungerar som överinstanser till förvaltnings-
myndigheterna. Rättsutvecklingen, framför allt under de senaste 10–15 åren, 
gör dock att det numera med visst fog kan hävdas att denna kompetens-
fördelning i grova drag sammanfaller med den vedertagna uppdelningen av 
den materiella rätten i offentlig rätt och privaträtt. Allmän domstol prövar 
således privaträttsliga tvister, medan förvaltningsdomstolarna, genom att de 
överprövar förvaltningsmyndigheternas avgöranden, är behöriga att tillämpa 
i princip hela den offentliga rätten.

en sådan kompetensfördelning skär alltså rakt igenom de anspråk i grå-
zonen som skulle bli föremål för domstolsprövning. Detta innebär i och för 
sig inte att avhandlingens huvudfråga redan är besvarad. Frågan är om det 
på något sätt är möjligt att tillgodose intresset av att upprätthålla den sak-
liga kompetensfördelningen och samtidigt tillgodose intresset av en effektiv 
domstolsprövning av anspråk i gråzonen.3 Lagstiftaren har i regel inte alls 
tagit ställning i den frågan, men domstolarna tycks inom ramen för ”gällande 
rätt” ha möjlighet till en viss flexibel tillämpning av olika processuella regler, 
bl.a. forum- och rättskraftsregler. Sådana regler kan eventuellt användas som 
”instrument” för att tillgodose dessa båda intressen samtidigt eller åtminstone 
på något sätt företa en avvägning mellan dem. Vid användandet av sådana 
instrument bör emellertid även ett ytterligare intresse beaktas, nämligen 
intresset av att undvika upprepade prövningar av en och samma fråga i två 
(eller fler) domstolar. Om man så vill kan man betrakta detta intresse som 
en del av intresset av en effektiv domstolsprövning, eftersom en möjlighet 
till flera konkurrerande avgöranden i en och samma tvist inte särskilt väl till-
godoser behovet av vare sig rättsskydd för enskilda eller rättsvisshet.

1.2 Syfte och avgränsningar
Avhandlingens huvudsyfte är att undersöka i vilken omfattning det är möj-
ligt att inom ramen för ”gällande rätt” samtidigt tillgodose de tre intressen 
som nyss nämndes, nämligen:

1.  Intresset av domstolsprövning av anspråk i gråzonen
2.  Intresset av att undvika upprepade prövningar av en och samma fråga
3.  Intresset av att upprätthålla kompetensfördelningen mellan allmän dom-

stol och förvaltningsdomstol

3 Jfr, beträffande en liknande värdekonflikt i engelsk rätt, Andenas, 2005, s. 42.
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I den mån det inte visar sig möjligt att tillgodose alla dessa intressen sam-
tidigt skall det också undersökas vilket eller vilka intressen som måste stå 
tillbaka, och varför.

Detta huvudsyfte förutsätter att flera under- eller delfrågor besvaras. Med 
andra ord måste de påståenden som framkastades i föregående avsnitt under-
byggas bättre. För att besvara avhandlingens huvudfråga måste jag alltså:

1.  Underbygga påståendet om att det förekommer, eller kan förekomma, 
anspråk i gråzonen

2.  Underbygga påståendet om att det inom ramen för ”gällande rätt” är ett 
erkänt intresse att sådana anspråk skall kunna bli föremål för domstols-
prövning

3.  Underbygga påståendet om att det (numera) finns en kompetensfördel-
ning mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol som kan hävdas 
grovt sammanfalla med uppdelningen av den materiella rätten i offentlig 
rätt och privaträtt

4.  Undersöka vilka ”instrument” som kan sägas stå till domstolarnas för-
fogande för att tillgodose de tre intressen som nämndes ovan eller åtmin-
stone bestämma vilket eller vilka intressen som måste stå tillbaka

5.  Undersöka hur dessa instrument har använts och hur de kan användas 
av allmän domstol och förvaltningsdomstol när det gäller anspråk i grå-
zonen

Som framgår av punktlistan är det ganska mycket som ryms inom avhand-
lingens syfte. Påståendet om att det förekommer anspråk i gråzonen förutsät-
ter egentligen en fullständig analys av alla privaträttsliga och offentligrättsliga 
aspekter på en viss problematik. Först efter en sådan analys kan man ju säkert 
veta om det återstår några oklarheter. Frågan om intresset av (eller rätten till) 
domstolsprövning innefattar på ett handfast juridiskt plan frågan om vilka 
processuella krav som följer av eg-rätten och eMRK. På ett mer ideologiskt 
plan innefattas också den stora och omskrivna frågan om förhållandet mel-
lan domstolarna och den politiska makten och därmed förhållandet mellan 
rättsstaten och demokratin.

Kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol 
är, som nämnts, inte resultatet av något uttryckligt ställningstagande från 
lagstiftarens sida, utan är snarare produkten av en långvarig rättsutveckling 
varigenom förvaltningsdomstolarnas ställning successivt har stärkts. Det går 
därför inte att analysera ”gällande rätt” utan att inkludera denna rättsutveck-
ling. Därmed inkluderas också den diskussion om (allmän) domstols förhål-
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lande till förvaltningsmyndigheterna som har pågått i flera hundra år, och i 
olika perioder under 1900-talet varit mycket intensiv. Denna diskussion har 
tydliga kopplingar till den nyss nämnda ideologiska frågan om förhållandet 
mellan domstolarna och den politiska makten.

När det slutligen gäller de olika ”instrumenten” är det i och för sig på 
det sättet att det endast i mycket begränsad omfattning finns någon tidigare 
diskussion om den eventuella användningen av sådana instrument när det 
gäller anspråk i gråzonen. Å andra sidan är den beskrivna intressekonflikten, 
och frågan om instrumentens användning och potential, inte unik för just 
sådana anspråk. en mer eller mindre parallell problematik kan identifieras 
när det gäller förhållandet mellan allmän domstol och specialdomstol, mel-
lan olika specialdomstolar, mellan förvaltningsdomstol och specialdomstol, 
mellan allmän domstol och skiljenämnd och mellan domstolar i olika länder. 
Det miljörättsliga prövningssystem som gäller i dag accentuerar i vissa fall 
intressekonflikten, och innefattar också i flera fall mer eller mindre tydliga 
ställningstaganden i frågan från lagstiftarens sida. Allt detta kan ha ett visst 
intresse för den problematik som avhandlingen primärt skall behandla.

går det då överhuvudtaget att skriva en avhandling om ett ämne som 
inrymmer så många och så stora frågeställningar? Svaret är ja, men det för-
utsätter att ambitionen inte är att fullständigt behandla alla dessa frågeställ-
ningar. Det är självklart att de endast skall behandlas i den mån det är relevant 
för avhandlingens huvudfråga, men inte ens med denna begränsning är det 
möjligt att vara fullständig i betydelsen att ta hänsyn till allt som skrivits och 
behandla alla tänkbara aspekter på problemen. Ambitionen är att med hjälp 
av så mycket material som enligt min uppfattning ger vid handen att jag 
lyckats ”ringa in” ett visst område, teckna en bild av ”gällande rätt” som är 
så fullständig att den kan bilda en ram för diskussionen om avhandlingens 
huvudfråga. Högre ambitioner än så går det enligt min uppfattning inte 
att ha, om man överhuvudtaget skall kunna behandla en frågeställning som 
inkluderar flera av de ämnesområden som juridiken traditionellt brukar delas 
in i.

Utländsk rätt kommer inte alls att behandlas.4 Det beror inte på att 
utländsk rätt skulle sakna intresse, utan helt enkelt på att det är så mycket 
annat som skall behandlas att det varken har funnits tid eller utrymme för 
att även inkludera redogörelser för utländsk rätt eller komparativa inslag. Jag 
är givetvis medveten om att man i många andra länder har löst frågan om 

4 Med undantag av ett par enstaka anmärkningar i det avslutande kapitlet, se avnitt 8.3 not 
121 och 122. 
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förhållandet mellan domstolarna och förvaltningen på andra sätt än vad som 
är fallet i Sverige, och att detta kan ha stor betydelse för möjligheterna till 
domstolsprövning av anspråk i gråzonen. Den diskussionen får dock utveck-
las på något annat ställe än i den här avhandlingen.

1.3 Metod och material
1.3.1 Vad är rättsvetenskap?
Det kan vid första påseende förefalla vara ett rimligt krav på den som menar 
sig författa en avhandling i rättsvetenskap att han har en uppfattning om vad 
han håller på med, dvs. om vad rättsvetenskap egentligen är. Redan ett rela-
tivt ytligt studium av dem som menar sig ha ett svar på den frågan gör dock 
att rimligheten i kravet framstår i ett nytt ljus. Den mängd av konkurrerande 
uppfattningar om innebörden i såväl begreppet ”vetenskap” som begreppet 
”rätt”5 som möter den stackars doktoranden6 borde vara tillräckligt för att få 
vem som helst att antingen ge upp helt eller också ta sig ur problemet genom 
att i metodavsnittet hänvisa till ”den allmänt vedertagna rättsvetenskapliga 
(eller juridiska) metoden”.

Jag har dock inte velat göra någotdera, även om jag hyser stor förståelse för 
det inte helt ovanliga valet att begagna sig av den sistnämnda utvägen. Min 
ambition är i stället att i det här avsnittet något försöka förklara vad jag anser 
mig ha gjort och kanske framför allt varför jag har gjort det. en sådan för-
klaring måste givetvis innefatta vissa ställningstaganden i rättsteoretiska eller 
rättsfilosofiska frågor. Sådana ställningstaganden bör dock inte förstås som 
något direkt inlägg i den rättsfilosofiska debatten. Jag anser att den förståelse 
av rätten och rättsvetenskapen som jag har kommit fram till fungerar för 
den här avhandlingen. Huruvida den även skulle fungera för någon annan 
avhandling med något annat syfte kan jag inte ha någon uppfattning om.

Inledningsvis vill jag utan närmare motivering avvisa två idéer som det 
enligt min uppfattning inte är särskilt kontroversiellt att avvisa i dag, men 
som ändå ibland antas vara relativt allmänt utbredda.7 Den första är före-
ställningen att rätten utgör en autonom företeelse, ett ”slutet system” befriat 
från moraliska och politiska värderingar, som rättsvetenskapare och praktiker 

5 Jfr t.ex. P. Wahlgren, 2002, s. 293–296 och Sandgren, 2006, passim.
6 Det tycks ha varit synd om doktorander i rättsvetenskap under ganska lång tid, jfr t.ex. 
Olivecrona, 1963, s. 528. 
7 Jfr t.ex. Persson, 2004, s. 62, Påhlsson, 2006, s. 257 f. och Votinius, 2004, s. 48 f. 
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kan ägna sig åt att söka rätt på och beskriva på ett alltigenom objektivt sätt.8 
Den andra är idén om att all vetenskap måste producera teoretiska utsagor, 
dvs. utsagor som kan vara sanna eller falska.9 Dessa båda idéer hänger förstås 
samman; om rättsvetenskapen skall kunna vara en vetenskap i den angivna 
bemärkelsen måste rätten också vara något som kan beskrivas teoretiskt.10 
Det gamla begreppet rättsdogmatik uppfattas nog av vissa som ett uttryck för 
de ovanstående idéerna, medan denna uppfattning tillbakavisas av andra – 
särskilt dem som själva menar sig syssla med rättsdogmatik.11 Själv uppfattar 
jag begreppet rättsdogmatik som i det närmaste innehållslöst, och kommer 
inte att använda det i fortsättningen.

Om jag alltså varken tänker vara vetenskaplig (i den angivna betydelsen) 
eller tror på att rätten är något som går att beskriva objektivt, uppstår förstås 
frågan hur jag egentligen tänker bära mig åt för att skriva en avhandling i 
rättsvetenskap. Redan här kan läsaren lugnas med att jag tänker bära mig åt 
ungefär som många andra, och att många säkert skulle beteckna det materi-
ella innehållet i avhandlingen som ett resultat av ”traditionell rättsvetenskap-
lig metod”. eftersom jag har haft svårt att hitta någon direkt bruksanvisning 
för en sådan metod som jag odelat kan acceptera, måste jag dock trötta läsa-
ren med att något utveckla min syn på vad en sådan metod kan innebära och 
vad den skall vara bra för.

8 Jfr t.ex. eckhoff, 1989, s. 10–25, Sandgren, 2004–05, s. 309, dens., 2005, s. 653 och Spaak, 
2005/06, passim, särskilt s. 578 f.
9 För olika synsätt på den frågan, se t.ex. ekelöf, 1951, s. 4 och s. 41, Helin, 1978, passim, 
särskilt s. 80 f., Jareborg, 2004, s. 10, Ross, 1966, s. 19–21 och s. 52 och Sandström, 2002, 
s. 284–286. 
10 Detta behöver nu inte innebära att man ägnar sig åt ”metafysik”. Ross’ definition av gäl-
lande rätt som en (alltid i viss mån osäker) prognos av hur domstolarna kommer att bedöma 
en viss fråga erbjöd ett sätt att förena den skandinaviska realismens kritik av metafysiken med 
det positivistiska kravet på vetenskaplighet och fick, trots de svagheter Ross själv pekade på, 
stort genomslag. Se närmare Ross, 1966, t.ex. s. 2 f., 47, 52, 55–59 och s. 63 f. Se även Aarnio, 
1978, s. 147. Jfr t.ex. T. Andersson, 1997, s. 35–38 och Madell, 1998, s. 27 (not 22).
11 Angående ursprunget till begreppet rättsdogmatik och de varierande uppfattningarna om 
begreppets innebörd, se t.ex. ekelöf, 1951, s. 6, Lavin, 1989, s. 115 f. och s. 128 f., Lund-
mark, 1996, s. 18–21, Sandgren, 1995/96, s. 728 (not 4), dens., 2005, passim, dens., 2006, 
s. 533 (not 25) och s. 535 (not 30), Sandström, 2002, s. 288, dens., 2004, passim, särskilt 
s. 133 och s. 139 f. och Westberg, 1992, s. 421 f., m. hänv. (not 1). För exempel på använd-
ning av begreppet rättsdogmatik i modern doktrin, se edwardsson, 2003, s. 22 och s. 28 f., 
Madell, 1998, s. 30 (not 34), Olsen, 2004, s. 111–122, Peczenik, 1995, s. 312, dens., 2005a, 
passim, Persson, 2004, s. 48, 299 och s. 302, Petrén, 1986, s. 552 f., Wennström, 2001, s. 19, 
Wiklund, 1997, s. 55–59 och Wittrock, 1987, s. 134 f.
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1.3.2 Existerar ”gällande rätt”?
Inom ramen för den här framställningen tänker jag inte utveckla närmare 
vad det kan betyda att något ”existerar”. I den frågan finns det definitivt 
utrymme för olika uppfattningar, liksom man kan använda begreppet i olika 
betydelser. Mitt eget kvasifilosofiska ställningstagande i det här samman-
hanget är att ett begrepp beskriver någonting existerande om det är menings-
fullt att behandla begreppet på det sättet vid mänsklig kommunikation. 
Denna förutsättning är uppfylld om begreppet framkallar i stort sett samma 
mentala bild hos alla människor, eller hos en viss grupp av människor. I 
denna bemärkelse kan alltså t.ex. hus och skogar (och tomtar och älvor) sägas 
existera. Frågan är om även rätten kan behandlas som existerande i denna 
bemärkelse, och i så fall varför.

Till en början är det väsentligt att uppmärksamma att begreppen ”rätt”, 
”gällande rätt” och ”rättsregler” används i två olika betydelser. De klassis-
ka s.k. rättskällorna,12 särskilt skrivna författningar men ibland även andra 
rättskällor, ger ju ofta på ett eller annat sätt uttryck för regler, dvs. generella 
handlingsdirektiv. Om någon helt enkelt återger en sådan regel, avses ju inte 
något annat än att det står som det står i den aktuella rättskällan. I den 
meningen existerar regeln förstås, åtminstone inom gruppen jurister. Även 
om man kallar en sådan regel för en rättsregel eller som ett uttryck för ”gäl-
lande rätt” kan man kanske fortfarande påstå sig beskriva något existerande 
(men här finns det kanske utrymme för delade meningar). Problemen upp-
står när någon börjar tolka regeln eller om någon börjar diskutera vad som 
är ”gällande rätt” i sådana fall då det inte finns någon skriven regel att tolka. 
Resultatet av en sådan tolkning eller argumentation kan nämligen också 
beskrivas som ”gällande rätt” eller t.o.m. som rättsregler.13

Om man i en rättsvetenskaplig framställning vill beskriva ”gällande rätt”, 
är det förstås den sistnämnda betydelsen av begreppet som är intressant. 
Kan man betrakta ”gällande rätt” i denna bemärkelse som något existerande? 
Författaren uttrycker ju bara sin egen uppfattning om hur vissa rättsliga pro-
blem skall lösas. Själva uppfattningen existerar givetvis, men det är inte det 
som är poängen. För att det som uppfattningen gör anspråk på att uttrycka 

12 Något mer om dessa i avsnitt 1.3.4. 
13 Jfr t.ex. distinktionen mellan prima facie-rätten och den slutgiltiga eller tolkade rätten i 
Peczenik, 1995, bl.a. s. 524 f., 548 f., 672, 696 och s. 698 och distinktionen mellan gällande 
rätt i sedvanlig mening och gällande rätt i faktisk mening i Sandgren, 1995/96, s. 732. Det är 
inte alltför ovanligt att begreppen ”rätt”, ”regel” eller ”rättsregel” används i båda de angivna 
betydelserna omväxlande, se t.ex. Hydén, 1992, bl.a. s. 93–95 och s. 100 och Lavin, 1989, 
s. 117 f. och s. 124. 
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– innehållet i ”gällande rätt” – också skall kunna betraktas som existerande 
måste man kunna tänka sig att denna ”gällande rätt” har en existens även 
oberoende av författarens uppfattning. Det måste vara åtminstone teoretiskt 
möjligt för författaren att göra fel när hon försöker beskriva ”gällande rätt”, 
genom att hon i själva verket beskriver någonting som inte motsvarar den 
bild som framkallas hos andra inom gruppen när de talar om vad ”gällande 
rätt” är i ett visst avseende.

För att ”gällande rätt” skall kunna betraktas som existerande måste man 
därför kunna förvänta sig en allmän uppfattning om vad som gäller. en för-
utsättning för att man skall kunna förvänta sig en sådan uppfattning är i sin 
tur att det finns regler för hur man skall bära sig åt när man bestämmer sig 
för vad som är gällande rätt i ett visst fall. Undersökningen av vad som är gäl-
lande rätt måste göra inom ganska snäva ramar, och det måste finnas regler 
om hur det är tillåtet att resonera och vilka slutsatser det är tillåtet att dra 
utifrån ett visst material. Om alla – praktiker och rättsvetenskapare – följer 
dessa regler kan man förvänta sig att de kommer fram till samma uppfatt-
ning om ”gällande rätt”.14 Den som kommer fram till en annan uppfattning 
har helt enkelt brutit mot reglerna, och därför har hon att misslyckats med 
att beskriva ”gällande rätt”.

Vad finns det då för anledning att tala om ”gällande rätt” som något som 
har en existens utanför varje persons subjektiva uppfattning och som därmed 
måste vara något som fastställs inom fasta ramar och enligt bestämda regler? 
Ja, vad finns det för anledning att överhuvudtaget tala om ”gällande rätt” 
eller ”rättsregler”? Dessa begrepp bör väl ha en innebörd, om det överhuvud-
taget skall vara befogat att använda dem. En innebörd är kopplad till vissa 
ideologiska ställningstaganden på ett sådant sätt att tanken på rätten som 
existerande följer med på köpet.

1.3.3 Rättsstaten och idén om rätten
I en rättsstat skall medborgarna inte utsättas för godtycke från maktens sida. 
Den offentliga maktutövningen skall därför ske inom lagens ramar, och 
denna maktutövning skall vara förutsebar.15 Detta krav gäller även för dom-
stolarna, eftersom dessa är en del av den offentliga makten. Domstolarna får 
alltså inte använda sig av godtycke eller någon form av personligt tyckande 

14 Jfr t.ex. Peczenik, 1995, s. 156–158 och s. 397 och Ross, 1966, s. 27 och s. 47 f.
15 Se t.ex. Petrén, 1987, s. 309. ett annat sätt att uttrycka detta är att det skall finnas ”rätts-
säkerhet”, men just detta begrepp kan numera betyda ganska mycket, se t.ex. Frändberg, 
2000/01, passim, gustafsson, 2002, s. 301–387, Lindblom, 2000a, s. 177 och Peczenik, 
1995, s. 51 och s. 89–91. Mer om rättsstaten i avsnitt 3.2. 
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när de avgör enskilda fall eller när de kontrollerar att andra grenar av den 
offentliga makten inte har överskridit sin kompetens. Vad domstolarna skall 
göra är helt enkelt att tillämpa ”gällande rätt”. För att ”gällande rätt” skall 
kunna fungera som en garant för förutsebarhet och mot godtycke måste rät-
ten vara något som existerar oberoende av varje individuell domares person-
liga tyckande. De rättsstatliga värdena kan därför sägas innefatta en idé om 
rätten som någonting existerande.

I någon sorts idealföreställning om rättsstaten kan sägas ligga att ”rätten”  
i princip är synonym med ”lagen”. Lagstiftningen är både heltäckande och 
motsägelsefri, och domstolarna har helt enkelt att mekaniskt tillämpa lagen 
i enskilda fall. genom att lagen upprätthålls i enlighet med sitt innehåll 
uppnås fullständig förutsebarhet och fullständig frihet från godtycke. efter-
som verkligheten befinner sig ganska långt ifrån denna idealföreställning 
– lagstiftningen är varken heltäckande eller motsägelsefri – måste idén om 
rätten som existerande förverkligas på något annat sätt. Idén om den hel-
täckande och motsägelsefria lagen kan ersättas med idén om det heltäckande 
och motsägelsefria rättssystemet. För att förverkliga rättsstatens värden skall 
både domstolar och rättsvetenskapare konstruera en ”gällande rätt” som är 
heltäckande och motsägelsefri. Denna konstruktion blir aldrig färdig, och 
det kommer alltid att gå att peka på brister och inkonsekvenser i det ofärdiga 
rättsystemet, men detta hindrar inte att det är möjligt att tänka sig en färdig 
konstruktion som består av de ”riktiga” rättsreglerna – de regler som måste 
existera oberoende av konstruktörerna om rättsstatens värden skall kunna 
upprätthållas.16

Det ovan förda resonemanget innebär alltså att idén om rätten är en pro-
dukt av de rättsstatliga värdena. Tanken på det sammanhängande och mot-
sägelsefria systemet är en del av denna idé som man inte kan tillbakavisa utan 
att samtidigt tillbakavisa dessa rättsstatliga värden. Om man som rättsveten-
skapare hyser sympati för dessa värden skall man alltså fastställa gällande rätt 
med hjälp av argument som strävar efter att bygga ett sammanhängande och 
motsägelsefritt system av rättsregler. Om man gör detta på ett invändnings-
fritt sätt har man lyckats med att fastställa gällande rätt. Resonemanget tycks 
i och för sig vara hållbart, men när det skall överföras i praktisk tillämpning 
stöter man på två problem.

16 Jfr t.ex. eckhoff, 1989, s. 97 f. och s. 101–103, Jareborg, 2004, s. 4 f och s. 8., Lavin, 1989, 
s. 123 f. och s. 128 f., Lundmark, 1996, s. 24, Olivecrona, 1984, s. 280–282, Peczenik, 1995, 
s. 51 och s. 278 f., dens., 2005b, s. 259–261 och s. 313–316, Sandgren, 1995/96, s. 1053 och 
dens., 2004–05, s. 323 f. 
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För det första är det inte praktiskt möjligt att fullständigt fastställa gäl-
lande rätt enbart med hjälp av systembyggande argument. För att kunna 
fastställa gällande rätt på detta sätt behöver man ju kunna anknyta till ett 
existerande system. Det system som kan identifieras är emellertid så pass 
öppet och ofullständigt att det i mer svårbedömda fall är svårt att hitta en 
lösning som harmonierar bättre med systemet än andra tänkbara lösningar. 
För det andra finns det givetvis andra värden än de rättsstatliga. I vissa fall 
leder ett strikt fasthållande vid systemargument till ett resultat som är så 
oacceptabelt ur moraliska eller etiska synpunkter att man kan ifrågasätta om 
resultatet verkligen kan upprätthållas trots att det står i överensstämmelse 
med de rättsstatliga värdena.

Båda dessa problem öppnar för konkurrerande idéer om vad rätten ”är”, 
för ifrågasättanden av om det överhuvudtaget är meningsfullt att laborera 
med en ”gällande rätt” och för argument om att rättsvetenskapen borde ägna 
sig åt mer meningsfulla sysselsättningar än att försöka fastställa denna stän-
digt undflyende gällande rätt. Som antytts tidigare har jag inga ambitioner 
att fullständigt förhålla mig till denna mycket omfattande diskussion. För att 
kunna komma fram till ett ställningstagande i frågan om vad som skall göras 
och varför, måste jag dock något närmare behandla de två nämnda proble-
men. Därefter kan frågan ställas i vilken mån det är möjligt och motiverat 
att försöka fastställa gällande rätt i den nämnda rättsstatliga betydelsen av 
begreppet och i vilken mån jag är hänvisad till att göra något annat och i så 
fall vad.

1.3.4 Rättssystemet och rättskällorna
en förutsättning för att det skall vara möjligt för olika rättsvetenskapare och 
praktiker att bygga ett rättssystem genom att fastställa gällande rätt i konkreta 
fall är att det finns ganska tydliga regler för hur man skall göra och vilka fak-
torer man får beakta när man fastställer gällande rätt. Dessa regler skall man 
kunna hitta i den s.k. rättskälleläran, som talar om vilket material som får 
beaktas och hur det får beaktas när man fastställer gällande rätt.17 Till sådant 
material hör bl.a. författningstext, förarbeten och rättspraxis, men även en 
stor och brokig mängd övriga rättskällor som, beroende på omständigheterna 
i varje särskilt fall, kan ha större eller mindre betydelse för hur gällande rätt 
ser ut.18 Problemet med rättskälleläran (eller kanske bättre rättskällelärorna) 
ur ett rättsstatligt perspektiv är just att den inkluderar så mycket material och 

17 Se t.ex. Westberg, 1992, s. 425 och s. 428 och Hydén, 1992, s. 91, 94 och s. 100 f.
18 Se t.ex. Peczenik, 1995, s. 210–222. 
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tillåter en så varierande användning av detta material att läran inte räcker 
särskilt långt som hjälpmedel för den som vill fastställa gällande rätt i mer 
besvärliga fall.19 Till detta kommer att frågor om rättskällornas användning 
ofta innefattar ideologiska frågor om t.ex. rättsstatens förhållande till demo-
kratin och domstolarnas förhållande till den politiska makten.20

Det går att argumentera vidare för att det inte är möjligt att fullständigt 
förverkliga idealet om den objektivt fastställbara gällande rätten. Bl.a. kan 
man peka på att det många gånger kan vara svårt att skilja mellan faststäl-
landet av gällande rätt och fastställandet eller beskrivningen av den ”verk-
lighet” som rätten skall tillämpas på. Det går åtminstone att hävda att det i 
båda fallen handlar om att med språkets hjälp skapa bilder av något ”verk-
ligt”, vars objektiva existens är precis lika oåtkomlig i båda fallen. en jurist 
som gör anspråk på att beskriva verkligheten riskerar att (eller är kanske 
dömd att) konstruera en verklighet som är så färgad av hennes egna (rätts-
liga) värderingar, att det kan bli befogat att fråga sig om juridisk verksamhet 
handlar om att konstruera rättsregler som skall tillämpas på verkligheten 
eller om att konstruera en verklighet som passar ihop med rättsreglerna.21 
I visst sammanhang med det argumentet står den ganska triviala iakttagel-
sen att rättssystemet ofta byggs upp med hjälp av fiktioner som får systemet 
att framstå som sammanhängande och enhetligt trots att lösningarna skulle 
kunna ha betraktats som anomalier om de språkligt hade formulerats på 
något annat sätt.

Det existerar alltså inte någon bruksanvisning som gör det möjligt för 
rättsvetenskapare eller praktiker att med hjälp av systembyggande argument 
fullständigt fastställa en gällande rätt som kan betraktas som existerande. 
Detta hindrar dock inte att det kan påstås vara möjligt att i viss mån fastställa 
gällande rätt på just detta sätt. Vissa – egentligen ganska många – rättsregle r 
står ju bortom diskussion, och kan därför påstås existera i den tidigare nämn-
da meningen. Utan en stor mängd rättsregler som alla jurister utan vidare 

19 För olika vittnesbörd om eller uttryck för den flexibla rättskälleläran, se t.ex. eckhoff, 
1989, s. 112 f. och s. 215 f., gregow, 2004, passim m. hänv., gustafsson, 2002, s. 409–411, 
Lindblom, 1987, särskilt s. 437 och s. 463–466, Lundmark, 1996, s. 19–24, Peczenik, 1984, 
s. 421 f., dens., 1995, s. 526, Sandgren, 1995/96, s. 732, Strömholm, 1996, bl.a. s. 311–321 
m. hänv., Westberg, 1992, s. 433 f. och Zahle, 2005, särskilt s. 238. Se även Lavin, 1989, 
s. 119, dens, 1990, s. 73 och Victor, 2008, s. 553.
20 Jfr t.ex. Bengtsson, 1996b, passim, S. Bergström, 1987, passim, särskilt s. 14–16 och 
s. 85 f., J. Lind, 1993, passim, dens., 1996/97, passim, Nergelius, 1997, passim, Petrén, 1987, 
passim, H. Strömberg, 1988a, passim, dens., 1988b, passim och Vängby, 1996, passim. 
21 Jfr t.ex. H. Andersson, 2000/01, särskilt s. 904 f. och s. 907–909, Påhlsson, 2006, passim 
och Wenneberg, 2001, t.ex. s. 92–98. 
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kunde beteckna som uttryck för gällande rätt, skulle det vara omöjligt att 
ens diskutera i rättsfrågor eftersom man skulle sakna gemensamma utgångs-
punkter. Sådana rättsregler fastställer man förmodligen med hjälp av rätts-
källorna, men exakt hur man gör detta och exakt hur långt man kan gå i ett 
sådant okontroversiellt fastställande av gällande rätt är inte lätt att säga.

Det tycks hur som helst vara möjligt att med hjälp av systembyggande 
argument identifiera en så stor mängd okontroversiella rättsregler att man 
kan rita en ”rättslig ram” som anger vissa regler för vilken argumentation 
som är tillåten. Om argumentationen går utanför ramen – och alltså även 
riktar sig mot de okontroversiella rättsreglerna – kommer den inte längre  att 
uppfattas som ”juridisk”. Argumentation inom ramen kan vara systembyg-
gande (och alltså sträva mot att inskränka ramen), men den behöver inte vara 
det. Det är tillåtet att argumentera med utgångspunkt i andra värden än de 
rättsstatliga.22 I princip är det givetvis tillåtet att argumentera med utgångs-
punkt i vilka värden som helst. Man kan dock ha olika uppfattningar i frågan 
om det räcker med att en argumentation håller sig inom ramen för att den 
skall kunna betecknas som ”juridisk” eller om denna beteckning skall reser-
veras för en argumentation som grundar sig i vissa värden – och vilka dessa 
värden i så fall är.

1.3.5 Argumentation inom ramen för gällande rätt
Den gällande rätt som det är möjligt att betrakta som existerande bildar alltså 
bara en ram, och inom den ramen kan argumentationen ha ett annat inne-
håll och en annan grund än de systembyggande argument som används för 
att fastställa själva ramen. Frågan kvarstår dock vad en sådan argumentation 
egentligen skall gå ut på. Kan även en sådan argumentation göra anspråk på att 
beskriva (fastställa, utreda, undersöka etc.) gällande rätt? Själva poängen med 
att säga att argumentationen befinner sig innanför ramen är ju att det inte är 
möjligt att komma fram till en beskrivning av en allmänt omfattad föreställ-
ning och därmed inte en beskrivning av något verkligt. Finns det överhuvud-
taget någon anledning att tala om ”rätten” med den uttalade utgångspunkten 
att begreppet inte beskriver något enhetligt föreställningsinnehåll?23

en argumentation inom ramen för gällande rätt kanske inte kan göra 
anspråk på att beskriva gällande rätt, men den kan göra anspråk på att skapa 
ny gällande rätt. Om argumentationen är övertygande och grundas i förhål-

22 Jfr t.ex. gustafsson, 2002, bl.a. s. 284, 345 f., 358, 367, 381 och s. 402 f., Peczenik, 1995, 
bl.a. s. 46 f., 59 f., 62 f., och s. 94 och Wennström, 2001, s. 66–77.
23 Jfr gustafsson, 2002, s. 75–80, 403 och s. 409–414 och Zahle, 2005, s. 238–244.
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landevis okontroversiella värderingar kan den ju få till resultat att det uppstår 
en allmänt omfattad föreställning om vad som gäller. Argumentationen kan 
på så sätt komma att förändra sin egen ram, och det är säkerligen inte så lätt 
att i ett konkret fall peka på var beskrivningen slutar och argumentationen 
börjar.24 Då kanske det är lika så gott att kalla alltihop för att fastställa gäl-
lande rätt. Argumentationen kan dock även ha andra syften än att skapa nya 
föreställningar om vad som gäller. Den kan gå ut på att påvisa att det inte är 
möjligt att främja vissa önskvärda värden inom ramen för gällande rätt, och 
således läggas till grund för argumentation ”de lege ferenda”, dvs. en argu-
mentation som går ut på att ramen borde förändras av någon annan.

Hur man drar gränsen mellan dessa olika typer av argumentation beror 
på hur stora möjligheter det finns att identifiera ramen för argumentationen, 
dvs. den odiskutabla gällande rätten. Hur stora dessa möjligheter är varie-
rar förmodligen högst väsentligt mellan olika områden. Om lagstiftningen 
på ett visst område (liksom lagstiftningens förarbeten) bygger på en mer 
eller mindre föråldrad begreppsbildning och systematik, samtidigt som var-
ken lagstiftaren eller den prejudikatskapande domstolen visar några direkta 
ambitioner att konstruera ett helt nytt system, kommer den gällande rätt 
som kan fastställas enbart med hjälp av systembyggande argument att bli 
ganska rudimentär. Ramen kommer alltså att bli mycket vid, och utrymmet  
för att argumentera med utgångspunkt i andra värden än rättsstatliga sådana 
kommer att bli mycket stort. Om man dessutom kan grunda sin argumenta-
tion i ”inomrättsliga” värderingar, dvs. värderingar som kan påstås ligga 
bakom, eller t.o.m. vara en del av, själva rättsreglerna, är det upplagt för en 
argumentation som gör anspråk på att förändra sin egen ram på det sätt som 
beskrivits ovan.25

24 Jfr t.ex. Kellgren, 2002, bl.a. s. 517 och distinktionen mellan ”faktiskt” och ”riktig” gäl-
lande rätt i Lindblom, 2002, s. 730 f.
25 Det tycks alltså inte vara någon slump att den s.k. radikalteleologiska metoden är så fli-
tigt använd i just den processrättsliga doktrinen. Ang. metoden, se ekelöf, 1951, s. 29 f. och 
ekelöf/edelstam, 2002, s. 79–95. Se även t.ex. T. Andersson, 1997a, s. 205 f., Jacobsson, 
1990, s. 212–215, Lindblom, 1987, bl.a. s. 441–443 och s. 463–466, dens., 2000a, s. 58–61, 
171–173 och s. 542, dens., 2002, bl.a. s. 768 f., Strömholm, 1972, passim, Thornstedt, 1955, 
s. 338–352, Victor, 1977, s. 244 med not 116 och Westberg, 1993/94, s. 819. Något mer om 
processrättens förutsättningar i kapitel 6. 
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1.3.6 Avhandlingens metod
Den gjorda karakteristiken av vad en rättsvetenskaplig metod kan innebära 
har medvetet hållits på en ganska abstrakt nivå. Detta beror inte minst på 
att distinktionen mellan olika typer av argumentation blir svår att upprätt-
hålla när den konfronteras med konkreta rättsliga problem. Om gällande 
rätt består av en allmänt omfattad föreställning om vad som gäller, är det 
denna föreställning som bildar ramen för annan argumentation. Denna 
argumentation kan dock gå ut på att påvisa både att vissa okontroversiella 
”inomrättsliga” värden tillgodoses mindre väl inom ramen för gällande rätt 
och på att ifrågasätta soliditeten i de systembyggande argument som använts 
för att fastställa den gällande rätten. Det måste finnas en utgångspunkt för 
argumentationen bestående i existerande gällande rätt, men argumentatio-
nen kan i vissa fall få till resultat att den raserar sina egna utgångspunkter 
och i stället bygger nya.

Rättsvetenskaplig argumentation, som den beskrivits här, tycks alltså 
sakna en fast grund att stå på. Samtidigt måste det finnas en grund att stå på 
för den rättsvetenskapare som vill värna om de rättsstatliga värden som här 
har uppfattats som mer eller mindre integrerade i själva begreppet gällande 
rätt. Vad en sådan rättsvetenskapare (med andra ord jag) är hänvisad till att 
göra, är att så långt som möjligt upprätthålla, och t.o.m. förstärka, den existe-
rande gällande rätt som kan identifieras. De uppfattningar som framgår av 
de klassiska rättskällorna bör i regel respekteras, inte på grund av dessa käl-
lors ”bindande kraft” utan på grund av att andra också kan förväntas respek-
tera dem. Detsamma gäller mer eller mindre enhälliga uppfattningar i den 
juridiska doktrinen. Argumentationen bör i möjligaste mån hålla sig inom 
den ram som sådana uppfattningar anger, och ramen bör bara ifrågasättas 
”de lege lata” om det finns starka skäl för att ifrågasätta den.

Det nyss antydda metodvalet skulle kunna uppfattas som ett uttryck 
för osjälvständighet och ovilja till kritiskt tänkande. Varför skulle man inte 
inom ramen för en rättsvetenskaplig avhandling kunna ifrågasätta precis all-
ting från vilka utgångspunkter som helst? Huruvida man kan det eller inte 
beror förstås på vilken innebörd man överhuvudtaget vill lägga i begreppet 
”rättsvetenskap” och i den frågan finns det, som redan antytts, utrymme för 
många olika uppfattningar.26 Syftet med den här avhandlingen förutsätter 
att det är möjligt att identifiera en gällande rätt som kan bilda ramen för en 
diskussion om möjligheterna att tillgodose några ”inomrättsliga” intressen. 
Om jag skulle anse mig stå fullständigt fri att fastställa denna gällande rätt 

26 Jfr t.ex. Sandgren, 2006, bl.a. s. 527–531 m. hänv.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   43 09-10-06   08.38.21



44

från vilka utgångspunkter som helst (bl.a. utifrån just dessa intressen), skulle 
hela framställningen hänga i luften.

Den gällande rätt som kan identifieras genom att osjälvständigt anknyta 
till existerande rättskällor och allmänna uppfattningar i doktrinen blir ofta 
ganska rudimentär. Ramen måste bättras på med hjälp av egen argumenta-
tion. en sådan argumentation kan ibland vara systembyggande, men ibland 
måste den grundas i andra värderingar. Även här måste ambitionen vara att 
argumentera så konservativt och osjälvständigt som möjligt, dvs. anknyta till 
sådana värderingar som uppfattas som okontroversiella och allmänt erkända. 
När det inte längre är möjligt att argumentera med utgångspunkt i sådana vär-
deringar blir slutsatsen att ”rättsläget är oklart” som det brukar heta. I sådana 
fall är det givetvis möjligt att gå vidare och argumentera för olika lösningar 
med utgångspunkt i (nästan?) vilka värderingar som helst. Ofta finns det dock 
ingen anledning att göra så i den här framställningen, eftersom ramen bara 
behöver bli så tydlig att den kan tjäna som utgångspunkt för diskussionen 
om de olika intressena.

Som redan sagts innebär den valda metoden inga egentliga nyheter. Det 
handlar om att göra ungefär samma sak som många andra som är ute efter 
att fastställa gällande rätt – med andra ord att begagna sig av ”den allmänt 
vedertagna juridiska metoden”. Jag har något försökt utveckla vad en sådan 
metod kan innebära och vad den skall vara bra för, eftersom diskussioner om 
rättsvetenskaplig metod ofta tenderar att – detta är åtminstone mitt intryck – 
börja någonstans mitt i resonemanget och kritisera den ”allmänt vedertagna 
metoden” för att den är alltför inskränkt och osjälvständig. Invändningarna 
mot en sådan kritik består å andra sidan ganska ofta av argument för att 
metoden inte alls är särskilt inskränkt och osjälvständig. Det ovan sagda har 
förhoppningsvis illustrerat att inskränkthet och osjälvständighet från vissa 
utgångspunkter faktiskt är något att värna om, och att det stora problemet 
med ”den allmänt vedertagna juridiska metoden” från rättsstatliga utgångs-
punkter just är att den är alldeles för flexibel och tillåtande.

1.3.7 Några anmärkningar om materialet
Materialet kan uteslutande sägas bestå av traditionella rättskällor, dvs. för-
fattningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Som sagts ovan anser jag 
att sådana källor i möjligaste mån bör läggas till grund för ställningstaganden 
i fråga om gällande rätt. Detta ställningstagande innebär dock inte att det är 
alldeles problemfritt att bestämma vilket material som skall beaktas och hur 
det skall beaktas. Frågan om förarbetenas ställning som rättskälla är ständigt 
debatterad i Sverige, men just det problemet är ganska litet på avhandlingens 
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område eftersom det i stor utsträckning handlar om frågor som lagstiftaren 
inte har tagit uttrycklig ställning till. När det gäller rättspraxis används inte 
enbart refererad praxis från de högsta instanserna, utan även s.k. notismål, 
liksom en del refererad och orefererad praxis från hovrätterna och kammar-
rätterna. Allt detta kan i större eller mindre mån förväntas ge vägledning 
för hur man kan angripa olika rättsliga frågor, liksom ett visst underlag för 
spekulationer om hur dessa frågor kan förväntas angripas av domstolarna i 
framtiden.27

Det eg-rättsliga materialet består huvudsakligen av rättsfall från egD, 
doktrin samt några enstaka rättsakter. Formellt sett är det de språkversioner 
av egD:s avgöranden som upprättas på rättegångsspråket (vilket när det gäl-
ler förhandsavgöranden är detsamma som den nationella domstolens språk) 
som är ”autentiska”. I realiteten lär det dock ofta vara på det sättet att den 
”autentiska” versionen utgör en översättning av en dom som ursprungligen 
upprättats på något annat språk (oftast franska).28 I realiteten är det givet-
vis också på det sättet att varken domare, generaladvokater eller rättsveten-
skapliga författare bygger sina resonemang om gällande rätt på de autentiska 
språkversionerna av alla egD:s avgöranden. Alla är hänvisade till det eller 
de språk som de behärskar. Flerspråkigheten utgör därmed alltid en källa till 
osäkerhet i fråga om vad ”den allmänna uppfattningen” egentligen är när 
man försöker fastställa eg-rättens innebörd.

Denna osäkerhet kan jag inte undanröja inom ramen för den här avhand-
lingen. Mina egna brister gör dessutom att jag är hänvisad till endast två 
språkversioner – svenska och engelska. I många fall har rättsfallen studerats 
på båda språken, men redogörelsen och de analyser som har gjorts anknyter  
huvudsakligen till de engelskspråkiga versionerna. Detta har två orsaker. 
För det första har svenska språkversioner endast upprättats löpande sedan 

27 Jfr t.ex. Strömholm, 1984, s. 944 f. och Victor, 2008, passim. Se även (ang. s.k. särskilda 
yttranden) Knutsson, 1993, passim, särskilt s. 281–283. I både förarbeten, praxis och doktrin 
finner man ibland uppfattningen att det endast är refererad praxis från de högsta instanserna 
som utgör prejudikat, se t.ex. SOU 1986: 1 s. 51, RÅ 2004 ref. 99 och Heuman, 2007/08, 
s. 918 f. Jag är något osäker på vad som avses med sådana uttalanden. Menar man att underin-
stanserna helt enkelt kan strunta i ett avgörande från HD eller RegR som av någon anledning 
placerats i notisavdelningen och varför i så fall? Kan man utgå från att alla dessa fall är fel-
dömda? Det vore ju en hisnande tanke. Min inställning är i vart fall att även notismål, liksom 
s.k. obiter dicta, ger besked om hur de högsta instanserna faktiskt har resonerat, och att detta 
är något att ta i beaktande när man försöker fastställa gällande rätt. Särskilt i fråga om RegR 
förhåller det sig dessutom så att det i vissa frågor helt saknas refererade avgöranden, trots att 
en blick i notisavdelningen visar att RegR faktiskt upprepade gånger har prövat frågan (jfr 
Ragnemalm, 2008b, s. 400).
28 Se t.ex. Melin, 2008, s. 251 f.
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1995. För tiden dessförinnan finns visserligen svenska översättningar av de 
viktigaste rättsfallen att tillgå, men dessa översättningar har gjorts på kort 
tid, vilket avspeglar sig i kvaliteten. För det andra lider de svenska språk-
versionerna även för tiden efter 1995 ofta av vissa brister, bl.a. i form av en 
alltför varierande terminologi. De engelska språkversionerna uppvisar, såvitt 
jag kan bedöma, en mer konsekvent begreppsapparat. Det finns visserligen 
inget sätt att bevisa att de engelska språkversionerna på något sätt skulle 
vara ”riktigare” än de svenska, men det nyss sagda gör i vart fall att det blir 
väsentligt lättare att presentera en systematisk genomgång av egD:s praxis 
om man använder sig av de engelska språkversionerna.

Vad gäller eMRK består materialet av rättsfall från eMRD, doktrin och 
i viss mån förarbeten. eMRD:s domar har under lång tid upprättats i både 
fransk och engelsk version. Sedan några år upprättas domarna dock endast 
på endera språket.29 Om domarna bedöms ha principiellt intresse översätts 
de dock till det andra språket, och båda språkversionerna publiceras i dom-
stolens rättsfallssamling. Jag har huvudsakligen använt mig av de rättsfall 
som finns i (åtminstone) engelsk version. I några enstaka fall hänvisas även 
till rättsfall som endast finns på franska. I dessa fall har jag genom referat i 
doktrinen fått kännedom om vad rättsfallet handlar om, och lyckats stava 
mig igenom de relevanta punkterna i domen.

1.3.8 Några framställningstekniska anmärkningar
Att avhandlingen spänner över ganska stora områden av juridiken har fått 
konsekvenser också i fråga om framställningssättet. För att hålla omfånget 
på en någorlunda rimlig nivå, och för att behålla fokus vid avhandlingens  
huvudfrågor, har framställningen i vissa delar fått göras ganska summa-
risk. Utförliga beskrivningar av vad andra tidigare uttalat om de frågor som 
behandlas förekommer ytterst sparsamt. I stället försöker jag föra ett löpande 
resonemang i huvudtexten, vilket underbyggs med kortfattade källhänvis-
ningar i fotnoterna. För att få besked om exakt vad det står i källorna, och 
exakt på vilket sätt källorna utgör ett stöd för det som står i huvudtexten, är 
läsaren ofta hänvisad till att själv kontrollera källorna. I vissa delar har jag 
t.o.m. gått så långt att det som står i huvudtexten närmast utgör en sam-
manfattande slutsats av ett ganska omfattande källmaterial. I sådana fall 
är läsaren alltså hänvisad till att kontrollera samtliga källor och själv pröva 
huruvida det som sägs i källorna sammantaget leder till den slutsats som står 
i huvudtexten.

29 Se regel 76 i europadomstolens rättegångsregler.
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Man kan givetvis ha delade meningar om det ”vetenskapliga” i en sådan 
framställningsteknik.30 Som var och en kan konstatera har boken emeller-
tid ändå blivit ganska tjock, och jag har velat prioritera tillgänglighet och 
läsbar het framför vetenskaplig oantastlighet i någon mening. Huruvida det 
är godtagbart att göra på det sättet i en akademisk avhandling ankommer det 
på andra att bedöma. Jag vill dock betona att framställningstekniken givetvis 
inte är ett utslag av bristande respekt för andras forskningsinsatser.

Vilken innebörd som läggs i olika begrepp förklaras delvis i den löpande 
framställningen och framgår förhoppningsvis i övrigt av sammanhanget. 
Något bör dock redan här sägas om begreppen offentlig rätt respektive privat-
rätt.31 Som kommer att framgå i nästa kapitel finns det ingen invändningsfri 
teoretisk modell som gör det möjligt att på materiella grunder dela in rätts-
reglerna i dessa två kategorier. I tveksamma fall kan det ligga nära till hands 
att ta det processuella regelverket till hjälp, och betrakta sådana rättsregler 
som tillämpas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar som 
offentligrättsliga, medan sådana rättsregler som tillämpas av allmän domstol 
betecknas som privaträttsliga (regler som tillämpas av båda domstolsslagen 
skulle då tillhöra båda kategorierna eller kanske ingen). Att göra på det sättet  
i den här framställningen skulle kunna uppfattas som paradoxalt. Man kan 
väl inte fråga sig vilken domstol som är behörig att tillämpa vissa sorters 
regler, och samtidigt definiera dessa regler som sådana som en viss domstol 
är behörig att tillämpa?

Det kan man faktiskt göra, åtminstone nästan. Begreppen offentlig rätt 
och privaträtt är visserligen oskarpa i konturerna, och de kommer att fort-
sätta att vara oskarpa i konturerna genom den här avhandlingen. Begreppen 
används inte som några analytiska verktyg, utan som ett sätt att ganska sve-
pande och obestämt sammanfatta resultatet av vissa undersökningar.32 Såda-
na undersökningar kan leda till konstaterandet att det finns en stor mängd 
författningsregler som främst gäller förhållandet mellan det allmänna och 
den enskilde, och vars tillämpning i det närmaste undantagslöst har anför-
trotts förvaltningsmyndigheter av olika slag, att förvaltningsmyndigheternas 
avgöranden (numera) nästan alltid kan överprövas av förvaltningsdomstol 
samt att det finns en stor mängd (och i ganska stor utsträckning okodifierade) 

30 Jfr Sandgren, 2005/06, bl.a. s. 73–75. 
31 Här kan också nämnas – vilket redan torde ha framgått – att jag försöker att konsekvent 
använda begreppet ”privaträtt”, trots att begreppet ”civilrätt” möjligen är vanligare i modern 
doktrin. 
32 Begreppet ”undersökning” skall givetvis inte tolkas bokstavligt. Hur man gör när man 
”undersöker (utreder, fastställer etc.) gällande rätt” har utvecklats tidigare. 
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andra rättsregler som allmän domstol brukar tillämpa, framför allt i tvister 
mellan enskilda, men ibland också i tvister mellan enskilda och staten eller 
någon kommun. Sådana undersökningar kan också leda till konstaterandet 
att det förmodligen inte skulle väcka särskilt stor uppståndelse bland jurister 
om man i stort sett hänförde det förra slaget av rättsregler till den offentliga 
rätten och det senare slaget till privaträtten.

Att det kan uppkomma situationer då beteckningen ”offentligrättslig” 
eller ”privaträttslig” för någon sådan regel kan diskuteras, hindrar inte att 
dikotomin kan användas för att sammanfattande beskriva ”gällande rätt”. 
Det handlar då om en beskrivning, och inte om något slags ur regelmassan 
extraherad ”princip” som kan tjäna till vägledning i oklara fall. För avhand-
lingens syfte spelar det egentligen ingen roll vilka regler man kallar för pri-
vaträttsliga och vilka regler man kallar för offentligrättsliga. Den väsentliga 
frågan är i vilken mån kompetensfördelningen mellan domstolsslagen med-
ger att de olika intressen som nämndes ovan kan tillgodoses. ett ”anspråk i 
gråzonen” behöver inte nödvändigtvis beskrivas på det sätt som jag gjort tidi-
gare. Anspråket skulle kunna formuleras som ett ”anspråk på rättvisa” eller 
ett ”anspråk på genomdrivande av eg-rättsliga rättigheter”, och jag skulle 
därigenom kunna undvika att dra in distinktionen mellan offentlig rätt och 
privaträtt redan i problemformuleringen.

Min gissning är dock att ett sådant angreppssätt skulle göra framställ-
ningen betydligt mer svårtillgänglig. Hur bristfällig den rättsliga systematik 
som bygger på distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt än är, vet alla 
jurister ändå ungefär vad som avses med begreppen. Det har vidare ett stort 
värde ur kommunikationssynpunkt dels att använda sig av dessa begrepp i 
och för sig, dels att använda sig av vedertagen privaträttslig terminologi när 
man diskuterar lösningar på rättsliga problem som inte är uttryckligen regle-
rade i offentligrättslig lagstiftning. Att fullständigt frikoppla från rådande 
systematik och begreppsbildning skulle inte tjäna något annat syfte än att 
bygga murar runt avhandlingen och utestänga presumtiva läsare. Begreppen 
offentlig rätt och privaträtt kommer därför att användas flitigt genom hela 
avhandlingen, och definitionen av anspråk i gråzonen kvarstår. Framställ-
ningen bör dock läsas mot bakgrund av ovanstående reservationer.
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1.4 Tidigare forskning
Avhandlingens huvudfråga har såvitt jag vet inte ens formulerats tidigare,33 
och har därmed inte varit föremål för några forskningsinsatser. De under- 
eller delfrågor som nämndes under syftet har dock varit föremål för varieran-
de uppmärksamhet i doktrinen. Att det kan uppkomma oklara rättsfrågor 
i skärningspunkten mellan offentlig rätt och privaträtt är uppmärksammat 
sedan länge, och vissa aspekter på denna problematik har behandlats ganska 
utförligt i doktrinen.34 Att en rätt till domstolsprövning följer av framför 
allt eg-rätten och eMRK har varit ganska uppmärksammat i den svenska 
juridiska doktrinen åtminstone från mitten av 1990-talet.35

Frågan om kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvalt-
ningsdomstol är egentligen av ganska sent datum, och när den har uppmärk-
sammats i doktrinen har den varit mer eller mindre sammanflätad med den 
nyss nämnda frågan om rätt till domstolsprövning. en mycket närbesläktad 
fråga som har betydligt fler år på nacken är dock frågan om kompetensfördel-
ningen mellan allmän domstol och förvaltningsmyndighet. Frågan har varit 
aktuell i svensk rätt sedan 1600-talet och behandlats i doktrinen åtminstone 
sedan slutet av 1800-talet. Under 1940- och 50-talen debatterades frågan 
ganska livligt i den juridiska doktrinen.36 I början av 1970-talet blev frågan 
föremål för ingående behandling i en avhandling.37 Härefter blev det relativt 
tyst i doktrinen.38 Som redan antytts har frågan återuppstått, men nu i en 
något förändrad form. Rätten till domstolsprövning och förvaltningsdoms-
tolarnas status som ”riktiga” domstolar är nya faktorer att stoppa in i ekva-
tionen, som gör att frågan ofta formuleras på ett annat sätt. Denna nygamla 
fråga har, som redan nämnts, varit föremål för en del uppmärksamhet sedan 
mitten av 1990-talet.39

De olika ”instrument” som nämnts tidigare har i viss mån formulerats 
i doktrinen, men i den frågan tycks forskningen snarast befinna sig i ett 

33 Den har dock tidigare formulerats av mig själv, se P. Södergren, 2007, s. 375 f.
34 Se t.ex. Madell, 1998, Marcusson, 1993, och alla hänvisningar som lämnas under kap. 2 
nedan. 
35 Se t.ex. T. Andersson, 1996, Lavin, 1994/95a, Mårsäter 2005, Nergelius, 2000a, Warn-
ling-Nerep, 2008a, och vidare hänvisningar under kap. 3, 4 och 5. 
36 Se t.ex. Herlitz, 1947, Jägerskiöld, 1946, dens., 1948, H. Sundberg, 1947, och vidare 
hänvisningar under avsnitt 4.3 nedan. 
37 Lavin, 1972. 
38 Se dock bl.a. Lavin, 1984a och dens., 1990/91.
39 Se hänvisningarna i not 35 ovan och vidare under kap. 4 och 5. 
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förberedande stadium.40 Det finns en viss parallell till den här behandlade 
problematiken i förhållandet mellan allmän domstol och specialdomstolar, 
som fastighets- och miljödomstolar. Närliggande frågor har i den kontexten 
fått en viss uppmärksamhet i doktrinen.41

1.5 Disposition
Dispositionen ansluter till de delfrågor som skall behandlas inom ramen för 
syftet. I kapitel 2 kommer jag därför att närmare utveckla vad jag menar 
med ”anspråk i gråzonen” och redogöra för några tänkbara sådana anspråk. 
I kapitel 3 behandlas rätten till eller intresset av domstolsprövning, delvis ur 
ett ideologiskt rättsstatligt perspektiv, men framför allt undersöks innehållet 
i eg-rätten och eMRK i detta avseende. I kapitel 4 och 5 behandlas allmän 
domstols respektive förvaltningsdomstols kompetens. I kapitel 6 presenteras 
de olika ”instrument” som eventuellt kan användas för att tillgodose intres-
set av domstolsprövning och intresset av att upprätthålla den sakliga kompe-
tensfördelningen mellan olika domstolar. Instrumentens användning i situa-
tioner som uppstår till följd av den sakliga kompetensfördelningen mellan 
allmän domstol och olika specialdomstolar behandlas för att illustre ra hur 
instrumenten kan fungera. I kapitel 7 prövas i vilken mån det är möjligt 
att med hjälp av de olika instrumenten tillgodose intresset av en effektiv 
domstolsprövning och intresset av att upprätthålla den sakliga kompetens-
fördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol när det gäl-
ler anspråk i gråzonen. I kapitel 8 konkretiseras slutsatserna från kapitel 7 
genom att ett försök görs att tillämpa dessa slutsatser på några olika anspråk 
i gråzonen. Kapitlet innehåller också några sammanfattande slutsatser och 
några synpunkter de sententia och de lege ferenda.

40 Se särskilt T. Andersson, 2004, 2005 och 2008a.
41 Se bl.a. Lindblom, 2001 och 2002 och vidare hänvisningar under kap. 6. 
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Kapitel 2 Anspråk i gråzonen

2.1 Inledning
Rättsreglerna delas in i privaträttsliga och offentligrättsliga regler. Det är dock 
en ganska gammal sanning att konkreta rättsförhållanden eller tvistefrågor 
inte alltid låter sig sorteras på ett motsvarande sätt. Det har aldrig funnits 
någon övergripande ”metanorm” som sorterar in mellanhavanden mellan 
det allmänna och den enskilde i privaträttsliga respektive offentligrättsliga 
mellanhavanden. I stället leder utvecklingen i rätts- och samhällslivet hela 
tiden till att den eventuella föreställningen om en sådan sortering utmanas 
på olika sätt. en offentligrättslig reglering kan införas på områden som tidi-
gare varit helt öppna för privaträttsliga lösningar. Omvänt kan ett behov av 
privaträttsliga lösningar (t.ex. för att utförandet av olika former av offentlig 
service överlåts till privata aktörer) uppkomma på områden som tidigare varit 
helt offentligrättsligt reglerade.1 eg-rätten, slutligen, kan innebära både att 
enskilda utrustas med allmänt hållna ”eg-rättigheter” som inte kan passas 
in i den nationella systematiken och att ”hål” uppstår i ett offentligrättsligt 
regelverk eftersom vissa bestämmelser måste åsidosättas för att de strider mot 
eg-rätten.2

Som nämndes i föregående kapitel används beteckningen ”anspråk i grå-
zonen” i det här arbetet för anspråk som har sitt ursprung i ett offentlig-
rättsligt mellanhavande, men som eventuellt kan genomdrivas med stöd av 
privaträttsliga regler. Det här kapitlet handlar om sådana anspråk. Kapitlet 
inleds med en kort diskussion om innebörden av begreppen offentlig rätt 

1 Se t.ex. SOU 2000: 29 s. 351 f., Boe, 2002, s. 117–121, graver, 2002, s. 243, Madell, 1998, 
s. 54–59 m. hänv., dens., 2000, s. 11 f., dens., 2002, s. 221 f., dens., 2003b, s. 585 och s. 587 f., 
Marcusson, 1989, s. 49 m. hänv., dens., 1996, s. 76–78, dens., 2002, s. 108 och s. 110 f., 
Mäkinen, 2002, s. 291, Ragnemalm, 2007, s. 16–19, Stridbeck, 1992, s. 306–310, dens., 
1993/94, s. 165 f., Sterzel, 1988, s. 437, Strömholm, 1996, s. 230, Tolonen, 1993, passim, 
och Touri, 2003, s. 555. Problematiken har uppmärksammats även i äldre svensk doktrin, se 
t.ex. Herlitz, 1943, s. 50–52, dens., 1947, s. 308, 321 och s. 329, dens., 1949, s. 458 f., Jäger-
skiöld, 1958, s. 61 f., Lundstedt, 1948, s. 50–52, Petrén, 1946, s. 360, Strömberg, 1949, t.ex. 
s. 468–475, Halvar Sundberg, 1943, s. 21 f., dens., 1947, s. 62 och dens., 1955, s. 398–401. 
Jag undviker medvetet den med huvudtextens anmärkningar sammanhörande diskussionen 
om den lämpliga beteckningen (rättsstat, välfärdsstat, marknadsstat etc.) på gårdagens, dagens 
och morgondagens nordiska stat. Se härom (bland många andra) t.ex. graver, 2002, passim 
och Touri, 2003, passim. 
2 Jfr Boe, 2002, s. 135 och graver, 2002, s. 243 och s. 246 f. 
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och privaträtt. Diskussionen utmynnar i slutsatsen att begreppsbildningen 
bygger på en något bristfällig systematik, men att den trots detta är tjänlig 
för att i stora drag beskriva vad som gäller på olika områden. Härefter vidtar 
en genomgång av några privaträttsliga rättsinstitut och en allmän diskus-
sion om deras tillämplighet på (primärt) offentligrättsliga rättsförhållanden. 
 Reglerna om skadestånd i förhållanden mellan den enskilde och det allmän-
na ägnas därvid särskild uppmärksamhet.3 Slutligen görs en genomgång av 
några offentligrättsliga rättsområden, och ett försök att identifiera anspråk i 
gråzonen som kan ha sin upprinnelse i sådana rättsområden.

Kapitlet dras med ett framställningstekniskt problem som har att göra med 
den i föregående kapitel försvarade metoden att först försöka beskriva några 
”rent materiella” problem, för att först därefter ge sig i kast med de proces-
suella komplikationerna. Det finns nämligen ett antal avgöranden av RegR 
som inte ger riktigt klart besked i frågan om de gör anspråk på att slå fast 
vad som gäller ”rent materiellt” eller om de är ett uttryck för att processuella 
inskränkningar har medfört att den ”rent materiella” frågan inte har kunnat 
prövas. Min tolkning är, som kommer att utvecklas senare i framställningen, 
den sistnämnda. Denna tolkning försvagas dock något av att HD i ett visst 
fall tycks ha anslutit sig till den förstnämnda tolkningen. Denna för avhand-
lingen centrala frågeställning kan inte utvecklas i det här kapitlet. Det fram-
ställningstekniska problemet har lösts genom att RegR:s avgöranden bara 
kort anmärks i det här kapitlet, för att redovisas mer fullständigt när själva 
frågeställningen senare behandlas.4

2.2 Offentlig rätt och privaträtt
2.2.1 Bakgrund
Dikotomin offentlig rätt–privaträtt fanns redan i den romerska rätten, men 
det är oklart vilken betydelse den egentligen hade.5 I de medeltida euro-
peiska staterna förefaller det, även om begreppet offentlig rätt förekommer 

3 Att skadeståndsreglerna är tillämpliga även i (primärt) offentligrättsliga rättsförhållanden 
står klart. Det har därför funnits, och finns, vissa mekanismer som är avsedda att motverka 
skadeståndets potentiella funktion som ”gränsupplösare” mellan den offentliga rätten och 
privaträtten (och mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol). Dessa mekanismer har 
dock i stor utsträckning eroderat under senare år, framför allt till följd av det europarättsliga 
inflytandet. Skadeståndet intar därmed i många avseenden en särställning, både materiellt och 
processuellt, när man diskuterar anspråk i gråzonen. 
4 Se avsnitt 7.3.2.3. 
5 Se Bangert, 1989, s. 26–31, Madell, 1998, s. 45 m. hänv., Marcusson, 1989, s. 51 m. hänv. 
och Papaefthymiou, 1989, s. 44. 
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i vissa källor, i stor utsträckning ha varit främmande att tala om en från 
privaträtten särskild offentlig rätt.6 Under de följande seklerna blev det van-
ligare att olika typer av reglementen och liknande användes för att styra de 
framväxande statliga byråkratierna. Denna typ av regleringar uppfattades 
dock inte som någonting som reglerade förhållandet mellan stat och med-
borgare, utan som instrument för de absoluta monarkiernas styrning av sina 
territo rier. Först med 1800-talet och de framväxande rättsstatsidealen upp-
stod tanken på en offentlig rätt, som kunde användas för att dra upp gränser 
för det offentliga maktutövandet och reglera förhållandet mellan staten och 
dess medborgare.7 

I Sverige fick denna idéutveckling en intressant illustration genom de liv-
liga diskussioner om avskiljande av alla rättsfrågor från de administrativa 
myndigheternas kompetens, som fördes under stora delar av 1800-talet. 
Flera olika kommittéer och beredningar arbetade med problemet att skilja 
de administrativa uppgifterna från frågorna om enskildas rättigheter (eller 
rättsfrågorna). Samtliga nödgades dra slutsatsen att det inte var möjligt att 
finna en klar och tydlig gräns mellan dessa frågor. Arbetet resulterade dock 
i att en rad olika måltyper (varav många numera skulle karakteriseras som 
privaträttsliga) identifierades som gällande rättsfrågor och därför blev flyt-
tade från de administrativa styrelseverken till allmän domstol.8 en seglivad 
synpunkt i samband med dessa diskussioner tycks ha varit att en administra-
tiv fråga, till skillnad från en rättsfråga, innebar att administrationen hade att 
skönsmässigt bedöma i vilken mån eventuella enskilda anspråk kunde godtas 
med hänsyn till det överordnade samhällsintresset.9

Mot slutet av 1800-talet övergavs distinktionen mellan administrativa frå-
gor och rättsfrågor och i den spirande svenska förvaltningsrättsliga doktrinen 
började man nu i stället försöka identifiera gränsen mellan offentlig rätt och 

6 Se Bangert, 1989, s. 34, Dahlberg-Larsen, 1996, s. 41, Madell, 1998, s. 45 m. hänv. och 
Marcusson, 1989, s. 51 m. hänv. 
7 Se (dock inte utan vissa motsägelser i nyanserna) Bangert, 1989, s. 34–37, Marcusson, 
1989, s. 51 m. hänv., Papaefthymiou, 1989, s. 45, Strömberg, 1985, s. 50 och Touri, 2003, 
s. 556–558. 
8 Se närmare SOU 1964: 27 s. 61 m. hänv., Hammarskjöld, 1907, s. 34–38, 48 och s. 62 
m. hänv., Herlitz, 1943, s. 43, Jägerskiöld, 1946, s. 49 f. och s. 56 m. hänv., och Lavin, 1972, 
s. 41–45 m. hänv. Jfr avsnitt 4.3.4.2 vid not 114 om föreställningarnas implikationer för 
kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsmyndighet. 
9 Se Hammarskjöld, 1907, s. 52 f. och s. 60 m. hänv., Jägerskiöld, 1946, s. 57–59 m. hänv. 
och Lavin, 1972, s. 48 f., 50 f., 54 f. och s. 57 m. hänv. Tankegången bör förstås mot bak-
grund av tidens uppfattning om rättskipningen som en ren subsumtionsoperation (jfr avsnitt 
6.2.2.3 vid not 47). 
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privaträtt. Även om den allmänna meningen var att den offentliga rätten i 
regel skulle tillämpas på ett friare sätt, med hänsyn till ändamålsenlighet, 
skälighet och lagens ”anda”, började man ändå karakterisera avgörandet av 
de administrativa frågorna som rättskipning och beskriva förvaltningsrät-
ten som en särskild del av den offentliga rätten. När det gällde att särskilja 
offentlig rätt och privaträtt rörde sig diskussionerna i ungefär samma banor 
som i dag (se nästa avsnitt), men ytterligare komplicerande faktorer var de 
positivrättsliga regleringar som fanns i bl.a. 89 § RF 1809 och gRB 10: 26, 
vilka gjorde en åtskillnad mellan den allmänna civillagstiftningen och om -
rådet för ”rikets allmänna hushållning”.10

2.2.2 Dikotomins innebörd
Systematiken bygger på tanken att den offentliga rätten (i vidsträckt mening) 
och privaträtten tillsammans täcker in hela rättssystemet.11 enligt en ofta 
återgiven kortfattad definition omfattar privaträtten regler om enskildas 
inbördes förhållanden, medan den offentliga rätten består av regler om de 
offentligrättsliga (eller offentliga) subjektens organisation och verksamhet 
samt deras förhållande till medborgarna och inbördes.12 Systematiken utgår 
alltså från att det är möjligt att dela in rättssubjekten i två huvudklasser: 
offentliga och enskilda. Redan här blir den också haltande, eftersom svaret 
på frågan vilka rättssubjekt som är offentliga eller enskilda inte kan hämtas 
utanför rättsreglerna, utan förutsätts framgå av dessa.13 Några legaldefinitio-

10 Se till det anförda Blomberg, 1890, s. 63, Broomé, 1890, s. 46 f., Rabenius, 1874, s. 356–
358, 367–371 och s. 378–392 och Thulin, 1890, s. 218 f., Jfr Lavin, 1972, s. 51 och s. 56 f. 
Att den offentliga rätten (eller förvaltningsrätten) erkändes som ”rättslig” innebar inte att 
behovet av att skilja mellan rättsliga frågor och frågor om ”fritt skön” försvann, men distink-
tionen kan sägas ha flyttats in i den offentliga rätten.
11 Se t.ex. Ross, 1936, s. 109 och Strömberg, 2006, s. 13. ”Offentlig rätt i vidsträckt mening” 
anges vanligen omfatta statsrätt, förvaltningsrätt, folkrätt, skatterätt, straffrätt och processrätt 
(se t.ex. Strömberg, 2006, s. 13). Problemet med gränsdragning mot privaträtten uppkommer 
naturligen inte i så stor utsträckning i fråga om alla delar av denna offentliga rätt, utan kanske 
framför allt i fråga om förvaltningsrätten och skatterätten. 
12 Se t.ex. Bejstam, 1994, s. 15, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 2, Madell, 1998, s. 43 f. 
m. hänv., Marcusson, 1989, s. 49 m. hänv. och Strömberg, 2006, s. 13. Definitionen är (dock 
inte utan reservationer) vanligt förekommande i svensk litteratur, men går egentligen tillbaka 
på den s.k. ”subjektsteorin” som var ett av flera (bristfälliga) sätt att söka ange gränsen mellan 
offentlig rätt och privaträtt. Se t.ex. Bangert, 1989, s. 38 m. hänv., Jägerskiöld, 1958, s. 24, 
Madell. 1997, s. 47 f. m. hänv., Marcusson, 1989, s. 50 m. hänv. och Ross, 1936, s. 113.
13 Se t.ex. Marcusson, 1989, s. 50 m. hänv. Jfr Madell, 1998, s. 41–43.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   54 09-10-06   08.38.21



55

ner eller på annat sätt entydigt givna svar på frågan om de olika rättssubjek-
tens karaktär står emellertid inte att finna.14

Med offentliga subjekt avses vanligen i första hand ”det allmänna”, dvs. 
staten, kommunerna och alla de myndigheter och beslutande församlingar 
som har någon av dessa som huvudman.15 enskilda subjekt skulle då utgöras 
av ”resten”, dvs. fysiska personer, bolag, föreningar, stiftelser, samfälligheter 
etc. Med hjälp av en sådan kategorisering kan man dock inte dra någon skarp 
gräns mellan offentlig rätt och privaträtt. ”Det allmänna” anses ju kunna före-
ta privaträttsliga rättshandlingar, liksom det är möjligt att anförtro offentliga 
förvaltningsuppgifter åt enskilda rättssubjekt.16 Det behövs alltså antingen en 
annan definition av offentliga subjekt eller något ytterligare kriterium för att 
skilja mellan offentlig rätt och privaträtt.17

Det har diskuterats om graden av maktutövning i ett rättsförhållande 
eller frågan om rättsreglerna är till för att tillgodose allmänna eller enskil-
da intressen kan utgöra ändamålsenliga materiella kriterier vid gränsdrag-
ningen. Även dessa kriterier är dock otillräckliga. Den offentliga rätten anses 
vanli gen omfatta mer än den direkta maktutövningen och (rättsligt reglerad) 
maktutövning förekommer även i rent privaträttsliga relationer. Vidare finns 
det inte någon allmänt accepterad definition på vad som är ett ”allmänt” 
respektive ett ”enskilt” intresse, och rättsregler kan ofta ha till ändamål att 
tillgodose såväl allmänna som enskilda intressen.18

Det finns alltså inte några kriterier som gör det möjligt att fullständigt och 
invändningsfritt definiera begreppen offentlig rätt och privaträtt.19 Detta 

14 Se t.ex. Strömberg, 1985, passim. Jfr Marcussons ”skala” av relationer med privaträttsliga 
och offentligrättsliga inslag och rättssubjektens därmed förbundna skiftande skepnader, Mar-
cusson, 1996, s. 61–63.
15 Jfr t.ex. Madell, 1998, s. 41–43 och Marcusson, 1993, s. 54 f.
16 Se RF 11: 6 3 st. och Marcusson, 1989, passim. 
17 en variant (som inte leder särskilt långt) är att definiera offentliga subjekt som sådana 
subjekt som sysslar med sådan verksamhet som offentligrättsliga regler är tillämpliga på – och 
vice versa. De olika subjekten skulle därmed få en varierande ”status”. Jfr prop. 1975/76: 209 
s. 140 f., Basse/Zahle, 1996, s. 10, Landelius, 2006, s. 294, Madell, 1998, s. 42 f., Marcusson, 
1989, s. 108–113 och s. 168, dens., 1993, s. 54 f., Modéen, 1989, passim, Petrén/Ragne-
malm, 1980, s. 41, Strömberg, 1999b, s. 69 och 73 f. m. hänv. och dens., 2006, s. 28 och 
s. 30 f.
18 Se Bangert, 1989, s. 38 m. hänv., Basse/Zahle, 1996, s. 10 f., Jägerskiöld, 1958, s. 22–24, 
Kallenberg, 1923, s. 52–54, Madell, 1998, s. 47 f. och s. 50 m. hänv., Marcusson, 1989, 
s. 49–52 m. hänv., dens. 1993, s. 53, Riberdahl, 1985, s. 142 och Ross, 1936, s. 110–113 och 
s. 118. Se även graver, 2002, s. 243 och Touri, 2003, s. 559.
19 Jfr t.ex. Bernitz, 1974, s. 51. Madell, 1998, s. 49 och s. 58, Marcusson, 1989, s. 50–53 
m. hänv., Ross, 1936, s. 118 f. och Sandgren, 1996, s. 34 (not 1).
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hindrar inte att begreppen kan användas för att göra en grov indelning av 
regelmassan20 och att de flesta rättsregler ganska oproblematiskt kan hän-
föras till endera kategorin.21 eftersom det inte finns något sätt att förklara 
varför det förhåller sig på det sättet, måste man dock vara försiktig med att 
låta begreppen styra alltför mycket när konkreta rättsfrågor skall behand-
las.22 Man kan inte ur en viss frågas privaträttsliga eller offentligrättsliga 
”karaktär” deducera fram konkreta lösningar på materiella eller processuella 
rättsfrågor. Det är snarare så att denna ”karaktär” utgör en sammanfattande 
beteckning på hur frågan närmare bestämt behandlas av rättsordningen i en 
rad avseenden.23

2.2.3 Något om begreppet myndighetsutövning
Ungefär detsamma som sagts nyss om begreppen offentlig rätt och privat-
rätt tycks gälla för begreppet myndighetsutövning. Myndighetsutövningen 
anses utgöra en ”hård kärna” av den offentliga rätten, och utrymmet för 
att tilläm pa privaträttsliga regler och principer på detta område skall vara 
närmast obefintligt.24 Med myndighetsutövning avses att myndigheterna ut -
övar (offentligrättslig) makt över medborgarna genom att ensidigt bestämma 
i frågor om ingripanden mot enskilda eller om olika typer av bidrag eller 
andra förmåner till enskilda.25

20 På senare tid har det ibland framförts försiktiga tankar på en helt ny systematik, se t.ex. 
Boe, 2002, s. 116, Bull, 2003, s. 356 f., graver, 2002, s. 119 och Marcusson, 2002, s. 112.
21 Jfr Basse/Zahle, 1996, s. 9.
22 Jfr Bruun, 1996, passim. Det uppmärksammas ofta att RF:s regler, i synnerhet reglerna 
om normgivningsmakten, ibland direkt bygger på distinktionen (se RF 8: 2, 3, 7 och 13). Se 
t.ex. prop. 1994/95: 50, s. 602–610, Marcusson, 1989, s. 53 m. hänv. och Strömberg, 1999b, 
s. 69–73. Häremot kan möjligen invändas att RF inte använder begreppen offentlig rätt res-
pektive privaträtt utan definierar vilka sorters föreskrifter det är fråga om, och att det står var 
och en fritt att definiera en föreskrift som privaträttslig även om den skulle råka falla under 
RF 8: 3. Jfr Strömberg, 1999b, s. 174.
23 Jfr Sandgren, 1996, s. 27–30.
24 Jfr t.ex. Hellners/Malmqvist, 2007, s. 24–26 m. hänv., Madell, 1998, s. 132 och Peterson-
Björkdahl, 2004/05, s. 252. Se även (ang. tillämpningen av närings- och marknadsrättsliga 
regler) NJA 1995 s. 677, Madell, 1998, s. 411 f., dens., 2004, s. 252 f. och Marcusson, 1996, 
s. 72 f. och (ang. tillämpningen av konkurrenslagen) 3 § konkurrenslagen (1993: 20) och 
edwardsson, 2003, s. 224–226. 
25 Se t.ex. prop. 1971: 30 s. 331–335, prop. 1972: 5 s. 311 f. och s. 498–501, SOU 1993: 55 
s. 68–85 m. hänv., SOU 1994: 139 s. 271–281 m. hänv., Bohlin/Warnling-Nerep, 2006, 
s. 61 f. och s. 64, Hellners/Malmqvist, 2007, s. 24–31 m. hänv., Hollander/Madell, 2003 a, 
s. 31 f., Höök, 2000, s. 268, Lindeberg, 1982, s. 277–279, Madell, 1998, s. 123–130, dens., 
2000, s. 25 f., Ragnemalm, 2007, s. 41–45, Strömberg, 1972, s. 248 f. m. hänv., dens. 2006, 
s. 19 f. och Wennergren, 2004, s. 26–29. Det bör understrykas att ett beslut om en förmån 
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Den offentligrättsliga maktutövningen skall alltså bara utgöra en del av 
myndigheternas offentligrättsliga uppgifter.26 Utanför området för myndig-
hetsutövning faller förstås rena serviceåtgärder och s.k. faktiskt handlande, 
dvs. sådant som faller utanför den rent beslutande verksamheten. Särskilt i 
den kommunala verksamheten tycks det dock finnas ett visst utrymme att 
fatta offentligrättsliga beslut som påverkar enskildas förhållanden, men ändå 
inte innebär myndighetsutövning. Det beror på att kommunerna kan fatta 
beslut i mer eller mindre oreglerade frågor, som ändå anses offentligrättsliga, 
eftersom de faller tillbaka på den allmänna kommunala kompetensen.27 I 
sådana fall är det dock ofta oklart hur man överhuvudtaget skall karakteri-
sera rättsförhållandet mellan kommunen och den enskilde.28

Begreppet myndighetsutövning används ibland direkt i lagtext, och anses 
alltså kunna vara styrande för tillämpningen av vissa rättsregler.29 Det kan 
alltså ibland vara av avgörande betydelse huruvida en myndighet i ett visst 
fall har utövat offentligrättslig makt eller inte. För att besvara den frågan är 
man hänvisad till att studera hur myndighetsbeslutet behandlas av rättsord-
ningen i övrigt, varvid sådana saker som myndigheternas möjligheter till 
tvångsanvändning, den enskildes beroendeställning och – faktiskt – möjlig-
heterna att anlägga privaträttsliga synpunkter på rättsförhållandet kan vara 
av relevans.30 Även om myndighetsutövningen utgör en ”hård kärna” av den 
offentliga rätten kan man alltså ibland vara tvungen att bestämma om det rör 
sig om offentlig rätt innan man vet om det rör sig om myndighetsutövning.

mycket väl kan utgöra myndighetsutövning även om förmånen inte anses utgöra någon 
utkrävbar ”rättighet” för den enskilde, jfr t.ex. prop. 1971: 30 s. 333 f., Hellners/Malmqvist, 
2007, s. 29 m. hänv., Marcusson, 1989, s, 181 f. och s. 241 f. och Warnling-Nerep, 1995, 
s. 111–113 m. hänv. Jfr dock SOU 1993: 109 s. 33 f.
26 Jfr Madell, 2000, s. 31, Marcusson, 1996, s. 62 f. och Strömberg, 2006 s. 20. 
27 Jfr prop. 1990/91: 117 s. 60 f., SOU 1993: 55 s. 82, NJA 1988 s. 26, JO 1988/89 s. 400, 
Höök, 2000, s. 268–270, Madell, 1998, s. 131 f. m. hänv., dens., 2000, s. 30 f. m. hänv., 
Marcusson, 1989, s. 235–240, Warnling-Nerep, 1995, bl.a. s. 75 f., 460–462 m. hänv. och 
s. 544 f. och dens., 1995/96, s. 598. 
28 Se vidare avsnitt 2.5.9–12. 
29 I doktrinen har begreppet myndighetsutövning använts mycket länge. I 3 § i den äldre 
förvaltningslagen (1971: 290; härefter ÄFL) användes lokutionen ”utövning av befogenhet 
att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat 
jämförbart förhållande” för att ge uttryck för samma sak (prop. 1971: 30 s. 330 f.). Strax härpå 
började begreppet myndighetsutövning dock att användas i lagtext, se härom t.ex. SOU 
1983: 73, s. 123, Strömberg, 1972, s. 247 f. m. hänv. och Wennergren, 2004, s. 26 f. m. hänv. 
Se numera bl.a. RF 11: 6 och 7, SkL 3: 2, BrB 17: 1, 2 och 4, 20: 1 och 4 samt 14–18, 20–21 
och 26 §§ FL.
30 Jfr t.ex. Madell, 1998, s. 128 f., dens., 2000, s. 31, Strömberg, 2006, s. 20 och, särskilt, 
Warnling-Nerep, 2006/07, särskilt s. 397–404 m. hänv. 
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2.2.4 EG-rätten och den nationella systematiken
Det har redan nämnts att eg-rätten kan ”utmana” den nationella systemati-
ken, dels genom att utrusta enskilda med allmänt hållna rättigheter som inte 
utan vidare går att stoppa in i något särskilt ”fack” på det nationella planet, 
dels genom att riva upp ”hål” i det offentligrättsliga regelverket genom att 
vissa bestämmelser måste åsidosättas som stridande mot eg-rätten. Frågan 
uppkommer då om eg-rätten i något fall kan hjälpa till genom att föreskriva 
vad som närmare bestämt skall gälla på det nationella planet. När nationella 
offentligrättsliga regler har befunnits strida mot eg-rätten skulle det t.ex. 
kunna ligga nära till hands att hävda att den offentligrättsliga regleringen inte 
skall tillåtas utöva något inflytande alls på tvistefrågan, vare sig i materiellt 
eller processuellt hänseende. Sedan de offentligrättsliga reglerna ”fallit” skulle 
därmed de civilrättsliga reglerna kunna träda i tillämpning.31

egD har dock ställt sig konsekvent avvisande till sådana resonemang. Att 
en viss offentligrättslig bestämmelse befunnits strida mot eg-rätten innebär 
inte annat än att situationen skall behandlas på samma sätt som om bestäm-
melsen hade stått i strid med överordnade bestämmelser i nationell rätt.32 
egD har också många gånger upprepat att eg-rätten inte löser de problem 
som uppkommer i nationell rätt till följd av att det är svårt att klassificera de 
tvister eller rättsförhållanden som uppkommer till följd av eg-rättens infly-
tande.33 Samtidigt förutsätts att enskilda har möjligheter att genomdriva sina 
”eg-rättigheter” och att eg-rätten får genomslag i medlemsstaterna. Det är 
alltså upp till rättstillämparen på det nationella planet att använda sig av de 
nationella materiella och processuella reglerna för att se till att så sker – där-
vid är det givetvis inte förbjudet att föra ett sådant resonemang som föreslogs 
i föregående stycke. Innebörden av egD:s praxis är enbart att eg-rätten 
inte kräver något sådant.

31 Se t.ex. argumentationen i Ansaldo (1998), punkt 25 och kommissionens funderingar i 
Prisco (2002), punkt 75. Argumentationslinjen har kopplingar till den s.k. rättsskyddsprinci-
pen och särskilt den däri ingående ekvivalensprincipen. Se närmare avsnitt 3.5.6.
32 Förutsatt att det inte därmed blir praktiskt taget omöjligt för enskilda att genomdriva sina 
rättigheter. Se t.ex. Edis (1998), punkterna 36–37, Spac (1998), punkterna 20–23, Ansaldo 
(1998), punkterna 28–30, IN.CO.GE (1998), punkt 27, Grundig Italiana (2002), punkt 17 
och Prisco (2002), punkt 76. Se även Brealey/Hoskins, 1998, s. 177 och Leanerts/Arts, 1999, 
s. 59–61 (not 11 och 19) m. hänv.
33 Se särskilt IN.CO.GE. (1998) och vidare avsnitt 3.5.6.2. 
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2.3  Allmänt om några privaträttsliga rättsinstitut 
och deras tillämpning i rättsförhållanden mellan 
enskilda och det allmänna

2.3.1 Inledning
Avsnittet innehåller en beskrivning av ett antal privaträttsliga rättsinstitut  
(regler, principer, grundsatser etc.) och en allmän diskussion om vilket ut  -
rymme det finns att tillämpa sådana institut i rättsförhållanden mellan enskil-
da och det allmänna. Syftet med avsnittet är att skissa upp en rudimentär 
privaträttslig karta, som den senare diskussionen om anspråk i gråzonen kan 
anknytas till.

Frågan om tillämpligheten av privaträttsliga principer eller grundsatser 
kan förstås på olika sätt. När det gäller vissa sådana principer eller grund-
satser (t.ex. condictio indebiti eller obehörig vinst), kan man hävda att de 
”ligger till grund för” eller ”kommer till uttryck i” vissa uttryckliga bestäm-
melser i lag, både privaträttsliga och offentligrättsliga sådana. I vissa fall kan 
man också påstå att en princip ligger till grund för en annan princip (t.ex. 
kan man hävda att principen obehörig vinst ligger till grund för principen 
condictio indebiti).34 Det låter sig sägas att principerna eller grundsatserna 
därmed är tillämpliga i sådana fall. Den fråga som ställs i det här kapitlet är i 
vilken mån (det går att argumentera för att) principerna eller grundsatserna 
är tillämpliga även om de inte har kommit till uttryck i uttryckliga bestäm-
melser. När det gäller privaträttsliga förhållanden är svaret på frågan ofta 
oreserverat jakande, men läget tycks vara betydligt mer oklart när det gäller 
offentligrättsliga förhållanden.

2.3.2 Avtal   35

Staten anses vara ett rättssubjekt som kan äga egendom, ha fordringar och 
förpliktelser på samma sätt som enskilda. enligt en gammal uppfattning som 
väl aldrig på allvar ifrågasatts utgör staten (kronan) också ett enhetligt och 
odelbart rättssubjekt.36 De statliga myndigheterna har alltså ingen egen rätts-

34 Jfr t.ex. NJA 1999 s. 575 och Hellner, 1999/2000, s. 413 m. hänv.
35 Med avtal avses i detta sammanhang ”vanliga” privaträttsliga avtal. I doktrinen har det 
förekommit att man, efter utländska förebilder, har laborerat med ett annat ”slag” av avtal 
som har kallats offentligrättsliga eller förvaltningsrättsliga avtal. Sådana avtal skall vara något 
annat än privaträttsliga avtal, och vara att bedöma enligt offentligrättsliga regler. Se särskilt 
Staedler, 1983, passim och häremot Riberdahl, 1988, passim. Det tycks i vart fall kunna 
påstås att de offentligrättsliga avtalens tillvaro i svensk rätt är osäker och riskfylld. Se även 
Adolphsson, 1979, s. 91 f. och s. 104 f. m. hänv. och Madell, 2000, s. 19–22. 
36 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 25, Friedner, 1992, s. 500 och Strömberg, 2006, 
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subjektivitet och kan i princip inte ingå avtal i eget namn.37 De har dock 
rätt att som företrädare för staten ingå avtal i den utsträckning de särskilt 
bemyndigats härtill eller i den utsträckning som är erforderlig för att de skall 
kunna sköta sin verksamhet.38

Den offentliga rätten innebär en betydelsefull inskränkning i de statliga 
myndigheternas avtalsfrihet, genom att olika författningar kan föreskriva 
eller förutsätta att myndigheten skall lösa vissa uppgifter genom ensidigt 
beslutsfattande (myndighetsutövning). Det torde råda enighet om att myn-
digheterna i sådana fall inte kan avvika från det offentligrättsliga regelverket 
genom olika avtalslösningar.39 Den praktiska betydelsen av en sådan princip 
är dock bl.a. beroende av i vilken utsträckning ett sådant avtal kan betrak-
tas som ogiltigt. Det finns ingen orubblig princip som säger att lagstridiga 
avtal alltid är ogiltiga. Vid en ogiltighetsbedömning finns det utrymme för 
att väga in olika faktorer, som intresset av de överträdda bestämmelsernas 
genomslag och motpartens eventuella goda tro i fråga om lagstridigheten.40

Även kommunerna utgör enhetliga rättssubjekt och har ganska stora möj-
ligheter att sköta sina olika verksamheter genom att träffa avtal med enskilda 
fysiska eller juridiska personer.41 Den kommunala avtalsfriheten begränsas 
till en början av den kommunala kompetensen – kommunerna har inte rätt 
att ingå avtal i ämnen som de överhuvudtaget inte har rätt att syssla med.42 

s. 24 f. Se även NJA 1986 s. 539 (kort refererat i avsnitt 2.3.7) och härom Madell, 2003 a, 
s. 278.
37 SOU 1994: 136 s. 150. Statliga myndigheter kan alltså överhuvudtaget inte ingå avtal med 
varandra vilket inte hindrar att de kan ingå överenskommelser som ”internt inom rättssub-
jektet staten” anses bindande, se SOU 1994: 136 s. 151. Jfr dock Bull, 2003, s. 344. Statliga 
myndigheter anses tydligen också, åtminstone ”praktiskt sett”, kunna ha fordringar på var-
andra, se t.ex. 18 § förordningen (1993: 1138) om hantering av statliga fordringar. Se även 
3 § konkurrenslagen (1993: 20), som förefaller bygga på tanken att en statlig myndighet skall 
kunna vara en juridisk person (jfr prop. 1992/93: 56 s. 66). Frågan ställs på sin spets bara om 
en statlig myndighet försöker processa mot en annan. Om det finns några möjligheter härtill 
är ytterst osäkert, se särskilt Friedner, 1992, passim m. hänv. 
38 Se närmare SOU 1994: 136 s. 45–47 m. hänv. och s. 151 f. och Kleineman, 1994/95, 
s. 944 f. och s. 950 f. 
39 Se Kleineman, 1994/95, s. 950 och Strömberg, 2006, s. 64 f. Se även Adolphsson, 1979, 
bl.a. s. 88–92 och s. 104–106 m. hänv. och Bull, 2003, s. 352–355. 
40 Se närmare t.ex. SOU 1994: 136 s. 252–267, NJA 1997 s. 93, NJA 2002 s. 322, A. Adler-
creutz, 2002, s. 287–290, grönfors, 1995, s. 181 m. hänv., Kleineman, 1994/95, s. 956–969 
m. hänv., dens., 1997/98, passim m. hänv. och Ramberg/Ramberg, 2003, s. 78–81 m. hänv.
41 Se t.ex. Madell, 2000, s. 54 och Strömberg, 1995a, s. 13. 
42 Se Madell, 2001, s. 750–753. Se även Madell, 2000, s. 51–75. Frågan kompliceras något 
av att kommunerna i vissa fall har ansetts ha en något vidgad kompetens att göra utfästelser i 
samband med förlikningar i privaträttsliga tvister. Se Madell, 2000, s. 101 f. m. hänv. 
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Den kommunala kompetensen bestäms av kommunallagen (1991: 900)43, 
lagen (2009: 47) om vissa kommunala befogenheter och en stor mängd för-
valtningsrättsliga författningar som bemyndigar, eller ofta ålägger, kommu-
nerna att syssla med viss verksamhet.44

enligt KL 2: 1 får en kommun syssla med angelägenheter av allmänt intresse 
(intresseprincipen) som har anknytning till kommunens område eller till dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen) och inte skall handhas enbart av någon 
annan. Av dessa principer anses följa ett principiellt förbud att ge understöd 
åt enskilda om det inte finns särskilt stöd härför i författning.45 Med stöd av 
den allmänna kompetensen får kommunerna driva näringsverksamhet endast 
om detta sker utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga 
anläggningar eller tjänster åt kommunens medlemmar (KL 2: 7). Kommu-
nerna har rätt att vidta åtgärder för att allmänt understödja näringslivet i 
kommunen, men får bara ge enskilda näringsidkare stöd om det finns syn-
nerliga skäl för det (KL 2: 8). Självkostnadsprincipen innebär att kommunala 
verksamheter inte får drivas i syfte att generera vinst, utan att verksamheten, 
åtminstone på längre sikt, endast skall bära sina egna kostnader (KL 2: 7 och 
KL 8: 3c). Likställighetsprincipen innebär att kommunerna måste behandla 
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (KL 2: 2). 
genom lagen om vissa kommunala befogenheter har denna allmänna kompe-
tens utvidgats på vissa avgränsade områden.46 genom en lång rad specialför-
fattningar, slutligen, har kommunerna bemyndigats eller ålagts att syssla med 
viss närmare beskriven verksamhet. Den specialreglerade verksamheten utgör 
den kvantitativt helt dominerande delen av kommunernas verksamhet.

43 Härefter KL.
44 Till dessa regler ansluter en omfattande rättspraxis som till viss del har kodifierats genom 
den nu gällande KL. För en närmare beskrivning av den kommunala kompetensen kan här 
hänvisas till Bohlin, 2003, s. 83–144, Hilborn m.fl., 2001, s. 51–124, Kaijser/Riberdahl, 
1983, s. 44–225, Lindquist, 2005, passim, Madell, 2000, s. 54–59, Strömberg, 1995a, 
s. 28–45 och Warnling-Nerep, 1995, s. 185–208. Se även SOU 2007: 72 s. 65–75. Man gör 
ofta skillnad mellan kommunens ”allmänna” (oreglerade, fakultativa) respektive ”speciella” 
(specialreglerade, obligatoriska) kompetens (verksamhet). I äldre doktrin talade man i stället 
om ”egenförvaltning” respektive ”självförvaltning”. Sådana dikotomier bottnar i ett mer eller 
mindre överspelat synsätt på kommunerna som privaträttsliga associationer, vilka av staten 
ålagts att sköta vissa (statliga) förvaltningsuppgifter. Se närmare t.ex. Madell, 2000, s. 54, 
S. Sjöberg, 1948, s. 8–17 m. hänv. och Strömberg, 1995a, s. 16 f. Se även Marcusson, 1992, 
s. 52–64 och Sterzel, 1992, s. 209 (not 6).
45 Se t.ex. Hilborn m.fl, 2001, s. 55 f. och Lindquist, 2005, s. 62–64 m. hänv.
46 Lagen har ersatt en rad s.k. ”kompetensutvidgande smålagar” som tidigare utvidgade den 
kommunala kompetensen på vissa särskilda området (se t.ex. lagen (1993: 406) om kommu-
nalt stöd till boendet, lagen (1968: 131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsen-
det och lagen (1989: 977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer).
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Liksom beträffande de statliga myndigheterna kan kommunerna vara för-
hindrade att träffa avtal i vissa frågor eftersom offentligrättsliga författningar 
föreskriver eller förutsätter att frågorna skall regleras genom ensidiga förvalt-
ningsbeslut.47 Det är dock inte alltför ovanligt att kommuner träffar avtal 
även i sådana frågor, och sådana avtal kan möjligen godtas på vissa områden, 
så länge de inte innebär några väsentliga avvikelser från tvingande offentlig-
rättsliga regler.48 Om en kommun i ett visst fall skulle anses ha ingått ett 
 otillåtet avtal finns det möjligen utrymme för att betrakta frågan om ogiltig-
het av detta avtal med tillämpning av samma nyanserade betraktelsesätt som 
nämnts i fråga om de statliga myndigheternas avtal.49

en komplicerande faktor vad gäller kommunerna är dock att kommunens 
beslut att ingå avtalet närmast undantagslöst kan angripas genom offent-
ligrättsliga rättsmedel, oftast laglighetsprövning enligt 10 kap. KL, och att 
kommunen, för det fall beslutet blir upphävt efter laglighetsprövning, är 
skyldig att se till att verkställigheten av beslutet rättas ”i den utsträckning 
som det är möjligt” (KL 10: 15). Privaträttslig bundenhet är i och för sig inte 
– kommunalrättsligt sett – något tillräckligt skäl att underlåta rättelse enligt 
bestämmelsen.50 Den privaträttsliga frågan är om upphävandet och rättelse-
plikten i sig kan medföra att avtalet blir ogiltigt och omvänt om beslutets 
lagakraftvinnande skall medföra att ett ”objektivt” sett lagstridigt kommu-
nalt avtal ändå kan göras gällande enligt sin lydelse.51

Även om ett visst avtal anses bindande för kontrahenterna är det inte givet 
att avtalets rättsverkningar skall vara alldeles desamma som om avtalet hade 
ingåtts mellan två enskilda. Av rättspraxis framgår att den närmare analy-
sen av parternas förpliktelser kan påverkas av att rättsförhållandet (även) är 

47 Se t.ex. RÅ 1967 ref. 25, NJA 1980 s. 1, NJA 1982 s. 500, RÅ 1991 ref. 59, Madell, 2000, 
s. 146–148 m. hänv., dens., 2001, s. 749 f., Marcusson, 1992 s. 115 f., dens., 1993, s. 59 f. 
och Staedler, 1984, s. 120. Jfr dock NJA 1981 s. 269 och Staedler, 1984, s. 120.
48 Jfr t.ex. RÅ 1968 ref. 8, RÅ 1978 2: 36, NJA 1977 s. 247, NJA 1980 s. 1, Kaijser/Riber-
dahl, 1983, s. 636 f. m. hänv. och Madell, 2005, s. 232 f.
49 Jfr t.ex. prop. 2001/02: 122 s. 19, NJA 1931 s. 345, NJA 1997 s. 93, Hellner, 1993, s. 71, 
Hilborn m.fl., 2001, s. 417 f., Madell, 2000, s. 91 f., 97 och s. 99 f., dens., 2001, s. 762–770 
och Warnling-Nerep, 1995, s. 312.
50 Se t.ex. Bohlin, 2003, s. 213 f. och Hilborn m.fl., 2001, s. 416 f. Bl.a. för att i någon mån 
förebygga situationer där det är omöjligt att vidta rättelse gäller numera att kommunala beslut 
inte får verkställas innan de vunnit laga kraft om särskilda skäl talar emot sådan verkställighet 
(KL 10: 14 a, se prop. 2001/02: 22 s. 28 f.).
51 Jfr NJA 1910 s. 670, NJA 1931 s. 345, RÅ 1978 2: 36, Hilborn m.fl., 2001 s. 412–414, 
Indén, 2008, s. 69 f., Kaijser/Riberdahl, 1983, s. 628–632 m. hänv., Madell, 2000, s. 91, 
dens., 2001, s. 763 m. hänv. och Warnling-Nerep, 1995, s. 311–313 m. hänv. 
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föremål för offentligrättslig reglering.52 en diskussion om möjligheterna att 
tillämpa avtalsrättsliga regler på ett primärt offentligrättsligt rättsförhållande 
behöver alltså inte vara ett antingen–eller, utan det är möjligt att tänka sig 
ganska fria bedömningar, där parternas förpliktelser bestäms med ledning av 
både privaträttsliga och offentligrättsliga regler.

2.3.3 Condictio indebiti
Det privaträttsliga institutet condictio indebiti har gamla anor. Tidigare gällde 
mer eller mindre undantagslöst att ”missräkning är ingen betalning”.53 Den 
som från annan uppburit pengar utan att vara berättigad härtill hade så -
ledes att i princip samtliga fall återbära beloppet.54 Så småningom mjukades 
detta synsätt upp i praxis, och i dag gäller att domstolarna vid bedömningen 
av om återbetalningsplikt föreligger tar hänsyn till en rad omständigheter, 
som betalningsmottagarens goda eller onda tro, i vad mån hon förbrukat 
det uppburna beloppet, arten av och skälen till betalningsmisstaget samt 
betalarens snabbhet med att återkräva pengarna.55 I konsumentförhållanden 
brukar man dessutom vara mer tillåtande, och t.ex. godta längre tidsutdräkt 
innan krav på restitution framställs.56

Det finns ingen direkt grund för att påstå att grundsatsen condictio in debiti 
är begränsad till privaträttsliga förhållanden. Tvärtom finns det en rad rätts-
fall – de flesta dock med några år på nacken – där enskildas anspråk på 
återbetalning av skatter eller avgifter eller statens anspråk på återbetalning av 
bidrag eller statstjänstemäns löner har prövats enligt grundsatsen.57 Numera 
kompliceras frågan dock av att de offentligrättsliga författningarna i ganska 
stor utsträckning innehåller regler om hur restitution av felaktiga utbetal-

52 Se t.ex. NJA 1987 s. 710, NJA 2008 s. 642, Kleineman, 1994/95 s. 954 f., Madell 1998 
s. 348, dens., 2003c, s. 550, och Peterson-Björkdahl, 2004/05, s. 254–257. 
53 Regeln, som egentligen bara gällde just felräkningsfall, men tycks ha gett uttryck för en 
allmän princip, var lagfäst i 10 § 5 mom. KF d. 10 augusti 1877 om nya utsökningslagens 
införande och vad i avseende därå iakttagas skall (se Tiberg, 1996 s. 25 f.).
54 Se Forssell, 1990/91, s. 665.
55 Se bl.a. NJA 1961 s. 18, NJA 1970 s. 539, NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2001 
s. 353, NJA 2005 s. 142, Danielsson, 2008/09, passim m. hänv., Hellner, 1999/2000, passim, 
Forssell, 1990/91, s. 665, gorton, 2005, passim m. hänv., Lavin, 1986, s. 40, och Tiberg, 
1996, s. 26 f. m. hänv. Angående den näraliggande frågan om den som av misstag debiterat 
för lite i någon avgift eller ersättning senare kan återkomma med krav på resterande belopp, 
se t.ex. NJA 1973 s. 315 (teleavgifter), NJA 1991 s. 3 (I–II) (elavgifter) och Forssell, 1990/91, 
passim. 
56 Se NJA 1989 s. 224.
57 Se t.ex. NJA 1919 s. 17 och NJA 1970 s. 539. Se även Ljungman, 1947, s. 133–140 
m. hänv. och Westerberg, 1959, passim, m. hänv. Jfr gorton, 2005, s. 465 och s. 468.
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ningar skall kunna ske.58 Frågan uppkommer därmed om principen condictio 
indebiti fortfarande kan tillämpas, antingen i avsaknad av eller supplerande 
till sådana bestämmelser.

I doktrinen hittar man något varierande uppfattningar.59 Av förarbetena 
till viss offentligrättslig lagstiftning framgår att lagstiftaren åtminstone i det 
sammanhanget inte räknat med några möjligheter till återkrav med stöd av 
grundsatsen.60 Det finns ett par avgöranden från HD som närmast talar för 
att grundsatsen kan tillämpas även i offentligrättsliga förhållanden och även 
om återbetalningsfrågan är föremål för särskild reglering,61 och något ut -
talande av RegR som möjligen talar i samma riktning.62 Härutöver finns det 
ett par avgöranden av RegR, där återbetalning av skatter eller avgifter har 
vägrats när återbetalningsfrågan inte har varit reglerad i de offentligrättsliga 
författningarna.63 Dessa avgöranden tillhör dock dem vars relevans för den 
”rent materiella” tvistefrågan inte är klar.64

2.3.4 Obehörig vinst
Det gamla rättsinstitutet obehörig vinst tillhör dem som ”spökar” i svensk 
rätt i den meningen att det är ofta åberopat och att ingen egentligen hävdar 
att det inte existerar, trots att det varken är lagfäst eller använt i refererad 
praxis i annat än mycket speciella fall.65 Innebörden i rättsinstitutet är unge-
fär att om någon har gjort eller kan förväntas göra en av rättsordningen icke 
sanktionerad vinst på en viss förmögenhetsöverföring skall denna förmögen-
hetsöverföring gå åter, respektive inte komma till stånd.66 Innebörden i 
begreppet ”av rättsordningen icke sanktionerad vinst” är dock knappast klar. 
Om någon i ett visst fall inte åläggs betalningsskyldighet med stöd av rätts-

58 Se avsnitt 2.5.3. Före tillkomsten av sådana regler tillämpade man ”allmänna rättsregler”, 
se Lavin, 1986, s. 25 m. hänv. 
59 Se Lavin, 1984a, s. 265 f. och s. 277., dens., 1986, s. 40 f. (jfr s. 168–171) och Strömberg, 
1987, s. 308.
60 Se prop. 1979/80: 1 s. 372 f. och s. 544 f. och prop. 1996/97: 124 s. 96 f. och s. 179 (1980 
års socialtjänstlag).
61 Se NJA 1984 s. 648 och NJA 1988 s. 457.
62 Se uttalandet om försäkringskassornas återkravsmöjligheter i RÅ 2004 ref. 54. Se även 
RÅ 2005 ref. 81.
63 Se RÅ 1992 ref. 91 och RÅ 1999 ref. 10.
64 Se avsnitt 2.1 in fine. 
65 Jfr t.ex. RH 1998: 56, Agell, 1984, s. 23–31 m. hänv., Hellner, 1950, bl.a. s. 3 och s. 397, 
Karlgren, 1982, s. 11, Kleineman, 1993/94, s. 891 m. hänv., Rodhe, 1956, s. 466 och Tiberg, 
1996, s. 23–25 m. hänv. Jfr också föredragandenas och HD:s argumentation i t.ex. NJA 2004 
s. 682 och NJA 2005 s. 510.
66 Jfr Hellner, 1950, s. 6, Karlgren, 1982, s. 12 och Tiberg, 1996, s. 23.
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grundsatsen, trots att hon har gjort en vinst, kan man ju säga att hennes 
vinst därmed har sanktionerats av rättsordningen.67 Institutet obehörig vinst 
är alltså ganska rudimentärt utvecklat i svensk rätt överhuvudtaget och det-
samma gäller givetvis frågan om principens tillämplighet i offentligrättsliga 
rättsförhållanden.

Som kommer att framgå längre fram i avhandlingen gällde tidigare en praxis 
vid återkrav av arbetslöshetsersättning som möjligen kunde betecknas som en 
tillämpning av principen obehörig vinst, en praxis som RegR relativt nyligen  
satt stopp för.68 Det finns ytterligare ett par avgöranden av RegR som tycks 
bygga på uppfattningen att det inte finns utrymme för tillämpning av någon 
allmän princip om obehörig vinst i samband med offentligrättsliga betal-
ningsanspråk.69 Dessa avgöranden av RegR tillhör dock dem vars bäring på 
de ”rent materiella” gråzonsfrågorna är ganska osäker.70

Av egD:s praxis framgår att det i princip är eg-rättsligt godtagbart att åbe-
ropa nationella regler om obehörig vinst mot ett krav på återbetalning av 
skatter eller avgifter som uttagits i strid med eg-rätten.71 Vanligen handlar 
det om s.k. passing on defence eller övervältringsförsvar, dvs. nationella myn-
digheter påstår att den som betalat avgiften har övervältrat denna på någon 
annan – vanligen sina kunder – och att en återbetalning av avgiften till den 
som betalat den därmed skulle innebära ett oberättigat berikande av denne. 
eg-rätten ställer dock upp ganska strikta förutsättningar för att återbetal-
ning i en sådan situation skall kunna vägras med tillämpning av nationella 
regler om obehörig vinst.72

67 Se även Karlgren, 1982, s. 19 f. 
68 Se RÅ 2003 ref. 45 och närmare avsnitt 7.3.2.3. Just den situation som var aktuell i RegR:s 
avgörande är dock överspelad eftersom uttryckliga regler om återbetalningsskyldighet har 
införts, se, 13 § 3. och 68 a § lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelse enligt 
SFS 2006: 470 och prop. 2005/06: 152 s. 48. Det har förekommit anspråk på restitu tion av 
återkrävda belopp med hänvisning till RegR:s avgörande. enligt Kammarrätten i Stockholm 
(2007-05-09, mål nr 5622-05), som prövade ett sådant anspråk med tillämpning av ompröv-
ningsbestämmelserna i 63 och 64 §§ ALF, innebar inte återkravsbesluten någon uppenbart 
felaktig rättstillämpning, eftersom de fattats i enlighet med då gällande praxis, vilken inte 
stred mot någon uttrycklig bestämmelse i ALF eller någon annan författning. 
69 Se RÅ 2002 ref. 108 och RÅ 2007 ref. 8 och närmare avsnitt 7.3.2.3. Se även RÅ 2005 
ref. 81.
70 Se avsnitt 2.1 in fine. 
71 Se t.ex. Marks & Spencer (2008), punkt 41 m. hänv. Därmed inte sagt att detta är god-
tagbart i samband med andra typer av anspråk, jfr t.ex. Cotter and McDermott (1991), punkt 
21. Se även Ward, 2000, s. 64 f. 
72 Det måste kunna fastställas att skatten eller avgiften verkligen har övervältrats och att åter-
betalning verkligen skulle leda till en obehörig vinst, och bevisbördan får inte läggas på den 
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2.3.5 Preskription
Preskriptionslagen (1981: 130)73 gäller både privaträttsliga och offentligrätts-
liga fordringar.74 enligt 2 § 1 st. PreskrL preskriberas en fordran som huvud-
regel 10 år efter tillkomsten. För fordran mot en konsument gäller dock en 
preskriptionstid om tre år, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyt-
tighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit 
konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.75 Preskription kan avbrytas 
genom att gäldenären antingen erkänner fordringen eller av borgenären på 
olika angivna sätt påminns om dess existens.76 Innebörden av att en fordran 
är preskriberad är att borgenären förlorar rätten att kräva ut den.77 Utan 
hinder av preskriptionen får en fordran dock användas till kvittning om detta 
i övrigt är tillåtet.78

PreskrL gäller endast i den mån annat inte följer av vad som är särskilt 
föreskrivet.79 Det är inte ovanligt att det i fråga om t.ex. olika typer av bidrag 
eller skatter och avgifter stadgas väsentligt kortare preskriptionstider än vad 
som följer av PreskrL, och att sådan s.k. specialpreskription antingen är omöj-
lig att avbryta, eller endast avbryts under vissa kvalificerade förutsättningar.80 

som kräver återbetalning, se bland många andra San Giorgio (1983), punkterna 13–15, Socié-
té Comateb (1997), punkterna 21–33 m. hänv., Dilexport (1999), punkt 48 och Weber’s Wine 
World (2003), punkterna 94–102 m. hänv. Vidare får regler om obehörig vinst inte tilläm pas 
endast mot vissa kategorier av återbetalningsberättigade (se närmare Marks & Spencer (2008), 
punkterna 45–64). Trots dessa ganska stränga förutsättningar har egD:s tillåtande attityd 
utsatts för kritik både i doktrinen och av vissa generaladvokater. Kritiken går bl.a. ut på att 
det inte finns någon anledning att tillåta staten att göra en obehörig vinst genom att vägra 
återbetalning med hänvisning till principer om obehörig vinst, se närmare t.ex. Société Coma-
teb (1997), generaladvokaten, punkt 21, Biondi/Johnson, 1998, passim, engström, 2005, 
s. 350–352 m. hänv. och Ward, 2000, s. 63 f. Se även Tridimas, 2006, s. 438–443 m. hänv.
73 Härefter PreskrL.
74 Hanqvist, 2005, s. 258. 
75 2 § 2 st. PreskrL.
76 Se närmare 5 § PreskrL. Det kan måhända tyckas märkligt att preskriptionstiden kan 
”avbrytas” också efter det att preskription inträtt, men så anses vara fallet, se RH 1992: 35 och 
RH 1994: 121. Det sistnämnda fallet avsåg en över 40 år gammal förpliktelse för kommun 
att ansluta fastighet till allmän va-anläggning. Kommunens preskriptionsavbrott (genom att 
ansluta fastigheten till anläggningen) innebar att fastighetens nya ägare fick rätt att återfå den 
senare erlagda anslutningsavgiften. 
77 8 § PreskrL.
78 10 § PreskrL. Härom avsnitt 2.3.7 in fine. 
79 1 § PreskrL.
80 Se t.ex. 20 kap. 5 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring (härefter AFL) och lagen 
(1982: 188) om preskription av skattefordringar m.m. Från PreskrL avvikande regler gäller 
också på vissa privaträttsliga områden, se t.ex. Lindskog, 2002, s. 127–210 m. hänv.
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I avsaknad av sådana regler skall som sagt PreskrL tillämpas, men det kan 
ofta vara oklart om det är den tioåriga allmänna preskriptionen eller den 
treåriga konsumentpreskriptionen som skall tillämpas på en offentligrättslig 
fordran. Av motiv och rättspraxis framgår att gränsen skall dras med ledning 
av i vilken mån rättsförhållandet härrör från myndighetsutövning; om rätts-
förhållandet innehåller påtagliga moment av offentlig maktutövning anses 
den allmänna tioårspreskriptionen vara tillämplig.81

2.3.6 Ränta
Räntelagen (1975: 635)82 innehåller bestämmelser om ränta som gäller om 
inte annat avtalats, utfästs eller särskilt föreskrivits.83 RL skiljer mellan två 
typer av ränta; avkastningsränta och dröjsmålsränta. Avkastningsränta utgår 
om en betalning går åter på grund av att ett avtal har hävts till följd av 
k ontraktsbrott eller på liknande grund.84 Dröjsmålsränta, som är betydligt 
högre än avkastningsränta, utgår bl.a. om betalning inte sker på avtalad för-
fallodag eller, om någon förfallodag inte är avtalad, om betalning inte sker 
viss tid efter att borgenären framställt betalningskrav.85

RL är direkt tillämplig endast på penningfordran inom förmögenhetsrät-
tens område.86 Från lagens tillämpningsområde utesluts alltså dels familje-
rätten, dels den offentliga rätten. Detta innebär dock inte nödvändigtvis 
att ränta aldrig kan utgå på fordringar som är hänförliga till något av dessa 
rätts områden. Redan av räntelagens förarbeten framgår att lagstiftaren tänkt 
sig att reglerna – i likhet med de dittills gällande – skulle kunna tillämpas 

81 Se närmare t.ex. prop. 1979/80: 119 s. 90–92, NJA 1988 s. 503 (I och II), NJA 1993 s, 
724, NJA 2002 s. 668 och RH 1995: 6. Se även Jacobson, 2005, s. 355 m. hänv.
82 Härefter RL.
83 1 § RL. 
84 Se 2 § 2 st. och 5 § RL. Bestämmelsens tillämpningsområde har i praxis utvidgats något 
utöver vad ordalydelsen ger vid handen. Se t.ex. NJA 1985 s. 352 där avkastningsränta ansågs 
skola utgå när köpeskilling nedsatts på grund av fel i fastighet (jfr NJA II 1976 s. 8 f.). 
85 Se 3 § 1 st., 4 § 1 st. och 6 § RL. Om fordringen avser skadestånd börjar dröjsmålsränta 
löpa viss tid efter att borgenären framställt skadeståndskrav och lagt fram sådan utredning 
som skäligen kan begäras av honom (4 § 2 st. RL). Bestämmelsen avser såväl utomobligatoris-
ka som inomobligatoriska skadestånd, se t.ex. Stangendahl, 1998, s. 37 f. Ränta på skadestånd 
med anledning av uppsåtliga brott utgår dock alltid från dagen för skadan (4 § 4 st. RL). På 
en redovisningsfordran utgår dröjsmålsränta från dagen för redovisningen eller, om sådan inte 
sker i rätt tid, från den dag redovisning bort ske (3 § 2 st. RL). Om dröjsmålsränta inte börjar 
löpa tidigare, utgår den alltid från dagen för delgivning av stämning eller av ansökan om 
betalningsföreläggande (4 § 3 st. RL).
86 1 § RL.
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analogt på t.ex. familjerättens område.87 Frågor om sådan analog tillämp-
ning ansågs få lösas genom rättspraxis.88

Frågor om ränta kan tänkas uppkomma i många offentligrättsliga situa-
tioner. När myndigheterna beslutar om återkrav av bidrag eller ersättningar 
som anses ha utgått felaktigt eller med för högt belopp kan myndigheterna 
vilja ha avkastningsränta på beloppet från dagen den felaktiga utbetalningen 
gjordes. När den enskilde önskar erhålla retroaktiva bidrag eller ersättningar 
eller önskar återbetalning av någon skatt eller avgift, som uttagits felaktigt 
eller med för högt belopp, kan hon vilja ha ränta från dagen då rätt till 
bidraget eller ersättningen egentligen förelåg, respektive från dagen då den 
felaktiga skatten eller avgiften betalades. I samtliga fall kan myndigheten 
respektive den enskilde tänkas vilja kräva dröjsmålsränta om motparten inte 
efterkommer ett betalningskrav.

I vissa fall finns särskilda föreskrifter om ränta i offentligrättsliga författ-
ningar.89 Då gäller givetvis dessa, förutsatt att situationen verkligen är en 
sådan som räntebestämmelserna avser. I många fall saknas emellertid helt 
regler om ränta. Frågan är om det i avsaknad av sådana regler finns utrym-
me för att, genom t.ex. en analog tillämpning av RL, låta ränta utgå på 
offentligrättsliga fordringar. I NJA 1988 s. 457 ansåg HD att avkastnings-
ränta skulle utgå på för högt beräknade va-avgifter som skulle återbetalas. 
HD uttalade bl.a. att avkastningsränta skulle ha utgått enligt grunderna för 
2 § 2 st. RL om det hade varit fråga om ett privaträttsligt avtal, och att den 
återbetalningsberättigade inte skulle behandlas mindre gynnsamt för att 
den ursprungliga betalningen grundade sig på ett i offentligrättslig ordning 
fattat beslut.

I några avgöranden, både före och efter det nämnda HD-avgörandet, har 
RegR dock gett uttryck för uppfattningen att ränta (såväl avkastnings- som 
dröjsmålsränta) på offentligrättsliga fordringar förutsätter uttryckligt författ-
ningsstöd.90 Även dessa avgöranden tillhör dem vars relevans för den ”rent 

87 NJA II 1976 s. 4. 
88 NJA II 1976 s. 4.
89 Se t.ex. 36 § lagen (1996: 1030) om underhållsstöd (härefter USL) och 19 kap. skattebe-
talningslagen (1997: 483). 
90 Se RÅ 1975 ref. 60, RÅ 2002 ref. 108, RÅ 2004 ref. 54, RÅ 2005 ref. 43 och närmare 
avsnitt 7.3.2.3. RÅ 2004 ref. 54 har föranlett vissa nya bestämmelser om ränta, se bl.a. AFL 
20: 4 b–4 d §§ införda genom SFS 2007: 194, och i övrigt prop. 2006/07: 49. Av förarbetena 
(se prop. 2006/07: 49 s. 35) framgår att det tidigare varit praxis att ta ut ränta i samband med 
återkrav av ersättningar inom socialförsäkringen (under 2003 mottog försäkringskassorna 
48,5 miljoner kr i sådan ränta, se a. prop. s. 38). Sedan det genom RegR:s avgörande klar-
gjorts att denna praxis saknat rättsligt stöd kan det alltså antas att de som fått betala ränta vill 
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materiella” rättsfrågan är osäker.91 en komplicerande faktor i det här sam-
manhanget är dock att HD tycks ha tagit ställning i just denna relevansfråga. 
I NJA 2007 s. 115, som rörde dröjsmålsränta på återbetalning av utgivet 
jordbruksstöd, uttalade HD att Jordbruksverkets fordran på den enskilde 
fick anses vila på offentligrättslig grund och att det i ett sådant fall, i linje 
med vad RegR uttalat i ett par av de nyss nämnda rättsfallen, fick anses krä-
vas författningsstöd för uttag av dröjsmålsränta. Det kan alltså konstateras att 
rättspraxis i viss mån har sprungit ifrån den förutskickade diskussionen om 
prövningsramen i förvaltningsdomstol. Jag återkommer till problemet.92

EG-rätten ställer ibland krav på att ränta skall utgå i samband med att 
pengaförpliktelser infrias. Rättsläget är dock i stor utsträckning oklart. I fråga 
om skadestånd från (den offentliga) arbetsgivaren när en arbetstagare blivit 
utsatt för könsdiskriminering har egD uttalat att ett sådant skadestånd måste 
utgöra full kompensation för den lidna skadan och att man därför inte kan 
bortse från faktorer som i praktiken minskar ersättningens värde, t.ex. att viss 
tid förflutit. Beviljandet av ränta i enlighet med tillämpliga nationella regler 
måste därför i en sådan situation ”be regarded as an essential component of com-
pensation for the purposes of restoring real equality of treatment”.93 Detsamma 
torde gälla – fast det aldrig uttryckligen utsagts – skadestånd från staten på 
grund av att densamma överträtt gemenskapsrätten och enskilda till följd 
därav lidit skada.94

När det gäller utbetalning av retroaktiva socialförsäkringsförmåner har 
egD förklarat att ränta inte behöver utgå. Det förhåller sig nämligen så, 
enligt egD, att sådana belopp ”in no way constitute reparation for loss or 
damage sustained” och ränta på sådana förmåner ”cannot be regarded as an 
essential component of the right as so defined”.95 När det gäller återbetalning 

resa krav på restitution. De nya reglerna om ränta skall endast tillämpas på återkrav som har 
beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet (se t.ex. punkt 2 i övergångsbestämmel-
serna till SFS 2007: 194). Försäkringskassan tycks ha intagit ståndpunkten att redan betalad 
ränta inte skall betalas tillbaka (se Schäder, 2004, s. 209 m. hänv.). RegR har avgjort några 
resningsmål genom att, då någon prövning av räntefrågan inte ansågs ha skett i förvaltnings-
domstol, överlämna handlingarna till Försäkringskassan för omprövning av beslutet om ränta 
resp. prövning av den enskildes restitutionsanspråk. Se RÅ 2005 ref. 43, RegR 2005-06-09, 
mål nr 1696-05 (ej återgivet i RÅ), RÅ 2005 not 71 och RÅ 2006 not 131.
91 Se avsnitt 2.1 in fine. 
92 Se avsnitt 7.3.2.3, 7.6 och 8.2. 
93 Marshall II (1993), punkt 31. 
94 Jfr Sutton (1997), punkterna 31–35, Palmisani (1997), punkt 35 och Craig/de Búrca, 
2007, s. 338–341 m. hänv.
95 Se Sutton (1997), punkterna 24–25. I samband härmed har egD emellertid öppnat för 
ett resonemang enligt vilket ränta ändå kan utgå i form av skadestånd, om förutsättningarna 
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av rättsstridigt uttagna avgifter finns det inga klara uttalanden från egD. 
I ett avgörande från 1980 besvarade egD en fråga från en nationell dom-
stol om eg-rätten medförde någon förpliktelse att betala ränta,96 genom 
att hänvisa till att det, i avsaknad av regler på gemenskapsnivå, var upp till 
nationella domstolar och myndigheter att avgöra alla underordnade frågor, 
såsom  frågan om betalning av ränta, genom att tillämpa nationella regler om 
räntesatser och från vilken dag ränta skulle beräknas.97 Detta något obskyra 
besked är än i dag det enda uttryckliga uttalande i frågan som finns från 
egD.98 I ett senare fall har egD dock ansett att ränta skall utgå på rätts-
stridigt uttagna skatter när det inte är själva uttaget av skatterna som strider 
mot eg-rätten, utan enbart det förhållandet att skatterna tagits ut för tidigt. 
Någon rätt till återbetalning kan då inte föreligga, men däremot en rätt till 
ränta eftersom detta är den ”rättighet” den enskilde då vill utkräva. I dessa 
fall är, enligt egD, rätten till ränta nämligen inte en ytterligare underord-
nad fråga, utan utgör själva föremålet för sökandens anspråk och förefaller 
vara nödvändig för att återställa den likabehandling som garanteras genom 
fördraget.99

2.3.7 Kvittning
Rättsinstitutet kvittning kan schematiskt beskrivas så att en gäldenär be -
talar hela eller delar av sin skuld100 till borgenären genom att avstå från en 
fordran101 som den förstnämnda i sin tur har på den sistnämnda. en sådan 
kvittning kan givetvis komma till stånd genom att parterna överenskommer 

för skadeståndsskyldighet är uppfyllda (se Sutton (1997), punkterna 28–34). Jfr avsnitt 2.4.3 
och avsnitt 2.4.5. 
96 Se Express Dairy Foods (1980), punkt 15.
97 Se Express Dairy Foods (1980), punkt 17. Se även Ansaldo (1998), punkterna 28-30. I 
Ansaldo (1998) gav de nationella bestämmelserna visserligen rätt till ränta, men till en lägre 
räntesats än den som var tillämplig i privaträttsliga förhållanden. 
98 Se engström, 2005, s. 353 f. I RÅ 2002 ref. 108 ansåg RegR att eg-rätten inte fordrade att 
ränta utgick i samband med återbetalning av rättsstridigt uttagna avgifter. RegR hänvisade till 
Marshall II (1993) och Sutton (1997) och uttalade: ”I förevarande mål är emellertid inte fråga 
om rätt till ersättning för liden skada utan om rätt till återbetalning av rättsstridigt uttagna 
avgifter”. Se härom (kritiskt) engström, 2005 s. 353–362 m. hänv.
99 Se Metallgesellschaft (2001), särskilt punkt 87. egD uttalade explicit att detta gällde inom 
ramen för en talan om återbetalning (by way of restitution) och alltså oberoende av principen 
om medlemsstaternas skadeståndsskyldighet. Se Metallgesellschaft (2001) särskilt punkterna 
82 och 89. Se även engström, 2005, s. 354 f. 
100 I det följande benämnd ”huvudfordran”.
101 I det följande benämnd ”motfordran”. I det följande kommer jag också att, konsekvent 
men något oegentligt, beteckna huvudfordrans innehavare som ”borgenären” och motford-
rans innehavare som ”gäldenären”. 
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om detta, och för en sådan överenskommelse finns vanligen inga hinder. 
Det mer problematiska fallet är att borgenären av någon anledning inte vill 
godta kvittningen, och gäldenären genom en ensidig kvittningsförklaring vill 
genomdriva kvittningen mot borgenärens vilja.102 Den icke lagfästa huvud-
regeln är otvivelaktigt att gäldenären har rätt att göra detta,103 förutsatt att 
motfordran är förfallen till betalning och tiden för fullgörelse av huvud-
fordran är inne.104 Från denna huvudregel finns ett antal undantag, och den 
närmare omfattningen av kvittningsrätten är ofta oklar.105

I vilken omfattning kvittningsinstitutet är tillämpligt på olika offentlig-
rättsliga fordringar och skulder är inte helt klart.106 Både staten och kom-
munerna utgör ju enhetliga rättssubjekt,107 och särskilt staten kan därmed i 
många fall vara innehavare av ett stort antal mångskiftande fordringar och 
skulder. en kvittningsrätt kan medföra ganska stora möjligheter för både 
staten och enskilda att ”kringgå” eventuella hinder mot att tvångsvis rea-
lisera sina anspråk.108 I flera fall finns det uttryckliga regler om kvittning i 
offentligrättsliga författningar, och sådana regler skulle kunna anses bygga på 
förutsättningen att kvittning inte är tillåten i avsaknad av sådana uttryckliga 
regler.109 HD har dock relativt nyligen gett uttryck för uppfattningen att 

102 Från kvittningsfallet måste skiljas s.k. ”enkel avräkning” vilket helt enkelt innebär att vissa 
poster räknas av mot varandra redan vid bestämmandet av huvudfordrans storlek. T.ex. får 
den som varit medvållande till sin skada inte en större fordran på skadestånd än vad som sva-
rar mot skadan med avdrag för vad som anses belöpa på medvållandet. ”Huvudskadevållaren” 
behöver inte ”kvitta” medvållandet mot vållandet (att hon däremot kan behöva åberopa detta 
i en skadeståndsprocess är en annan sak). Den närmare gränsdragningen mellan kvittning och 
enkel avräkning förefaller dock svårbemästrad och många gånger godtycklig, jfr Lindskog, 
1993, s. 75–81. Jfr avsnitt 6.5.2, not 180. 
103 Med att gäldenären har ”rätt” att göra detta avses att hennes skuld anses (helt eller delvis) 
betald genom kvittningsförklaringen.
104 Se t.ex. Lindskog, 1993, s. 46. Däremot synes inte krävas att motfordran är klar, dvs. 
att det föreligger övertygande utredning om dess existens. Se Lindskog, 1993, s. 103–109, 
särskilt s. 107 f. med omfattande hänvisningar. 
105 Se närmare Lindskog, 1993, passim.
106 Osäkerheten sammanhänger med att de processuella komplikationerna är särskilt stora 
beträffande kvittning, se bl.a. avsnitt 6.4.4, 7.3.1.2, 7.3.2.3 och 7.5.5.
107 Se avsnitt 2.3.2. Jfr gregow, 1992, s. 8 och Madell, 2003a, s. 278. Jfr dock Lindskog, 
1993, s. 452 f. 
108 EG-rätten tycks inte lägga några hinder i vägen för att staten kvittar sina fordringar mot 
den enskildes fordringar på olika eg-rättsliga stöd och bidrag. Detta trots att det går att 
hävda att den enskilde i fråga om åtminstone vissa sorters stöd egentligen uppbär dessa från 
gemenskapen, och att staten således i hithörande fall egentligen inte ”äger” de skulder den 
använder till kvittning. Se de bitvis svårtolkade uttalandena av egD i Jensen (1998), särskilt 
punkterna 34–54.
109 Se t.ex. lagen (1985: 146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, AFL 
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staten i egenskap av gäldenär i princip har samma möjligheter som andra 
gäldenärer att fullgöra sin betalningsskyldighet genom kvittning.110 I samma 
rättsfall uttalades dock att det inte är ovanligt att huvudfordran eller mot-
fordran är av sådan art att kvittning är utesluten eller underkastad särskilda 
begränsningar.111

Faktorer som kan utesluta eller begränsa kvittningsrätten är främst sociala 
skyddssynpunkter, som, i likhet med vad som gäller för vissa privaträttsliga 
fordringar, kan innebära att det inte är tillåtet att infria en fordran på sociala 
bidrag och ersättningar genom kvittning.112 en faktor som tidigare tilldragit 
sig visst intresse är hänsyn till konkurrerande borgenärer i en obeståndssitua-
tion, där staten ofta kan ha möjlighet att genom kvittning se till att skaffa sig 
företräde till betalning.113 Slutligen är det mycket ofta på det sättet att olika 
fordringar och skulder faller under olika myndigheters ansvarsområden, och 
det är inte givet att en myndighet utan stöd i författning skall ha möjlighet 
att genom kvittning uppbära medel för en annan myndighets räkning.114

I vilken mån de ovanstående synpunkterna innebär att kvittning mellan 
offentligrättsliga fordringar i rättsförhållanden mellan staten och enskilda 
skall vara utesluten i olika situationer får anses vara oklart.115 Det finns några 
enstaka avgöranden från HD som dock inte besvarar alla frågor.

I brottmålet NJA 1977 s. 664 (I) ansåg HD, med hänvisning till uppbörds-
lagens bestämmelser om redovisning av innehållen preliminärskatt,116 att en 
näringsidkare inte haft rätt att kvitta sina inbetalningar av sådan skatt mot 
sina fordringar på överskjutande mervärdesskatt. I utsökningsmålet NJA 1986 
s. 539 ansåg HD:s majoritet att staten, företrädd av arbetsmarknadsstyrel-
sen, hade rätt att kvitta ett konkursbos fordran på statligt sysselsättningsstöd 

20: 4 3 st. och 20 § 2 st. USL. Jfr t.ex. NJA 1986 s. 539 m. hänv., NJA 1988 s. 475 och RÅ 
1962 ref. 64. 
110 NJA 2005 s. 3. 
111 NJA 2005 s. 3. 
112 Se närmare t.ex. NJA 1986 s. 539, NJA 1987 s. 746, Lavin, 1986, s. 186–190 m. hänv. 
och Lindskog, 1993, s. 256–268 och s. 292–294 m. hänv. 
113 Se t.ex. Bengtssons skiljaktiga mening i NJA 1986 s. 539.
114 Jfr NJA 1986 s. 539 och i synnerhet NJA 2005 s. 3, där kronofogdemyndigheten utan 
stöd i lag försökte agera ”kvittningsmyndighet”. Se även Lavin, 1986, s. 191–193. I NJA 
2005 s. 3 uttalade HD dock att det i avsaknad av särskild reglering torde ankomma på den 
myndighet eller det statliga organ som svarar för skulden att avge kvittningsförklaring.
115 Jfr t.ex. Friedner, 1992, s. 502, Walin m.fl., 1999, s. 104 och Wilhelmssons kritiska och 
framsynta betraktelser, Wilhelmsson, 1983, s. 220.
116 Jfr 52–53 §§ i den numera upphävda uppbördslagen (1953: 272) och numera 16 kap. 
skattebetalningslagen (1997: 483).
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mot statens fordran på skatter och arbetsgivaravgifter.117 HD noterade att 
det förelåg uppenbara svårigheter att förena en kvittningsrätt med att den 
materiella prövningen av de olika fordringarna skulle ske i olika instanser, men 
ansåg att kvittning ändå kunde komma ifråga i det aktuella fallet, eftersom 
huvudfordringen var domfäst och statens motfordringar hade fastställts genom 
direkt verkställbara beslut.118 I NJA 2005 s. 3 hade den enskilde genom beslut 
av Jordbruksverket beviljats vissa eg-rättsliga jordbruksbidrag. Kronofogde-
myndigheten beslutade härefter att kvitta dessa bidrag mot dennes ”skulder till 
staten som finns registrerade i kronofogdemyndighetens utsökningsregister”. I 
registret fanns en skuld avseende rättshjälpskostnader. efter vissa processuella 
förvecklingar kom målet att prövas av de allmänna domstolarna som ett utsök-
ningsmål.119 HD uttalade bl.a. att kronofogdemyndigheten inte hade någon 
behörighet att utom ramen för sin ställning som verkställighetsmyndighet 
företräda staten i kvittningsfrågor och att det inte fanns något stöd för att i 
ett utsökningsmål genomföra en kvittning på det sätt som kronofogdemyn-
digheten gjort.120

Även på detta område finns det ett par avgöranden av RegR, vars relevans för 
den ”rent materiella” rättsfrågan är något osäkra.121 Här skall bara nämnas 
att RegR i RÅ 2004 ref. 54 benämnde kvittningsrätten enligt AFL 20: 4 3 st. 
som en ”extraordinär” befogenhet och att RegR i RÅ 2005 ref. 50 uttalade 
att en myndighet inte fick företa en tvungen kvittning utan uttryckligt för-
fattningsstöd.

Att en fordran är preskriberad hindrar, enligt 10 § PrekrL under vissa 
förutsättningar122 inte att den används till kvittning. enligt ordalydelsen 
är bestämmelsen inte begränsad till sådan preskription som följer av pre-
skriptionslagen, utan gäller all slags preskription.123 en bokstavstolkning ger 

117 Konkursboet hade tidigare i tvistemål mot staten fört talan om utfående av bidraget. HD 
förklarade i det målet (NJA 1982 s. 502) att allmän domstol var obehörig att pröva statens 
invändning om kvittning med samma skatte- och avgiftsfordringar och förpliktade därför 
staten att utge bidraget. Se även avsnitt 7.3.1.2.
118 Jfr den skiljaktiga meningen (JustR Bengtsson), där samtliga ovan nämnda skäl för att 
begränsa statens kvittningsrätt genomgås. 
119 Se härom avsnitt 7.2.3. 
120 Det bör nämnas att rättsfallet NJA 1986 s. 539 förbigicks med tystnad av HD i NJA 2005 
s. 3, trots att NJA 1982 s. 502 flera gånger nämndes, bl.a. inom ramen för ett resonemang om 
att kvittning ibland kan vara otillåten. 
121 Se avsnitt 2.1 in fine. 
122 Förutsättningarna är att kvittning eljest är tillåten och att fordringen inte var preskriberad 
vare sig när borgenären förvärvade den eller när han kom i skuld till gäldenären (10 § pre-
skriptionslagen). 
123 Jfr 1 § PreskrL; lagens bestämmelser gäller i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. 
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således vid handen att även en fordran som preskriberats enligt regler om 
specialpreskription under angivna förutsättningar kan användas till kvitt-
ning, om inte annat är föreskrivet. Detta utgör dock raka motsatsen till vad 
som ansetts gälla enligt äldre rätt, och det finns inga motivuttalanden som 
ger vid handen att en sådan förändring varit avsedd. Även om bestämmelsen 
av någon anledning inte skulle anses gå att tillämpa direkt på specialpre-
skriberade fordringar uppkommer dock frågan i vilken mån den kan anses 
ge uttryck för en allmän princip och eventuellt tillämpas analogt på sådana 
fordringar. Rättsläget får betecknas som oklart.124

2.4 Skadestånd
2.4.1 Bakgrund
Före tillkomsten av skadeståndslagen (1972: 207)125 fanns det inga generellt 
tillämpliga regler om skadestånd i svensk lagstiftning.126 Åtskilliga regler, 
som den centrala s.k. culparegeln om ansvar för uppsåtligt eller oaktsamt 
vållade person- och sakskador, ansågs dock sedan länge gälla utan uttryckligt 
stöd i lag.127 Dessa regler gällde i stor utsträckning även för det allmänna, 
dvs. staten och kommunerna, på så sätt att dessa svarade för skador som 
berodde på uppsåtligt eller oaktsamt vållande i samband med sådan verk-
samhet – särskilt s.k. faktiskt handlande – där de på ett eller annat sätt kunde 
anses vara att jämställa med enskilda.128 För skador som uppstått på grund 

124 Se till det anförda Lindskog, 2002, s. 603–608, i synnerhet s. 603 med not 35 och s. 604 
med not 37, den sistnämnda med talrika hänvisningar. Se även Lindskog, 1993, s. 122 f. 
Lindskog är negativ till 10 § preskriptionslagen överhuvudtaget (jfr Lindskog, 2002, s. 594–
596) och synnerligen skeptisk (eller snarast direkt avvisande) till att utsträcka dess tillämpning 
utanför PreskrL:s direkta tillämpningsområde (vilket detta nu är). Jfr Jacobson, 2005, s. 386, 
som snarast förefaller uppfatta den bibehållna kvittningsrätten som något rättssystematiskt 
naturligt. 
125 Härefter SkL. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1972. 
126 Reglerna om skadestånd i 1864 års strafflag, som rörde skadestånd på grund av brott, hade 
dock i stor utsträckning kommit att tillämpas analogt, se t.ex. Bengtsson/Strömbäck, 2006, 
s. 15 och Hellner/Radetzki, 2006, s. 30 f. Lagstiftningsarbetet var under lång tid inriktat på 
att reglera särskilda fall där behov av sådan reglering visat sig och det fanns följaktligen ett 
stort antal sådana speciella skadeståndsbestämmelser. Se angående det allmännas skadestånds-
ansvar t.ex. SOU 1958: 43 s. 133–135 och Bengtsson, 1976, s. 8 f.
127 Se t.ex. Hellner/Radetzki, 2006, s. 31 och närmare om den historiska utvecklingen SOU 
1993: 55 s. 43–45 och Hellner/Radetzki, 2006, s. 31–34.
128 Se t.ex. SOU 1958: 43 s. 136–143 m. hänv., prop. 1972: 5 s. 244–247, Ds 1989: 12 s. 5, 
NJA 1938 s. 575, NJA 1953 s. 42 och Bengtsson, 1976, s. 9 f. Jfr Lavin, 1972, s. 216. I enlig-
het med tidens betraktelsesätt ansågs kommunerna därmed inom den oreglerade förvaltningen 
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av felaktiga myndighetsbeslut gällde emellertid att skadeståndsskyldighet inte 
uppkom om beslutet inneburit myndighetsutövning mot den enskilde, oav-
sett hur felaktigt beslutet varit och hur klandervärt myndighetens agerande 
kunde anses vara.129

När det genom skadeståndslagen infördes regler om statens och kom-
munernas skadeståndsansvar för fel och försummelse i myndighetsutövning 
innebar detta alltså en stor principiell nyhet.130 I samband med lagstiftnings-
arbetet uttalades också flera gånger farhågor för konsekvenserna. Förutom 
de ekonomiska betänkligheterna pekades på olägenheterna med att låta de 
allmänna domstolarna pröva riktigheten av administrativa beslut i sam-
band med skadeståndsmål, samtidigt som dessa beslut i många fall kunde 
bli föremål för överprövning i högre förvaltningsmyndighet eller i förvalt-
ningsdomstol.131 Bl.a. för att motverka riskerna för parallella prövningar, 
motstridiga avgöranden och att överprövningar med åsidosättande av de 
administrativa fullföljdsreglerna skedde på en omväg genom skadestånds-
prövningar, infördes slutligen också vissa särregler för det allmännas skade-
ståndsansvar.132 Den som lidit skada genom felaktigt beslut vid myndighets-

i princip ha samma skadeståndsansvar som privaträttsliga subjekt. Se Lavin, 1972, s. 211.
129 Rättspraxis förefaller dock inte ha varit helt konsekvent, och innebar möjligen också en 
skärpning av det allmännas ansvar redan i tiden före SkL:s tillkomst. Se t.ex. SOU 1955: 19, 
s. 60, SOU 1958: 43 s. 18, 135 f. och s. 141 f. m. hänv., prop. 1972: 5 s. 308 f., Ds 1989: 12 
s. 5, prop. 1989/90: 42 s. 4, SOU 1993: 55 s. 45, NJA 1930 s. 45, NJA 1943 s. 566, SvJT 
1946 rf s. 87, NJA 1956 s. 385, NJA 1971 s. 560, Bengtsson/Strömbäck, 2006, s. 88 f., Lavin, 
1972, s. 211 och Westerberg, 1971, s. 167. Jfr prop. 1972: 5 s. 247 f. och s. 308–311, där 
rättsläget betecknas som oklart. Se även Bengtsson, 1976, s. 10–16 m. hänv., dens., 1977, 
s. 70 och Strömberg, 2006, s. 243. Enskilda tjänstemän som gjort sig skyldiga till även ringa 
försummelser i tjänsten blev däremot i mycket stor utsträckning skadeståndsskyldiga mot 
enskilda personer som lidit skada därav. ett av skälen till att utvidga skadeståndsansvaret för 
det allmänna var också att tjänstemannaansvaret ansågs vara väl hårt, se t.ex. SOU 1958: 43 
s. 19–21.
130 SkL 3: 2. De samtidigt införda reglerna om principalansvar (SkL 3: 1) och begränsningar 
i arbetstagares ansvar (SkL 4: 1) innebar också en utvidgning av statens och kommunernas 
skadeståndsansvar, och en motsvarande lättnad i det stränga tjänstemannaansvaret, även utan-
för tillämpningsområdet för SkL 3: 2. När tjänstemännens straffrättsliga ansvar något senare 
inskränktes fick detta dock effekten att det allmännas skadeståndsansvar för ren förmögen-
hetsskada, till skillnad från tidigare, enligt både SkL 3: 1 och 3: 2 blev begränsat till fall av 
myndighetsutövning. Se t.ex. JustR Linds särskilda yttrande i NJA 1987 s. 535. 
131 Se SOU 1958: 43 s. 21 och s. 123–127 (det sistnämnda avser Herlitz’ reservation), prop. 
1972: 5 s. 287–289 (remissyttranden) och s. 318 f., Bengtsson, 1976, s. 33–38 och dens. 
1988, s. 610. 
132 Se härom prop. 1972: 5 s. 339–357. Alternativet att låta förvaltningsmyndigheter och 
förvaltningsdomstolar pröva ersättningsanspråk mot det allmänna avvisades bl.a. med hänvis-
ning till önskemålet att undvika en splittrad skadeståndspraxis, se prop. 1972: 5 s. 376–379.
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utövning men utan giltig anledning hade underlåtit att föra talan om rättelse 
(av beslutet) eller att använda särskilt rättsmedel (mot beslutet) skulle inte få 
någon ersättning för skada som därigenom hade kunnat undvikas (den s.k. 
passivitetsregeln).133 Vidare skulle ersättningstalan inte få föras med anled-
ning av beslut av Konungen i statsrådet (regeringen), riksdagen, HD, RegR 
eller försäkrings[över]domstolen om inte beslutet upphävts eller ändrats. 
Talan skulle inte heller få föras med anledning av beslut av lägre myndighet 
mot vilket talan fullföljts till regeringen, HD, RegR eller försäkrings[över]
domstolen utan att beslutet upphävts eller ändrats.134

Å ena sidan skulle alltså den som inte utnyttjade samtliga till buds stående 
rättsmedel bli utan skadestånd. Å andra sidan skulle den som utan framgång 
utnyttjade dessa rättsmedel inte ens få väcka en talan om skadestånd. Sam-
mantaget innebar reglerna alltså att möjligheterna till skadestånd på grund av 
felaktiga förvaltningsbeslut fortsatte att vara ganska begränsade i praktiken.135 
De inskränkande reglerna kom dock så småningom att successivt luckras upp 
både genom lagreformer och genom utvecklingen i rättspraxis.136

Den 1 januari 1990 trädde flera ändringar i kraft (härefter 1989 års 
reform).137 Bl.a. upphävdes passivitetsregeln. Syftet härmed tycks ursprung-
ligen inte ha varit att åstadkomma några radikala förändringar,138 men olika 
uttalanden som gjordes i det fortsatta lagstiftningsärendet medförde att ”lag-
stiftarens avsikt” framstod som ganska mångfacetterad.

I departementspromemorian och lagrådsremissen uttalades att avsikten med 
reformen inte var att den enskilde hädanefter skulle ha full frihet att använ-
da en skadeståndstalan som ett substitut för de administrativa rättsmedlen. 
Den funktion passivitetsregeln hade fyllt ansågs dock kunna uppnås lika väl 
genom en tillämpning av den allmänna medvållanderegeln (SkL 6: 1). en 

133 SkL 3: 4. Se även Bengtsson, 1978, s. 7. Bestämmelsen upphävdes den 1 januari 1990 
(SFS 1989: 926), se strax nedan i huvudtexten.
134 SkL 3: 7. Bestämmelsen gäller fortfarande, men har genomgått vissa ändringar. Se vidare 
nedan. 
135 Se prop. 1972: 5 s. 356, där det bl.a. uttalas att skadeståndsskyldighet för t.ex. felaktigt 
uttagna skatter eller avgifter eller felaktigt nekade bidrag endast kan uppkomma i sällsynta 
undantagsfall. Jfr dock Bengtsson, 1977, passim och dens., 1978, s. 8 f. och s. 13–17. 
136 Ang. rättspraxis, se avsnitt 2.4.2.3. Frågan om det allmännas skadeståndsansvar hade 
under lång tid stått på den politiska dagordningen och varit föremål för mestadels resultatlöst 
motionerande. Se bl.a. redogörelsen i Ds 1989: 12 s. 11 f. och i SOU 1993: 55 s. 29–35. Se 
även Bengtsson, 1988, passim.
137 SFS 1989: 926.
138 Vilka förändringar upphävandet av passivitetsregeln lett till i praktiken är svårt att säga, 
eftersom passivitetsregeln knappt hade tillämpats i domstol när den upphävdes, se Ds 1989: 12 
s. 39, SOU 1993: 55 s. 68 och Bengtsson, 1996a, s. 109 f. m. hänv.
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 tillämpning av medvållanderegeln skulle medföra större möjligheter att ta 
hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall och att undvika att ställa allt-
för hårda krav på den enskilde.139 I lagrådsremissen uttalades att den princip 
som passivitetsregeln uttryckte måste finnas kvar, men att det borde göras en 
nyanserad bedömning i det enskilda fallet. Om det inte fanns någon godtag-
bar ursäkt för att underlåta att överklaga var, uttalade man i lagrådsremissen, 
den skadelidande ”att anse som medvållande och går då normalt miste om 
ersättning för den skada som han hade kunnat undvika”.140 Med anledning 
av bl.a. dessa uttalanden anförde lagrådet att det inte torde vara möjligt att 
styra rättstillämpningen genom att skriva nya motiv till tidigare antagna före-
skrifter utan att göra ändring i dessas lydelse. enligt lagrådet var någon mer 
generell tillämpning av medvållanderegeln i den angivna situationen inte att 
räkna med, eftersom det mera sällan torde kunna läggas den enskilde till last 
som oaktsamhet att han godtog en myndighets avgörande och avstod från att 
klaga.141 Med anledning av lagrådets uttalanden uttalade departementschefen 
att lagrådets bedömning inte skilde sig på något avgörande sätt från hennes 
egen och att även hon räknade med en ganska restriktiv inställning i fråga om 
vad som skulle bedömas som medvållande Detta skulle framgå av uttalandena 
i lagrådsremissen.142

Från början gällde taleförbudsregeln även det fallet att HD eller RegR väg-
rat bevilja prövningstillstånd med anledning av ett överklagande.143 genom 
1989 års reform ändrades detta så att taleförbud endast skulle gälla om beslu-
tet efter överklagande prövats av HD eller RegR.144

139 Se Ds 1989: 12 s. 38–42 och prop. 1989/90: 42 s. 17–19. Medvållanderegeln i SkL 6: 1 
(ursprungligen med en något annorlunda utformning i 5: 5) hade hela tiden gällt parallellt 
med passivitetsregeln, men den sistnämnda var avsedd att tillämpas i första hand (se t.ex. 
Bengtsson, 1978, s. 7–10).
140 Prop. 1989/90: 42 s. 18 f.
141 Prop. 1989/90: 42 s. 25 f.
142 Prop. 1989/90: 42 s. 27.
143 Se prop. 1972: 5 s. 542 f. och NJA 1986 s. 257. Under arbetet med SkL fanns långt fram-
skridna förslag på att göra HD och RegR till renodlade prejudikatinstanser och utforma 
 reglerna om prövningstillstånd i enlighet härmed, förslag som ledde till lagstiftning redan 
innan SkL antogs (RB 54: 10 ändrad genom SFS 1971: 218 respektive 36 § förvaltningspro-
cesslagen (1971: 291)). I propositionen till skadeståndslagen uttalades dock förvissningen att 
i de fall ett avgörande i hovrätt eller kammarrätt blivit felaktigt på grund av skadestånds-
grundande fel och försummelse, även de nya reglerna borde ge utrymme för dispensgivning 
(prop. 1972: 5 s. 543, se även lagrådets yttrande, prop. 1972: 5 s. 638). Jfr Bengtsson, 1978, 
s. 161–163, som förefaller mer skeptisk. 
144 Lagstiftarens förtröstan på att prövningstillstånd nog alltid skulle komma att meddelas 
när skadeståndsgrundande fel hade begåtts av underinstanserna hade alltså upphört, och det 
pekades framför allt på risken att de högsta instanserna överhuvudtaget inte uppmärksam-
made sådana fel vid dispensprövningen, se prop. 1989/90: 42 s. 22 och Ds 1989: 12 s. 49. I 
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Redan innan 1989 års ändringar hann träda i kraft hade en parlamen-
tarisk kommitté tillsatts med uppdraget att göra en förutsättningslös över-
syn av reglerna om det allmännas skadeståndsansvar. Kommittén avgav sitt 
betänkande 1993,145 men någon lagstiftning med anledning härav kom inte 
till stånd förrän 1998, och innebar att en rätt till skadestånd infördes på 
grund av myndigheternas felaktiga upplysningar eller råd i vissa fall.146 Vissa 
ändringar skedde vidare i lagtexten i samband med en reform år 2001, då 
kränkning blev en egen skadetyp.147

2.4.2 Förutsättningarna för det allmännas ansvar enligt svensk rätt

2.4.2.1 Allmänt
enligt den nu gällande lagtexten gäller i korthet följande.148 Staten och kom-
munerna är ersättningsskyldiga för personskador eller sakskador som deras 
anställda vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.149 Om den anställde 
vållar ren förmögenhetsskada genom brott är staten och kommunerna ersätt-
ningsskyldiga även för sådana skador.150 Dessa regler gäller alla arbetsgivare. 
För staten och kommunerna går ansvaret i vissa fall längre. Dessa skall ersätta 
personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kom-
munen svarar.151 Dessutom skall staten och kommunerna i vissa fall ersätta 
ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller för-

NJA 1991 s. 794 uttalade HD att bestämmelsen i sin nya lydelse skulle tillämpas omedelbart 
efter ikraftträdandet eftersom den var att anse som en bestämmelse av processuell art. 
145 SOU 1993: 55.
146 SkL 3: 3 införd genom SFS 1998: 715. Samtidigt infördes lagen (1998: 714) om ersätt-
ning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Se prop. 1997/98: 105. Ang. den långa 
departementsbehandlingen, se Bengtsson, 1999, särskilt s. 37–39.
147 SFS 2001: 732. enligt förarbetena innebär detta endast en marginell ändring i sak såvitt 
avser det allmännas skadeståndsansvar (se prop. 2000/01: 68 s. 67). 
148 Från möjligheterna till kränkningsersättning bortses i det följande, eftersom det inte är 
särskilt intressant i förevarande sammanhang. – Utöver vad som framgår av lagtexten gäller 
en rad skadeståndsrättsliga principer och allmänna rättsgrundsatser för stat och kommun 
likväl som för privata rättssubjekt. Härom t.ex. Kleineman, 1991/92, passim, m. hänv. Den 
nedanstående framställningen ger endast en rudimentär bild av framför allt ansvaret för ren 
förmögenhetsskada. 
149 Skl 3: 1 1 st. 1.
150 SkL 3: 1 1 st. 2. enligt lagtexten förutsätts i princip brott (eller myndighetsutövning) 
för att ersättningsskyldighet skall uppkomma för ren förmögenhetsskada (se även SkL 2: 2). 
Rättspraxis har dock (med lagstiftarens goda minne) utsträckt ansvaret för sådana skador 
något längre. Se t.ex. NJA 1987 s. 692 och Kleineman, 1991/92, s. 93 f. m. hänv.
151 SkL 3: 2 1. 
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summelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd.152 Skadeståndsansvaret 
begränsas numera, förutom av vissa särregler för speciella områden,153 endast 
av den i föregående avsnitt nämnda taleförbudsregeln154 och den allmänna 
medvållanderegeln enligt vilken skadestånd med anledning av sakskada eller 
ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida 
har medverkat till skadan.155 Jämkning sker i sådana fall efter vad som är 
skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständighe-
terna i övrigt.156

I detta sammanhang är det framför allt skadeståndsansvaret för ren för-
mögenhetsskada som tilldrar sig intresse. Om en sådan skada inträffat till 
följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning inträder sådant ansvar 
oberoende av om någon har gjort sig skyldig till brott och även om det inte 
går att peka ut någon enskild funktionär som är skyldig till felet eller försum-
melsen.157

2.4.2.2 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning
Innebörden av begreppet myndighetsutövning har något behandlats ovan.158 
Vad avses då med att fel eller försummelse har förekommit vid sådan myn-
dighetsutövning? Att felet eller försummelsen skall ha förekommit ”vid” 

152 Skl 3: 3, införd genom SFS 1998: 715. Bestämmelsens bakgrund och innebörd diskute-
ras i Bengtsson, 1999, passim. Skadeståndsansvaret förutsätter att det med hänsyn till bl.a. 
”upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde 
och omständigheterna när de lämnades” finns särskilda skäl. Om upplysningarna eller råden 
kan anses ha lämnats ”vid myndighetsutövning” kan ersättningsskyldighet, i likhet med vad 
som gällde tidigare, uppkomma enligt SkL 3: 2. Se t.ex. Hellner/Radetzki, 2006, s. 460 f. 
m. hänv.
153 Se SkL 3: 8 (trafikskador) och 3: 9 (fel eller försummelse vid lotsning). 
154 Huruvida man kan säga att skadeståndsansvaret ”materiellt” sett begränsas av taleförbuds-
regeln skall dock diskuteras något nedan. 
155 SkL 6: 1 2 st. Jämkning av skadestånd med anledning av personskada förutsätter i regel 
grov vårdslöshet från den skadelidandes sida, se SkL 6: 1 1 st.
156 SkL 6: 1 3 st.
157 Man säger att skadeståndsansvar även inträder för anonyma och kumulerade fel, se t.ex. 
Bengtsson/Strömbäck, 2006, s. 94, Hellner/Radetzki, 2006, s. 459 och Strömberg, 2006, 
s. 244. Jfr Kleineman, 1991/92, s. 79–82. 
158 Se avsnitt 2.2.3. Innebörden av begreppet är möjligen inte alldeles densamma i de olika 
sammanhang där det förekommer (förvaltningslagen, brottsbalken, skadeståndslagen etc.), 
men för det nuvarande ändamålet är det nog tillräckligt med de hållpunkter som lämnats 
ovan. För en närmare beskrivning av begreppets skadeståndsrättsliga innebörd kan t.ex. hän-
visas till Bengtsson/Strömbäck, 2006, s. 90–93 och Hellner/Radetzki, 2006, s. 448–450. I 
förevarande sammanhang kan dock anmärkas att även normbeslut kan anses utgöra myndig-
hetsutövning i SkL:s mening, trots att några rättsverkningar för enskilda inte uppkommer i 
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myndighetsutövning och inte ”i” sådan innebär till en början att även beslut 
och åtgärder som inte i sig innebär myndighetsutövning men står i ett visst 
samband med myndighetsutövning kan vara skadeståndsgrundande.159 Av 
uttrycket ”fel eller försummelse” anses framgå att inte varje felaktigt beslut 
skall medföra skadeståndsskyldighet, utan endast mer eller mindre uppen-
bart oriktig rättstillämpning eller felaktig bevisvärdering.160 Inte ens avsteg 
från klara prejudikat har i alla fall ansetts grunda skadeståndsskyldighet.161 
Vållandebedömningen skall dock vara objektiv, dvs. tillräckligt stora avsteg 
från det ”rätta” handlandet grundar ersättningsskyldighet oavsett om det 
finns omständigheter som gör att misstaget i det särskilda fallet framstår som 
ursäktligt.162

2.4.2.3 Taleförbudsregeln
enligt SkL 3: 7 får talan om ersättning enligt SkL 3: 2 inte föras med anled-
ning av beslut av riksdagen, regeringen, HD eller RegR, om inte beslutet 
upphävts eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras med anledning av 
beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, 
HD eller RegR utan att beslutet har upphävts eller ändrats. Det ankommer 
således på den skadelidande att, i den mån möjligheter härtill finns,163 för-

och med normbeslutet utan först vid tillämpning av normen. Se t.ex. NJA 2001 s. 210 och 
Bengtsson/Strömbäck, 2006, s. 91. Jfr dock Lysén, 2005, s. 657. Se vidare avsnitt 2.4.2.5. 
159 Skadeståndsansvaret omfattar således t.ex. upplysningar och råd i samband med ett ären-
de som handläggs eller kan komma att handläggas hos myndigheten, förberedande åtgärder 
inför ett beslut, felaktigheter i expediering av beslut etc. Se närmare t.ex. Bengtsson/Ström-
bäck, 2006, s. 98–100 m. hänv. Se även (främst ang. felaktig eller missvisande information) 
NJA 1985 s. 696 (I-II), NJA 1987 s. 535, NJA 1990 s. 705, NJA 1999 s. 291 och Bramstång, 
1993, s. 55–80 m. hänv. 
160 Se t.ex. NJA 1994 s. 654, NJA 2002 s. 88, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 N 19, Bengtsson/
Strömbäck, 2006, s. 95 f. och Hellner/Radetzki, 2006, s. 452–455 m. hänv. Se även Bengts-
son, 1996a, s. 75–81 m. hänv. Tidigare fanns en regel i SkL 3: 3 (den s.k. standardregeln) 
enligt vilken skadestånd enligt SkL 3: 2 endast utgick ”om de krav har blivit åsidosatta som 
med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning”. Regeln 
var bl.a. avsedd att motverka alltför höga krav på myndigheternas rättstillämpning och ett 
visst hänsynstagande till förvaltningens krav på effektivitet. Det var dock oklart i vilken mån 
standardregeln egentligen medförde någon inskränkning av skadeståndsansvaret (se Bengts-
son, 1976, s.183–188 m. hänv). Standardregeln upphävdes genom 1989 års reform. Av för-
arbetena framgår att lagstiftaren inte förväntade sig att upphävandet skulle ha någon större 
saklig betydelse (se prop. 1989/90: 42 s. 12–16). Även i detta hänseende (jfr ovan vid not 141) 
hade lagrådet dock invändningar, se prop. 1989/90: 42 s. 25. 
161 Se NJA 1994 s. 194, där hovrätten hade avvikit från ett i doktrinen kritiserat prejudikat 
från 1950, vilket senare upprätthölls av HD. 
162 Se NJA 1990 s. 137 och Bengtsson/Strömbäck, 2006, s. 94 m. hänv. (jfr s. 81).
163 Regeringsbeslut torde kunna ändras av regeringen själv i den mån inte regler om negativ 
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söka få ett sådant beslut upphävt eller ändrat. Misslyckas hon med detta har 
hon inte rätt att väcka en skadeståndstalan som grundar sig på att beslutet 
är felaktigt.164

I HD:s praxis har bestämmelsen tillämpats restriktivt, och det reella 
tillämp ningsområdet tycks vara mindre än vad ordalydelsen ger vid han-
den.165 Skadeståndtalan har tillåtits trots att det skadevållande beslutet prö-
vats av regeringen, när det kunnat antas att regeringen egentligen ansett 
detta beslut felaktigt, men avslagit besvären på den grunden att det inte 
längre varit möjligt att upphäva beslutet.166 Samma bedömning har gjorts 
när RegR vägrat resning mot sitt eget avgörande med hänvisning till att saken 
var överspelad, men samtidigt uttalat att felaktigheter begåtts i det tidigare 
målet.167 Skadeståndstalan har också tillåtits när den grundats på att skada 
vållats genom en formellt ännu gällande regeringsförordning som HD i ett 
tidigare mål åsidosatt som grundlagsstridig enligt RF 11: 14.168

Bestämmelsen innebär enligt sin lydelse endast ett taleförbud, dvs. den är 
en processuell regel som stadgar rättegångshinder i allmän domstol vid vissa 
angivna förutsättningar.169 Det skulle därför kunna hävdas att den enskilde 
”egentligen” behåller sin rätt till skadestånd i och för sig så att t.ex. JK skulle 
kunna bifalla en framställning om skadestånd i de fall förutsättningarna för 
skadeståndsskyldighet enligt SkL 3: 2 är uppfyllda.170 Så tillämpas bestäm-
melsen emellertid inte i JK:s praxis. JK gör i stället samma prövning som 

rättskraft lägger hinder i vägen. I övrigt är det möjligt att hos RegR ansöka om resning mot 
sådana beslut (RF 11: 11 och 2 § 2 st. lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
(AFDL)) och ibland om rättsprövning (lagen (2006: 304) om rättsprövning av vissa regerings-
beslut, se avsnitt 5.6.2). Riksdagen är i princip förbjuden att besluta i enskilda ärenden (RF 
11: 8). Frågan om möjligheterna att erhålla skadestånd direkt på grund av felaktig lagstiftning 
behandlas något i avsnitt 2.4.2.5. RegR och HD kan bevilja resning eller (åtminstone i HD:s 
fall) annat extraordinärt rättsmedel mot sina egna avgöranden (se bl.a. RF 11: 11, AFDL 2 § 
2 st., RB 58: 4 och RB 59: 2).
164 Motsvarande har ansetts gälla när grunden för skadeståndstalan inte är ett felaktigt beslut 
utan att regering eller riksdag felaktigt har underlåtit att fatta ett beslut, se NJA 1978 s. 125. 
165 Jfr Bengtssons särskilda yttrande i NJA 1984 s. 207 och Bengtsson, 1988, s. 611.
166 NJA 1984 s. 207.
167 Se NJA 2003 s. 263, varav man också möjligen kan utläsa att HD hyser viss tvekan om 
det lämpliga i sitt eget tidigare förfarande att inte tillåta en skadeståndstalan innan RegR fått 
tillfälle att efter en hopplös resningsansökan uttala sig om det rättsenliga i sitt tidigare beslut 
(se närmare NJA 2001 s. 31, RÅ 2001 not 94 och Warnling-Nerep, 2004/05a s. 175–178). 
Frågan om statens skadeståndsskyldighet avgjordes (genom mellandom) i NJA 2007 s. 862. 
Härom Kleineman, 2008/09, s. 557–562.
168 NJA 2000 s. 637. 
169 Jfr NJA 1991 s. 794.
170 Se Bengtsson, 1978, s. 157 och Bengtsson/Strömbäck, 2006, s. 118 (not 11).
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en domstol skulle ha gjort, och medger inte skadestånd om taleförbud anses 
gälla enligt SkL 3: 7.171 Oavsett om någon rätt till skadestånd föreligger ”rent 
materiellt” kan således konstateras att den enskilde tycks vara effektivt avsku-
ren från alla möjligheter att förverkliga ett anspråk på skadestånd i de fall 
som omfattas av SkL 3: 7.172

2.4.2.4  Jämkning på grund av medvållande vid underlåtenhet att tillvarata 
sin rätt i administrativ ordning

Frågan om i vilka situationer skadestånd kan jämkas på grund av att den 
skadelidande underlåtit att försöka få det skadebringande beslutet ändrat 
genom administrativa rättsmedel är obesvarad i rättspraxis.173 I doktrinen 
ger man i allmänhet, i anslutning till förarbetena, uttryck för en restriktiv 
inställning. Jämkning skall i första hand kunna bli aktuellt när den skadeli-
dande medvetet underlåtit att begagna sig av tillgängliga ordinära rättsmedel 
för att i stället kräva det allmänna på skadestånd, men möjligen även i vissa 
andra situationer, exempelvis om den skadelidande haft juridiskt biträde 
eller om möjligheten att överklaga ett beslut måste ha stått alldeles klar för 
den enskilde.174

2.4.2.5 Något om skadestånd på grund av felaktiga regler
Frågan om skadestånd kan utgå på grund av att en generell regel har befunnits 
vara rättsstridig i något avseende kan uppkomma i olika skepnader. Skadan 
kan påstås vara en följd av att en myndighet har tillämpat regeln i ett enskilt 
fall. Det fel myndigheten gjort skulle då bestå i att man tillämpat regeln trots 

171 Se t.ex. JK 1999-02-15, dnr 2437-96-40, JK 2003-10-24, dnr 358-01-40 (hänv.), JK 
2003-11-06, dnr 2944-01-40, JK 2006-01-31, dnr 2567-05-40 och JK 2009-03-05, dnr 
8421-08-40. Jfr Lambertz, 2004/05, s. 12, där det hävdas att SkL 3: 7 åtminstone delvis måste 
anses innefatta också en materiell regel. 
172 Det finns dock tänkbara invändningar mot denna slutsats. Om den enskilde trots SkL 
3: 7 anses vara innehavare av en materiellt sett giltig fordran på skadestånd, kan denna kanske 
användas till kvittning, bli föremål för överlåtelse, etc. Invändningar av denna art borde väl 
också kunna framställas i en rättegång där staten söker utta en fordran – kanske grundad på 
det påstått skadeståndsgrundade beslutet – från den enskilde. Taleförbudsregeln förbjuder ju 
bara att ”talan förs”, inte att invändningar framställs (jfr RB 10: 17 3 st. som begränsar rätten 
att yrka kvittning för en fordran när rätten inte är behörig att uppta tvist angående en sådan 
fordran; SkL 3: 7 är inte någon behörighetsregel). Se även avsnitt 3.4.2.4 ang. förhållandet 
till eMRK. 
173 Jfr avsnitt 2.4.1 om förarbetsuttalandena i samband med upphävandet av passivitets-
regeln. 
174 Se SOU 1993: 55 s. 68, Bengtsson, 1996a, s. 110–116 m. hänv., Bengtsson/Strömbäck, 
2006, s. 343 och N. Lind, 2003, s. 672–676 m. hänv. 
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att den var rättsstridig, dvs. myndigheten har åsidosatt sina skyldigheter att 
företa en normprövning enligt RF 11: 14. Att hålla isär den frågeställningen 
från frågan om skada har orsakats av regeln i sig torde dock vara svårt. Myn-
dighetens tillämpning av regeln kan ju knappast anses utgöra skadestånds-
grundande fel eller försummelse om inte regelns rättsstridighet står ganska 
klar – men om så är fallet torde ju ofta redan utfärdandet av regeln utgöra 
skadeståndsgrundande fel eller försummelse. Bedömningarna flyter ihop med 
varandra.175

Om en skadeståndstalan grundas direkt på att en regel varit rättsstridig 
uppkommer dock flera speciella problem. Det är inte givet att alla som på 
något sätt förlorat på att följa ett rättsstridigt normbeslut skall anses berät-
tigade till skadestånd; här kan uppkomma frågor kring adekvat kausalitet, 
tredjemansskador och skyddsnormer som inte skall behandlas här.176 enbart 
det faktum att kretsen av skadelidande kan vara mycket stor kan eventu-
ellt utgöra ett skäl att konstruera nya begränsningar för kretsen ersättnings-
berättigade.177 en regel kan vidare ha tillkommit i formellt felaktig ordning 
utan att materiellt sett stå i strid med några överordnade bestämmelser, och 
i sådana fall kan det vara svårt – eller omöjligt – att bestämma vilken skada 
den enskilde egentligen har lidit till följd av felaktigheten. Man vet ju inte 
vad som hade hänt om allt hade gått rätt till.178

Kontentan av det sagda är att ett myndighetsbeslut där en felaktig regel 
har tillämpats kan antas medföra att den enskildes chanser till skadestånd på 
grund av regelns felaktighet ökar väsentligt. Det blir lättare att påvisa att den 
enskilde direkt har påverkats av felaktigheten och att förluster eller andra 
skador uppkommit till följd av felaktigheter hos myndighetsbeslutet eller 
regeln eller den sammantagna effekten av dessa. Vidare blir det inte lika svårt 
att bedöma den situationen att en regel endast varit behäftad med formella 
felaktigheter, eftersom man alltid kan grunda skadeståndsskyldigheten på att 
myndighetsbeslutet fattats utan rättsligt stöd.

175 enligt RF 11: 14 krävs att felaktigheten är uppenbar för att en lag eller regeringsförordning 
skall få åsidosättas. en myndighet som har tillämpat en felaktig, men inte uppenbart felaktig, 
föreskrift i en lag eller förordning har därför överhuvudtaget inte gjort något fel. Och att föra 
talan om skadestånd som grundas direkt på föreskriftens felaktighet är inte tillåtet enligt SkL 
3: 7 (om föreskriften inte har upphävts). Jfr Lysén, 1983, s. 143 f. och s. 148–150. Som sagts 
tidigare (vid not 168) har HD dock tillåtit en skadeståndstalan som grundas på felaktigheter 
hos en förordning som HD tidigare åsidosatt som grundlagsstridig. 
176 Se t.ex. Lysén, 1983, s. 146 f. m. hänv. 
177 Jfr Lysén, 1983, s. 147 m. hänv. 
178 Jfr JK 2003-12-16, dnr 2786-02-40, JK 2003-11-05, dnr 2944-01-40, Lysén, 1983, 
s. 147 f. och Lambertz, 2004/05, s. 12–14.
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2.4.3 Skadestånd på grund av det allmännas överträdelse av EG-rätten
genom avgörandet i Francovich (1991) slog egD för första gången fast 
att en medlemsstat179 på eg-rättslig grund kan bli skadeståndsskyldig  
mot enskilda som lider skada på grund av att medlemsstaten inte fullgjort 
sina förpliktelser enligt eg-rätten.180 Samtidigt slog egD fast ett antal 
förutsättningar för att sådan skadeståndsskyldighet skall uppkomma.181 I 
senare rättsfall har egD något utvecklat vilka dessa förutsättningar är, och 
numera finns en tämligen fast formel.182 Förutsättningarna är att en över-
trädelse av gemenskapsrätten kan tillskrivas en medlemsstat, den överträd-
da gemenskapsrättsliga regeln är avsedd att ge enskilda rättigheter, statens 
överträdelse kan anses vara tillräckligt klar (sufficiently serious),183 och det 

179 I detta och nästa avsnitt kommer det att talas om ”medlemsstaters” respektive ”konven-
tionsstaters” skadeståndsskyldighet. Detta skall inte förstås så att kommunerna skulle vara 
immuna mot skadeståndsanspråk på grund av överträdelser av eg-rätten eller eMRK. De 
båda europeiska domstolarna betraktar medlems- respektive konventionsstaterna som enhet-
liga rättssubjekt och bryr sig inte så mycket om vilka delar av staterna som närmare bestämt 
kan anses vara ansvariga för en inträffad skada. Detta hindrar inte att det är godtagbart – både 
såvitt avser eMRK som såvitt avser eg-rätten – att på det nationella planet peka ut t.ex. en 
kommun som skadeståndsrättsligt ansvarig för en överträdelse. Jfr SOU 1997: 194 s. 131 f. 
och Ds 2007: 10 s. 70. Se även nedan, not 229. 
180 Tidigare hade detta ansetts vara en fråga för nationell rätt. Se t.ex. Tridimas, 2006, s. 498 f. 
m. hänv. egD motiverade utförligt varför den nya principen om skadeståndsansvar nu ansågs 
vara ”inherent in the system of the Treaty”, se Francovich (1991), punkterna 31–37. Argumenta-
tionen skall inte återges här, men det kan nämnas att det framgår ganska tydligt att egD var 
ute efter att fylla igen en ”lucka” i det system, bestående av direkt effekt, företräde, ”indirekt 
effekt”, regler om rättsskydd och genomdrivbarhet på det nationella planet m.m., som egD 
genom åren hade skapat för att tillförsäkra eg-rättens genomslag i medlemsstaterna och ett 
tillfredsställande skydd för enskildas rättigheter. Jfr t.ex. Melin, 2008, s. 257 f. och Tridimas, 
2006, s. 500 f. Det kan också nämnas att Francovich själv aldrig fick njuta frukterna av egD:s 
innovation, eftersom det senare klargjordes att han inte kunde härleda några rättigheter från 
det aktuella direktivet. Se Francovich II (1995). 
181 Se Francovich (1991), punkt 40.
182 Se t.ex. Brasserie du Pêcheur (1996), punkterna 47 och 51, British Telecom (1996), punkt 
39, Dillenkofer (1996), punkt 21 (jfr punkt 23), Denkavit (1996), punkt 48, Sutton (1997), 
punkt 32, Bonifaci and Berto (1997), punkt 47, Palmisani (1997), punkt 25, Maso (1997), 
punkt 35, Haim (2000), punkt 36, Larsy II (2001), punkt 36 och Stockholm Lindöpark 
(2001), punkt 37. Se även t.ex. Melin, 2008, passim och Tridimas, 2006, s. 503 f. 
183 Vid denna bedömning är det avgörande om medlemsstaten uppenbart och allvarligt har 
missbedömt sitt utrymme för skönsmässig bedömning (förutsatt att det finns något utrymme 
för skönsmässig bedömning). Se t.ex. Brasserie du Pêcheur (1996), punkt 55, British Telecom 
(1996), punkt 42, Denkavit (1996), punkt 50 och Larsy II (2001), punkt 38. Se närmare 
om detta rekvisit t.ex. Brasserie du Pêcheur (1996), punkterna 56–57, Dillenkofer (1996), 
punkter na 25–26 och Larsy II (2001), punkterna 38–39. Se även Tridimas, 2006, s. 505–507 
m. hänv. och s. 510–521 m. hänv.
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föreligger ett direkt orsakssamband mellan överträdelsen och den skada den 
enskilde lidit.

Initialt hade vissa medlemsstater svårt att smälta att även fel begångna av 
det nationella lagstiftningsorganet, som i många länder åtnjuter immunitet 
mot skadeståndsanspråk,184 skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet på 
samma sätt som t.ex. fel begångna av nationella förvaltningsmyndigheter.185 
egD har dock i flera fall uttalat att kravet på gemenskapsrättens enhetliga 
 tillämpning gör det omöjligt att ta hänsyn till regler om maktfördelning mel-
lan olika nationella konstitutionella organ.186 När det gäller frågan om även 
fel begångna av nationella domstolar skall kunna leda till skadeståndsskyldig-
het för staten, har egD dock gett uttryck för en något mer försiktig  hållning, 
åtminstone såvitt avser domstolar som dömer i sista instans. Med hänvisning 
bl.a. till den dömande verksamhetens särdrag och berättigade krav på rätts-
säkerhet, har egD uttalat att skadeståndsskyldighet kan uppkomma endast 
i undantagsfall, om den nationella domstolen uppenbart åsido satt gällande 
rätt.187 Argument om att skadeståndsskyldighet överhuvud taget inte bör 
kunna uppkomma, eftersom detta skulle innebära ett åsidosättande av prin-
ciper om lagakraftvunna avgörandens rättskraft, har dock tillbakavisats.188

Själva rätten till skadestånd (och den korresponderande skyldigheten att 
utge skadestånd) följer alltså direkt av eg-rätten.189 eg-rätten stannar emel-
lertid här, och lämnar till medlemsstaterna att föreskriva de närmare villkoren 

184 Jfr för svensk rätts del SkL 3: 7, behandlad i avsnitt 2.4.2.3.
185 Se t.ex. Tridimas, 2006, s. 502 f. m. hänv. 
186 Se t.ex. Brasserie du Pêcheur (1996), punkterna 32–36, Konle (1999), punkt 62 och Haim 
(2000), punkterna 27–28. Se även Tridimas, 2006, s. 534–537. 
187 Se Köbler (2003), punkt 53 och Traghetti del Mediterraneo SpA (2006), punkterna 32 
och 42. I Köbler (2003) ansåg egD att skadeståndsskyldighet inte hade uppkommit trots att 
den nationella domstolen hade dömt i strid med eg-rätten efter att den hade återkallat en 
begäran om förhandsavgörande (Köbler (2003), punkterna 79–88, 116–119 och 120–124). 
Avgörandet förseddes dock med en något svårtolkad ”brasklapp” om att medlemsstaten ändå 
hade vissa skyldigheter, se Köbler (2003), punkt 125. Problematiken behandlas bl.a. i Otken 
eriksson, 2004, passim och i Tridimas, 2006, s. 526 f. I Sverige har JK tillerkänt enskilda 
skadestånd när RegR vägrat prövningstillstånd trots att RegR, enligt JK:s bedömning, varit 
skyldig att ta upp målet till prövning för att den enskilde skulle kunna tillvarata sina rättig-
heter enligt eg-rätten, se JK 2009–04–06, dnr 2409-08-40.
188 Se Köbler (2003), punkterna 21, 23 och 25 (argumenten) och punkt 39 (egD). Om sta-
ten får betala skadestånd för att ett lagakraftvunnet avgörande står i strid med eg-rätten tycks 
det hur som helst i vissa fall vara svårt att hävda att detta inte i praktiken innebär detsamma 
som ett åsidosättande av det lagakraftvunna avgörandet (jfr angående rättskraft avsnitt 6.5 
och 7.4, särskilt avsnitt 7.4.1). Jfr Wattel, 2004, passim. 
189 Om nationell rätt skulle innebära ett mer långtgående skadeståndsansvar gäller givetvis 
detta, se t.ex. Tridimas, 2006, s. 504 m. hänv. 
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för skadeståndets bestämmande och utkrävande.190 Det är alltså meningen 
att den nationella skadestånds- och processrätten skall ta vid där eg-rätten 
slutar, med de modifieringar som kan föranledas av rättsskyddsprincipen.191 
I Sverige blir det alltså fråga om en tillämpning av bl.a. skadeståndslagens 
bestämmelser.192 I den mån dessa bestämmelser står i strid med eg-rätten 
skall de helt enkelt åsidosättas med hänvisning till eg-rättens företräde och 
direkta effekt. Bl.a. med hänvisning härtill tycks man i Sverige ha stannat för 
att det inte är nödvändigt att genom lagändringar åtgärda förekommande 
diskrepanser.193

2.4.4  Skadestånd på grund av det allmännas överträdelser av 
Europakonventionen

2.4.4.1  europakonventionens bestämmelser om skadestånd på det 
nationella planet

eMRK innehåller några bestämmelser som föreskriver att skadeståndssanktio-
nen skall finnas tillgänglig på det nationella planet när vissa särskilt ut pekade 
rättigheter enligt eMRK har kränkts.194 Det finns dock ingen bestämmelse i 
eMRK som allmänt föreskriver en rätt till skadestånd för konventionskränk-
ningar. enligt art. 13 eMRK skall var och en, vars i konventionen angivna 
fri- och rättigheter har kränkts, ha tillgång till ett effektivt rätts medel inför en 
nationell myndighet.195 Hur ett ”effektivt rättsmedel” närmare bestämt skall 
vara utformat beror bl.a. på vilken konventionskränkning det är fråga om 
och vilken typ av åtgärder som är lämpliga för att komma till rätta med eller 

190 Se t.ex. Francovich (1991), punkt 42, Brasserie du Pêcheur (1996), punkt 67 och Bonifaci 
and Berto (1997), punkt 49.
191 Se Francovich (1991), punkt 43, Brasserie du Pêcheur (1996), punkt 67, Sutton (1997), 
punkt 33 och Bonifaci and Berto (1997), punkt 49. Se vidare om rättsskyddsprincipen i avsnitt 
3.5.6.1. exakt hur långt nationell rätt kan tillåtas gå i sina begränsningar av enskildas rätt till 
skadestånd är i stor utsträckning oklart. Jfr t.ex. Bonifaci and Berto (1997), punkterna 51–52, 
Maso (1997), punkterna 39–42 och Palmisani (1997), punkterna 27–29 och 34–39. 
192 Något härom i avsnitt 2.4.5.
193 Se SOU 1997: 194, bl.a. s. 136–139. Se även avsnitt 2.4.5.
194 enligt art. 5 (5) eMRK skall var och en som har arresterats eller på annat vis berövats fri-
heten i strid med de övriga bestämmelserna i art. 5 eMRK ha rätt till skadestånd. enligt art. 3 
i det sjunde tilläggsprotokollet till konventionen skall (något förenklat) den som undergått 
straff till följd av en dom som senare upphävts gottgöras i enlighet med den berörda statens 
lag eller praxis.
195 Begreppet ”rättsmedel” i den svenska översättningen är egentligen något missvisande, 
eftersom det för tankarna främst till processuella institut. Den engelska originaltextens 
begrepp remedy är bredare och täcker även in sådana ”materiella” institut som skadestånd. I 
fortsättningen använder jag begreppet rättsmedel i denna bredare betydelse.
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kompensera för kränkningen.196 ett effektivt rättsmedel kan t.ex. bestå i möj-
ligheten att angripa ett konventionskränkande beslut vid någon myndighet 
och få detta upphävt eller ändrat, strafflindring för den som är  åtalad för brott, 
nedsättning av administrativa avgifter eller möjlighet att få enskilda tjänste-
män som kränkt konventionsrättigheterna rannsakade och straffade.197

ett effektivt rättsmedel kan också bestå i en möjlighet att utverka skade-
stånd från det allmänna som kompensation för en konventionskränkning. 
Skadeståndet tycks inta en viss särställning i sammanhanget eftersom det 
– givet de rättsliga förutsättningarna i konventionsstaterna – utgör ett poten-
tiellt ”skyddsnät” att falla tillbaka på om andra tillgängliga rättsmedel i det 
konkreta fallet inte är tillräckliga för att komma till rätta med eller kom-
pensera för en konventionskränkning.198 Detta innebär dock inte att man 
reservationslöst kan påstå att art. 13 eMRK kräver att ett sådant ”skyddsnät” 
skall finnas tillgängligt i varje konventionsstat.

Det går inte att härleda ett sådant krav från eMRD:s praxis, och detta 
beror främst på två faktorer. För det första syftar inte eMRD:s prövning till 
att allmänt föreskriva för konventionsstaterna vilka rättsmedel som måste 
finnas tillgängliga på det nationella planet. eMRD prövar bara om en kränk-
ning av konventionen har skett i det individuella fallet, och kan alltså nöja 
sig med att konstatera att art. 13 eMRK har kränkts, utan att behöva ge sig 
in i ett hypotetiskt resonemang om vilka rättsmedel som skulle ha kunnat 
förhindra en sådan kränkning. För det andra har eMRD – hittills199 – ofta 
avstått från att ens pröva huruvida art. 13 har blivit kränkt. För att artikeln 
skall bli tillämplig krävs ju att en annan av konventionens artiklar har över-
trätts, och det har varit ganska vanligt att eMRD helt enkelt har konstaterat 
att en eventuell kränkning av art. 13 eMRK har konsumeras av den huvud-
sakliga kränkningen.200

196 Jfr t.ex. Danelius, 2007, s. 428–432, Harris m.fl., 2009, s. 558–560 och Mowbray, 2007, 
s. 789–806 m. hänv. I likhet med vad som är fallet för många andra av konventionens bestäm-
melser medges konventionsstaterna också en viss margin of appreciation vid eMRD:s tillämp-
ning av bestämmelsen (om margin of appreciation-doktrinen, se t.ex. Danelius, 2007, s. 48 f. 
och, särskilt angående art. 6 (1) eMRK, avsnitt 3.4.8). 
197 Jfr t.ex. NJA 2003 s. 414, NJA 2005 s. 462, RÅ 2000 ref. 66, RÅ 2006 ref. 43, Bratt/
Södergren, 2000a, s. 421–423 m. hänv. des., 2000b, s. 437–439, Danelius, 2001, s. 182 f. 
m. hänv. och J. Södergren, 2004/05, s. 770. 
198 Jfr Danelius, 2001, s. 182 f. och Warnling-Nerep, 2004/05a, s. 180. Därmed inte sagt att 
en möjlighet till skadestånd i alla situationer är tillräckligt, se t.ex. Tanrikulu (1999), punkt 
117 och Harris m.fl., 2009, s. 572–574 m. hänv.
199 Jfr strax nedan om omsvängningen i praxis vad gäller rätten till rättegång inom skälig 
tid. 
200 Jfr t.ex. Cameron, 2006, s. 567, Danelius, 2007, s. 432 och Harris m.fl., 2009, s. 561. 
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Det finns några undantag från det sagda.201 När det gäller kränkningar av 
vissa fundamentala bestämmelser i eMRK (rätten till liv eller förbudet mot 
omänsklig och förnedrande behandling) har eMRD uttalat att en skade-
ståndssanktion i princip måste finnas tillgänglig på det nationella planet.202 
Det finns även i övrigt exempel på uttalanden om att en skadeståndssanktion 
skall finnas tillgänglig ”in appropriate cases”,203 vilket möjligen inte säger så 
mycket mer än det ovan sagda om skadeståndet som ett ”skyddsnät” när andra 
rättsmedel inte är tillräckliga.204 När det gäller kränkningar av rätten  till rät-
tegång inom skälig tid enligt art. 6 (1) eMRK, har det skett en omsvängning 
i praxis under de senaste åren. eMRD har övergett sin tidigare inställning 
att eventuella kränkningar av art. 13 har konsumerats av kränkningen av 
art. 6 (1), och i stället uttalat att art. 13 kräver att ett nationellt rättsmedel 
finns tillgängligt mot alltför långsam rättskipning.205 ett sådant rättsmedel 
behöver dock inte bestå i möjligheter att erhålla skadestånd.206

Slutsatsen av det sagda är att man inte, utöver vissa särskilt kvalificerade 
situationer, kan härleda något krav på en skadeståndssanktion ur art. 13 
eMRK. Bestämmelsen, som den tolkats i eMRD:s praxis, är helt enkelt 
alltför oprecis i fråga om vilka krav som ställs på de nationella rättsordning-
arna.207 Denna slutsats löser dock inte den svenska domarens problem i 
en situation där skadestånd inte (i erforderlig omfattning) kan utgå med 
tillämp ning av svenska skadeståndsregler, samtidigt som det står klart att det 
inte finns andra rättsmedel som är tillräckliga enligt art. 13 eMRK.208 Om 
domaren i en sådan situation dömer ut skadestånd innebär det att hon fyller 
ut luckan i det nationella rättsskyddet utan att kunna hämta stöd vare sig i 
eMRK eller i nationell rätt för att luckan skall fyllas just genom en skade-
ståndssanktion (och inte heller för den närmare utformningen av denna 
sanktion).

201 Se även Cameron, 2006, s. 564 f. m. hänv.
202 Se Z and Others (2001), punkt 109 och Tanrikulu (1999), punkt 117. Se även Harris 
m.fl., 2009, s. 562 f. m. hänv.
203 T.P. and K.M. (2001), punkt 107.
204 Se även Cameron, 2006, s. 567–569. Jfr dock J. Södergren, 2002 s. 666 f., dens., 2003, 
s. 707–709 och Crafoord, 2005, s. 14.
205 Se Kudla (2000), punkt 155. Se även Danelius, 2001, s. 178–181, dens., 2007, s. 432 f. 
och Harris m.fl., 2009, s. 570–572. Se även avsnitt 3.4.1, not 73.
206 Se Kudla (2000), punkt 159. Jfr ovan vid not 197.
207 Jfr avsnitt 4.6 och avsnitt 5.4.3 om rätten till domstolsprövning enligt art. 6 (1) eMRK 
och möjligheterna för svenska domstolar att grunda sin behörighet direkt på den artikeln. 
208 Att HD redan har löst problemet kommer att framgå i avsnitt 2.4.4.3. 
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Om domaren i stället vägrar att utdöma skadestånd innebär detta att en 
kränkning av eMRK – såväl av art. 13 som av någon annan artikel – har 
tillåtits passera på det nationella planet. Den enskilde har därmed möjlig-
het att väcka talan vid eMRD för att så småningom få kränkningen fast-
ställd. I samband med att eMRD konstaterar att en kränkning har skett, kan 
domstolen också tilldöma den enskilde skadestånd (se nästa avsnitt). Det 
praktiska resultatet av att en svensk domare vägrar att utdöma skadestånd i 
den beskrivna situationen kan alltså bli att staten, efter den omgång och de 
kostnader som en process inför eMRD innebär, slutligen ändå förpliktas 
att betala skadestånd. Just detta konstaterande kan utgöra ett argument för 
att den svenska domaren faktiskt skall utdöma skadestånd i den angivna 
situationen, och att ett sådant krav, även om det är svårt att förankra i ett 
strikt deduktivt resonemang, kan sägas följa av eMRK som helhet.209 Detta 
argument – och några motargument – skall utvecklas nedan.

2.4.4.2 Artikel 41 och subsidiaritetsprincipen
Om eMRD finner att ett brott mot konventionen har ägt rum, och om 
den aktuella konventionsstatens nationella rätt endast till en del medger att 
gottgörelse lämnas skall eMRD, om så anses nödvändigt, tillerkänna den 
förfördelade parten skälig gottgörelse (art. 41 eMRK). Det ligger i sakens 
natur att eMRD, om gottgörelse anses erforderlig, har små möjligheter att 
låta gottgörelsen ta annan form än kompensation i pengar. I vissa fall anser 
eMRD dock att klaganden är gottgjord genom blotta konstaterandet att en 
kränkning förekommit, medan domstolen i andra fall dömer ut betydande 
belopp i skadestånd för både ekonomiska och ideella skador.210

I frågan om vilken betydelse art. 41 eMRK kan ha för rätten till skade-
stånd på det nationella planet, har det tidigare förekommit två motsatta 
ytterlighetsståndpunkter. Den första ståndpunkten innebär art. 41 kan ut -
göra en direkt rättslig grund för skadestånd på det nationella planet, och 
att nationell domstol skall utdöma skadestånd för konventionskränkningar 
i samma omfattning som eMRD kan antas göra. Den andra ståndpunkten 
innebär att det endast är eMRD som kan utdöma skadestånd för konven-
tionskränkningar och att svensk domstol t.o.m. – åtminstone i avsaknad av 
svensk lagstiftning i ämnet – är obehörig att pröva en fråga om sådant skade-

209 Alternativt av principer som ”ligger till grund för” eller ”kan härledas ur” konventionen. 
210 Om tillämpningen av art. 41, se t.ex. Harris m.fl., 2009, s. 856–861 m. hänv. och Mow-
bray, 2007, s. 867–888 m. hänv. Se även Bratt/Södergren, 2000a, s. 420 m. hänv. 
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stånd.211 Båda dessa ståndpunkter tycks numera vara överspelade, sedan HD 
i viss mån klargjort sin syn på saken.212

Att art. 41 eMRK inte kan utgöra någon direkt rättslig grund för en skade-
ståndstalan i svensk domstol innebär inte att bestämmelsen saknar betydelse 
för frågan om skadestånd för konventionskränkningar på det nationella pla-
net. Som redan antytts, är det inte meningen att enskilda som lidit skada 
till följd av konventionskränkningar skall behöva systematiskt vända sig till 
eMRD för att få kompensation för kränkningen. ett betraktelsesätt som kan 
påstås ligga till grund för eMRK, och som har kommit till uttryck i flera 
av konventionens bestämmelser, är att kränkningar av eMRK i första hand 
skall rättas till på det nationella planet och att klagomål inför eMRD bara 
skall komma till stånd subsidiärt, sedan alla möjligheter till rättelse på det 
nationella planet utan framgång prövats.213 Detta betraktelsesätt kan därför 
benämnas subsidiaritetsprincipen.214 Art. 13, 34 och 35 eMRK skapar (om 
konventionsstaterna lever upp till sina förpliktelser enligt art. 13) tillsam-
mans en ”sållningsmekanism” som innebär att eMRD bara behöver pröva 
sådana frågor om konventionens tolkning där det finns ett visst utrymme för 
olika uppfattningar och därmed ett behov av ett vägledande avgörande från 
eMRD.

enligt art. 34 eMRK får eMRD ta emot klagomål från bl.a. enskilda som 
påstår sig ha utsatts för en kränkning av någon av de i konventionen angivna 
rättigheterna. Detta brukar uttryckas så att den klagande skall vara utrustad  
med ”offerstatus” (victim status). ett påstående om en kränkning som är uppen-
bart ogrundat tas inte upp till prövning (art. 35 (3)). Den som visserligen har 
utsatts för en kränkning, men som genom utnyttjande av nationella rätts-
medel har fått rättelse eller kompensation, mister sin offerstatus, och har inte 
längre rätt att anhängiggöra några klagomål.215 Nationella rättsmedel måste 
också vara uttömda innan ett mål får anhängiggöras hos eMRD (art. 35 (1)). 
Att nationella rättsmedel skall vara effektiva följer av art. 13, och därav följer 
också att det måste vara möjligt att genom ett sådant rättsmedel åstadkomma 
en prövning av huruvida en kränkning har skett och självklart också en sådan 

211 Se t.ex. JK 1998-10-29, dnr 2713-98-40, JK 2003-10-10, dnr 1916-02-41, under-
instansernas avgöranden i NJA 2003 s. 217, Lambertz, 2004/05, s. 8 f., J. Södergren, 2002, 
s. 669–672 och Åhman, 2005/06, s. 424.
212 Se NJA 2003 s. 217, NJA 2005 s. 462 och närmare i avsnitt 2.4.4.3.
213 Se t.ex. Akdivar (1996), punkt 65 m. hänv., Riccardi Pizzati (2006), punkt 37, Bratt/
Södergren, 2000a, s. 415 f. och s. 418 f., Danelius, 2007, s. 24–31 och s. 427 och Harris m.fl., 
2009, s. 557 f. m. hänv. Jfr Kudla (2000), särskilt punkt 152 m. hänv.
214 Se t.ex. Danelius, 2007, s. 427.
215 Se t.ex. Danelius, 2007, s. 25 f. 
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möjlighet till rättelse eller kompensation som gör att den enskilde mister sin 
offerstatus enligt art. 34. Ineffektiva rättsmedel behöver f.ö. inte anlitas innan 
den enskilde får rätt att anhängiggöra ett mål enligt art. 35 (1).216

Subsidiaritetsprincipen kan alltså påstås innebära att konventionsstaternas 
nationella process- och sanktionsregler skall vara så utformade att en pröv-
ning i eMRD i princip blir överflödig i enkla fall.217 Den enskilde skall 
redan på det nationella planet kunna få frågan om en konventionskränkning 
prövad och dessutom ha möjligheter att komma till rätta med kränkningen 
på något sätt. Om man kopplar samman detta konstaterande med art. 41 
eMRK, skulle slutsatsen kunna bli att den enskilde också måste ha (minst) 
lika stora möjligheter att erhålla skadestånd för en konventionskränkning på 
det nationella planet som hon kan antas få vid en prövning i eMRD. Det 
kan ju hävdas stå i mindre god överensstämmelse med subsidiaritetsprinci-
pen att enskilda skall tvingas vända sig till eMRD i det enda syftet att erhålla 
skadestånd för en ostridig konventionskränkning.218

Resonemanget tycks i och för sig vara beaktansvärt, men det är öppet 
för ett par invändningar. För det första tycks resonemanget inte leda sär-
skilt mycket längre än den ovan förda diskussionen om innehållet i art. 13 
eMRK. Man kan visserligen säga att det innebär ett brott mot subsidiaritets-
principen om en svensk domstol vägrar att döma ut skadestånd, trots att 
det på goda grunder kan förutses att skadestånd senare kommer att dömas 
ut av eMRD. Detta innebär emellertid inte att man kan påstå att eMRK 
kräver att skadestånd skall kunna utdömas på det nationella planet. eMRD:s 
möjligheter att döma ut skadestånd är en följd av att den nationella rätten 
”endast till en del medger att gottgörelse lämnas” (art. 41), och denna brist 
i den nationella rätten beror inte enbart på avsaknaden av möjligheter till 
skadestånd, utan även på att det inte finns andra rättsmedel tillgängliga som 
kan anses uppfylla kriteriet ”skälig gottgörelse” enligt art. 41. Resonemanget 
flyter alltså ihop med resonemanget omkring innehållet i art. 13; om den 
svenska rättsordningen i ett givet fall inte tillhandahåller ett ”effektivt rätts-

216 Jfr t.ex. Akdivar (1996), punkterna 65–69, Labita (2000), punkt 142 m. hänv., Riccar-
di Pizzati (2006), punkt 39, Bratt/Södergren, 2000a, s. 416, Crafoord, 2001, s. 529–533 
m. hänv. Harris m.fl., 2009, s. 562 m. hänv.och J. Södergren, 2007, s. 23–26 m. hänv. 
217 Dvs. antingen då kränkningen står klar, eller då påståendet om en kränkning kan anses 
vara uppenbart ogrundat.
218 Jfr Bratt/Södergren, 2000a, s. 419–425, Crafoord, 2001, särskilt s. 520–528, dens., 2005, 
passim, Jonsson, 2007, s. 664 f., J. Södergren, 2002 s. 664–667, dens., 2004/05, s. 765–771 
och dens., 2007, s. 17–28. I denna riktning även Malmlöf/Mellqvist, 1982, särskilt s. 40 f. 
m. hänv.
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medel” eller ”skälig gottgörelse” följer det inte utan vidare att den svenska 
domaren har rätt att på egen hand tillverka ett sådant rättsmedel eller en 
sådan gottgörelse i form av skadestånd. Även om eMRK gäller som svensk 
lag, är det inte givet att alla kränkningar av konventionen kan förhindras 
eller repareras på det svenska rättstillämpningsplanet.

För det andra tycks subsidiaritetsprincipen inte vara någon fullständigt 
orubblig del av konventionssystemet. Som sagts tidigare har eMRD i många 
fall avstått från att insistera på att art. 13 eMRK skall efterlevas av konven-
tionsstaterna. Domstolen avgör ju varje år ett mycket stort antal mål där en 
kränkning av någon annan artikel i konventionen är mer eller mindre klar, 
men avstår ändå från att särskilt konstatera att en kränkning av art. 13 eMRK 
också har skett.219 Därmed godtar domstolen i praktiken att subsidiaritets-
principen fungerar haltande.220 Vidare utgår art. 41 eMRK enligt sin orda-
lydelse från att nationell rätt i vissa fall inte räcker till för att fullständigt gott-
göra en kränkning av konventionen. eMRK, som den tolkas och tillämpas 
av eMRD, innehåller alltså i sig vissa luckor i subsidiaritetsprincipen, luckor 
som man kanske inte kan påstå att nationella domstolar har att fylla ut.

2.4.4.3 gällande rätt i Sverige
eMRK gäller som svensk lag,221 och tycks alltså kunna tillämpas direkt av 
svenska domstolar. När det gäller frågan om skadestånd på grund av konven-
tionskränkningar räcker detta konstaterande dock inte särskilt långt. Som 
framgått av föregående avsnitt är det ganska problematiskt att bestämma om 
eMRK egentligen kräver att en skadeståndssanktion skall finnas tillgänglig 
på det nationella planet. Än mer problematiskt är det att bestämma huru-
vida konventionens (eventuella) krav i detta hänseende direkt kan läggas till 
grund för domstolsavgöranden i enskilda fall. Man kan mycket väl hävda 
att konventionens krav är alltför vaga och oprecisa för att, i avsaknad av mer 
specifika regler i svensk rätt,222 vara direkt ”operativa” i nationell domstol.223 

219 Se ovan vid not 200.
220 Vad gäller vissa typer av kränkningar har domstolen som sagt slutat att godta detta, se 
ovan vid not 205. 
221 Lagen (1994: 1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
222 Förslag till sådana regler finns, se Ds 2007: 10 s. 59–79.
223 Jfr t.ex. Mörk/Hermansson, 2008, s. 241 m. hänv. Detta gäller åtminstone för art. 13 och 
de eventuella krav som kan härledas ur subsidiaritetsprincipen tillsammans med art. 41. HD 
har dock (NJA 2007 s. 295) ansett att inte heller bestämmelsen i art. 5 (5) eMRK kan vara 
direkt ”operativ” i svensk domstol. enligt bestämmelsen skall den som har arresterats eller på 
annat vis berövats friheten i strid med de övriga bestämmelserna i art. 5 eMRK ”ha rätt till 
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I vissa fall kan den svenska lagstiftningen tolkas så att eMRK:s allmänna 
och oprecisa krav får konkret genomslag, och härvid kan rättstillämparen stå 
relativt fri från inhemska rättskällorna.224 Om det inte är möjligt att genom 
en sådan s.k. konventionskonform tolkning skapa en direkt grund för att 
utdöma skadestånd, kvarstår dock problemet med eMRK:s eventuella bris-
tande möjligheter att kunna fungera som en sådan grund.225

genom en serie avgöranden under de senaste åren har HD löst problemet 
genom att lägga fast en princip som innebär att skadestånd kan utdömas 
av en svensk domstol utan särskilt lagstöd i sådana situationer då Sverige 
har en förpliktelse att gottgöra överträdelser av eMRK genom en rätt till 
skadestånd.226 Principen har dock inte gjorts generellt tillämplig på kon-
ventionskränkningar. Principen kom ursprungligen till användning vid en 
överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid,227 och HD har härefter 
från fall till fall tagit ställning till om principen skall utsträckas även till 
andra konventionskränkningar.228 Hittills har HD inte i något fall nekat att 
använda sig av principen vid en skadeståndstalan mot staten för konven-
tionskränkningar.229

skadestånd” (have an enforceable right to compensation). HD hänvisade inte till bestämmelsens 
(eventuellt) oprecisa innehåll, utan till att bestämmelsen, liksom art. 13 eMRK, var utformad 
som en förpliktelse för staten. Staten skulle alltså bryta mot konventionen om den enskilde 
inte var tillförsäkrad en rätt till skadestånd, men däremot ansåg HD inte att bestämmelsen, 
även om den utgjorde svensk lag, kunde ge medborgarna någon omedelbar rätt till skadestånd 
(från staten). 
224 Se t.ex. NJA 1981 s. 1205, NJA 1989 s. 131, NJA 2003 s. 217, NJA 2005 s. 462, NJA 
2005 s. 805 och NJA 2007 s. 295. Se även Malmlöf/Mellqvist, 1982, s. 46 m. hänv. Jfr Cra-
foord, 2001, s. 520 f. och Lambertz, 2004/05, s. 8 f. Tolkningsmöjligheten fanns givetvis även 
innan konventionen inkorporerades, och framför allt HD gick ganska långt i sin konven-
tionskonforma tolkning, se t.ex. ehrenkrona, 1999, s. 492 f. m. hänv. och Hane, 1995/96, 
s. 938 f.
225 Det bör kanske understrykas att det alltså inte är fråga om att åsidosätta svenska bestäm-
melser som står hindrande i vägen för eMRK:s genomslag, utan om att konstruera en norm 
som ägnar sig för direkt tillämpning i de svenska domstolarna. 
226 Se NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295 och NJA 2007 s. 584. Se även NJA 2003 s. 217 
och NJA 2003 s. 527. HD:s praxis har fortlöpande kommenterats i doktrinen, och särskilt 
de tidiga avgörandena gav stort utrymme för olika tolkningar. Se närmare Cameron, 2006, 
s. 563, dens., 2007, s. 855, Kleineman, 2008/09, passim, Lysén, 2005, s. 659 f., Mörk/Her-
mansson, 2008, passim, J. Södergren, 2005, s. 666–670, dens., 2005/06, s. 740–742, dens., 
2007, s. 18 och Åhman, 2005/06, s. 428. Se även Ds 2007: 10, s. 72 f. 
227 Se NJA 2005 s. 462 (där principen inte uttryckligen formulerades). Jfr JK 2005-12-13, 
dnr 3118-05-40.
228 NJA 2007 s. 295 gällde en överträdelse av art. 5 (3) eMRK (frihetsberövande) och NJA 
2007 s. 584 gällde en överträdelse av art. 8 eMRK (skydd för privat- och familjeliv).
229 HD har dock i NJA 2007 s. 747 (efter s.k. hissprövning enligt RB 56: 13) förklarat att 
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2.4.4.4 Något om skadeståndets storlek
Det finns en ganska omfattande rättspraxis från eMRD när det gäller beräk-
ning av det skadestånd som skall utgå enligt art. 41 eMRK. Denna praxis är 
dock i allmänhet ganska kasuistisk.230 Vad gäller överträdelser av rätten till 
en rättegång inom skälig tid har eMRD emellertid lagt fast några tumregler 
för beräkning av skadeståndet.231 I anslutning till det tidigare återgivna reso-
nemanget om att subsidiaritetsprincipen skulle kräva att svenska domstolar 
dömer ut skadestånd, skulle man också kunna hävda att skadeståndets stor-
lek (minst) måste motsvara vad eMRD brukar döma ut för en motsvarande 
konventionskränkning. I annat fall skulle enskilda ändå tvingas vända sig till 
eMRD för att utverka mellanskillnaden.232

Numera tycks eMRD ha klargjort att konventionen inte kräver något 
sådant, åtminstone inte såvitt gäller kränkningar av rätten till rättegång inom 
skälig tid. Det är tvärtom så att blotta införandet av en möjlighet till skade-
stånd på det nationella planet (genom lagstiftning eller genom domstols-
praxis) får direkta konsekvenser för eMRD:s tillämpning av konventionen. 
Om den enskilde på det nationella planet har utverkat ett skadestånd som 
inte är oskäligt lågt i jämförelse med eMRD:s praxis i anslutning till art. 41 
eMRK, förlorar den enskilde sin offerstatus och har inte rätt att föra talan 
inför eMRD. Om skadeståndet anses vara oskäligt lågt tas klagomålen upp till 
prövning, men eMRD dömer bara ut ett skadeståndsbelopp som motsvarar 
skillnaden mellan vad som utdömts på det nationella planet och det hypo-

en rätt till skadestånd från annan enskild inte kan grundas på konventionen och på statens 
(däribland domstolarnas) förpliktelse att tillse att effektiva rättsmedel finns tillgängliga även 
mot enskildas kränkningar av konventionen. HD hänvisade bl.a. till att särskild vikt måste 
fästas vid att enskilda skulle kunna förutse de rättsliga följderna av sitt handlande. Se om 
frågan Jonsson, 2007, passim (publicerad före HD:s avgörande) och Mielnicki, 2008/09, 
s. 361–365. Frågan om en kommun kan åläggas att betala skadestånd på grund av en över-
trädelse av eMRK har nyligen besvarats jakande av HD, se HD:s dom 2009-07-03 i mål nr 
T 2955-08.
230 Se härom t.ex. Cameron, 2006, s. 560 f. m. hänv. eMRD har nyligen vidtagit åtgärder för 
att åstadkomma en mer enhetlig praxis, se Mowbray, 2007, s. 888.
231 Se det första avgörandet i Zullo (2004), punkt 24 (målet avgjordes senare i Grand Cham-
ber, se not 236). 
232 HD har också i ett par fall gett uttryck för att åtminstone en viss hänsyn skall tas till 
eMRD:s praxis när skadeståndets storlek bestäms, se NJA 2005 s. 462 och NJA 2007 s. 584. 
I NJA 2005 s. 462 uttalade HD att det måste betraktas som en naturlig utgångspunkt att vid 
prövningen av ett skadeståndsanspråk ta hänsyn till eMRD:s praxis. Som jag förstår saken 
syftade detta uttalande på eMRD:s praxis i anslutning till art. 41, som HD strax före uttalan-
det hade redogjort för. Andra tolkningar är dock möjliga, se Cameron, 2006, s. 558–560, 
Lysén, 2005, s. 660 och Åhman, 2005/06, s. 428 f. 
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tetiska nationella skadeståndsbelopp som skulle ha medfört att klaganden 
förlorade sin offerstatus.233

Konventionsstaterna har alltså möjligheter att vid bestämmande av skade-
ståndets storlek använda sig av nationella regler och principer. Skadestånd 
för överträdelser av eMRK behöver inte ges någon särställning i jämförelse 
med skadestånd för liknande överträdelser av inhemsk rätt, så länge skade-
ståndsnivåerna inte framstår som oskäligt låga i jämförelse med eMRD:s 
praxis. HD har också gett uttryck för en sådan uppfattning.234

2.4.5  Tillämpning av jämkningsregeln och taleförbudsregeln när rätten 
till skadestånd följer av EG-rätten eller EMRK

2.4.5.1 Jämkning på grund av passivitet
egD slog tidigt fast att den eg-rättsliga rätten till skadestånd i princip även 
föreligger när staten har överträtt gemenskapsrättsliga bestämmelser med 
direkt effekt, och således även i fall där den enskilde kan eller har kunnat till-
varata sina rättigheter genom att åberopa de nationella reglerna direkt inför 
nationella domstolar och myndigheter.235 Ovan har framgått att SkL 6: 1 i 
åtminstone vissa situationer skulle kunna användas för att jämka eller helt 
utesluta skadestånd när den enskilde underlåtit att förhindra eller begränsa 
sin skada genom att begagna sig av till buds stående administrativa rätts-
medel.236 Frågan om det är tillåtet att tillämpa motsvarande bestämmelser 
när skadeståndstalan grundas på eg-rätten besvarades ursprungligen jakande  
av egD.237 Den senare rättsutvecklingen gör dock att det kan ifrågasättas 
om detta svar längre ger uttryck för ”gällande rätt”.238

233 Se närmare Scordino (2006), punkterna 135–271, Riccardi Pizzati (2006), punkterna 
68–106 och 136–139 och Zullo (2006), punkterna 71–85, 108 och 148, samtliga avgjorda 
i Grand Chamber. Jfr det första avgörandet i Zullo (2004), punkt 26, sista stycket. Se även 
Mowbray, 2007, s. 881. Jfr Cameron, 2006, s. 566 f. I rättsfallen fick de klagande nöja sig 
med totalt (dvs. inklusive det skadestånd de hade utfått på det nationella planet) omkring 
hälften av vad de skulle ha tilldömts av eMRD om nationella rättsmedel helt hade saknats, se 
Scordino (2006), punkterna 272–273, Riccardi Pizzati (2006), punkterna 143–144 och Zullo 
(2006), punkt 148. 
234 Se NJA 2007 s. 584. Se även bl.a. JK 2007-10-11, dnr 5416-06-40, JK 2008-09-30, dnr 
8306-07-40 och JK 2009-03-20, dnr 5478-08-40. I Ds 2007: 10 (se bl.a. s. 72) föreslås dock 
en bestämmelse av innebörd att skadestånd för konventionskränkningar skall bestämmas med 
ledning av tillämpningen av art. 41 eMRK.
235 Se Brasserie du Pêcheur (1996), punkterna 20–22.
236 Se avsnitt 2.4.2.4.
237 Se Brasserie du Pêcheur (1996), punkterna 84 och 85. Se även Jacobs, 1997, s. 35.
238 Se även N. Lind, 2003, s. 676–681 m. hänv. och Tridimas, 2006, s. 541 f. m. hänv. 
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I Metallgesellschaft (2001) förde ett antal bolag talan om bl.a. skadestånd för 
att de i strid med eg-rätten inte hade haft möjlighet att omfattas av ett system 
med frivillig koncernbeskattning som skulle ha inneburit att de hade sluppit 
erlägga skatt i förskott. Den brittiska regeringen invände att bolagen inte ens 
hade ansökt om att omfattas av detta system. Om de hade gjort en sådan 
ansökan och därvid åberopat gemenskapsrättens företräde och direkta effekt, 
menade regeringen, hade de kunnat begränsa den skada som uppkommit. 
egD uttalade att det skulle bli omöjligt eller överdrivet svårt för enskilda att 
utöva sina rättigheter, om krav på kompensation kunde helt eller delvis avslås 
på den grunden att den enskilde inte hade ansökt om en förmån som hon 
enligt nationell rätt inte hade rätt till för att därefter angripa ett avslagsbeslut 
under åberopande av gemenskapsrättens företräde och direkta effekt.239

Detta ganska kategoriska uttalande föregicks av några konstateranden som 
gör det svårt att bedöma avgörandets betydelse för den här behandlade fråge-
ställningen. egD konstaterade nämligen att nationell rätt tydligt uteslöt de 
aktuella bolagen från systemet, att det var ostridigt att bolagen skulle ha fått 
avslag i första instans,240 att ett eventuellt överklagande till domstol skulle ha 
medfört en sådan tidsutdräkt att bolagen ändå under tiden skulle ha blivit 
skyldiga att betala skatten,241 samt att de, om de vägrade att göra detta i 
avvaktan på överinstansernas beslut, skulle ha blivit skyldiga att erlägga ränta 
och eventuellt också straffavgifter.242 Vilken betydelse dessa faktorer hade för 
den slutliga bedömningen framgår inte av avgörandet.

I Stockholm Lindöpark (2001), ville ett bolag ha skadestånd på grund av att 
Sverige, i strid med eg:s sjätte mervärdesskattedirektiv, hade undantagit 
(bl.a.) bolagets verksamhet från mervärdesskatteplikt. Samtidigt hade bolaget 
överklagat skattemyndighetens mervärdesskattebeslut i förvaltningsdomstol,  
en talan som dock tycks ha återkallats under skadeståndsmålets handlägg-
ning.243 Svea hovrätt begärde förhandsavgörande från egD, och ställde 
ett antal frågor. Frågan om den svenska lagstiftningen stod i strid med det 
sjätte mervärdesskattedirektivet besvarades jakande av egD. Frågan om den 
svenska  lagstiftningen och tillämpningen av den innebar en så klar överträ-
delse av eg-rätten att den kunde grunda skadeståndsskyldighet för staten 
besvarades också jakande.244 Hovrätten hade dock ännu en fråga:245

239 Metallgesellschaft (2001), punkt 106. 
240 Metallgesellschaft (2001), punkt 103.
241 Metallgesellschaft (2001), punkt 104.
242 Metallgesellschaft (2001), punkt 104. 
243 Se härom Nordh/Nordh, 2002, s. 424 f. 
244 Se Stockholm Lindöpark (2001), punkterna 37–42.
245 Se Stockholm Lindöpark (2001), punkt 16.
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2. Tillerkänner [direktivet] enskilda rättigheter som de kan åberopa 
gent emot medlemsstaterna vid nationell domstol?

Vilket syfte hovrätten hade med denna fråga framgår inte av sammanhanget. 
Frågans lydelse tyder på att hovrätten var intresserad av direktivets eventuella 
direkta effekt, och så tycks också egD ha uppfattat saken.246 egD besvarade 
också den frågan jakande.247 Innan egD övergick till att behandla förutsätt-
ningarna för statens skadeståndsskyldighet ville man dock göra en anmärk-
ning:

As a preliminary point, it should be kept in view that in its answer to 
the second question the Court has found that the provisions of […] confer 
on individuals rights on which they may rely as against the Member State 
concerned before a national court. It follows that Lindöpark may properly 
pursue the debts which it claims to be owed by the Swedish State and may do 
so retroactively, basing its claim directly on the provisions of the Sixth Direc-
tive which are in its favour. At first sight, therefore, an action for damages 
founded on the Court’s case-law relating to the liability of Member States for 
breaches of Community law does not seem necessary.248

Further, in answer to the question, it should be borne in mind that it has 
also consistently been held that the principle that a Member State may incur 
liability for loss and damage caused to individuals as a result of breaches 
of Community law for which it can be held responsible is inherent in the 
system of the Treaty […].249

Hur skall man förstå denna preliminary point? Den tycks ha något att göra 
med den här behandlade frågeställningen, men om den lämnar något besked 
i frågan, och i så fall vilket, är inte alldeles enkelt att säga. Detta är i och för 
sig inte särskilt anmärkningsvärt, eftersom hovrätten inte hade frågat efter 
egD:s syn på saken. en tolkning av egD:s uttalande skulle kunna vara att 
domstolen gav uttryck för uppfattningen att principen om statens skade-
ståndsskyldighet inte kan begränsas med hänvisning till att den enskilde har 
eller har haft möjlighet att söka rättelse i administrativ ordning.250 en annan 
tolkning är att uttalandet bara innebär att eg-rätten inte utgör något hin-
der mot nationella regler som ger den enskilde möjlighet att välja mellan 

246 Se Stockholm Lindöpark (2001), punkt 29. Se även generaladvokaten, bl.a. punkt 41 och 
rubriken häröver. Jfr dock Abrahamsson, 2001, s. 678.
247 Stockholm Lindöpark (2001), punkterna 29–33. 
248 Stockholm Lindöpark (2001), punkt 35.
249 Stockholm Lindöpark (2001), punkt 36.
250 Jfr Stockholm Lindöpark (2001), generaladvokaten, punkterna 48–50, Abrahamsson, 
2001, s. 679 och Craig/de Búrca, 2007, s. 340 f. 
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skadestånd och administrativ rättelse.251 Hur de svenska domstolarna skulle 
ha hanterat frågan i det konkreta målet får vi tyvärr aldrig något svar på, 
eftersom staten efter förhandsavgörandet återkallade sitt överklagande och 
betalade ut skadeståndet till bolaget.252

Rättsläget är alltså något oklart i frågan om det är eg-rättsligt godtagbart 
att ett skadeståndsanspråk som grundas på en överträdelse av gemenskaps-
rätten ogillas eller jämkas med hänvisning till att den enskilde underlåtit 
att tillvarata sin rätt i administrativ ordning. Som utvecklats tidigare, tycks 
den svenska rätten emellertid ge uttryck för en ganska restriktiv inställning 
i den frågan, och det är åtminstone klart att det inte finns större möjligheter 
till ogillande eller jämkning när rätten till skadestånd följer av eg-rätten. 
Möjligheterna härtill är alltså, hur som helst, ganska begränsade.253 eftersom 
möjligheterna till skadestånd i viss mån minskar om den enskilde utan fram-
gång söker rättelse i de administrativa domstolarna,254 kan konsekvensen bli 
att den enskilde i vissa situationer har större utsikter till framgång om hon 
struntar i de administrativa rättsmedlen och i stället direkt väcker en skade-
ståndstalan mot staten.255

Vad gäller EMRK är det som ovan angetts, en förutsättning för att den 
enskilde skall ha talerätt inför eMRD att hon uttömt de inhemska rätts-
medlen. Den som inte begagnat till buds stående administrativa rättsmedel 
för att få till stånd en ändring av ett konventionskränkande beslut har alltså 
ingen talerätt inför eMRD och därmed ingen möjlighet att få skadestånd 
enligt art. 41 eMRK. Möjligheterna att tillerkännas skadestånd för konven-
tionskränkningar på det nationella planet är ju en relativ nyhet, och HD 
(eller lagstiftaren) tycks ha stora möjligheter att förse den nya principen om 
skadeståndsansvar med lämpliga mot konventionssystemet korresponderan-
de undantag. Frågan får dock anses som öppen. Detsamma gäller eventuella 
följdfrågor, som t.ex. vad som skall gälla i fråga om skador som inte kunnat 
undvikas genom begagnande av sådana rättsmedel.

251 Jfr Lysén, 2005, s. 648 och särskilt Abrahamsson, 2002, passim. 
252 Se Abrahamsson, 2001, s. 679.
253 Se även N. Lind, 2003, s. 682–684. 
254 Se om Köbler (2003), ovan vid och i not 187 och 188.
255 Se även avsnitt 3.5.3 ang. förhållandet mellan skadestånd och andra rättsmedel. Jfr 
Biondi/ Johnson, 1998, s. 320 f., eeckhout, 1998, passim, m. hänv., Otken eriksson, 2004, 
s. 213. och Tridimas, 2006, s. 528 f. 
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2.4.5.2 Taleförbudsregeln
I äldre svenska rättsfall har taleförbudsregeln i SkL 3: 7 ansetts hindra en 
skadeståndstalan som grundats på att ”regering eller riksdag förfarit felaktigt 
genom att försumma att bringa den interna svenska rätten i överensstäm-
melse med Sveriges folkrättsliga åtaganden”.256 Redan den omständigheten 
att EG-rätten kräver att skadestånd skall kunna utgå på grund av t.ex. eg-
rättsstridig lagstiftning eller felaktiga avgöranden av de högsta domstols-
instanserna ger dock vid handen att taleförbudsregeln knappast kan tilläm-
pas i något fall där en skadeståndstalan grundas på eg-rätten. Detta torde 
också vara en relativt okontroversiell uppfattning även i Sverige.257 Den 
dominerande uppfattningen torde också vara att bestämmelsen inte ens är 
tillämplig i sådana fall, eftersom grunden för statens skadeståndsskyldighet i 
sådana fall är gemenskapsrätten och det således inte är fråga om en talan om 
ersättning enligt SkL 3: 2.258

Frågan om en skadeståndstalan som grundas på en överträdelse av EMRK 
kan hindras av SkL 3: 7 är något mer problematisk att besvara.259 Innebörden 
av den nationella rättspraxis som nämnts ovan tycks vara att en sådan talan 
alltid i första hand skall prövas enligt SkL. Först om det inte är möjligt att 
genom en konventionskonform tolkning av SkL se till att Sveriges förplik-
telser enligt eMRK uppfylls, blir det utrymme för tillämpning av den nya 
princip som HD har lagt fast. I åtskilliga situationer kommer därför en talan 
om skadestånd på grund av konventionsbrott att, åtminstone delvis, vara det-
samma som en talan om ersättning enligt SkL 3: 2, och därmed är SkL 3: 7 i 
förekommande fall tillämplig enligt sin ordalydelse. Hur denna situation skall 
hanteras, beror bl.a. på hur man skall uppfatta SkL 3: 7.260 Om bestämmelsen 
uppfattas som en processuell regel som hindrar en talan vid domstol, står den 

256 NJA 1978 s. 125. 
257 Jfr t.ex. SOU 1997: 194, bl.a. s. 130 f. och s. 146 f. och JK 2009-04-06, dnr 2409-08-
40.
258 Se t.ex. SOU 1997: 194 s. 147. Jfr dock Otken eriksson, 2004, s. 208. Bl.a. för att und-
vika omotiverade skillnader i behandling mellan skadeståndskrav grundade på eg-rätt och 
på svensk rätt har det föreslagits att bestämmelsen trots detta skall upphävas (SOU 1997: 194 
s. 147–149), men detta har inte blivit verklighet (jfr t.ex. JK:s avstyrkande remissyttrande, JK 
1998-08-31, dnr 1154-98-80). 
259 Jfr NJA 2003 s. 217, där underinstanserna delvis hade avvisat en skadeståndstalan med 
stöd av SkL 3: 7. enligt HD var bestämmelsen inte tillämplig med hänsyn till hur kärandens 
grunder skulle förstås. 
260 Hur JK uppfattar bestämmelsen har nämnts ovan vid not 171. Se även Cameron, 2006, 
s. 575 m. hänv., Lambertz, 2004/05, s. 11 f. och Kleineman, 2003, s. 337 f. Jfr avsnitt 3.4.2.4 
om det artificiella i distinktionen mellan processuella och materiella regler, som inte desto 
mindre, ibland under mycket möda och stort besvär, upprätthålls av eMRD. 
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i strid med art. 6 (1) eMRK, som kräver domstolsprövning av alla ”civila rät-
tigheter och skyldigheter”.261 I så fall skulle SkL 3: 7 kunna åsidosättas.

Om SkL 3: 7 i stället uppfattas som en materiell regel som begränsar rät-
ten till skadestånd, blir resultatet att utrymmet för (konventionskonform) 
tillämpning av SkL 3: 2 minskar, och utrymmet för att tillämpa den av HD 
fastlagda principen ökar i motsvarande mån. SkL 3: 7 begränsar enligt sin 
ordalydelse inte rätten till skadestånd enligt den principen. Resultatet av reso-
nemanget är alltså att SkL 3: 7, oavsett hur bestämmelsen skall förstås, inte 
kan begränsa rätten till skadestånd på grund av kränkningar av eMRK.262

2.4.6 Den enskildes skadeståndsansvar mot det allmänna
För den enskildes skadeståndsansvar gentemot det allmänna gäller det vanliga 
culpaansvaret enligt (bl.a.) SkL.263 Detta innebär bl.a. att ett ansvar för ren 
förmögenhetsskada förutsätter att skadan orsakats genom brott, t.ex. skatte-
brott eller olika typer av bidragsbedrägerier.264 Om den enskilde genom 
sådana förfaranden t.ex. har undandragit sig att betala skatt eller obehörigen 
uppburit bidrag, finns det emellertid ofta möjligheter för det allmänna att 
utta sin fordran i administrativ ordning. Det finns alltså i vissa fall dubbla 
möjligheter för det allmänna att tillgodose sina anspråk. Nackdelarna med 
att i denna situation tillämpa skadeståndsreglerna utan inskränkning utgörs 
bl.a. av risken för parallella förfaranden och för att särskilda administrativa 
regler till skydd för gäldenären (t.ex. kortare preskriptionstider) sätts ur spel 
genom att det allmänna går omvägen via en skadeståndstalan. ett ganska 
magert rättsfallsunderlag visar att sådana synpunkter tillmätts en varierande 
vikt genom åren och på olika områden.265

261 Bestämmelsen behandlas utförligt i avsnitt 3.4. 
262 Jfr Ds 2007: 10 s. 71 och Cameron, 2006, s. 576. Forumbestämmelsen i SkL 3: 10 tycks 
dock kunna leda till besvärliga problem, se något härom i avsnitt 8.1.3.3. Klargöranden i 
båda frågorna är möjligen att vänta, se HD:s beslut om prövningstillstånd 2009-01-27, mål 
nr ö 2765–08.
263 Skadeståndsansvaret är dock något inskränkt genom att den enskilde inte alltid är skyldig 
att ersätta kostnader för åtgärder som myndigheterna är skyldiga att utföra, även om behovet 
av åtgärderna har framkallats av den enskildes culpösa agerande. Kostnader för vissa åtgärder 
inom ramen för offentligt finansierade samhälleliga skyddsinrättningar skall nämligen nor-
malt bäras av det allmänna, se närmare bl.a. NJA 2001 s. 627, NJA 2004 s. 566 och NJA 
2008 s. 100. 
264 Straffansvaret för enskilda som obehörigen uppburit olika typer av ekonomiska förmå-
ner har nyligen, genom tillkomsten av bidragsbrottslagen (2007: 612) skärpts, samtidigt som 
regler  om anmälningsplikt införts. 
265 Såvitt gäller praxis från tiden före SkL kan hänvisas till NJA 1932 s. 32 och NJA 1957 
s. 757 (I och II) som möjligen är svåra att förena med varandra. 
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I NJA 1978 s. 234 ansåg HD att en kommuns anspråk på skadestånd mot-
svarande socialhjälp som den enskilde obehörigen hade uppburit skulle prö-
vas enligt skadeståndslagen.266 Den omständigheten att kommunen även 
hade haft möjlighet att, under särskilda förutsättningar,267 återkräva beloppet 
genom ansökan hos länsstyrelsen föranledde inte någon annan bedömning. 
I NJA 2003 s. 390 förklarade HD att den som dömts för skattebrott inte var 
skyldig att utge skadestånd till staten för undandragen skatt. HD konstate-
rade att det fanns ett regelsystem i skattelagstiftningen som omfattade betal-
ningsansvaret för såväl den skattskyldige själv som för företrädare för en juri-
disk person. enligt HD framstod det inte som lämpligt att tillerkänna staten 
en alternativ möjlighet att infordra undandragen skatt under åberopande av 
allmänna skadeståndsrättsliga principer och det fick därför anses att regler na 
om företrädaransvar uttömmande reglerade möjligheterna att utkräva undan-
dragen skatt av annan än den skattskyldige.268

I NJA 1978 s. 234 ansågs alltså det offentligrättsliga regelverket inte hind-
ra att samma resultat uppnåddes på skadeståndsrättslig grund. I NJA 2003 
s. 390 gjordes den motsatta bedömningen. Slutsatsen får vara att det för när-
varande är ganska osäkert i vilken mån staten eller kommunerna har möjlig-
het att med framgång föra en skadeståndstalan i fall där det dessutom finns 
möjligheter att utta en fordran i administrativ ordning.

2.5 Anspråk i gråzonen
2.5.1 Inledning
I det här avsnittet kommer några olika offentligrättsliga regelverk att be -
handlas, och några tvistefrågor som kan tänkas uppkomma i samband med 
regler nas tillämpning i konkreta fall kommer att identifieras. I anslutning 
till dessa tvistefrågor förs en skissartad diskussion om utrymmet för att til-
lämpa privat rättsliga regler, principer eller rättsinstitut – med andra ord en 
diskussion om ”anspråk i gråzonen”. Som framgår av föregående avsnitt, 
tycks möjligheterna att använda sig av skadeståndsregler för att genomdriva 

266 Ang. allmän domstols behörighet, se NJA 1975 s. 675, behandlat i avsnitt 7.2.2.3. 
Bestämmelsen i SkL 1: 1, enligt vilken SkL bara skall tillämpas om ej annat är särskilt föreskri-
vet, ansågs endast hänföra sig till särskilda skadeståndsrättsliga regler och inte sådana offent-
ligrättsliga regler som var i fråga.
267 Bl.a. gällde enligt då gällande socialhjälpslag särskilda regler om hänsynstagande till den 
enskildes ekonomi och en preskriptionstid om tre år. 
268 Ang. det sistnämnda fallet och problematiken i stort, se även Schultz, 2003/04, passim. 
Jfr avsnitt 7.2.2 om den materiella ”metanormen” och dess processuella implikationer.
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en primärt offentligrättslig fordran numera vara ganska stora. Detta nämns 
inte särskilt i samband med varje diskussion. Så snart det handlar om åter-
betalning av pengar som oriktigt utbetalats – av staten, någon kommun eller 
av en enskild person – uppkommer regelmässigt också frågan om ränta skall 
utgå på pengarna. Inte heller detta nämns särskilt i varje fall.

Vissa av de anspråk som diskuteras kan möjligen framstå som väl konstru-
erade, och t.o.m. främmande för den svenska rättsordningen. Om läsaren 
skulle drabbas av sådana tankar vid en genomläsning av avsnittet, ombeds 
hon hålla fyra saker i minnet. För det första är det ingen direkt nyhet att stäl-
la frågan i vilken mån privaträttsliga regler kan tillämpas på primärt offent-
ligrättsliga tvistefrågor.269 För det andra är syftet med kapitlet inte att visa att 
alla anspråk i gråzonen som behandlas är välgrundade. Det räcker med att 
anspråket kan underbyggas i så stor utsträckning att det framstår som rimligt 
att det skall kunna prövas i en domstol.270 För det tredje kan uppfattningen 
om vissa anspråk som ”främmande” vara en följd av just det processuella 
systemet, som innebär begränsningar av domstolarnas rättsskapande och 
rättsutvecklande funktioner. För det fjärde innebär eg-rätten i många fall 
att det blir nödvändigt att kanalisera in allmänt hållna rättigheter och därur 
härflytande anspråk i den nationella systematiken, som därmed kan behöva 
anpassas till de eg-rättsliga kraven.

Avsnittet utgör (självklart) inte resultatet av någon systematisk genomgång 
av hela den offentliga rätten. De problem och regelkomplex som behandlas 
är sådana som jag av olika anledningar – vanligen för att de behandlats i tid-
skrifterna – blivit uppmärksam på.271 Det som följer nedan är alltså endast 
en exemplifierande framställning, och det är säkert möjligt att finna betyd-
ligt fler exempel.

269 Se t.ex. Boe, 2002, passim, Jägerskiöld, 1958, s. 22 och s. 29–47, Madell, 2000, s. 98, 
dens., 2002a, s. 222 f., dens. 2002b, s. 278 f., dens., 2003b, s. 586 f. och s. 592, dens. 2006b, 
s. 497–500, Peterson-Björkdahl, 2004/05, s. 249–252 och Warnling-Nerep, 1998/99, s. 511 
och s. 517–519.
270 Jfr avsnitt 3.4.2.3 och 3.5.8 om art. 6 (1) eMRK och eg-rätten.
271 Vissa områden som egentligen är högintressanta har utelämnats på grund av att alltför 
många regler om särskilda prövningsförfaranden i vissa frågor skulle göra beskrivningen allt-
för komplicerad. Till dessa områden hör konkurrensrätten, regler om offentlig upphandling, 
regler om elavgifter och regler om avgifter för elektronisk kommunikation. 
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2.5.2 Retroaktiv ersättning för sjukvård i ett annat EU-land
eg-fördragets bestämmelser om frihet att tillhandahålla tjänster (art. 49 och 
50 eg) omfattar även medicinska tjänster och innebär bl.a. att den som 
behöver sjukvård skall ha rätt att bege sig till en annan medlemsstat för att 
komma i åtnjutande av sådan vård.272 Dessa bestämmelser ger dock inte 
enskilda någon rätt till ersättning för vårdkostnaderna ur vare sig hemlandets 
eller vårdlandets socialförsäkringssystem.273 Varje medlemsstat utformar själv 
sitt socialförsäkringssystem och bestämmer vilken vård som skall bekostas av 
det allmänna. Av eg-rätten följer dock att det inte är tillåtet att utforma ett 
sådant system så att det utgör ett obefogat hinder mot friheten att tillhanda-
hålla tjänster. Nationella regler som inskränker denna frihet genom att ersät-
ta vård som ges i en annan medlemsstat på mindre förmånliga villkor än vård 
som ges i det egna landet är därför bara godtagbara om de grundas på sakliga 
skäl, såsom intresset av att bevara balansen i de sociala trygghetssystemen 
eller behovet att upprätthålla en väl avvägd läkar- och sjukhusvård som är 
tillgänglig för alla inom det nationella territoriet.274 ett exempel på begrän-
sande nationella regler som, under vissa förutsättningar, kan vara godtagbara 
enligt eg-rätten är krav på förhandstillstånd från nationella myndigheter för 
att vård på ett sjukhus i ett annat land skall berättiga till ersättning.275

Det förtjänar nog att understrykas att det sagda gäller tillämpningen av art. 49 
och 50 eg, och enbart rör frågan i vilken mån nationella regler som inskrän-
ker friheten att motta medicinska tjänster i en annan medlemsstat kan godtas. 
Det kan vara ägnat att förvirra att man i den gemenskapsrättsliga sekundär-
rätten också hittar regler som reglerar frågan om förhandstillstånd till vård 
utomlands. enligt art. 22.1 i rådets förordning (eeg) nr 1408/71 av den 14 
juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,276 
har den som efter tillstånd av den ”behöriga institutionen” (dvs. den myndig-
het som administrerar socialförsäkringen i hemlandet) beger sig till en annan 
medlemsstat för att få vård, rätt till sådan vård på samma villkor som om han 
vore försäkrad i mottagarlandet. Förordningen innehåller också bestämmel-
ser om under vilka förutsättningar ett sådant tillstånd måste ges (art. 22.2). 
Tillståndet utgör alltså en ”biljett” till vård i mottagarlandet, och innebär att 
den behöriga institutionen i hemlandet kommer att ersätta vårdinstitutionen 

272 Se t.ex. Stamatelaki (2007), punkterna 19–22 m. hänv. och RÅ 2004 ref. 41.
273 Jfr nedan om reglerna i förordningen 1408/71. 
274 Se t.ex. Stamatelaki (2007), punkterna 28–34.
275 Se t.ex. RÅ 2004 ref. 41 med extensiva hänvisningar till egD:s praxis.
276 OJ L 149 5.7.1971 s. 2 (svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 57).
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i mottagarlandet för vården (se art. 36 i förordningen). Den rätt till ersättning 
för sjukvård utomlands som kan följa av art. 49 och 50 eg är helt självstän-
dig i förhållande till förordningens bestämmelser och de båda systemen är 
principiellt fristående från varandra.277

Den svenska lagstiftningen innehåller för närvarande inga krav på förhands-
tillstånd för den som vill söka sjukvård i något annat av eU:s medlemslän-
der, eller några regler som uppställer förutsättningar för att ersättning för 
sådan sjukvård skall lämnas.278 I RÅ 2004 ref. 41 (I) slog RegR fast att detta 
innebär att den som åtnjutit sådan sjukvård skall ha rätt till ersättning härför 
under samma förutsättningar som gäller för att vård i Sverige skall bekostas 
av det allmänna.279 Fram till RegR:s avgörande hade detta inte stått klart, 
och försäkringskassorna tycks ha vägrat att utbetala ersättning i samtliga fall 
då förhandstillstånd saknats.280 Frågan uppkommer då vilka möjligheter den 
som tidigare blivit utan ersättning har att, när rättsläget nu klarnat, komma 
i åtnjutande av sådan ersättning.

277 Se t.ex. Stode, 2008, bl.a. s. 24–32 m. hänv. Detta tycks tidigare ha varit föga uppmärk-
sammat i Sverige, se t.ex. underinstanserna i RÅ 2004 ref. 41 och Kammarrätten i Stockholm, 
2006-12-18, mål nr 3084-06. Se även Vahlne Westerhäll, 1999, passim och dens., 2003, 
s. 332–336. Att de båda systemen kan komplettera varandra och att den enskilde således kan 
ha rätt till ersättning enligt båda systemen samtidigt tycks fortfarande vara relativt okänt, se 
Stode, 2008, s. 27 f. m. hänv. och s. 45 m. hänv.
278 I AFL 2: 9 föreskrivs däremot att ersättning för sjukvård utom riket endast utgår endast 
i den utsträckning regeringen föreskriver. Förordningen (1994: 2053) om vissa ersättningar i 
internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring reglerar bl.a. i vilka fall vårdkostnaden skall betalas av sjuk-
försäkringen respektive hemlandstinget när den enskilde efter tillstånd av Försäkringskassan 
åtnjutit vårdförmåner i annat land inom eeS-området (3 §). Förordningen uppställer dock 
inget tillståndskrav för att den enskilde skall kunna ha rätt till ersättning för sådan vård (jfr 
dock Vahlne Westerhäll, 1999, s. 444). Det finns långt framskridna förslag till svenska bestäm-
melser om bl.a. krav på förhandstillstånd för att ersättning för sjukhusvård skall lämnas (se 
Ds 2006: 4 och lagrådsremiss den 18 januari 2007), men lagstiftningsarbetet tycks ha avstan-
nat. Detta har förmodligen ett visst samband med det pågående arbetet med ett eg-direktiv 
i samma ämne, och att förslaget till direktiv i vissa avseenden avviker från egD:s praxis, 
se Kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, KOM (2008) 414 slutlig. Se 
även Regeringskansliets faktapromemoria 2007/08:FPM 134 och SOU 2008: 127 s. 75.
279 Se även Vahlne Westerhäll, 2004, passim, särskilt s. 281 f. enligt referatets rubrik förelig-
ger rätt till ersättning ”från den svenska sjukförsäkringen”. I avgörandet uttalas dock endast 
att den klagande har rätt till ersättning och att sådan ersättning skall beräknas ”med utgångs-
punkt i vad som gäller beträffande svensk offentligfinansierad sjukhusvård”.
280 eller närmare bestämt i samtliga fall, eftersom ett förhandstillstånd innebär att vårdkost-
naderna betalas direkt av Försäkringskassan utan att patienten behöver lägga ut pengarna. 
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Det är inte alldeles självklart, men det tycks ligga nära till hands att frå-
gor om ersättning skall prövas av Försäkringskassan i enlighet med reglerna 
i lagen (1962: 381) om allmän försäkring (AFL).281 enligt AFL 20: 5 skall 
ersättning som inte lyfts före utgången av andra året efter det varunder 
beloppet förfallit till betalning vara förverkad. en tolkning av denna bestäm-
melse i den nu beskrivna situationen som förfäktas av Försäkringskassan och 
vinner visst stöd i förarbetena till AFL, innebär att den tvååriga preskrip-
tionstiden börjar löpa när den enskilde erlägger den betalning som berättigar 
till ersättningen.282 Den som ansöker om ersättning senare än två år efter det 
att hon erlade betalning till en utländsk vårdgivare skulle därför ha gått miste 
om sin rätt till ersättning. Denna tolkning har godtagits i ett par kammar-
rättsavgöranden.283

Det är lätt att förstå om den enskilde har svårt att smälta att först få beske-
det att det är helt uteslutet att få någon ersättning för vård utomlands, för att 
senare, när det har klargjorts att rätt till ersättning faktiskt föreligger, mötas 
av beskedet att rätten till ersättning är förverkad. Problematiken väcker dock 
flera rättsliga frågor som inte har fått något slutgiltigt svar. För det första 
är det inte helt klart att preskriptionsregeln i AFL 20: 5 överhuvudtaget är 
tillämp lig.284 För det andra är det inte klart att bestämmelsen skall tolkas på 
det sätt som nyss beskrivits. För det tredje är det inte alldeles säkert – även 
om ganska mycket talar för det – att det står i överensstämmelse med eg-
rätten att tillämpa bestämmelsen på det beskrivna sättet när det handlar om 
eg-rättsliga anspråk.285

Om dessa offentligrättsliga frågor slutligen skulle besvaras på ett för den 
enskilde oförmånligt sätt, uppkommer frågan om den enskildes möjligheter 

281 Uttryckliga bestämmelser härom föreslås i den tidigare nämnda lagrådsremissen, se s. 7 
och s. 39 f.
282 Se prop. 1962: 90, s. 384 f. och Försäkringskassans Vägledning 2005: 1 kap. 11 m. hänv. 
Preskription kan dock inte inträda så länge en ansökan om förmånen är under prövning, se 
FöD 1987: 17.
283 Kammarrätten i Stockholm, 2006-12-18, mål nr 3084-06 och Kammarrätten i Jönkö-
ping, 2007-03-08, mål nr 1714-06.
284 I den nämnda lagrådsremissen föreslås en uttrycklig bestämmelse med denna innebörd 
(se s. 7). Av motiveringen till förslaget (s. 40) framgår inte klart vilken betydelse en sådan 
bestämmelse är avsedd att ha. 
285 Jfr bl.a. avsnitt 2.5.5 och 3.5.6.1. Här kan hänvisas till Emmot (1991), och rättsutveck-
lingen härefter, se Steenhorst-Neerings (1993), punkterna 16 och 22–24, Johnson II (1994) 
punkterna 21–23, 30 och 35–36, Fantask (1997), punkterna 50–52, Edis (1998), punkterna 
45–49, Spac (1998), punkterna 28–32, Ansaldo (1998), punkterna 19–23, Aprile II (1998), 
punkterna 40–42 och Roquette Frères (2000), punkterna 33–34. Se även T. Andersson, 1997 a, 
s. 125 f.
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att använda sig av privaträttsliga regler för att kompensera sig. Kan hon påstå 
att staten, som sluppit att bekosta hennes sjukvård i Sverige och därefter 
undandrar sig betalningsskyldighet för hennes vård utomlands, har gjort en 
obehörig vinst, och vad kan hon uppnå med ett sådant påstående? en fordran 
som är preskriberad kan ju (eventuellt) användas för kvittning.286 Staten bru-
kar ofta ha fordringar på skatter och avgifter, bl.a. sjukförsäkringsavgifter. 
Den enskilde skulle alltså kunna infria sina förpliktelser att betala sådana 
fordringar genom kvittning mot sin preskriberade ersättningsfordran.

2.5.3 Återbetalning av sociala ersättningar
De flesta regelverk om sociala bidrag eller ersättningar innehåller någon regel 
om återbetalningsskyldighet när ersättning har utgått felaktigt eller med 
för högt belopp.287 Det vanligaste är att återbetalningsskyldighet föreskrivs 
under förutsättning att den enskilde antingen har förorsakat288 den felaktiga 
utbetalningen eller skäligen bort inse att utbetalningen varit felaktig.289 I 
vissa författningar stadgas dock ett strikt återbetalningsansvar för den som 
mottagit felaktiga utbetalningar, helt oavsett av vilken anledning felet upp-
kommit eller vad den enskilde kan ha vetat om detta.290 Till båda typerna av 
regler är dock alltid fogat en möjlighet att efterge anspråken på återbetalning 
om det finns särskilda skäl.291

Som sagts tidigare, är det i viss utsträckning oklart i vilken mån grund-
satsen condictio indebiti är tillämplig på frågor om återbetalning av sociala 
ersättningar.292 Om det finns uttryckliga offentligrättsliga bestämmelser som 
föreskriver under vilka förutsättningar återbetalningsskyldighet uppkommer, 
bör dessa förmodligen uppfattas som uttömmande. Det skulle därmed inte 
finnas något utrymme för myndigheterna att återkräva sociala ersättningar i 
situationer som inte täcks av de uttryckliga reglerna. Frågan om den enskilde 
kan framställa invändningar hänförliga till grundsatsen är svårare att besvara. 

286 Se avsnitt 2.3.7 in fine.
287 Se t.ex. Lavin, 1986, s. 18–25.
288 Det räcker alltså inte med att en oriktig uppgift har lämnats, se Lavin, 1984b, s. 268 f. 
Å andra sidan spelar det i princip ingen roll hur godtroende den enskilde varit eller hur 
ursäktligt hennes förfarande framstår, om hon faktiskt förorsakat den felaktiga utbetalningen 
(Lavin, 1984b, s. 263 och dens. 1986, s. 23 f.). Angående möjligheten att ta hänsyn till sådant 
vid tillämpningen av eftergiftsinstitutet, se nedan. 
289 Se t.ex. AFL 20: 4 1 st. och SoL 9: 1. 
290 Se t.ex. 20 § USL. För fler exempel och en bakgrund till bestämmelserna, se Bejstam 
1999/00, s. 727 f. m. hänv. Se även Strömberg, 1987, passim.
291 Se t.ex. AFL 20: 4 2 st., SoL 9: 4 och 20 § USL.
292 Se avsnitt 2.3.3. 
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Sådana invändningar är ju i vissa fall delvis ”konsumerade” redan av de för-
utsättningar som uppställs för att återbetalningsskyldighet överhuvudtaget 
skall uppkomma, och det är möjligt att invändningarna i övrigt kan beaktas 
inom ramen för frågan om eftergift enligt de offentligrättsliga reglerna.293 
Begreppet ”särskilda skäl” tillåter ju beaktande av allehanda omständighe-
ter. Om en myndighet eller en domstol i ett konkret fall skulle finna att 
invändningar hänförliga till condictio indebiti inte fullt ut kan beaktas vid 
tillämpningen av en återbetalningsbestämmelse, uppkommer dock frågan 
om principen kan tillämpas supplerande.294

2.5.4 Återbetalning av underhållsstöd
en förälder som inte bor tillsammans med sina barn skall som regel fullgöra 
sin underhållsskyldighet mot dessa genom att betala underhållsbidrag.295 
Sedan gammalt har dock samhället på olika sätt trätt in som garant för att 
barn till försumliga, fattiga eller tredskande föräldrar åtminstone tillförsäkras 
ett visst minimibelopp i underhåll.296 enligt äldre regler ankom det på den 
kommunala barnavårdsnämnden (senare socialnämnden) att bevaka att den 
som var underhållspliktig mot barn fullgjorde sin skyldighet och att i före-
kommande fall utbetala bidragsförskott. I den mån bidragsförskott utgivits 
inträdde nämnden i barnets rätt till motsvarande underhållsbidrag.297 Lag-
stiftningen flätade alltså samman de offentligrättsliga reglerna om bidrags-
förskott med de privaträttsliga reglerna om underhållsbidrag, och öppnade 
för tvister i gråzonen om bl.a. rätten till utbetalade underhåll, om retroaktiva 
ändringar i underhållsskyldigheten eller om betalningsdestination.298

De nuvarande reglerna om underhållsstöd skapar en tydligare gräns mot 
reglerna om underhållsbidrag i FB och försöker särhålla tillämpningen av 

293 Jfr t.ex. RÅ 2007 ref. 26 och RÅ 2008 ref. 2.
294 Jfr NJA 1984 s. 648.
295 I nedanstående text kommer jag att osynliggöra barnen genom att endast prata om bo -
föräldern och den bidragsskyldige föräldern, oavsett om anspråk eller förpliktelser i vissa fall 
rätteligen tillkommer eller åvilar barnen. 
296 Om rättsutvecklingen se t.ex. Agell, 1999, passim.
297 År 1977 lades uppgiften att utbetala bidragsförskott och att inträda i barnens rätt till 
underhållsbidrag i stället på Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna, se 
SFS 1976: 277 och prop. 1975/76: 116. Socialnämndens skyldighet att se till att barn tillför-
säkrades underhåll (som då framgick av FB 7: 11) upphävdes i samband med tillkomsten av 
USL (SFS 1996: 1031).
298 Se bl.a. RÅ 1950 S 139, RÅ 1967 S 29, NJA 1983 s. 241 (I–III), Bejstam, 1994, s. 315–
336 m. hänv. och Lavin, 1977 s. 66–68 m. hänv. 
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de olika regelkomplexen.299 I korthet gäller följande. enligt FB 7: 2 skall en 
förälder fullgöra sin underhållsskyldighet mot barn genom att betala under-
hållsbidrag om föräldern (något förenklat) inte varaktigt bor tillsammans 
med barnet. Underhållsbidrag fastställs genom dom (av allmän domstol) 
eller genom avtal.300 ett avtal som uppfyller vissa formkrav kan direkt ligga 
till grund för verkställighetsåtgärder enligt UB.301 Såväl en dom som ett avtal 
om underhållsbidrag kan dock (under vissa förutsättningar även för förflu-
ten tid) jämkas av domstol, bl.a. om ändrade förhållanden föranleder det.302 
FB innehåller vidare vissa regler om hur underhållsbidraget skall beräknas, 
när det skall betalas ut, preskriptionsbestämmelser m.m.303

enligt 3 § USL har ett barn rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte 
bor tillsammans och barnet antingen bor varaktigt hos endast den ena av för-
äldrarna eller växelvis hos båda.304 ett barn har dock inte rätt till underhålls-
stöd bl.a. om en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag också gör 
detta med ett belopp som minst motsvarar det underhållsstöd som annars 
skulle ha utgått.305 Om underhållsstöd har utbetalats med fullt belopp (f.n. 
1 273 kr per månad)306 blir den bidragsskyldige föräldern skyldig att helt eller 
delvis återbetala beloppet till staten.307 Återbetalningsskyldigheten bestäms 
som en procentsats av förälderns senast taxerade inkomst, med vissa mot 
FB:s regler korresponderande möjligheter att göra s.k. umgängesavdrag.308 
Om en förälder blivit återbetalningsskyldig för underhållsstöd bortfaller bar-
nets fordran på underhållsbidrag i motsvarande mån.309

299 Se prop. 1995/96: 208 s. 30–35. Underhållsstödet behandlas i Bejstam/Wickström, 
1996. 
300 FB 7: 2 2 st. och FB 7: 12.
301 UB 3: 1 1 st. 5. och UB 3: 19.
302 FB 7: 10.
303 Se FB 7: 3, 4, 7 och 9.
304 Några ytterligare förutsättningar gäller, se närmare i lagtexten. Vid växelvis boende kan 
ingen av föräldrarna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7: 2 1 st. (FB 7: 6 ger 
möjlighet att även i en sådan situation ålägga en försumlig förälder att betala underhålls bidrag, 
men den praktiska betydelsen härav förefaller ringa, se t.ex. Wickström, 2004, s. 333 f.). Vid 
växelvis boende utgår halvt underhållsstöd till var och en av föräldrarna, med avdrag för den 
återbetalningsskyldighet som skulle ha åvilat föräldern om hon istället varit bidragsskyldig 
förälder, 8 § 3 st. USL.
305 4 § 2. USL.
306 8 § 1 st. USL.
307 Konstruktionen att Försäkringskassan inträder i barnets rätt till underhållsbidrag används 
fortfarande i fråga om bidragsskyldiga föräldrar vars hela inkomst inte taxeras i Sverige, se 
närmare 31 § USL.
308 Se närmare 21 och 23–28 a §§ USL. 
309 FB 7: 2 a.
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Underhållsstödet är alltså supplerande i förhållande till underhållsbidra-
get och fungerar i praktiken som en form av statlig garanti för att barnet 
kommer i åtnjutande av underhållsbidrag åtminstone motsvarande under-
hållsstödets belopp.310 När staten har betalat ut underhållsstöd får den en 
regressfordran på den underhållsskyldige föräldern i den mån hennes ekono-
miska förhållanden anses tillräckliga. I konsekvens med detta är det i vissa 
fall möjligt att, i stället för att gå omvägen över underhållsstöd och åter-
betalning, betala ut underhållsstöd med ett belopp motsvarande skillnaden 
mellan hela underhållsstödet och ett hypotetiskt återbetalningsbelopp (s.k. 
utfyllnadsbidrag).311 Tanken är att den underhållsskyldige föräldern skall 
erlägga resterande belopp i form av underhållsbidrag direkt till barnet, och 
någon återbetalningsskyldighet uppkommer därmed inte i sådana fall.312 
Underhållsstöd kan därför utgå som utfyllnadsbidrag om det finns anledning 
anta att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar ett underhåll till 
barnet som motsvarar lägst ett hypotetiskt återbetalningsbelopp. Underhålls-
stöd kan också utgå som utfyllnadsbidrag om den sökande begär det.313

Reglerna om underhållsstöd är alltså formellt frikopplade från FB:s  regler 
om underhållsbidrag. Detta kan ju ha sina förtjänster, genom att det förhind-
rar sådana gråzonsproblem som beskrivits ovan.314 Avsaknaden av någon 
form av brygga mellan regelsystemen kan dock skapa andra problem. Den 
bidragsskyldige föräldern kan ställas inför en återbetalningsskyldighet mot 
staten som vida överstiger vad hon har eller skulle ha haft att utge i under-
hållsbidrag. Till skillnad från underhållsbidraget fastställs ju återbetalnings-
skyldigheten för underhållsstöd helt utan hänsyn till boförälderns förmåga 
att svara för barnens underhåll. Resultatet kan i vissa fall bli att den bidrags-
skyldige föräldern blir återbetalningsskyldig för hela underhållsstödet, sam-
tidigt som underhållsbidraget har eller skulle ha fastställts till ett betydligt 
lägre belopp.315 Återbetalningsskyldigheten motsvaras alltså till en del inte 
av någon familjerättslig underhållsförpliktelse, och kontentan av systemet 
är att boföräldern i hithörande fall från staten erbjuds en social förmån som 
hon ”egentligen” inte behöver. Kostnaden för denna förmån får i slutändan 

310 Se även Bejstam, 1999/00, s. 731.
311 Om begreppet, se t.ex. Bejstam, 1999/00, s. 723. 
312 21 § 2 st. USL.
313 Se närmare 8 § 1 och 2 st. USL. 
314 Se ovan vid not 298. 
315 Se Agell, 1999, s. 28 f. I andra situationer kan den bidragsskyldige föräldern i stället få 
sin underhållsskyldighet subventionerad av staten genom underhållsstödet, se Agell, 1999, 
s. 29–31.
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betalas av den bidragsskyldige föräldern – som alltså i hithörande fall i regel 
har sämre betalningsförmåga än boföräldern.316

För boföräldern kan reglerna om utfyllnadsbidrag leda till märkliga konse-
kvenser. Om boföräldern – vilket i många fall uppmuntras av Försäkrings-
kassan317 – begär underhållsstöd i form av utfyllnadsbidrag, kommer under-
hållsstödets storlek att relateras till den underhållsskyldige förälderns senast 
taxerade inkomster.318 Om taxeringen sedan ändras, och det därför visar sig 
att återbetalningsskyldigheten skulle ha bestämts till ett högre belopp, blir 
boföräldern, i enlighet med den kategoriska regeln i 20 § USL, skyldig att till 
staten återbetala det belopp som utgått för mycket i underhållsstöd.319 Detta 
oavsett om något underhållsbidrag överhuvudtaget har betalats till barnet 
eller i vilken mån den bidragsskyldige föräldern är intresserad av att tillskjuta 
det saknade beloppet. Trots att det alltså är den sistnämnde föräldern som 
egentligen har betalat för lite, innehåller USL inga regler för efterkrav mot 
denne.

Tillämpningen av USL kan alltså i olika fall leda till avvikelser från FB:s 
regler om underhållsbidrag, och medföra att särlevande föräldrar i praktiken 
tvingas att subventionera varandras underhållsskyldighet mot barnen. Den 
enda motiveringen för dessa effekter är önskemålet om enkla och schema-
tiska offentligrättsliga regler.320 Det tycks inte vara alltför långsökt att hävda 

316 Se Agell, 1999, s. 28 f. enligt Agell är möjligheten av sådana konsekvenser ”svår för att 
inte säga omöjlig att rättfärdiga”. Lagstiftaren har dock varit medveten om dessa konsekvenser, 
men ansett att fördelarna med systemet överväger nackdelarna, se prop. 1995/96: 208 s. 43, 
där bl.a. följande sägs: ”Om barnets intresse och den relation som barnet har med vardera 
föräldern sätts i förgrunden snarare än föräldrarnas inbördes förhållande, är det ändå naturligt 
att återbetalning skall ske efter förmågan hos den återbetalningsskyldiga föräldern. Att på så 
sätt framhäva relationerna mellan var och en av föräldrarna och barnet, ligger i linje med den 
syn på barnets rätt, familjen och föräldraskapet som det finns stor samsyn kring i samhället i 
dag.” Mot dessa vackra ord kan möjligen invändas att denna samsyn väl borde leda till att även 
FB:s regler om underhållsbidrag ändras, men så har inte skett (jfr Agell, a.st.). 
317 Se Bejstam, 1999/00, s. 724 f. m. hänv.
318 Se närmare 24–28 §§ USL. 
319 Se härom Bejstam, 1999/00, som redogör för ett fall där så skett (s. 725 f.). Det kan dock 
diskuteras om det verkligen är ”rätt” att tillämpa bestämmelsen om återkrav i ett fall som det 
beskrivna (jfr Bejstam, 1999/00, s. 729–731). Det är dock tillräckligt att så faktiskt har skett 
för att intressanta frågor om olika anspråk skall uppkomma. Se vidare strax nedan i huvud-
texten. Det av Bejstam refererade fallet avslutades med att Kammarrätten i Sundsvall medgav 
eftergift, dvs. man ansåg – i likhet med RFV, vars allmänna råd anbefallde en sådan tillämp-
ning – återkravsregeln tillämplig i och för sig. Även RegR hade uttalat sig i sådan riktning när 
domstolen meddelade prövningstillstånd i kammarrätten. Se till det anförda RÅ 2000 not 
162, Kammarrätten i Sundsvall 2001-03-09, mål nr 3111-2000 samt Bejstam, 2000, s. 23.
320 Jfr not 316.
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att den privaträttsliga fördelning av underhållsbördan som anvisas av FB 
ger uttryck för någon sorts föreställningar om vad som är ”rättvist”, och 
att konsekvenserna av USL således är ”orättvisor”. Det kan dock uppfattas 
som mer långsökt att hävda att den förälder som har blivit utsatt för sådana 
orättvisor skulle kunna ha ett rättsligt grundat anspråk på att bli återställd 
i den ”rättvisa” situationen. Orättvisorna är ju en följd av klara och tydliga 
offentligrättsliga regler.

Det är dock inte alldeles uppenbart att dessa regler står i överensstämmelse 
med andra bestämmelser som har till syfte att skydda den privata äganderät-
ten, och förbjuder staten att på godtyckliga grunder beröva medborgarna deras 
egendom.321 Åtminstone om det skulle föreligga en sådan bristande överens-
stämmelse, kan situationen ”öppnas upp” och mindre långsökta anspråk på 
restitution uppkomma – mot den andre föräldern eller mot staten.  Staten 
kan givetvis aldrig tjäna pengar på systemet med underhållsstöd, betraktat 
som en helhet, men det är möjligt att argumentera för att systemet inte skall 
betraktas som en helhet. Den av föräldrarna som, jämfört med FB:s regler, har 
förlorat på systemet med underhållsstöd, skulle kunna göra gällande att staten 
skall ersätta henne i enlighet med t.ex. grundsatserna condictio indebiti eller 
obehörig vinst. Att den andre föräldern eventuellt har gjort en motsvarande 
förtjänst är – kan det hävdas – utan betydelse. Staten har helt enkelt låtit den 
ena föräldern komma i åtnjutande av en förmån, och har inte rätt att utan 
rättsligt stöd låta den andre föräldern subventionera denna förmån.

2.5.5 Återbetalning av rättsstridigt uttagna skatter eller avgifter
Om staten eller en kommun har uttagit skatter eller avgifter felaktigt eller 
med för högt belopp uppkommer frågan om skatterna eller avgifterna, kan-
ske sedan lång tid förflutit, skall betalas tillbaka till den som utgivit dem. 
I vissa fall är den frågan reglerad i författning,322 men det är inte ovanligt 
att det helt saknas regler om återbetalning. Frågan uppkommer då om det 
finns någon allmän huvudregel att falla tillbaka på. enligt äldre svensk rätt 
förefaller det som om det fanns en sådan huvudregel – som ibland kallades 
för condictio indebiti – vars innebörd var att såväl staten som kommunerna 
skulle återbetala felaktigt uppburna skatter eller avgifter.323 Att detta gäller 

321 Se RF 2: 18 och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till eMRK. Jag påstår alltså inte 
att USL skulle stå i strid med dessa bestämmelser, men det tycks inte vara alldeles uteslutet 
att argumentera för detta. 
322 Se t.ex. 18 kap. skattebetalningslagen (1997: 483).
323 Se t.ex. NJA 1949 s. 537 och Westerberg, 1959, s. 400 f. m. hänv. Se även RÅ 1958 ref. 34 
och Westerberg, 1959, s. 402–407.
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som huvudregel tycks ha bekräftats i senare års HD-praxis.324 Det finns dock 
några rättsfall från RegR där återbetalning av felaktigt inbetalade skatter eller 
avgifter har vägrats när uttryckliga återbetalningsregler har saknats,325 men 
även något fall där återbetalning har medgetts trots avsaknaden av sådana 
regler.326 Dessa fall tillhör dem vars relevans för den ”rent materiella” frågan 
om återbetalning inte är helt klar.327

Om en skatt eller avgift har tagits ut i strid med eg-rätten, följer det av 
eg-rätten att det också måste finnas möjligheter till restitution. Rätten till 
återbetalning är nämligen en följd av och ett komplement till de rättigheter 
som tillerkänns enskilda enligt gemenskapsrättens regler (dvs. rättigheten 
att slippa betala de gemenskapsrättsstridiga avgifterna från början).328 Det 
är viktigt att uppmärksamma att eg-rätten är potentiellt relevant i fråga 
om alla skatter och avgifter, dvs. även sådana (t.ex. direkta skatter) som fal-
ler under medlemsstaternas ”exklusiva” kompetens. Om en sådan skatt eller 
avgift kommer i konflikt med någon annan eg-rättslig regel eller princip, 
t.ex. genom att den begränsar någon av de fyra friheterna, innebär den en 
överträdelse av eg-rätten.329 Om en skatt är föremål för harmonisering på 
gemenskapsnivå, men rätten att slippa betala skatten endast följer av natio-
nella regler, kan en rätt till återbetalning också följa av eg-rätten.330

en rättighet till återbetalning av skatter eller avgifter kan alltså följa direkt 
av eg-rätten, men hur denna rättighet rättsligt skall kvalificeras på det natio-
nella planet och hur den skall genomdrivas bestäms av den nationella rätten. 
Det är alltså upp till den nationella rätten att bestämma om en restitutions-
fordran skall anses vara en vanlig privaträttslig fordran eller en fordran som 
skall uttas i administrativ ordning,331 liksom (ofta därmed sammanhängan-
de) frågor om t.ex. tidsfrister, ränta eller preskription.332

324 Se NJA 1988 s. 457. Se även NJA 1980 s. 718, NJA 1994 s. 10 och RH 1989: 8.
325 Se RÅ 1992 ref. 91, RÅ 1999 ref. 10 och närmare i avsnitt 7.3.2.3.
326 Se RÅ 2005 ref. 50 och närmare i avsnitt 7.3.2.3.
327 Jfr avsnitt 2.1 in fine. 
328 Se t.ex. San Giorgio (1983), punkt 12, Barra (1988), punkt 17, Société Comateb (1997), 
punkt 20, Fantask (1997), punkt 38, IN.CO.GE (1998), punkt 24, Dilexport (1999), punkt 
23, Metallgesellschaft (2001), punkt 84 och Marks & Spencer (2008), punkt 36. Se härom t.ex. 
Biondi/Johnson, 1998, särskilt s. 319 f. 
329 Se t.ex. Schumacker (1995), punkterna 21–24 och Terhoeve (1999), punkterna 34–35 
och 39–41. Se härom t.ex. Pelin, 2008, passim m. hänv. och Ragnemalm, 2006b, s. 224–226 
m. hänv.
330 Se närmare Marks & Spencer (2008), punkterna 32–36.
331 Se härom t.ex. Edis (1998), punkt 33, Dilexport (1999), punkt 24 och Recheio (2004), 
punkt 16. Se även avsnitt 2.2.4.
332 Frågan om återbetalning av skatter eller avgifter kan i vissa rättssystem uppfattas som en 
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Det sagda gäller med förbehåll för den s.k. rättsskyddsprincipen, vilket bl.a. 
innebär att de nationella reglerna inte får göra det praktiskt taget omöjligt 
eller överdrivet svårt att genomdriva rätten till återbetalning och att eg-
rättsliga anspråk inte får diskrimineras i jämförelse med anspråk av liknande 
natur som grundas på nationell rätt.333 Skäliga tidsfrister är i regel godtagbara. 
Frågan kan dock ställas i vilken omfattning det är möjligt att med retroaktiv 
verkan introducera sådana tidsfrister även efter att egD i ett avgörande fun-
nit att en viss skatt eller avgift står i bristande överensstämmelse med eg-
rätten, och således mer eller mindre uppenbarligen i direkt syfte att förhindra 
den anstormning av restitutionsanspråk som kan förväntas efter ett sådant 
avgörande. Av egD:s praxis framgår att det i princip är godtagbart att efter 
ett sådant avgörande väsentligt förkorta de tidigare gällande preskriptionsfris-
terna.334 Det är dock inte tillåtet att efter ett sådant avgörande introducera 
regler som helt utesluter rätt till återbetalning för alla som inte redan innan 
avgörandet meddelades hade väckt en restitutionstalan eller i övrigt begränsar 
möjligheterna till återbetalning för just den specifika skatt eller avgift som 
förklarats rättsstridig.335 Vad som gäller i ”mellanfall”, t.ex. om rätten till åter-
betalning endast delvis beskärs genom nya preskriptions- eller talefrister med 
generell tillämplighet, får betecknas som något oklart.336

eftersom den eg-rättsliga rättigheten till återbetalning av skatter eller avgif-
ter måste kanaliseras in i det nationella rättssystemet, uppkommer frågan om 
den kan kanaliseras in i någon allmän rättsprincip (condictio indebiti eller 
kanske obehörig vinst) eller om man är hänvisad till att använda det offent-
ligrättsliga regelverk som reglerar skatten eller avgiften. ett par av göranden av 
RegR tycks peka mot den sistnämnda lösningen. I RÅ 1999 ref. 10, där eg-
rätten inte uttryckligen berördes, fann RegR nämligen att en bestämmelse 
om återbetalning av tillsynsavgifter i alkoholförordningen (1994: 2046) inte 
kunde tillämpas i en situation där klaganden endast åberopade allmängiltiga 
skäl som inte anknöt till det särskilda fallet.337 I RÅ 2002 ref. 108, som 
gällde återbetalning av samma typ av avgift, men där det också konstaterades 

fråga om orubbligheten hos det ursprungliga beslutet om att påföra avgifterna. Denna fråga 
behandlas i nästa kapitel, se avsnitt 3.5.7.
333 Se t.ex. Metallgesellschaft (2001), punkt 85 m. hänv. och vidare i avsnitt 3.5.6.1. 
334 Se närmare Edis (1998), punkterna 24–26, Aprile II (1998), särskilt punkterna 28–32 och 
Dilexport (1999), särskilt punkterna 40–43.
335 Se Barra (1988), punkt 19 och Deville (1988), punkt 13. Se härom även T. Andersson, 
1997a, s. 123–128.
336 Jfr t.ex. Roquette Frères (2000), särskilt punkterna 22–25 och 31–32, med Marks & Spen-
cer (2002), punkterna 34–47.
337 enligt 21 § alkoholförordningen kan återbetalning medges om det finns särskilda skäl. 
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att avgifterna uttagits i strid med eg-rätten, bestämde RegR emellertid att 
återbetalning ändå skulle ske med tillämpning av de nämnda återbetalnings-
bestämmelserna. Även dessa fall är dock av osäker relevans för den ”rent 
materiella” rättsfrågan.338

2.5.6 Återbetalning av studiestöd
För återbetalning av studiestöd existerar för närvarande tre parallella system, 
beroende på när den enskilde studerat och uppburit medlen.339 Den som upp-
burit återbetalningspliktiga studiemedel för studier före den 1 januari 1989 
(härefter ”studiemedel”) skall betala tillbaka dessa enligt reglerna i 8 kap. 
studiestödslagen (1973: 349) i deras lydelse före nämnda datum.340 Den som 
uppburit studielån för studier efter nämnda datum, men före den 1 juli 2001 
(härefter ”studielån”) skall betala tillbaka dessa enligt reglerna i 8 kap. stu-
diestödslagen (1973: 349) i deras lydelse efter den 1 januari 1989.341 Den 
som uppburit studielån efter den 1 juli 2001 (härefter ”annuitets lån”) skall 
betala tillbaka dessa enligt reglerna i 4 kap. studiestödslagen (1999: 1395).342 
Nedan gås reglernas huvudsakliga innebörd igenom översiktligt. Inlednings-
vis beskrivs reglerna som gäller för dem som är bosatta i Sverige. Härefter 
beskrivs de tidigare gällande särreglerna för de som är bosatta utomlands, 
och rättsutvecklingen beträffande dessa.

För studiemedel gäller ett system med preliminära och slutliga avgifter. 
enligt huvudreglerna bestäms båda dessa avgifter med hänsyn endast till 
skuldens storlek och återstående återbetalningstid.343 Reglerna ger dock 
möjlighet att på ansökan av den återbetalningsskyldige anpassa avgifterna 
till dennes inkomster. När slutlig avgift bestäms kommer i sådana fall den 
återbetalningsskyldiges inkomster enligt taxeringen för avgiftsåret med vissa 
justeringar (det s.k. avgiftsunderlaget) att jämföras med den s.k. avgiftsgrän-
sen som är tre och ett halvt prisbasbelopp. Om avgiftsunderlaget understiger  
avgiftsgränsen utgår inte någon slutlig avgift alls. I annat fall bestäms avgif-

338 Jfr avsnitt 2.1 in fine.
339 Se t.ex. prop. 2004/05: 111 s. 49 f. 
340 Härefter ”återbetalningsreglerna för studiemedel”. Se punkten 1 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (1988: 877) om ändring i studiestödslagen (1973: 349) samt punkten 1 i över-
gångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999: 1395). 
341 Härefter ”återbetalningsreglerna för studielån”. Se punkten 1 i övergångsbestämmelserna 
till studiestödslagen (1999: 1395). 
342 För både studiemedel och studielån finns möjlighet att betala tillbaka enligt nyare regler 
samt föreskrifter om samordnad betalning eller sammanläggning med de nyare lånen. Dessa 
regler behandlas inte här. 
343 Se 8 kap. 23–24, 38 och 42 §§ i återbetalningsreglerna för studiemedel. 
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ten till en femtedel av den överskjutande delen eller, om detta medför en 
lägre avgift, till fem procent av hela avgiftsunderlaget.344 Betalningsskyldig-
heten upphör helt vid utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller 
64 år (avskrivning).345

För studielån bestäms i stället det belopp den återbetalningsskyldige skall 
betala (årsbeloppet) redan från början med hänsyn till dennes inkomster. 
Årsbeloppet skall nämligen utgöra fyra procent av den återbetalningsskyldi-
ges sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt 
den senaste taxeringen.346 Det finns möjlighet till nedsättning av årsbeloppet 
efter ansökan, bl.a. om inkomsterna under avgiftsåret har minskat väsentligt 
jämfört med den senaste taxeringen eller om det finns synnerliga skäl.347 
Även i fråga om studielån avskrivs den obetalda skulden det år då den åter-
betalningsskyldige fyller 65 år.348

För annuitetslån fastställs en återbetalningstid, som är 25 år eller det 
lägre antal år som återstår tills låntagaren skall fylla 60 år.349 Det belopp 
som årligen skall betalas tillbaka (årsbeloppet) bestäms härefter varje år 
med beaktande av återstående återbetalningstid, skuldens storlek och rän-
tan för året. Årsbeloppet räknas dock inte upp med räntan varje år, utan 
beräkningen syftar till att årsbeloppet skall öka med två procent varje år 
under den återstående återbetalningstiden om räntan är oförändrad (ett s.k. 
modifierat annuitetssystem).350 På ansökan av låntagaren kan årsbeloppet 
sättas ned till (beroende på låntagarens ålder) fem eller sju procent av dennes 
inkomst under betalningsåret.351 Låntagarens inkomst bestäms med ledning 
av taxeringsbeslut, varför det i nedsättningsfall bestäms ett preliminärt års-
belopp som sedan följs av ett beslut om slutligt årsbelopp när taxeringen för 
betalningsåret har fastställts.352 Nedsättning under längre perioder leder till 
att den tidpunkt då lånet skall vara slutbetalt skjuts fram.353 Betalning skall 

344 Se 8 kap. 30–36 och 43–46 §§ i återbetalningsreglerna för studiemedel. Om slutlig avgift 
kan antas komma att bestämmas till ett visst belopp kan den preliminära avgiften på ansökan 
av den återbetalningsskyldige bestämmas till samma belopp, se 8 kap. 39 § i återbetalnings-
reglerna för studiemedel.
345 Se 8 kap. 59 § i återbetalningsreglerna för studiemedel samt punkt 2 i övergångsbestäm-
melserna till återbetalningsreglerna för studielån. 
346 8 kap. 1 § och 4 § 1 st. i återbetalningsreglerna för studielån. 
347 8 kap. 6 § i återbetalningsreglerna för studielån.
348 8 kap. 9 § i återbetalningsreglerna för studielån.
349 4 kap. 4 § första stycket studiestödslagen (1999: 1395), härefter SsL.
350 Se SsL 4: 8 2 st. och prop. 1999/2000: 10 s. 110–112.
351 SsL 4: 12 och 14.
352 SsL 4: 16 och 17.
353 SsL 4: 6.
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dock inte pågå längre än till utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, då 
återstående skuld skrivs av.354

Redan i de regler som gällde före 1973 års studiestödslag fanns det bestäm-
melser som undantog dem som inte var bosatta i Sverige från möjligheterna 
att få avgifterna anpassade till inkomsterna.355 Reglerna motiverades med att 
det inte gick att tillämpa bestämmelserna om inkomstanpassning på den som 
inte hade någon beskattningsbar inkomst i Sverige.356 Motsvarande bestäm-
melser infördes senare, med samma motivering, i reglerna om återbetalning 
av studiemedel och studielån.357 I reglerna om annuitetslån övergavs denna 
särbehandling. I dessa regler har det redan från början föreskrivits att den 
som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige skall behandlas på ett 
likvärdigt sätt som låntagare som taxeras i Sverige.358 I förarbetena sägs inte 
mycket om varför den dittills gällande ordningen hade frångåtts.359

I samband med tillkomsten av den nya studiestödslagen gjordes inte 
någon ändring i återbetalningsreglerna för studiemedel eller studielån, som 
fortsatte att särbehandla den som inte var bosatt i Sverige. Fram till den 1 juli 
2006360 gällde (enligt lagtexten361) för studiemedel att reglerna om inkomst-
prövning av den preliminära och slutliga avgiften inte tillämpades på utom-
lands bosatta återbetalningsskyldiga. Detta angavs på ett något vagt sätt i 
lagtexten, men genom förarbetsuttalanden och rättspraxis stod det snart 
klart att lagstiftningens funktion var att utesluta de utomlands bosatta från 
reglerna om avgiftsgräns och avgiftsunderlag.362 För studielån gällde (likaså 

354 SsL 4: 21 och 25.
355 Se 24 § 2 st. och 25 § 2 st. studiemedelsförordningen (1964: 401). 
356 Se SOU 1963: 74 s. 124 f. och prop. 1964: 138 s. 193. 
357 Se prop. 1974: 14 s. 133 f., SOU 1987: 39 s. 133 och prop. 1987/88: 116 s. 45 och s. 63. 
358 SsL 4: 15 och 4 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000: 655; härefter SsF). 
359 Propositionen avviker i den delen från utredningsbetänkandet, se SOU 1996: 90 s. 183 
och s. 279 och prop. 1999/2000: 10 s. 119 f. ett ganska plausibelt skäl till nyordningen är att 
kommissionen vid denna tidpunkt tycks ha ifrågasatt särbehandlingen av dem som var bosat-
ta i andra medlemsstater inom eU, se bl.a. kommissionens formella underrättelse den 6 mars 
2000 (Utbildningsdepartementets dnr U2000/1192/PS) med hänvisningar till tidigare kon-
takter, regeringens svar den 5 maj 2000 (Utbildningsdepartementet, dnr U2000/1192/RS), 
parlamentsledamoten Marit Paulsens fråga till kommissionen den 21 februari 2001 och kom-
missionens svar den 20 april 2001 (de båda sistnämnda publicerade i egT C 340 4.12.2001 
s. 50 f.). 
360 Om de då genomförda förändringarna se nedan vid not 365 och 366. 
361 Som framgår av not 365 tycks författningsbilden dock ha varit ganska mångfacetterad, 
åtminstone efter 2002. 
362 I 8 kap. 44 § 2 st. i återbetalningsreglerna för studiemedel anges att den återbetalnings-
skyldiges avgiftsunderlag skall anses överstiga avgiftsgränsen för avgiftsår under vilket han icke 
varit bosatt i riket ”[o]m ej särskilda skäl föranleder annat”. I 8 kap. 45 § i återbetalnings-
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enligt lagtexten) att den som under det inkomstår den senaste taxeringen 
avsett varit bosatt utomlands, och inte heller hade taxerats för sina inkomster 
i Sverige, varje år skulle återbetala en tjugondedel av sin kvarstående låne-
skuld, eller minst 15 procent av prisbasbeloppet.363 För de utomlands bosatta  
fanns dock enligt båda regelverken möjlighet till nedsättning av avgifterna 
på grund av synnerliga skäl. Att denna möjlighet inte kunde leda till någon 
fullständig likabehandling med dem som var bosatta i Sverige klargjordes 
dock i rättspraxis.364

I RÅ 2002 ref. 32 (I och II) prövade RegR om reglerna om återbetalning 
av studiemedel och studielån stod i överensstämmelse med eg-rätten. RegR 
kom, med hänvisning till egD:s praxis, fram till att så inte var fallet. en 
tillämpning av bestämmelserna på personer som hade utnyttjat sin rätt till 
fri rörlighet för arbetstagare och förvärvsarbetat i en annan medlemsstat stod 
enligt RegR i strid med reglerna om fri rörlighet för arbetstagare i art. 39 
eg. Dessa personer hade i stället enligt RegR rätt att behandlas på samma 
sätt och omfattas av samma system som övriga berörda.

genom RegR:s avgöranden klargjordes alltså att den som bosatt sig i en 
annan av eU:s medlemsstater för att arbeta där hade rätt att behandlas på 
samma sätt som i Sverige bosatta i fråga om återbetalning av studiemedel 
och studielån. Det tydliggjordes också att återbetalningsreglerna för studie-
medel och studielån i vissa avseenden stod i strid med eg-rätten, och där-
för behövde ändras. Någon ändring av lag- och förordningstext kom dock 
inte till stånd förrän den 1 januari 2006.365 Sedan dess framgår det av 

reglerna för studiemedel anges att begränsningen av avgiften till en femtedel av den del av 
avgiftsunderlaget som överstiger avgiftsgränsen endast gäller för den som hela avgiftsåret har 
varit bosatt i riket. Redan av förarbetena till 1964 års studiemedelsförordning hade framgått 
att utgångspunkten var att det var omöjligt att tillämpa reglerna om inkomstprövning för de 
utomlands bosatta, åtminstone om de inte taxerades i Sverige (se ovan vid not 356). Undan-
taget för ”särskilda skäl” var alltså inte någon ventil för att ändå medge en sådan tillämpning, 
utan tog sikte på att inte återbetalningen skulle sättas igång tidigare med anledning av att 
den återbetalningsskyldige bosatt sig utomlands. Se RRK R 76 2: 3 med hänvisningar till 
förarbetsuttalanden. Särskilda skäl har senare ansetts föreligga även för den som varit bosatt 
utomlands, men taxerats för alla sina inkomster i Sverige (RÅ 1988 ref. 157). 
363 8 kap. 4 § i återbetalningsreglerna för studielån och 8 kap. 2 § studiestödsförordningen 
(1973: 418).
364 Se RRK R 76 2: 3. Se även RÅ 1987 ref. 130. Av CSN:s yttranden i bl.a. RÅ 1987 ref. 130 
och RÅ 1988 ref. 157 framgår att CSN vid den tiden tillämpade en ”tumregel” som innebar 
att den återbetalningsskyldiges inkomster jämfördes med en lägre avgiftsgräns än den som 
tillämpades för i Sverige bosatta. Senare tycks nedsättning regelmässigt ha medgetts av CSN 
till fem procent av inkomsterna under avgiftsåret. 
365 I förarbetena anges inga skäl till tidsutdräkten, se prop. 2004/05: 111 s. 53. endast en 
dryg månad efter RegR:s avgörande utfärdades emellertid nya föreskrifter av CSN, i syfte att 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   117 09-10-06   08.38.26



118

lagtexten att någon särbehandling inte skall göras av dem som är bosatta 
utomlands.366

Det hann alltså förflyta elva år från eU-inträdet tills de eg-rättsstridiga 
återbetalningsreglerna ändrades, och många utomlands bosatta låntagare har 
under den tiden tvingats att betala mer i årliga avgifter än de rätteligen skulle 
ha gjort.367 Frågan om dessa personer har någon möjlighet att få tillbaka 
dessa pengar är ganska komplicerad. Nedan gås först igenom vilka möjlig-
heter som eventuellt följer av de offentligrättsliga författningarna, varefter en 
kort diskussion om möjligheterna att tillämpa privaträttsliga regler vidtar.

I fråga om studiemedel gäller att, om den slutliga avgiften fastställs till ett 
lägre belopp än erlagd preliminär avgift, den återbetalningsskyldige har rätt 
att efter ansökan återfå det överskjutande beloppet (återbäring).368 en sådan 
ansökan skall ha kommit in till CSN inom två månader efter det att den åter-
betalningsskyldige fått underrättelse om beslutet angående den slutliga avgif-
ten.369 Den enskilde måste vidare ansöka om särskild prövning av den slutliga 
avgiften före utgången av november månad det tredje året efter avgiftsåret.370 
Om denna tidsfrist försuttits är det alltså för sent att få någon inkomstrela-
terad prövning av sina avgifter och därmed också att få tillbaka några pengar 
med tillämpning av studiestödsreglerna.

I fråga om studielån gällde tidigare att det inte fanns några bestämmelser 
alls om restitution. Inte heller fanns någon tidsfrist för en ansökan om ned-
sättning av årsbeloppet på grund av inkomstminskning. I stället gällde, enligt 
CSN:s föreskrifter, att en ansökan kunde tas upp till prövning ”så länge års-

möjliggöra att utomlands bosatta behandlades på samma sätt som i Sverige bosatta, se CSNFS 
2002: 8 om ändring i CSNFS 2001: 4 och CSNFS 2002: 9 om ändring i CSNFS 2001: 5.
366 Se punkterna 14 och 15 i övergångsbestämmelserna till SsL införda genom SFS 2005: 613 
samt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till SsF, införd genom SFS 2005: 619. Möjligen är 
det här på sin plats med ett försiktigt ifrågasättande av lagstiftningstekniken; bestämmelser 
av stor betydelse för enskilda ändras genom bestämmelser som anger vad som skall gälla i 
stället för vissa regler som upphävdes för nästan 20 år sedan, men fortfarande i vissa delar 
skall tillämp as enligt övergångsbestämmelser till andra regler som också är upphävda men 
skall gälla (tillsammans med sina övergångsbestämmelser) enligt övergångsbestämmelser till 
ytterligare andra regler. 
367 enligt prop. 2004/05: 111 s. 53 bodde ca 51 000 låntagare med studielån utomlands, 
varav ca 20 000 bodde inom dåvarande eU/eeS-området. 
368 8 kap. 74 § i återbetalningsreglerna för studiemedel. Omvänt gäller att om den slutliga 
avgiften fastställs till ett högre belopp än tidigare fastställd preliminär avgift skall den åter-
betalningsskyldige betala mellanskillnaden som kvarstående avgift, se 8 kap. 50 § i återbetal-
ningsreglerna för studiemedel.
369 8 kap. 74 § i återbetalningsreglerna för studiemedel
370 8 kap. 43 § 2 st. i återbetalningsreglerna för studiemedel. 
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beloppet inte är betalt i sin helhet”.371 Tanken med regeln var att det alltid 
skulle vara möjligt att få obetalda avgifter prövade mot inkomsterna för det 
aktuella året, men att betalda avgifter aldrig skulle kunna betalas tillbaka. 
RegR har emellertid i ett par avgöranden funnit att avsaknaden av bestäm-
melser om restitution inte kan medföra att rätt till sådan saknas. I stället 
skulle reglerna enligt RegR innebära att den som haft rätt till nedsättning till 
ett lägre belopp än hon redan betalat in skulle ha rätt att återfå mellanskill-
naden.372

en lagändring 2006 tycks dock ha täppt till denna ”lucka”. Numera gäl-
ler att årsbelopp endast sätts ned preliminärt i avvaktan på att taxeringen för 
betalningsåret fastställs. efter att denna taxering fastställts beräknas ett slutligt 
årsbelopp. Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbelop-
pet skall låntagaren betala mellanskillnaden i efterhand. Om det preliminära 
årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet skall mellanskillnaden dock 
inte betalas ut till låntagaren, utan skall i stället räknas av från lånet.373 Den 
som beviljas nedsättning kan vidare inte få sitt årsbelopp nedsatt till ett lägre 
belopp än vad som redan betalats in för betalningsåret.374 De nya reglerna 
innehåller inga övergångsbestämmelser, och frågan om de kan tillämpas även 
på ansökningar om nedsättning av årsbelopp för tidigare år än 2006 tycks 
vara obesvarad.

De hittills behandlade reglerna tar dock endast sikte på nedsättning av 
årsbeloppet. För studielån gäller ju att årsbeloppet redan som huvudregel skall 
relateras till den återbetalningsskyldiges inkomster. Den som är utomlands 
bosatt och vill få sitt årsbelopp fastställt i enlighet med denna regel, begär ju 
inte någon nedsättning, utan vill ha sitt årsbelopp fastställt med en korrekt 
rättstillämpning. År 2006 infördes en ytterligare bestämmelse som möjligen 
skulle kunna ta sikte på den situationen. Om en låntagare har gjort avbetal-
ningar på ett årsbelopp som fastställts till en tjugondel av den kvarstående 
låneskulden, och ett nytt årsbelopp avseende samma år fastställs därefter, 
föreskrivs att överskjutande delar av det inbetalda beloppet inte skall betalas 
ut till låntagaren, utan i stället avräknas från lånet.375 Denna bestämmelse 

371 Se 8 § numera upphävda Centrala studiestödsnämndens föreskrifter (CNFS 1995: 32) 
om nedsättning av årsbeloppet vid återbetalning av studielån, och senare 2 kap. 2 § CSNFS 
2001: 4 i lydelse fram till den 1 juli 2002 (se vidare nedan).
372 Se RÅ 2000 not 12 och RÅ 2002 ref. 17. Det sistnämnda avgörandet gällde dock avskriv-
ning av studieskuld, men väckte samma principiella frågeställning. en skillnad är dock att 
en av de invändningar som minoriteten gjorde i RÅ 2000 not 12 – att en återbäring skulle 
innebära en oreglerad form av ny skuldsättning – inte gör sig gällande i avskrivningsfallet. 
373 Se till det anförda punkt 16 i övergångsbestämmelserna till SsL, införd genom SFS 
2005: 613. 
374 Punkt 8 i övergångsbestämmelserna till SsF, införd genom SFS 2005: 619.
375 Se punkt 7 i övergångsbestämmelserna till SsF, införd genom SFS 2005: 619.
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tycks emellertid syfta på situationen att årsbeloppet fastställts till en tjugondel 
av den kvarstående låneskulden enligt de samtidigt införda nya bestämmel-
serna om i vilka fall detta kan ske (när det saknas uppgifter om låntagarens 
inkomstförhållanden).376

Det är alltså möjligt att de nya bestämmelserna i SsL och SsF inte kan 
hind ra den som är återbetalningsskyldig för studielån att retroaktivt be gära 
likabehandling med i Sverige bosatta personer och återbetalning av för mycket  
inbetalade belopp. CSN har dock utfärdat nya bestämmelser som möjligen 
kan innebära ett sådant hinder. enligt 9 kap. 5 § CSNFS 2001: 4, införd 
genom CSNFS 2005: 11, skall en ansökan från den som är bosatt utomlands 
om att få årsbeloppet beräknat med hänsyn till inkomsten komma in till 
CSN senast den 30 november för att ett årsbelopp skall kunna fastställas den 
1 januari året därpå. Föreskriften bygger alltså på förutsättningen att beräk-
ning av årsbeloppet med hänsyn till inkomsten endast kan komma till stånd 
efter en ansökan, trots att varken lagen, förordningen eller CSN:s egna före-
skrifter innehåller någon sådan förutsättning.377

Den offentligrättsliga regleringen är alltså ganska snårig, och det är oklart 
vilket tillämpningsområde vissa bestämmelser har. I vissa situationer står 
det dock ganska klart att det inte finns några möjligheter till restitution av 
för mycket inbetalda studiestödsavgifter med tillämpning av studiestödsför-
fattningarna. I sådana fall kan det anföras argument både för och emot att 
restitu tion ändå skall kunna ske. Den eg-rättsliga principen om återbetal-
ning av rättsstridigt uttagna avgifter skulle kunna åberopas, eventuellt till-
sammans med en civilrättslig rättsgrund, som condictio indebiti eller obehörig 
vinst.378 Den enskilde kan kvitta sin restitutionsfordran mot senare förfallna 
avgifter. Den grundläggande invändningen mot en sådan argumentation är 
förmodligen att det inte handlar om några rättsstridigt uttagna avgifter, utan 
om avbetalningar på en skuld till staten. Att man fått amortera på en skuld 
i snabbare takt än man egentligen är skyldig att göra, kan aldrig leda till att 
man får rätt att återfå pengarna (och således låna dem igen). en invändning 

376 Bestämmelsen hänvisar till punkt 14 i övergångsbestämmelserna till SsL 1999, se not 
366.
377 Jfr prop. 2004/05: 111 s. 55 f. där förslag från CSN i denna riktning tillbakavisas. 
378 Jfr Kammarrätten i göteborg, 2007-09-26, mål nr 2198-06, där kammarrätten uttalade 
att ett beslut av CSN att inte betala tillbaka ett av misstag inbetalat belopp inte ansågs röra 
något ”ärende om återbetalning av studielån” och därför omfattat av överklagandeförbudet 
i 9 kap. 4 § SsF 1973. Kammarrätten uttalade vidare att det inte fanns någon anledning att 
åsidosätta överklagandeförbudet med hänsyn till art. 6 eMRK, eftersom den enskilde kunde 
väcka talan vid allmän domstol med ett yrkande om att återfå den aktuella inbetalningen.
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mot den invändningen är att studieskulder, med hänsyn till reglerna om 
anpassning till inkomsten och till avskrivningsreglerna, inte på något sätt 
kan likställas med andra skulder.379

2.5.7 Rättsstridiga kommunala stöd till enskilda
Kommunerna har enligt svensk rätt vissa möjligheter att stödja kommunens 
näringsidkare genom direkta ekonomiska bidrag, förmånliga lån eller på annat 
sätt.380 enligt art. 87 (1) eg är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp 
av statliga medel,381 av vilket slag det än är,382 som snedvrider eller hotar att 
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 
oförenligt med den gemensamma marknaden (och därmed otillå tet383) i den 
utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.384 Huvudregeln 
är således att alla sådana stöd är otillåtna, men denna huvudregel är försedd 
med en lång rad undantag, dels i art. 87 (2) och 87 (3) eg, dels i förordningar 
som utfärdats med stöd av art. 87 (3) e. eg.385 De sistnämnda undantagen 

379 Jfr NJA 1997 s. 717. 
380 enligt KL 2: 8 får kommunen genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 
kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får dock lämnas bara om det 
finns synnerliga skäl för det. Som kompetensenligt enligt 2 kap. 8 § KL har t.ex. ansetts stöd 
till taxirörelse, livsmedelshandel eller hotellrörelse när det har ansetts föreligga ett allmänt 
intresse av sådan rörelse, som på grund av kommunens belägenhet eller av andra skäl inte 
ansetts kunna komma till stånd enbart genom privat ekonomiskt risktagande. Se t.ex. RÅ 
1995 ref. 98, Hilborn m.fl., 2001, s. 117 f. m. hänv., Lindquist, 2005, s. 257 f. m. hänv. och 
Warnling-Nerep, 1995, s. 219–225 m. hänv. 
381 Ur eg-rättslig synpunkt omfattar begreppen ”stöd som ges av en medlemsstat” och ”stat-
liga medel” alla former av stöd som kan anses härröra från någon myndighet eller organisation 
som kan betraktas som en del av staten. Detta inkluderar såväl olika typer av offentliga fonder 
som kommuner och landsting, se t.ex. Commission v. France (1985), Aldestam, 2005, s. 224 f. 
m. hänv., Indén, 2005b, s. 430 f. m. hänv., dens., 2008, s. 179 och Lindström/Pettersson, 
1995/96, s. 249.
382 Som ”stöd” enligt artikeln betraktas allehanda åtgärder som ger företag eller grupper av 
företag förmånligare villkor än sina konkurrenter, t.ex. lån till förmånliga räntor, upplåtelse 
av lokaler till förmånliga priser, uppskjuten beskattning m.m., se t.ex. Aldestam, 2005, s. 223 
m. hänv. och Indén, 2008, s. 173–179 m. hänv.
383 Jfr t.ex. Indén, 2008, s. 171 f.
384 ett stöd kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och snedvrida konkurrensen om 
stödet medför en ökad eller bibehållen inhemsk produktion med därav följande minskande 
exportmöjligheter för företag i andra medlemsstater. Även ett blygsamt stöd kan vidare anses 
medföra sådana effekter om sektorn i fråga präglas av stor konkurrens, se t.ex. Italy v. Com-
mission (1991), punkt 27 m. hänv. och Indén, 2008, s. 181 m. hänv. 
385 Se rådets förordning (eg) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 
92 och 93 i Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen på vissa slag av övergri-
pande statligt stöd, egT L 142 14.05.1998 s. 1–4 och kommissionens förordning (eg) nr 
800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
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innebär även att stöden inte behöver anmälas till kommissionen i enlighet 
med fördragets regler (se nedan).386

Av art. 88 (1) och (2) eg framgår att kommissionen fortlöpande granskar 
alla i medlemsstaterna förekommande stödprogram och har rätt att besluta 
att en medlemsstat skall upphäva eller ändra stödåtgärder som den bedömer 
inte är förenliga med den gemensamma marknaden. Om medlemsstaterna 
vill införa nya stöd måste de enligt art. 88 (3) eg i förväg anmäla dessa 
stöd till kommissionen, som prövar om stödåtgärderna är förenliga med den 
gemensamma marknaden. Innan kommissionen fattat ett slutligt beslut med 
anledning av en sådan anmälan får medlemsstaten inte införa det tilltänkta 
stödet.387

Det händer förstås att medlemsstaterna, i strid med sina skyldigheter enligt 
art. 88 (3) eg, inför olika former av stöd utan att anmäla det till kommis-
sionen. När en sådan stödåtgärd kommer till kommissionens kännedom, har 
kommissionen att undersöka frågan och besluta om stödet kan anses förenligt 
med den gemensamma marknaden eller inte.388 Om kommissionen kommer 
fram till att stödet inte kan anses förenligt med den gemensamma marknaden 
skall den besluta att medlemsstaten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att återkräva stödet från mottagaren.389 Kommissionen skall dock inte besluta 
om återkrav om detta skulle stå i strid med en allmän princip i gemenskaps-
rätten.390 Om kommissionen beslutat om återkrav har medlemsstaten en 

med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppun-
dantagsförordning), eUT L 214, 9.8.2008, s. 3–47.Förbudet mot stödåtgärder gäller vidare 
endast om inte annat föreskrivs i eg-fördraget, vilket innebär att vissa typer av stöd som 
regleras på andra ställen i fördraget inte omfattas av förbudet, se t.ex. Aldestam, 2005, s. 222 
m. hänv. 
386 Se bl.a. art 1 i rådets förordning nr 994/98.
387 Det kan möjligen diskuteras om detta framgår otvetydigt av art. 88 (3), men egD ansåg 
tidigt att så var fallet, och denna regel har numera kommit till uttryck på ett klarare sätt i 
art. 3 i den s.k. procedurförordningen (se nedan).
388 Se numera art. 10–13 i rådets förordning (eg) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i eg-fördraget, egT L 83 27.3.1999 s. 1–9 (den 
s.k. procedurförordningen). Med undantag av en nytillskapad möjlighet för kommissionen 
att besluta om interimistiska återkrav (art. 11 (2), se något vidare härom nedan) kodifierar 
bestämmelserna i allt väsentligt tidigare praxis. 
389 Se numera art. 14 procedurförordningen, och beträffande tidigare praxis t.ex. Commission 
v. Germany (1973), punkt 13. Kommissionens beslut är alltså riktad till medlemsstaten och 
innebär att medlemsstaten åläggs att återkräva stödet. Kommissionens beslut har dock inte 
i sig några rättsverkningar gentemot stödmottagaren, utan medlemsstatens skyldighet består 
just i att inleda sådana förfaranden på det nationella planet som resulterar i att stödmottaga-
ren åläggs att återbetala stödet. 
390 Art. 14 (1) andra meningen procedurförordningen. 
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närmast absolut skyldighet att göra allt som står i dess makt för att kräva 
stödet åter från mottagaren.391 Av egD:s praxis framgår att medlemsstaten 
kan bli befriad från denna skyldighet endast om det föreligger ett absolut 
hinder för en korrekt verkställighet av kommissionens beslut.392 Det är härvid 
inte tillräckligt att den nationella rätten gör det helt uteslutet att framställa 
ett anspråk på återbetalning mot stödmottagaren.393 Systemet bygger alltså 
på att sådana hänsyn till stödmottagaren, som i de flesta rättssystem kan 
göra att återbetalning är utesluten i många situationer, skall beaktas av kom-
missionen i samband med att återkravsbeslutet fattas394 och att det – såvitt 
angår förhållandet mellan gemenskapen och medlemsstaten395 – inte finns 
något utrymme att åberopa nationella regler eller principer som kan hindra 
ett återkrav.

Kommissionen har dock ingen kompetens att, annat än genom interimis-
tiska åtgärder, ingripa mot ett stöd genom förbud eller krav på återbetalning 
på den enda grunden att stödet inte har anmälts enligt art. 88 (3).396 ett stöd 
som har utgivits trots att anmälningsskyldigheten inte har iakttagits strider 
dock mot eg-rätten.397 egD har förklarat att art. 88 (3) – till skillnad från 
art. 87 (1)398 – har direkt effekt och att det därför ankommer på de natio-

391 Jfr art. 14 (3) procedurförordningen. 
392 Se t.ex. Commission v. France (2001), punkt 23 m. hänv. och Commission v. Spain (2006), 
punkt 72 m. hänv.
393 Commission v. Spain (2006), punkterna 73–74 m. hänv. Se även Indén, 2008, s. 199–201 
m. hänv.
394 en sådan allmän rättsprincip som i undantagsfall (t.ex. om det gått lång tid mellan ut -
betalningen av stödet och beslutet om återkrav) kan föranleda kommissionen att avstå från att 
besluta om återkrav är principen om skydd för berättigade förväntningar, se t.ex. RSV (1987), 
punkt 17.
395 Frågan är ju inte utan vidare löst härmed på det nationella planet, se vidare nedan. Om 
staten inte verkställer återkravet riskerar den att kommissionen ”hänskjut[er] ärendet direkt 
till domstolen”, vilket innebär att kommissionen kan föra en talan om fördragsbrott utan att 
behöva iaktta det förfarande som föreskrivs i art. 226 och 227 eg (se art. 88 (2) 2 st. eg och 
art. 23 (1) procedurförordningen). en framgångsrik sådan talan kan, om staten ändå inte 
verkställer återkavet, följas av en talan om att staten skall åläggas att betala standardbelopp 
eller vite enligt art. 228 eg (se art. 23 (2) procedurförordningen). 
396 Se t.ex. France v. Commission (1990), punkt 11. Jfr samma avgörande punkterna 15–23 
och art. 11 procedurförordningen. Se även bl.a. FNCE (1991), punkterna 10–16 m. hänv. 
och SFEI (1996), punkterna 41–45 m. hänv.
397 I procedurförordningen betecknas ett sådant stöd som ”olagligt stöd”, se art. 1 f.) proce-
durförordningen. Se även Indén, 2008, s. 196.
398 Det ankommer exklusivt på kommissionen att avgöra om ett stöd är oförenligt med 
den gemensamma marknaden och kommissionen förfogar härvid över ett stort utrymme 
för skönsmässig bedömning, se t.ex. FNCE (1991), punkterna 10–16 m. hänv. Nationell 
domstol och kommissionen kommer alltså alltid att tillämpa olika bestämmelser, men dessa 
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nella domstolarna att se till att bestämmelsen får genomslag på det nationella 
planet genom att underlåta att tillämpa nationella regler som strider mot 
bestämmelsen och genom att medverka till att stöd som har lämnats i strid 
med bestämmelsen blir återbetalat.399 Återbetalningsskyldighet uppkommer 
alltså för den som mottagit ett stöd som beviljats i strid med art. 88 (3) 
eg, och en viss återbetalningsskyldighet kvarstår även om kommissionen 
sedermera kommer fram till att stödet är förenligt med den gemensamma 
marknaden.400

Att ”stöd” enligt art. 87 (1) även kan bestå i hel eller partiell befrielse från 
skatter eller avgifter som annars skulle ha belastat ett företag har länge stått 
klart.401 Detsamma gäller förstås om företagen medges en partiell återbetal-
ning av vissa skatter som de haft att betala.402 För att sådana åtgärder skall 
anses utgöra stöd krävs dock en viss selektivitet. Det står förstås staterna fritt 
att medge samtliga företag utan åtskillnad en viss skattebefrielse eller återbe-
talning, eftersom stödreglerna inte är till för att tvinga medlemsländerna att 
hålla en viss nivå på företagsbeskattningen.403

Verkningarna av ett otillåtet stöd kan alltså undanröjas genom att med-

har det gemensamma rekvisitet ”stöd” och risken för parallella förfaranden och olika bedöm-
ningar är uppenbar. enligt egD kan dock dessa risker motverkas genom att de nationella 
domstolarna utnyttjar sina möjligheter att begära upplysningar av kommissionen och genom 
att de i förekommande fall begär förhandsavgörande från egD (se SFEI (1996), punkterna 
49–51). 
399 Se t.ex. FNCE (1991), punkterna 10–16 m. hänv. samt SFEI (1996), punkterna 39–45 
och 68–69. Som brukligt är förses dock sådana uttalanden med en reservation om att åter-
betalning skall ske ”i enlighet med nationell processrätt” eller liknande (se t.ex. SFEI (1996), 
punkt 68 och i synnerhet FNCE (1991), punkt 12). – De nya möjligheterna för kommissio-
nen att besluta om interimistiska återkrav som införts genom procedurförordningen (art. 11 
(2)) har förmodligen ingen betydelse för nationell domstols skyldighet att besluta om återkrav 
(jfr Transalpine Ölleitung (2006), punkt 35). – Nationell domstol kan enligt egD underlåta 
att besluta om återkrav om ”exceptionella omständigheter” gör att det är olämpligt att besluta 
om återkrav. Tydligen avses härmed att upprätthålla ett visst skydd för stödmottagarens trygg-
hetsintresse. Se SFEI (1996), punkterna 70–71 och SFEI (1996), generaladvokaten, punkter-
na 73–77. enligt generaladvokaten (Jacobs) kan man dock normalt kräva av en ”omdömesgill 
ekonomisk aktör” att uppmärksamma att stödet utgivits i strid med art. 88 (3) eg, varför 
någon berättigad förväntning i normalfallet inte kan antas uppkomma hos en sådan aktör.
400 egD:s tidigare praxis kunde leda till slutsatsen att stödmottagaren var skyldig att återbe-
tala hela det stöd som utgivits innan kommissionen fattat ett positivt beslut. Jfr t.ex. Trans-
alpine Ölleitung (2006), punkterna 41 och 42. Numera tycks egD ha slagit fast att så inte är 
fallet, utan att eg-rätten bara kräver att effekterna av att stödet har betalats ut för tidigt skall 
neutraliseras, se CELF (2008), punkterna 46–55.
401 Se t.ex. Commission v. Germany (1973).
402 Se Adria-Wien (2001), punkterna 38–54.
403 Se t.ex. Indén, 2008, s. 180 m. hänv. Jfr Adria-Wien (2001), punkterna 33–36.
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lemsstaten i efterhand medger alla andra samma skattebefrielse eller åter-
betalning som den i förstone endast medgav vissa företag. För konkurren-
terna måste det därför vara frestande att mena sig kunna grunda ett anspråk 
på skattebefrielse eller återbetalning av skatt på det förhållandet att någon 
annan tidigare, i strid med statsstödsreglerna, medgetts sådan befrielse eller 
återbetalning. Det går dock inte att undanröja verkningarna av en otillåten 
stödåtgärd med mindre än att alla konkurrenter medges samma stöd, var-
för ett sådant anspråk förmodligen skulle kunna betraktas som välgrundat 
endast i mycket speciella situationer, när antalet (potentiella) konkurrenter 
är mycket begränsat.404

Svenska bestämmelser om statliga och kommunala stöd finns i förord-
ningen (1988: 764) om statligt stöd till näringslivet och lagen (1994: 1845) 
om tillämpningen av europeiska gemenskapernas konkurrens- och stats-
stödsregler. Av bestämmelserna framgår bl.a. att statliga myndigheter, kom-
muner och landsting i förväg skall underrätta regeringen om alla former av 
stödåtgärder som kan bli föremål för prövning av kommissionen405 och att 
det som villkor vid statligt stöd till näringslivet skall gälla att stödet får åter-
krävas om kommissionen eller egD har funnit att stödet strider mot art. 87 
eg.406 Om en kommun eller ett landsting har lämnat ett stöd som seder mera 
av kommissionen eller egD befinns strida mot art. 87 eg får regeringen 
upphäva kommunens eller landstingets beslut att lämna stödet.407 För kom-
munerna och landstingen har det dock inte föreskrivits någon skyldighet att 
villkora sina stöd, utan i stället gäller den allmänna rättelsebestämmelsen i 
kommunallagen när ett beslut om stöd har upphävts.408

De svenska bestämmelserna om rättelse av olagliga stödåtgärder tar således  

404 Se närmare Transalpine Ölleitung (2006), punkterna 49–52 m. hänv. och Laboratoires 
Boiron  (2006), punkterna 30–41.
405 22 § förordningen (1988: 764) och 6 § lagen (1994: 1845). Aldestam (2006, s. 37) anser 
att formuleringen ”kan bli föremål för prövning av [kommissionen]” är mindre lyckad mot 
bakgrund av att formuleringen torde avse alla former av stöd som är anmälningspliktiga enligt 
art. 88 (3) eg. 
406 21 § förordningen (1988: 764).
407 7 § 1 st. lagen (1994: 1845). 
408 KL 10: 15. Se 7 § 2 st. lagen (1994: 1845). I propositionen inför ratificeringen av eeS-
avtalet ansågs det inte finnas behov av några särskilda regler för kommunernas del, bl.a. mot 
bakgrund av de begränsade möjligheter dessa enligt KL 2: 8 hade att lämna individuella stöd 
till enskilda näringsidkare. Om en fråga om återbetalning av ett kommunalt stöd undan-
tagsvis skulle aktualiseras fick denna enligt departementschefen lösas ”inom ramen för en 
sedvanlig tillämpning av offentligrättsliga och civilrättsliga regler” (prop. 1991/92: 170, bil. 1, 
s. 157). Inför medlemskapet i eg hänvisades bara till gällande regler, se prop. 1994/95: 48 
s. 13 och s. 19.
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helt sikte på stöd som av kommissionen eller egD befunnits strida mot 
art. 87 eg, och det finns inga regler om stöd som införts i strid med anmäl-
ningsskyldigheten enligt art. 88 (3) eg. Inte heller finns det några regler 
om konkurrenternas ställning i förfarandet eller om dessas initiativrätt eller 
liknande. Sådana frågor måste tydligen lösas inom ramen för det befintliga 
nationella systemet. Det är emellertid inte alldeles enkelt att åstadkomma en 
lösning som harmonierar med eg-rätten.409 Kommunens rättelseplikt enligt 
KL 10: 15 gäller endast när kommunens beslut att bevilja stödet har blivit 
upphävt, och den gäller alltså inte ens i en situation där kommunen endast 
har brutit mot anmälningsskyldigheten.410 Även om KL 10: 15 är tillämp lig, 
är det långt ifrån givet att kommunen har några möjligheter att återkräva 
ett redan utgivet stöd. Om stödet har erhållits som ett led i en privaträttslig 
överenskommelse med kommunen, innebär inte ett upphävande av det kom-
munala beslutet att en sådan överenskommelse automatiskt blir ogiltig.411

Vidare saknas helt regler om konkurrenters möjligheter att påtala olagliga 
stödåtgärder och påkalla att olagliga stöd går åter.412 Konkurrenternas intres-
sen erkänns av de eg-rättsliga reglerna, och det är nog inte alltför långsökt 
att tänka sig att eg-rätten innehåller ett krav på att dessa också skall kunna 
tillvarata sina intressen på det nationella planet.413 Det framstår dock som 
något främmande för svensk rätt att låta en konkurrent angripa ett avtal 
mellan en kommun och en näringsidkare under åberopande av att avtalet 
strider mot eg-rätten. Det finns alltså ett behov av nya konstruktioner i 
svensk rätt, konstruktioner som kan komma till stånd genom lagstiftning eller 

409 Se härom och till det följande även Indén, 2008, s. 203–206 m. hänv.
410 Aldestam har gjort omfattande efterforskningar om i vilken utsträckning kommunerna 
har anmält stöd till regeringen och kommit fram till att antalet anmälningar under perioden 
1/1 1994 – 31/12 2005 sannolikt är noll till antalet (se närmare Aldestam, 2006, s. 55–57; se 
även Indén, 2008, s. 202). Detta trots att det finns flera exempel på kommunala stödåtgärder 
som sedermera blivit föremål för prövning av kommissionen (se Aldestam, 2006, s. 58 f.). 
– Det finns dock en möjlighet att kommunens beslut blir upphävt efter kommunalbesvär i 
förvaltningsdomstol, förutsatt att någon kommunmedlem överklagar och åberopar att beslu-
tet strider mot art. 88 eg.
411 Jfr avsnitt 2.3.2. Se Indén, 2005b, s. 438–441 m. hänv. och Simonsson, 2006, s. 625 f. 
och s. 641 f. m. hänv.
412 Se även Simonsson, 2006, passim, m. hänv. 
413 egD har många gånger hänvisat till att konkurrenternas intresse skall skyddas av natio-
nella domstolar (se t.ex. FNCE (1991), punkt 14 och SFEI (1996), punkt 40) och i proce-
durförordningen betecknas bl.a. konkurrenter som ”intresserade parter” som har rätt att yttra 
sig m.m. i samband med kommissionens handläggning (art. 1 h, 6 och 20 i procedurförord-
ningen). Se även Billing, 1998, passim.
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genom rättspraxis.414 När sådana konstruktioner skapas, behöver man förstås 
ta ställning till hur avtalsrättens regler och de offentligrättsliga reglerna om 
bl.a. statens återkravsskyldighet och upphävande av kommunala stödbeslut 
egentligen förhåller sig till varandra.

2.5.8 Bidrag till fristående skolor
en fristående skola är en skola som drivs i privat regi, och således står utan-
för det kommunala skolväsendet.415 För att skolplikt skall få fullgöras i en 
sådan skola krävs att Statens skolinspektion416 (skolinspektionen) har god-
känt den.417 Skolinspektionen utövar tillsyn över de fristående skolorna, och 
kan återkalla ett godkännande om skolan inte längre uppfyller kraven för 
godkännande och efter påpekande inte avhjälper bristerna.418

en godkänd fristående skola skall i regel av skolinspektionen förklaras 
berättigad till bidrag av elevernas hemkommun.419 ett sådant bidrag skall 
lämnas för varje elev som genomgår utbildning i den och bestämmas ”med 
hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.”420 
Innebörden av dessa uttryck är inte helt klar. Av förarbetena framgår att man 
tänkt sig att de fristående skolorna skulle behandlas mer eller mindre som 
kommunala skolor och ingå i samma resursfördelningssystem som dessa.421 
Det framgår av resonemangen att en styrande föreställning varit att kom-
munerna fördelade resurserna till sina egna skolor med vissa belopp per elev, 
belopp som kunde justeras med hänsyn till särskilda behov hos vissa elever 

414 I HD:s mål ö 1261-08 (beslut om prövningstillstånd 2008-10-27) kommer möjligen 
några – men knappast alla – frågor att besvaras. Se något mer härom i avsnitt 8.1.6.3.
415 Den nedanstående framställningen begränsas till fristående grundskolor. För bl.a. fri-
stående särskolor, specialskolor och gymnasieskolor finns motsvarande bestämmelser i skol-
lagen (1985: 1100), se bl.a. 9 kap. 2, 3, 4 och 8 a–8 c §§ skollagen. 
416 Tidigare Statens skolverk.
417 9 kap. 1 § skollagen. I 9 kap. 2 § skollagen anges vad som krävs för godkännande. 
418 9 kap. 11–12 §§ skollagen. 
419 9 kap. 6 § 1 st. skollagen. Undantag gäller bara, förutom det fall att skolan tar ut olagliga 
avgifter av eleverna, för det fall skolans verksamhet ”skulle innebära påtagliga negativa följder 
för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen”. Härmed avses t.ex. att en fristående 
skola innebär att kommunen blir tvungen att lägga ned en kommunal glesbygdsskola eller 
omvänt att en fristående skola direkt får ersätta en nedlagd kommunal skola och kommunens 
ansträngningar att effektivisera sitt skolväsende således direkt motverkas (prop. 1995/96: 200 
s. 53). 
420 9 kap. 6 § 2 st. skollagen. 
421 Prop. 1995/96: 200 s. 54 och s. 80.
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eller i vissa upptagningsområden.422 För att fullgöra sina skyldigheter enligt 
skollagen skulle kommunerna alltså endast ha att tillämpa samma fördel-
ningsprinciper i fråga om eleverna i de fristående skolorna.

Många kommuner tillämpar dock ett resursfördelningssystem som inte 
gör det alldeles enkelt att fördela pengar till de fristående skolorna efter 
samma grunder som till de kommunala skolorna.423 Den kommunala skol-
budgeten kan till en större eller mindre del förvaltas centralt och fördelas 
till skolorna efter påvisbara behov, t.ex. utbildningssatsningar, större reno-
veringar eller ombyggnader.424 en icke oväsentlig del av den kommunala 
skolbudgeten är också i regel avsedd att täcka direkta kostnader för den cen-
trala skoladministra tionen. Vidare kan skolorna på grund av det varierande 
elevunderlaget ha kostnader för överkapacitet i lokaler och personal, kost-
nader som inte kan ersättas ”för varje elev”.425 De kommunala skolornas 
lokalkostnader varierar ofta kraftigt mellan olika skolor och ersätts bl.a. på 
grund härav ofta fullt ut av kommunen, som ju också har kontroll över vilka 
lokaler skolorna använder.426 en motsvarande direkt kostnadstäckning till de 
fristående skolorna kan dock från kommunens sida befaras leda till att dessa 
etablerar sig i attraktiva och dyra lokaler, eftersom de helt saknar incitament 
att minska sina lokalkostnader. Å andra sidan är det ofta svårt för de friståen-
de skolorna att hyra lokaler på lika gynnsamma villkor som de kommunala 
skolorna.427 Det kan också förekomma, särskilt i små kommuner, att kom-

422 Se prop. 1995/96: 200 s. 54 och s. 80.
423 Se även SOU 1998: 112 s. 14–17 och SOU 1999: 98 s. 23–26.
424 Jfr SOU 1998: 112 s. 27.
425 Möjligheterna för kommunen att från underlaget för friskolornas bidrag avräkna de s.k. 
skolpliktskostnaderna, dvs. kommunens merkostnader på grund av sitt ansvar att bereda skol-
gång åt alla barn i kommunen, följde uttryckligen av de mer schabloniserade regler om bidrag 
som gällde före 1997 (se härom SOU 1995: 109 s. 60 m. hänv.). Redan i prop. 1995/96: 200 
s. 55 antyddes att möjligheterna till sådan avräkning skulle kvarstå. I prop. 2001/02: 35 före-
slogs en uttrycklig bestämmelse med denna innebörd (se prop. 2001: 35 s. 49 f. och s. 73). 
Utbildningsutskottet avstyrkte emellertid den föreslagna bestämmelsen med hänvisning till 
farhågor för att ett sådant avdrag skulle komma att göras generellt och schablonmässigt. 
Sådana kostnader måste enligt utskottet kunna preciseras och redovisas för att avdrag skulle 
få ske (se utbildningsutskottets betänkande 2001/02: UbU7). Jfr Kammarrätten i göteborg 
2007-03-14, mål nr 5785-05.
426 Det är inte direkt ovanligt att kommunen, eller ett av kommunen ägt bolag, äger fastig-
heterna och hyr ut lokalerna till skolan på mer eller mindre marknadsmässiga villkor, se t.ex. 
SOU 1998: 112 s. 19 f. 
427 Kammarrätten i Stockholm fann i ett avgörande 2000 (Kammarrätten i Stockholm 2000-
09-22, mål nr 7757-1999) att Botkyrka kommun brutit mot skollagen genom att basera de 
fristående skolornas bidrag till lokalkostnader på den genomsnittliga lokalkostnaden för de 
kommunala skolorna samtidigt som de sistnämnda fick ersättning för sina faktiska lokalkost-
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munen helt enkelt direkt ersätter alla de faktiska kostnader de kommunala 
skolorna har. Samma problem som beträffande lokalkostnader uppkommer 
då vad gäller samtliga kostnader.428

en öppen fråga är också vad som gäller om de kommunala skolorna över-
skrider de budgeterade kostnadsramarna. Kommunen har inga skyldigheter 
att tvinga skolorna att arbeta in detta underskott, utan kan välja att i sam-
band med budgetarbetet ”skriva av” skolornas underskott. Detta kan ju i 
realiteten påstås innebära att de kommunala skolorna har tillförts mer resur-
ser än vad som varit budgeterat och legat till grund för bidraget till de fristå-
ende skolorna. De sistnämnda skulle därmed kunna framställa efterkrav mot 
kommunen. Å andra sidan är det i många kommuner så att ett överskott i 
förhållande till budget inte får behållas av de kommunala skolorna utan skall 
återföras till den kommunala penningpåsen. I sådana fall skulle kommunen 
i konsekvens med det nämnda synsättet ha rätt att kräva att de fristående 
skolorna återbetalar en del av sitt bidrag.

I åtskilliga frågor finns det alltså utrymme för olika uppfattningar när 
storleken på det kommunala bidraget till en fristående skola skall bestäm-
mas. Om det i ett fall entydigt skulle kunna slås fast att kommunens beräk-
ningsgrunder står eller har stått i strid med skollagen, uppkommer frågan 

nader. Bl.a. med anledning härav och apropå de svårigheter som antytts ovan i huvudtex-
ten, uttalades i prop. 2001/02: 35 s. 50 följande: ”Regeringen konstaterar att bidraget skall 
bestämmas efter samma grunder. Innebörden av detta är att en fristående skola skall kunna 
driva sin verksamhet på likvärdiga villkor med kommunernas skolor, dvs. ersättningen för 
lokalkostnader skall i princip vara varken lägre eller högre än vad kommunen betalar för sina 
egna skol lokaler.” Senare har Kammarrätten i göteborg (2005-04-29, mål 7826-03), med 
tre röster mot två godtagit att Malmö kommun vid tillämpning av den i princip likalydan-
de bestämmelsen om bidrag till fristående gymnasieskolor (9 kap. 8 a § skollagen) beräknar 
lokalbidraget på den genomsnittliga lokalkostnaden för aktuella program i den kommunala 
gymnasieskolan trots att de sistnämnda erhöll full kostnadstäckning (och att deras kostna-
der dessutom enligt klaganden subventionerades genom förmånlig hyressättning av kommu-
nen). Kammarrätten i Sundsvall (2007-01-23, mål nr 1981-05) har däremot inte godtagit att 
öster sunds kommun ersätter de fristående skolorna för lokalkostnader med högst kommu-
nens genomsnittskostnader per elev. I SOU 1998: 112 s.18–24 och SOU 1999: 98 s. 26–37 
finns en redogörelse för olika tänkbara modeller för beräkningen av lokalkostnadsersättning 
till kommunala och fristående skolor. Den slutsats som dras är att det inte går att finna någon 
modell som motsvarar kravet på resurstilldelning efter samma grunder. 
428 Kammarrätten i Sundsvall (2003-09-08, mål nr 2712–02) har underkänt ett system som 
innebar att de kommunala skolorna erhöll full kostnadstäckning medan bidraget till de fri-
stående skolorna beräknades på genomsnittskostnaden per elev för den kommunala skolan. 
Kammarrätten i göteborg (2009-02-25, mål nr 2502–08) har underkänt ett system som 
innebar att bidraget till de fristående skolorna beräknades på de kommunala skolornas fak-
tiska kostnader för tidigare år, uppräknat med ett visst indextal, när klaganden visat att detta 
ett konkret år ledde till underkompensation. 
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vad ett sådant konstaterande kan få för konsekvenser. Om kommunen under 
flera års tid har lämnat för lite bidrag till en eller flera fristående skolor, kan 
kommunen då vara skyldig att retroaktivt kompensera skolorna? Skollagen 
saknar helt regler i den frågan. Det skulle möjligen kunna hävdas att det då 
är det allmänna tioårspreskriptionen och inget annat som kan begränsa sko-
lornas rätt till retroaktivt bidrag. Mot detta kan dock anföras argument om 
att syftet med bidragsreglerna – att eleverna i de fristående skolorna i resurs-
hänseende skall behandlas på samma sätt som elever i de kommunala sko-
lorna – inte befrämjas genom sådan retroaktiv bidragstilldelning. Det är ju 
inte möjligt att retroaktivt förbättra elevernas skolsituation. Den fristående 
skolan kan ha gått med vinst under alla år och ytterligare bidragstilldelning 
skulle enbart innebära att vinsten ökade till gagn för ägarnas plånböcker, 
men inte till gagn för eleverna.

I många kommuner träffar man avtal med de fristående skolorna om 
bidraget storlek eller om grunderna för beräkningen av bidraget.429 Det är 
oklart i vilken mån ett sådant avtal kan påverka kommunens offentligrätts-
liga skyldighet att utge bidrag enligt skollagen. Tidigare har det konstaterats 
att en kommun inte genom avtal torde kunna åstadkomma väsentliga av -
vikelser från tvingande offentligrättsliga regler.430 Men kan kommunen och 
den fristående skolan inom de otydliga ramar som ges av 9 kap. 6 § skol-
lagen åstadkomma en precisering av sina rättigheter och skyldigheter som 
på ett eller annat sätt kan anses rättsligt bindande? Kan det påverka skolans 
möjligheter att genomdriva sin offentligrättsligt grundade rätt till bidrag om 
denna rätt även kommit till uttryck i ett avtal? Kan kommunen försäkra sig 
om att beräkningsgrunderna inte i efterhand förklaras lagstridiga genom ett 
avtal där de fristående skolorna ”godkänner” beräkningsgrunderna?

2.5.9 Allmänt om kommunala avgifter
en iakttagelse som återkommer på flera ställen i den här framställningen 
är att den kommunala verksamheten successivt har förändrats, och blivit 
mer offentligrättslig till sin karaktär.431 Kommunernas möjligheter att ta ut 
avgifter för tjänster och nyttigheter grundades ursprungligen helt på privat-
rätten.432 Möjligheterna att utta avgifter på privaträttslig grund (s.k. privat-
rättsliga avgifter, t.ex. inträde på kommunala simhallar eller museer) kvarstår 

429 Se t.ex. SOU 1998: 112 s. 51. 
430 Se ovan vid not 48. 
431 Se t.ex. avsnitt 4.5 och 5.5.
432 Se t.ex. Kaijser/Riberdahl, 1983, s. 52. 
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förstås i dag.433 I åtskilliga fall kan kommunerna emellertid ta ut avgifter på 
offentligrättslig grund (s.k. offentligrättsliga avgifter), genom att uttaget av 
avgifterna grundas på ensidiga förvaltningsbeslut som fattas av kommunala 
myndigheter. Det är i många fall oklart dels vilka kommunala avgifter som 
skall hänföras till det offentligrättsliga området, dels vilka möjligheter det 
finns att tillämpa privaträttsliga regler även på offentligrättsliga kommunala 
avgifter.

Kommunernas möjligheter att utta såväl privaträttsliga som offentligrätts-
liga avgifter anses falla tillbaka på den allmänna kommunala avgiftsmakten 
(KL 8: 3 b).434 Båda typerna av avgifter måste vidare – i princip – ha stöd 
i en taxa som antagits av kommunfullmäktige,435 och kommunerna måste 
vid alla former av avgiftsuttag respektera de kommunalrättsliga principerna. 
För vissa typer av avgifter gäller dock härutöver ett krav på särskilt stöd i lag. 
Detta gäller dels s.k. tvångsavgifter eller betungande offentligrättsliga avgif-
ter, dels avgifter för tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla sina 
medlemmar.436 Dessa avgifter betecknar man ofta som offentligrättsliga.437 
Till tvångsavgifterna hänför man dels sådana avgifter som utgår för prestatio-
ner som den enskilde är skyldig att utnyttja (t.ex. sophämtningsavgifter eller 
sotningsavgifter),438 dels avgifter som den enskilde är tvungen att betala om 
hon vill utnyttja en viss prestation som enbart tillhandahålls av kommunen 
(t.ex. bygglovsavgifter).439 Avgifter för sådana tjänster som kommunerna är 
skyldiga att tillhandahålla sina medlemmar, men som den enskilde inte är 
skyldig att nyttja, betecknas frivilliga offentligrättsliga avgifter.440 Vanliga 

433 Se t.ex. Bohlin, 1984, s. 25.
434 Se t.ex. prop. 1993/94: 188 s. 79. Innan bestämmelsen infördes i KL ansågs avgiftsmakten 
följa av den allmänna kommunala kompetensen. 
435 Se t.ex. Bohlin, 2003, s. 153 f., Hilborn m.fl., 2001, s. 340, och Lindquist, 2005, s. 108 f. 
Beslut om ”avgifter” av engångskaraktär, som vederlag vid en försäljning eller prissättning av 
tjänster utan större kommunalekonomisk betydelse torde (förutsatt att nämnden getts erfor-
derlig kompetens) kunna fattas av vederbörande nämnd eller efter delegation från nämnden 
av enskilda tjänstemän. Se prop. 1993/94: 188 s. 79 och Lindquist, 2005, s. 108 f. m. hänv. 
Jfr dock Bohlin, 1984, s. 205.
436 Se RF 8: 3, 8: 5 och 8: 9, KL 8: 3 b och prop. 1993/94: 188 s. 79 f.
437 Jfr t.ex. Bohlin, 1984, s. 28 f., dens., 2002, s. 150 f., Madell, 2000, s. 36–39, dens., 2006b 
s. 488f. och Strömberg, 1995a, s. 42.
438 Se MB 15: 8, MB 27: 4 och 3 kap. 6 § lagen (2003: 778) om skydd mot olyckor. Se t.ex. 
prop. 1993/94: 188 s. 79 och Madell, 2006b, s. 489. Se även Bohlin, 1984, s. 23–29 och 
s. 75
439 Se 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987: 10). Se t.ex. prop. 1993/94: 188 s. 79 f. Se även 
Bohlin, 1984, s. 26 f. och s. 77 f. och Kaijser/Riberdahl, 1983, s. 54 f.
440 Se t.ex. Bohlin, 1984, s. 78 f. Kravet på lagstöd för sådana avgifter motiveras med att 
uppgifter som kommunen har ålagts att sköta bör vara avgiftsfria för medborgarna såvida 
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exempel är barnomsorgsavgifter eller avgifter för tjänster enligt socialtjänst-
lagen eller LSS.441

Att en avgift betecknas som offentligrättslig innebär, som sagt, inte att det 
är uteslutet att privaträttsliga regler kan vara tillämpliga. Utrymmet för en 
tillämpning av privaträttsliga regler på kommunala tvångsavgifter anses dock 
vara mycket begränsat.442 När det gäller de frivilliga offentligrättsliga avgif-
terna är rättsläget betydligt mer oklart. Det hävdas ibland att beslut i fråga 
om sådana avgifter utgör myndighetsutövning mot den enskilde.443 Man kan 
dock inte utan vidare ta sådana påståenden till intäkt för att det skulle vara 
uteslutet att tillämpa privaträtten på sådana avgifter. Som tidigare sagts, är 
begreppet myndighetsutövning inte ett särskilt användbart analytiskt verk-
tyg i det här sammanhanget.444

2.5.10 Avgifter för barnomsorg
Kommunerna är skyldiga att bedriva förskoleverksamhet i form av bl.a. för-
skola och familjedaghem för alla barn över ett år som är bosatta i Sverige 
och stadigvarande vistas i kommunen.445 För plats i förskola eller familje-
daghem får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen 
bestämmer.446 Avgifter för barnomsorg är således ett exempel på vad som 
i föregående avsnitt betecknats frivilliga offentligrättsliga avgifter. Att det 
finns utrymme för tillämpning av avtalsrättsliga regler på sådana avgifter har 
klargjorts av HD i ett par avgöranden.

Det första steget i denna rättutveckling togs emellertid av RegR, som i kom-
munalbesvärsmålet RÅ 1982 2: 62 uttalade att en avstängning av ett barn från 
barnomsorgen på grund av att avgifterna inte hade betalats var en civilrättslig 
åtgärd, och att vårdnadshavaren genom att ta platsen i anspråk fick anses 
ha förbundit sig att betala avgift enligt gällande taxa. I NJA 1998 s. 656 (I) 

inte riksdagen för varje särskilt fall har medgett något annat, se prop. 1993/94: 188 s. 80 och 
Kaijser/Riberdahl, 1983, s. 52. Se även Bohlin, 2002, s. 150 f.
441 2 a kap. 10 § skollagen (1985: 1100), 8 kap. socialtjänstlagen (2001: 453) och 18–21 §§ 
lagen (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Se t.ex. Bohlin, 1984, 
s. 78–86 och Madell, 2006 b, s. 489. 
442 Se t.ex. Kaijser/Riberdahl, 1983, s. 54 f. 
443 Se Marcusson, 1989, s. 183 f. Se även Bohlin, 1984, s. 259 f. m. hänv., Bohlin/Vogel, 
1991, s. 6 och Madell, 2006b, s. 489 m. hänv.
444 Jfr avsnitt 2.2.3. Speciella problem kan vidare uppkomma om kommunerna ”klistrar på” 
olika privaträttsliga utfästelser (t.ex. garantier) på sina offentligrättsliga beslut, se närmare 
Madell, 2003c, passim, särskilt s. 495–497 och s. 500–508.
445 Se bl.a. 2 a kap. 1, 2, 6 och 7 §§ skollagen. 
446 2 a kap. 10 § skollagen.
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yrkade en vårdnadshavare återbetalning av barnomsorgsavgifter under åbero-
pande bl.a. av att det mellan parterna förelåg ett ömsesidigt förpliktande avtal 
och att kommunen hade åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet. Frågan om 
det förelåg något ömsesidigt förpliktande avtal mellan parterna avgjordes av 
tingsrätten genom mellandom, vilken överklagades och blev föremål för HD:s 
bedömning. HD ansåg, med hänvisning bl.a. till det nämnda avgörandet av 
RegR, att ianspråktagandet av en barnomsorgsplats innebar att det uppkom 
ett ömsesidigt förpliktande avtalsförhållande mellan parterna och att rätts-
förhållandet även i fråga om vilka krav som kunde ställas på barnomsorgens 
kvalitet hade så pass starka privaträttsliga inslag att det förelåg ett ömsesidigt 
förpliktande avtal.447 I NJA 2008 s. 642 hade barnomsorgspersonalen tagits 
ut i strejk, och kommunen hade därför inte kunnat tillhandahålla någon 
barnomsorg under en tolvdagarsperiod. Vårdnadshavaren vägrade betala den 
del av avgifterna som belöpte på denna period. Kommunen väckte talan om 
dessa avgifter, och hävdade att det inte fanns utrymme för ett avtalsrättsligt 
betraktelsesätt, bl.a. eftersom det offentligrättsliga inslaget i barnomsorgen 
hade förstärkts under de senaste åren och att barnomsorgen var så starkt 
skatte subventionerad att det inte fanns någon överensstämmelse mellan 
avgiften och kommunens prestation.448 HD uttalade att förändringarna i den 
offentligrättsliga regleringen inte kunde anses vara av så ingripande slag att 
den uppfattning om rättsförhållandets principiella karaktär av ett ömsesidigt 
förpliktande avtal som HD gett uttryck för i NJA 1998 s. 656 (I) borde änd-
ras. emellertid måste, enligt HD, vid bestämmandet av innehållet i parternas 
förpliktelser, rättsförhållandets offentligrättsliga prägel beaktas, och de offent-
ligrättsliga inslagen skulle ges utslag i de avseenden där de hade betydelse för 
den förpliktelse som var i fråga. I det aktuella fallet ansågs de offentligrättsliga 
inslagen inte motivera någon jämkning i den grundläggande avtalsrättsliga 
principen att den som inte erhåller en avtalad prestation inte heller var skyldig 
att betala för den. Kommunens talan ogillades därför i sin helhet.

Det är alltså klargjort att avtalsrättsliga regler kan vara tillämpliga på en tvist 
om avgifter för barnomsorg. Samtidigt gäller, enligt vad HD har uttalat i NJA 
1983 s. 680 och NJA 1998 s. 656 (I) att frågor om tilldelande av plats i barn-
omsorg och frågor om taxan för barnomsorgsavgifter faller inom om rådet 
för ”offentlig förvaltning med karaktär av myndighetsutövning” och inte kan 
bli föremål för avtal. Kommunens rätt att ta ut avgifterna får ju inte heller 

447 Tvisten avgjordes härefter av tingsrätt och hovrätt med tillämpning av avtalsrättsliga 
 regler. HD meddelade inte prövningstillstånd. Se härom Madell, 2001, s. 754 f. 
448 Jfr Madell, 1999, s. 54–56 m. hänv., dens., 2000, s. 67 och dens., 2006b, s. 490–494 och 
s. 502 f.
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grundas på avtal, utan måste ha stöd i lag och i den kommunala taxan.449 
Den avtalsrättsliga karaktären hos rättsförhållandet mellan kommunen och 
den avgiftsskyldige blir alltså ganska haltande.450 I NJA 2008 s. 642 tycks 
HD också ha anvisat hur denna situation skall hanteras; det får prövas från 
fall till fall i vilken mån rättsförhållandets offentligrättsliga prägel motiverar 
avsteg från avtalsrättsliga regler och principer.451 Många frågor kvarstår alltså 
att besvara.452 Bl.a. kan man diskutera i vilken mån det skall finnas utrymme 
för tillämpning av konsumenträttsliga regler, direkt eller analogt.453 Sedan det 
öppnats för ett privaträttsligt synsätt kan man också tänka sig att det upp-
kommer frågor om tillämpningen av andra privaträttsliga regler, som ränta, 
preskription, kvittning eller condictio indebiti.

2.5.11 Avgifter för bostad enligt LSS
enligt 7 § och 9 § 9. lagen (1993: 387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade454 har den som omfattas av lagens personkrets (och är i behov 
av insatsen) rätt till bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna.455 Ansvaret för att tillhandahålla sådan bostad 
åvilar den kommun där den enskilde är bosatt.456 Om den enskilde har 
vissa inkomster får skäliga avgifter för bostaden tas ut enligt de grunder som 
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens själv-
kostnader och kommunen skall vid avgiftsuttaget se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.457 enligt förarbetena får 
en sådan avgift endast omfatta den enskildes privata bostad, och inte gemen-

449 Se avsnitt 2.5.9. Se även Madell, 1999, s. 55 f. m. hänv. 
450 Jfr Ds 2008: 55 s. 112 f., Ds 2009: 13 s. 214 f. och Peterson-Björkdahl, 2004/05, s. 252 f. 
451 Jfr Madell, 2006b, s. 497–506.
452 De allmänna domstolarna och Allmänna reklamationsnämnden har sedan 1998 avgjort 
en del tvister om kommunala avgifter med avtalsrättsliga eller konsumenträttsliga resone-
mang, se härom Madell, 2000, s. 68 m. hänv., dens., 2001, s. 736 m. hänv. och dens., 2006b, 
s. 494–498 m. hänv.
453 Jfr prop. 1984/85: 110 s. 141, SOU 2000: 29 s. 354 f. och s. 363, Ds 2008: 55 s. 108–120 
och s. 165–170, Ds 2009: 13 s. 139 och s. 209–216 m. hänv. och Madell, 2001, s. 753 f. I Ds 
2009: 13 föreslås att vissa regler i konsumenttjänstlagen (1985: 716) uttryckligen skall göras 
tillämpliga på förskola, skolbarnomsorg, vissa tjänster enligt LSS och SoL samt kommunal 
renhållning, samtidigt som konsumenttjänstlagen i viss utsträckning skall ändras och anpassas 
härtill. Se närmare Ds 2009: 13 s. 19–50 och s. 216–245.
454 Härefter LSS.
455 Härefter ”LSS-boende”.
456 Se 2 och 16 §§ LSS.
457 19 § LSS.
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samma utrymmen eller personalutrymmen.458 Några andra avgifter än dem 
som är uttryckligen tillåtna får inte tas ut.459

Avgifter för LSS-boende är alltså hänförliga till kategorin frivilliga offent-
ligrättsliga avgifter och kan inte tas ut i vidare mån än vad som är tillåtet 
enligt författningsbemyndigandet och den kommunala taxan. Bestämmel-
serna om hyra i 12 kap. jordabalken (JB) är emellertid enligt sin lydelse ofta 
tillämpliga på ett sådant boende.460 12 kap. JB innehåller bl.a. regler om 
hyressättning och beräkning av skälig hyra enligt det s.k. bruksvärdet som 
förefaller mindre väl förenliga med LSS regler om avgifter.461 Vidare ger 
12 kap. JB tillsammans med hyresförhandlingslagen (1978: 304) möjlighet 
till fastställande av hyrans storlek genom överenskommelse mellan hyresvärd 
och hyresgästförening.

Den som faller utanför LSS personkrets kan ha rätt till hjälp från kommu-
nen i form av särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (2001: 453).462 
Även i sådana fall har kommunen rätt att ta ut vissa närmare angivna avgif-
ter.463 I socialtjänstlagen har dock införts uttryckliga bestämmelser om att 
dessa avgiftsregler inte är tillämpliga om boendet omfattas av reglerna i 
12 kap. JB.464 Några motsvarande regler har inte införts i LSS. Skillnaden 
har inte motiverats särskilt av lagstiftaren.465

I RÅ 2005 ref. 28 hade en kommun tecknat hyresavtal med de boende i ett 
LSS-boende. Hyresavtalet innehöll en förhandlingsklausul och kommunen 
hade träffat överenskommelse med hyresgästföreningen om hyror. överens-
kommelsen innebar bl.a. att kommunen tog ut hyra även för gemensamma 

458 Prop. 1992/93: 159 s. 100. 
459 21 § LSS.
460 Se JB 12: 1. enligt praxis är det vid tillämpningen av JB:s regler avgörande om bostads-
upplåtelsen ingår som ett underordnat moment i vården och/eller servicen eller om den fram-
står som självständig. Se t.ex. RBD 4: 93, RBD 8: 94, RH 1996: 107 och RH 1999: 10. Se 
även prop. 2000/01: 149 s. 25 och Peterson-Björkdahl, 2004/05, s. 257 f. I de flesta fall där 
den enskilde åtminstone disponerar över ett eget rum torde 12 kap. JB vara tillämpligt på 
upplåtelsen. Angående tillämpning av några övriga regler i 12 kap. JB på LSS-boende, se 
Peterson-Björkdahl, 2004/05, passim. 
461 Se bl.a. JB 12:53–55 d.
462 Härefter SoL. Se bl.a. SoL 5: 5 och 5: 7.
463 Se SoL 8 kap.
464 Se SoL 8: 2.
465 Jfr prop. 2000/01: 149 s. 25, 45 och s. 55 och SOU 1999: 33 s. 159, 222 f. och s. 224. I 
förarbetena till LSS sägs att reglerna i många fall möjliggör att boendet organiseras som van-
liga hyresförhållanden, men att boendets rättsliga grund, i form av en rättighet enligt LSS och 
de begränsningarna i avgiftshänseende som finns, innebär vissa rättsliga skillnader gentemot 
vanliga hyresförhållanden, se prop. 1992/93: 159 s. 187.
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utrymmen. Sedan socialnämnden i kommunen fattat ett beslut om hyres-
sättning i enlighet med överenskommelsen överklagades detta beslut genom 
kommunalbesvär. RegR ansåg att ett LSS-boende omfattades av 12 kap. JB, 
och att bl.a. reglerna om beräkning av skälig hyra var tillämpliga. Detta skulle 
i sin tur innebära att reglerna om avgifter i LSS inte var tillämpliga. Den ovan-
nämnda bestämmelsen i SoL 8: 2 hade nämligen, enligt RegR, endast införts 
i klargörande syfte,466 och motsvarande fick anses gälla utan att detta särskilt 
omnämndes när upplåtelsen av bostad ingick som ett led i en insats enligt 
LSS.467 Kommunens hyressättning ansågs därför inte strida mot lag.

JB:s regler om hyra och hyressättning har alltså ansetts kunna ta över avgifts-
reglerna i LSS. Den om är missnöjd med avgifterna för sitt LSS-boende 
skulle i ett sådant fall vara hänvisad till JB:s regelverk och den ordning för 
fastställande av hyrans storlek och krav på återbetalning av oskäligt höga 
hyror som anvisas i JB. Det torde dock kunna uppkomma situationer där 
det inte står alldeles klart att så är fallet. ett hyresavtal kan ju utformas på 
olika sätt, och det kan uppkomma situationer där det inte är klart i vilken 
omfattning argumentationen skall grundas på LSS, på JB eller kanske på 
båda tillsammans.468

2.5.12 Avgifter för vatten och avlopp
enligt lagen (2006: 412) om allmänna vattentjänster469 är kommunerna skyl-
diga att inrätta och driva allmänna va-anläggningar när det behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang.470 en fastighetsägare 
har under vissa förutsättningar rätt att använda en allmän va-anläggning, om 
fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde.471 Om fastig-

466 Det klargörande syftet framgår alltså inte direkt av förarbetena (jfr prop. 2000/01: 149 
s. 55 och SOU 1999: 33, t.ex. s. 72, 223 och s. 224), utan påståendet skall troligen förstås så 
att RegR ansåg att avgiftsreglernas otillämplighet var en direkt följd av JB:s regler om hyres-
sättning och att något särskilt lagstöd härutöver inte var erforderligt. 
467 Jfr Peterson-Björkdahl, 2005/06. s. 151–153. Avgörandet innehåller en del ytterligare 
argumentation som dock, såvitt jag förstår, inte var avgörande för utgången. 
468 Jfr Peterson-Björkdahl, 2005/06, s. 153–156.
469 Härefter AVL. Lagen trädde i kraft den januari 2007 och ersatte lagen (1970: 244) om 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen). AVL bygger i stor utsträckning på va-
lagen (se prop. 2005/06: 78) och torde inte ha medfört någon ändring i de förhållanden som 
redovisas i förevarande avsnitt.
470 Se 6 § AVL. Med ”allmän va-anläggning” avses en anläggning som har till ändamål att 
tillgodose behovet av vattenförsörjning eller avlopp för bostadshus eller annan bebyggelse, om 
kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande över den och den har inrättats för att 
uppfylla kommunens skyldigheter enligt AVL (2 § AVL). 
471 16 § AVL. 
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heten behöver vattentjänster och dessa inte kan tillgodoses bättre på annat 
sätt, blir fastighetsägaren skyldig att betala avgifter i form av anläggningsavgift 
och brukningsavgift.472 För avgifterna gäller en närmare specificerad själv-
kostnadsprincip473 och avgifterna skall fördelas på de avgiftsskyldiga ”enligt 
vad som är skäligt och rättvist”.474 AVL innehåller vissa ytterligare föreskrifter 
för beräkningen av avgifter och överlämnar till kommunen att bestämma den 
närmare beräkningen i en taxa.475 I frågor som inte regleras i taxan kan kom-
munen träffa avtal med fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga.476

Även avgifter för anslutning till och brukande av en allmän va-anläggning 
(härefter ”va-avgifter”) kan alltså hänföras till kategorin offentligrättsliga 
avgifter. eftersom fastighetsägare under vissa angivna förutsättningar är skyl-
diga att erlägga avgifterna förefaller det också som att de skall hänföras till 
kategorin tvångsavgifter. Samtidigt är det alltså möjligt att träffa avtal i alla 
frågor som faller utanför de tvingande reglerna i AVL. en fastighets anslut-
ning till en allmän va-anläggning torde för övrigt regelmässigt föregås av 
ett avtal där parternas skyldigheter enligt AVL och den kommunala taxan 
återges och i förekommande fall specificeras och kompletteras. Inte sällan 
uppkommer frågor om förhållandet mellan avtalsvillkoren och de offent-
ligrättsliga reglerna, särskilt som avtalen kan vara gamla och följda av flera 
ändringar i lagstiftningen eller taxan.477

I NJA 1974 s. 590 ansåg HD att en kommun hade rätt att ta ut en avgift som 
inte hade stöd i avtal, när sådant stöd hade tillkommit genom en efter avtalet 
antagen taxa.478 HD hänvisade bl.a. till att rättsförhållandet mellan parterna 
i ett va-avtal i normalfallen till alldeles övervägande del var av offentligrättslig 
natur och att bruket att upprätta avtal i samband med anslutning av fastig-
heter till allmän va-anläggning i regel inte medförde att avtalen skulle till-
mätas någon självständig rättslig betydelse. I NJA 1981 s. 837 ansåg HD att 
en kommun hade rätt att ta ut va-avgift på offentligrättslig grund trots att en 

472 Se 24, 25 och 29 §§ AVL. Avgiftsskyldigheten uppkommer alltså när fastigheten ”borde” 
anslutas till anläggningen. Med stöd av AVL kan en fastighet dock inte tvångsanslutas till 
anläggningen. Så kan emellertid ske med stöd av miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, se 
prop. 2005/06: 78 s. 80 f.
473 Se 30 § AVL.
474 31 § AVL. Bestämmelsernas äldre motsvarigheter har tillämpats i ett stort antal rättsfall i 
både RegR (kommunalbesvär) och HD (va-tvister). Den närmare innebörden av bestämmel-
serna utvecklas inte här. Se härom t.ex. Lindquist, 2005, s. 124–132 m. hänv. 
475 32–34 §§ AVL. 
476 38 § AVL.
477 Jfr, ang. rättsförhållandets ”karaktär”, Staedler, 1980, s. 126 och dens., 1984, s. 136. 
478 Se även Staedler, 1980, s. 127 f. m. hänv. 
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strikt tillämpning av va-lagen skulle leda till att kommunen måste tillförsäkra 
sig avgiften genom avtal.479 I NJA 1994 s. 359 blev ett avtal från 1954480om 
”befrielse för all framtid” från vissa va-avgifter föremål för jämkning enligt 
36 § avtalslagen. HD hänvisade till att den senare tillkomna va-lagstiftningen 
innebar att avtal om avgifter i strid med taxan i huvudsak var förbjudna och 
att skillnaden mellan avgiftsfrihet och avgiftsskyldighet med tiden blivit allt 
större.

AVL, och lagens föregångare, innehåller inga regler om återbetalning av för 
mycket uttagna avgifter.481 HD ansåg dock i NJA 1988 s. 457 att det följde av 
vedertagna civilrättsliga och offentligrättsliga grundsatser att återbetalnings-
skyldighet skulle uppkomma när huvudmannen uttagit avgifter som klart 
överstigit vad som fick tas ut.482 HD ansåg också att ränta skulle utgå.483

2.6 Sammanfattning och slutsatser
2.6.1 Några sammanfattande kommentarer
Av genomgången i kapitlet har det förhoppningsvis framgått att anspråk 
i gråzonen inte är något som kan uppkomma bara i sällsynta undantags-
fall. Det existerar inte någon övergripande ”metanorm” i svensk rätt som 
generellt utesluter tillämpningen av privaträttsliga regler, principer eller 
rättsinstitut på primärt offentligrättsliga tvistefrågor. Frågan om privaträt-
tens tillämplighet måste prövas från fall till fall, med beaktande bl.a. av hur 
heltäckande det offentligrättsliga regelverket är (och är avsett att vara), om 
en strikt tillämpning av det offentligrättsliga regelverket står i överensstäm-
melse med eg-rätten och kanske också om en sådan tillämpning leder till 

479 Kommunen hade upprättat förbindelsepunkter för va-anläggningen medan fastigheterna 
var i kommunens ägo och de nya ägarna debiterades anslutningsavgift i samband med att 
fastig heterna överläts, ibland flera år senare. en strikt tillämpning av va-lagen i den situatio-
nen skulle innebära att kommunen hade blivit skyldig att erlägga anslutningsavgift till sig 
själv, och vid den senare överlåtelsen varit hänvisad att tillgodogöra sig avgiften på privaträtts-
lig grund (se den skiljaktiga meningen). 
480 Före tillkomsten av 1955 års va-lag tycks rättsförhållandet mellan fastighetsägare och 
huvudman för va-anläggning ha ansetts som övervägande privaträttsligt, se t.ex. Staedler, 
1980, s. 127 m. hänv. 
481 Däremot finns en regel om återbetalning av anläggningsavgift i en särskild situation, se 
49 § AVL.
482 Se även avsnitt 2.3.3. Se även NJA 1988 s. 555 och RH 1989: 8. Återbetalningsskyldighe-
ten kan bortfalla om huvudmannen använder överuttaget till investeringar i va-anläggningen 
och på så sätt ser till att vad som uttagits för mycket kommer avgiftskollektivet till godo, se 
närmare NJA 1988 s. 457 och NJA 1994 s. 10. 
483 Se även avsnitt 2.3.6.
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rimliga resultat. Så länge frågan är öppen är det möjligt att argumentera för 
privaträttens tillämplighet, och således för ett anspråk i gråzonen.

Utrymmet för en sådan argumentation tycks generellt vara större i tvis-
ter med kommunerna än i tvister med staten. Det är ganska vanligt att de 
offentligrättsliga regler som gäller för den kommunala verksamheten lämnar 
vissa frågor obesvarade, och ibland tycks det närmast vara förutsatt att dessa 
frågor skall regleras i privaträttslig ordning. De statliga myndigheterna har 
att tillämpa regelverk som är jämförelsevis mer heltäckande, och det finns 
ofta (men inte alltid) visst fog för att hävda att anspråk som inte erkänns 
av dessa regelverk inte skall kunna genomdrivas överhuvudtaget. en sådan 
argumentation utmanas dock ofta av eg-rätten. När enskilda kan åberopa 
allmänt hållna ”eg-rättigheter” som ger dem rätt till t.ex. återbetalning av 
avgifter eller ersättning för sjukvård, är det inte godtagbart att hänvisa till 
att dessa ”eg-rättigheter” inte erkänns i de offentligrättsliga reglerna. De 
eg-rättsliga anspråken skall kunna genomdrivas på det nationella planet. 
Om den nationella rättsordningen hindrar ett sådant genomdrivande måste 
den åsidosättas eller modifieras – t.ex. genom att privaträttsliga regler görs 
tillämpliga, trots att de inte hade varit tillämpliga om eg-rätten inte hade 
varit relevant.

Den osäkerhet som är förknippad med många (andra) privaträttsliga  regler 
gör att det kan vara frestande att falla tillbaka på ett skadeståndskrav så snart 
den offentliga rätten inte tillförsäkrar den enskilde fullständig kompensation 
(inklusive ränta) för t.ex. ett felaktigt avgiftsuttag eller en felaktigt vägrad 
ersättning. Skadeståndsrättens potentiella funktion som ett allmänt ”skydds-
nät”, som kan fånga upp alla anspråk som faller igenom den offentligrättsliga 
regleringen, har accentuerats under de senaste åren. Detta beror dels på att 
de mekanismer som ursprungligen infördes för att motverka att skadeståndet 
användes som ett rättsmedel mot administrativa beslut har avskaffats eller 
urholkats genom praxis, dels på den rätt till skadestånd som följer av eg-
rätten och eMRK. en framgångsrik skadeståndstalan förutsätter visserligen 
mer än enbart ett ”enkelt” rättsstridigt agerande från någon myndighet, men 
i åtskilliga fall tycks det ändå vara möjligt att genom en sådan talan åstad-
komma ett resultat som visat sig omöjligt att åstadkomma med hjälp av 
(enbart) den offentliga rätten.

Det nyss sagda kan utgöra ett argument för en liberal inställning till 
tillämp ningen av andra privaträttsliga regler och principer på primärt offent-
ligrättsliga tvistefrågor. Det kan ju inte vara meningen att en skadeståndstalan 
skall fungera som det ordinära rättmedlet, som regelmässigt måste anlitas av 
den enskilde för att hon skall tillerkännas vad hon ”rent materiellt” har rätt 
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till. Om den enskilde har möjlighet att genomdriva sina rättigheter på ”ordi-
när” väg, genom en samtidig tillämpning av offentligrättsliga regler och t.ex. 
condictio indebiti och räntebestämmelser, saknar hon incitament att väcka en 
skadeståndstalan. Om det dessutom redan från början står klart att en sådan 
samtidig tillämpning är möjlig i den aktuella situationen, minskar hennes 
möjligheter till framgång med en skadeståndstalan som väcks innan hon har 
försökt att tillvarata sina rättigheter på ”ordinär” väg. Skadeståndet skulle 
därigenom kunna reserveras för de situationer där de offentliga myndighe-
terna (och domstolarna) verkligen har gjort sig skyldiga till ett rättsstridigt 
agerande och inte enbart stått maktlösa inför ett offentligrättsligt regelverk 
som uppfattas som heltäckande.

2.6.2 Avslutande anmärkningar
Syftet med det här kapitlet har inte varit att tala om vad som gäller ”rent 
materiellt” i fråga om de anspråk i gråzonen som har behandlats. Jag har 
också medvetet undvikit att försöka lösa de problem som beskrivits. Avhand-
lingens syfte är ju inte att lösa dessa problem, utan (bland annat) att utreda 
vilka möjligheter domstolarna har att auktoritativt bestämma hur proble-
men skall lösas. Att domstolar har sista ordet i fråga om rättsliga problem är 
önskvärt av många anledningar. I åtskilliga fall är det dessutom så att dom-
stolar, om vi vill uppfylla våra europarättsliga åtaganden, måste ha sista ordet. 
Dessa två påståenden skall underbyggas i nästa kapitel.
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Kapitel 3 Varför domstolsprövning?

3.1 Inledning
Avhandlingens syfte är bl.a. att undersöka i vilken mån det är möjligt att 
inom ramen för ”gällande rätt” tillgodose intresset av domstolsprövning av 
anspråk i gråzonen. Föregående kapitel behandlade några anspråk i grå zonen. 
Det här kapitlet behandlar intresset av domstolsprövning i allmänhet. Kapit-
let syftar till att underbygga en av avhandlingens utgångspunkter, nämligen 
att (bl.a.) anspråk i gråzonen borde kunna bli föremål för prövning av en 
domstol. Denna utgångspunkt finner stöd dels i en västerländsk idétradition 
som det svenska rättssystemet i åtminstone någon mening ansluter till, dels 
(och givetvis i starkt sammanhang med denna idétradition) i det krav på 
domstolsprövning som följer av eMRK och eg-rätten, och därmed utgör 
”gällande rätt” i Sverige.

Kapitlet inleds med en ganska rudimentär diskussion om domstolarnas 
roll i den moderna demokratiska rättsstaten.1 I samband härmed görs några 
anmärkningar om den sakligt sett närliggande frågan om civilprocessens och 
förvaltningsprocessens funktioner. Huvuddelen av kapitlet består av den 
efterföljande redogörelsen för de krav på domstolsprövning som följer av 
art. 6 (1) eMRK och av eg-rätten.2

3.2  Något om domstolarnas roll i den demokratiska 
rättsstaten

3.2.1  Rättsstaten och domstolarna som skydd mot godtycklig 
maktutövning

Idéerna om rättsstaten,3 och de upplysningstankar på vilka de bygger, är 
betydligt äldre än demokratin i betydelse folksuveränitet och majoritetsstyre. 
Idéerna bygger alltså ursprungligen på att staten styrs av personer som inte 

1 Avsnittet är med nödvändighet ganska allmänt hållet, eftersom en mer konkretiserad dis-
kussion hade behövt vara minst tio gånger så lång. 
2 Även regeringsformens bestämmelser om domstolsprövning behandlas, men det avsnittet 
är av naturliga skäl ganska kort. 
3 Begreppet härrör från tyskans Rechtsstaat. Inom den anglosaxiska rättstraditionen talar 
man i stället om rule of law, som delvis, men inte helt, innefattar motsvarande idéer. Se tex. 
Thelin, 2001, s. 11 f. Se även Tuori, 2008, s. 451–455 m. hänv.
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är ansvariga inför folket och inte heller kan fråntas sin makt på något annat 
sätt än genom en revolution. eftersom absolut makt kan urarta till godtycke 
och tyranni, måste makten över staten förses med ramar och begränsningar.  
Rättsstaten åstadkommer detta på flera olika sätt; genom maktdelning, 
genom rättssäkerhet och genom skydd för grundläggande rättigheter.4

I rättsstaten skall domstolarna vara självständiga under lagarna, och konti-
nuerligt kontrollera att lagstiftaren och exekutiven håller sig inom de gränser 
som uppdras i konstitutionen. Det kan möjligen diskuteras om domstolarna 
därför måste betraktas som en självständig statsmakt,5 men poängen är att de i 
vart fall måste fungera som en kontrollmakt. I viss mån som en följd härav har 
domstolarna i rättsstaten också till uppgift att värna om den enskildes rätts-
säkerhet. Traditionellt betyder rättssäkerhet detsamma som förutsebarhet, dvs. 
att medborgarna skall kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt age-
rande och att den statliga maktutövningen inte får utövas på ett överraskande 
sätt. Domstolarna har därför att säkerställa att maktutövningen i varje enskilt 
fall finner stöd i lagen (som i sin tur måste ha stöd i konstitutionen).6

Till rättsstatsbegreppet brukar man numera också räkna någon form av 
skydd för grundläggande medborgerliga rättigheter, dvs. regler som förbju-
der viss statlig maktutövning även om den utövas förutsebart och ges stöd 
i lag. Vilka rättigheter som närmare bestämt skall skyddas och hur dessa 
rättig heter identifieras – efter naturrättsliga föreställningar om vissa okränk-
bara rättigheter eller genom hänvisning till positivrättsliga dokument (eller 
någon kombination härav) – kan variera.7 Domstolarnas uppgift i en rätts-
stat brukar i vart fall anses vara att skydda sådana rättigheter mot inskränk-
ningar både från den lagstiftande och den verkställande makten.8

De klassiska rättsstatsidéerna tilldelar alltså domstolarna en viktig roll som 
medborgarens värn mot överheten. Bilden kan dock ifrågasättas, och har 
ifrågasatts, på flera grunder. Den mest grundläggande invändningen är att de 
moderna västerländska demokratierna inte längre håller sig med några över-
heter som medborgarna behöver skyddas mot. Såväl lagstiftaren som exeku-
tiven kan numera härleda sin makt till ett folkligt mandat och de har ett 
demokratiskt ansvar. Domstolarna behövs därmed inte för att skydda folket 

4 Jfr t.ex. Algotsson, 1993, s. 17, Holmström, 1998, s. 23–27 m. hänv. och O. Petersson, 
2005, s. 13–24 m. hänv.
5 Jfr avsnitt 3.2.3 om skillnaden mellan domstolarnas roll i den klassiska maktdelningsläran 
och den modifierade variant som hävdas av mer nutida maktdelningsförespråkare. 
6 Se t.ex. Hermansson, 1999, s. 11. 
7 Jfr t.ex. Strömholm, 1985, s. 23–28.
8 Se t.ex. Algotsson, 1993, s. 13 f. och Cappelletti, 1989, s. 117–120.
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mot makten, eftersom makten ligger i folkets händer. en nästan lika grund-
läggande invändning är att domstolarna inte kan försvara rättssäkerheten 
eller skydda grundläggande rättigheter utan att samtidigt träffa normativa 
val som grundar sig i värderingar av olika slag. Domstolarna kommer där-
med att skapa rätt, och utgör därför politiska makthavare utan demokratiskt 
mandat eller demokratiskt ansvar. Mot dessa invändningar kan man i sin tur 
invända, och slutsatsen blir närmast att det inte finns någon enkel formel för 
domstolarnas roll i den demokratiska rättsstaten. Detta skall något illustreras 
i de följande avsnitten.

3.2.2 Rättsstat och folksuveränitet
Begreppet demokrati förknippas ofta med folksuveränitet, dvs. att all makt 
skall ligga i folkets händer.9 Med folket avses då vanligen (mer eller mind-
re uttalat) majoriteten av folket.10 Den grundläggande principen är att 
varje vuxen individ är utrustad med en röst, och att röstflertalet skall vara 
avgörande vid allt demokratiskt beslutsfattande. I praktiken är demokratin 
(oftast) representativ; folket väljer sina representanter vid allmänna val. De 
som lyckas  uppbringa stöd från en majoritet av folket får förtroendet att fatta 
beslut under en begränsad period, och får ansvara för sin maktutövning vid 
nästa val.

Den lagstiftande och den verkställande11 (härefter den politiska) mak-
tens legitimitet bygger alltså på att den härleds ur folkviljan. Någon sådan 
legitimitet kan domstolar inte åberopa. enligt rättsstatens principer är det 
tvärtom viktigt att domstolarna är oberoende av den politiska makten, och 
det kan även påstås vara viktigt att de är oberoende av hur den allmänna 
opinionens vindar blåser. Domare skall därför i princip vara oavsättliga, eller 
åtminstone tillsatta på långa ämbetsperioder, och de skall inte ansvara för 
sin ämbetsutövning inför folket eller inför den av folket tillsatta politiska 
makten. Om demokrati förstås som synonymt med folksuveränitet utgör 
domstolarna alltså en direkt odemokratisk företeelse, en kvarleva från äldre 

9 Man kan kalla ett sådant demokratibegrepp för formellt, medan ett demokratibegrepp som 
även inkluderar (bl.a.) vissa rättsstatsidéer kan kallas för materiellt. Det existerar också mer 
elaborerade distinktioner mellan olika demokratibegrepp. Se närmare t.ex. Bull, 1999/00, 
s. 798 f., Holmström, 1998, s. 55–57 m. hänv., Jonsson, 2005, s. 161–164 m. hänv., Nerge-
lius, 1996a, bl.a. s. 111–113 m. hänv., dens., 2001, bl.a. s. 195 f., Nordquist, 2001, s. 54–66, 
Peczenik, 1999, s. 114–116 m. hänv. och Strömholm, 1985, s. 16–19.
10 Se t.ex. Algotsson, 1993, s. 17. 
11 Den verkställande makten kan antingen ha en indirekt demokratisk legitimitet, genom 
att den utses av det folkvalda parlamentet, eller en direkt sådan genom att den väljs direkt av 
folket, se t.ex. Holmström, 1998, s. 61 f.
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tider som – om de alls skall få existera – bör begränsas så mycket som möj-
ligt i sin maktutövning, och alltid vara lyhörda för och följsamma mot den 
politiska maktens önskemål.12

Mot det nyss sagda kan man invända på flera sätt. För det första är det 
inte oproblematiskt att påstå att den politiska makten härleds ur folkfler-
talets vilja. Folket har inga möjligheter att skaffa sig fullständig information 
om dem som kandiderar för att bli deras representanter, och definitivt inga 
möjligheter att låta sina uppfattningar om varje enskild politisk sakfråga vara 
styrande för sitt agerande på valdagen. Inte heller har folket några praktiska 
möjligheter att granska de styrandes maktutövning i alla enskildheter. Det är 
alltså – och måste vara i stater av mer än obetydlig storlek – ett ofullständigt 
informerat ”folk” som har att ge sitt förtroende till och utkräva ansvar av 
de styrande. I dagens demokratier är statens uppgifter vidare så stora och så 
mångfacetterade att de folkvalda inte har några möjligheter att besluta i alla 
enskildheter. Makten måste delegeras till myndigheter och till enskilda tjäns-
temän som inte har något direkt demokratiskt mandat eller ansvar. Kopp-
lingen mellan ”folkviljan” och maktens konkreta utövande blir därför många 
gånger svag eller rent av obefintlig. Folksuveränitetens princip kan förverkli-
gas mer eller mindre väl, men den kan aldrig förverkligas fullständigt.13

För det andra måste vissa grundläggande principer upprätthållas även mot 
folkflertalets omedelbara vilja, för att folksuveräniteten skall ha en chans att 
överleva på längre sikt. Vissa regler är ju avsedda att utgöra spelregler för 
demokratin, som valsystemet, beslutsfattandets former, granskningsmöjlig-
heter för oppositionen och lokal självstyrelse i olika varianter. Till sådana 
spelregler kan man också räkna vissa av de grundläggande medborgerliga 
rättig heterna, t.ex. yttrandefrihet, mötesfrihet och fri opinionsbildning. 
Sådana regler är avsedda att förbättra folksuveränitetens funktion, och den 
som för tillfället råkar ha folkmajoriteten bakom sig kan inte inskränka dem 
utan att inskränka möjligheterna för folksuveränitetens princip att förverk-
ligas i framtiden.14

För det tredje är det inte många som påstår att folkflertalets mening i sig 
är en tillräcklig legitimitetsgrund för alla typer av beslut. Majoriteten har 
inte rätt att förtrycka minoriteten, åtminstone inte på ett alltför tyranniskt 
vis. Det brukar därför anses viktigt att den enskilde medborgaren kan åbe-

12 Jfr t.ex. Holmström, 1998, s. 61 m. hänv. och Nergelius. 1996a, s. 120 f. m. hänv. 
13 Jfr t.ex. Bull, 2000/01, s. 30 f. m. hänv., Cappelletti, 1989, bl.a. s. 16–18 och Jonsson, 
2005, s. 140.
14 Se t.ex. Hermansson, 1999, s. 16 f. och s. 22 f., Holmström, 1998, s. 64–68, dens., 1999, 
s. 139 och Nergelius, 1996a, s. 121–129 m. hänv. och s. 134–137 m. hänv. 
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ropa vissa grundläggande rättigheter även gentemot folkflertalets uttryckliga 
vilja. Majoriteten är inte automatiskt god bara för att den är en majoritet. 
Denna invändning får ökad tyngd ju mer pluralistiskt ett samhälle är, dvs. 
ju mer det präglas av diversitet i fråga om grundläggande värderingar och 
preferenser.15

Bl.a. på grund av dessa invändningar är det ganska sällsynt med föresprå-
kare för en helt otyglad folksuveränitetsprincip. Rättsstatens värden anses 
viktiga även i en demokrati, och demokratin är i vissa avseenden t.o.m. bero-
ende av rättsstaten (men det omvända gäller alltså inte).16 Någon måste 
övervaka att demokratins grundläggande spelregler efterföljs, och någon 
måste också bevaka att den enskildes grundläggande rättigheter respekteras 
av den politiska makten. Det är dock inte självklart att dessa funktioner 
skall utövas av just domstolar, men eftersom de bör ankomma på institutio-
ner som står självständiga från den politiska makten och har befogenheter 
att auktoritativt avgöra förekommande tvistefrågor ligger ju domstolarna 
nära till hands.17 ett ytterligare argument är att själva domstolsprocessen är 
demokratisk i den meningen att alla berörda har möjlighet att komma till 
tals. Domstolsprocessen innebär därmed en möjlighet även för den som inte 
har några möjligheter att få sina intressen beaktade i den politiska processen 
att göra sin röst hörd och komma till sin rätt.18 På det sättet kan domsto-
larna betraktas som ett värdefullt inslag i en demokrati som erkänner fler 
värden än majoritetsprincipen.

Av det som sagts hittills framgår dock att det är fullt möjligt att demo-
kratins och rättsstatens värden kan komma i konflikt med varandra. Om 
domstolarna skall fylla sådana funktioner som nyss nämnts innebär det ju 
att de ständigt löper risken att komma i konflikt med den politiska makten, 
och denna konfliktrisk är faktiskt närvarande även i det rent vardagliga til-
lämpandet av den vanliga lagstiftningen. Detta beror inte minst på att en 
domstol inte kan vare sig bevaka demokratins principer, värna grundläg-
gande rättigheter eller tillämpa helt ”alldagliga” lagbestämmelser utan att i 
någon mening vara kreativ och därmed skapa rätt.

15 Jfr t.ex. Bull, 1999/00, s. 800, Holmström, 1998, s. 64, dens., 1999, s. 138, Nergelius, 
1996a, s. 130–133 m. hänv. och s. 139–142 m. hänv. och Strömholm, 1985, s. 20 f. och 
s. 35. 
16 Jfr t.ex. Algotsson, 1993, s. 17, Hermansson, 1999, s. 12 f., O. Petersson, 2005, s. 30–32 
och Strömholm, 1985, s. 44 f.
17 Jfr t.ex. Nergelius, 1996a, s. 151–153 m. hänv. 
18 Se t.ex. Bull, 2000/01, s. 35–39 m. hänv.
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3.2.3 Rättsskapande i domstolarna
enligt de klassiska maktdelningslärorna skulle domstolarna vara helt åtskil-
da från den lagstiftande och den verkställande makten. För att uppnå detta 
skulle domstolarnas roll inskränka sig till en mekanisk tillämpning av lagen 
på det givna fallet, och det gavs inget utrymme för värderingar eller krea-
tivitet vid rättstillämpningen. Inte heller skulle det finnas något utrymme 
för lagprövning eller för domstolsprövning av förvaltningsbeslut.19 Den 
som i dag förespråkar maktdelning har knappast denna blygsamma roll för 
ögonen,  utan menar snarare att det är viktigt att domstolarna har möjlighet 
att självständigt värna rättssäkerheten och de grundläggande rättigheterna 
mot såväl den lagstiftande som den verkställande makten. För att domsto-
larna skall kunna ha denna roll krävs det att de har möjlighet att vara kreativa 
och skapa rätt.

Att domstolarna har en sådan möjlighet är egentligen en förutsättning 
för att de överhuvudtaget skall kunna skipa rätt, dvs. tillämpa rättsregler på 
enskilda fall. ett helt okontroversiellt påstående är ju att verkligheten är en 
ganska komplex företeelse, och att friktionen mellan människor i samhäl-
let producerar tvistefrågor som inte i alla sina detaljer kan förutses av en 
aldrig så fantasifull lagstiftare. Lagstiftaren (och andra politiska normgivare) 
kan aldrig göra mer än att utfärda mer eller mindre generellt utformade 
bestämmelser som täcker vissa delar av samhällslivet.20 Domstolarna har vid 
rättstillämp ningen att (enkelt uttryckt) antingen tolka sådana bestämmelser 
så att de blir ”operativa” i det konkreta fallet eller att konstatera att bestäm-
melser helt saknas och därefter besvara frågan om vad som i så fall skall gälla. 
Domaren får aldrig vägra att döma, hur oklar eller ofullständig regelmassan 
än ter sig.

Vare sig domstolen tolkar regler som lagstiftaren utfärdat eller konstruerar 
helt nya regler handlar det i någon mening om att skapa rätt för att kunna 
avgöra det individuella fallet. eftersom förutsebarhet är ett grundläggande 
rättsstatligt värde, är det vidare av vikt att domstolarna tar hänsyn till denna 
”nya” rätt – särskilt om den har producerats av den högsta instansen – nästa 
gång liknande fall avgörs, och inte låter rättstillämpningen spreta åt alla möj-
liga håll. Domstolarna kommer alltså att, i likhet med lagstiftaren, producera 

19 Sådana läror tycks ha utgjort en reaktion mot ett tidigare system där domstolarna använde 
sig av mycket anpassningsbara naturrättsliga föreställningar för att underkänna alla reformer 
som inte föll dem på läppen. Se närmare t.ex. Cappelletti, 1989, s. 124–126, 137 f., 153 f. och 
s. 190–198 och Holmström, 1998, s. 28 f. m. hänv.
20 Se t.ex. Cappelletti, 1989, bl.a. s. 3–16.
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generellt tillämpliga regler med anspråk på att normera framtida fall. Dom-
stolarna blir lagstiftare utan demokratiskt mandat.21

Detta problem framstår dock som mindre akut om man betänker att det 
finns tydliga skillnader mellan domstolarnas och lagstiftarens rättsskapande.22 
Domstolarna skapar rätt i brist på konkreta anvisningar från lagstiftarens sida, 
medan lagstiftaren mycket väl kan skapa rätt trots att domstolarna redan har 
skapat motstridiga regler. ”Makten över rätten” ligger hela tiden (inom vissa 
gränser) i lagstiftarens hand, och domstolarna kan utöva denna makt endast 
så länge lagstiftaren tolererar det. Lagstiftaren har hela tiden möjlighet att för-
vandla prejudikaten till makulatur genom ny lagstiftning, medan det omvän-
da är helt uteslutet.23 Vidare bör domstolarna givetvis inte skapa rätt på ”rent 
politiska” bevekelsegrunder om de har möjlighet att använda mer ”juridiska” 
verktyg, som hänsyn till förutsebarhet och koherens etc.24 Domstolarnas 
rättsskapande är också begränsat till konkreta rättstillämp ningssituationer, 
vilket gör det svårt för dem att driva ett eget politiskt ”reformprogram”, om 
de nu skulle vilja det.25

3.2.4 Lagprövning
Den som vill se ett demokratiskt problem i domstolarnas rättsskapande kan 
hämta starka argument i den situationen att detta rättsskapande sker i sam-
band med lagprövning, dvs. när en lag26 prövas mot bestämmelser i konstitu-
tionen eller andra överordnade normer. Om lagen underkänns i ett sådant 
fall går ju domstolarna direkt mot folkviljan som den manifesterats i lagens 
bestämmelser. Invändningen att en konstitutionell kontroll behövs både för 
att värna om demokratin och för att skydda enskilda mot majoritetsförtryck 
förlorar något i styrka om man tar hänsyn till att konstitutionella regler 
– och särskilt regler om grundläggande rättigheter – ofta är utformade på 
ett mycket vagt sätt som ger stort utrymme för tolkning. Förutsatt att lag-

21 Se t.ex. Bull, 1999/00, s. 802–807 m. hänv., Holmström, 1998, s. 41–51 m. hänv. och 
Cappelletti, 1989, s. 40–43. 
22 Ang. rättsskapande genom lagprövning, se nästa avsnitt. 
23 Bortsett från lagprövningsfall, vilket som sagt utvecklas i nästa avsnitt. 
24 Jfr avsnitt 1.3. 
25 Se t.ex. Bull, 1999/00, s. 805 f. och Cappelletti, 1989, bl.a. s. 30–35 och s. 43–46. Se även 
Strömholm, 1985, s. 31.
26 Det är egentligen bara när just en lag underkänns med hänvisning till normer av högre 
valör som ett demokratiskt problem uppkommer. Om författningar av lägre dignitet under-
känns med hänvisning till att de strider mot lag eller till att de rör ett ämne som enligt grund-
lagen skall regleras genom lag innebär det ju att domstolarna värnar om den demokratiska 
lagstiftande makten, jfr t.ex. Bull, 2000/01, s. 28 och Petrén/Ragnemalm, 1980, s. 307. 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   147 09-10-06   08.38.28



148

stiftaren inte frankt förklarat sig överträda konstitutionen, utan i stället gjort 
bedömningen att den stiftade lagen är förenlig med densamma, är det inte 
självklart ens från rättsstatliga utgångspunkter att domstolar skall ha rätt att 
tolka konstitutionen på ett annat sätt än lagstiftaren gjort, åtminstone inte i 
annat än helt klara fall. Om domstolarna ges en sådan rätt öppnas stora möj-
ligheter till ett långtgående rättsskapande med retorisk förankring i regler 
som ger utrymme åt nästan vilka tolkningar som helst. Här finns åtminstone 
potential till verkliga konflikter mellan den dömande och den lagstiftande 
makten.27

Den som vill förhindra en alltför långtgående lagprövning måste betrakta 
grundlagens regler som regler av ett ”annat slag” än den vanliga lagstiftningen; 
regler som inte är riktigt lika operativa i domstolar som andra regler.28 Detta 
kan i och för sig betraktas som paradoxalt, eftersom grundlagen (oftast) anses 
vara högst rankad i den nationella normhierarkin, överordnad alla andra nor-
mer och grunden till all normgivningsmakt.29 Det paradoxala hindrar dock 
inte att ett sådant betraktelsesätt är praktiskt genomförbart. Det bör dock 
understrykas att skälen för betraktelsesättet – det odemokratiska i att dom-
stolarna får skapa rätt i konkurrens med den lagstiftande makten – bara gör 
sig gällande när det verkligen finns något tolkningsutrymme i fråga om de 
överordnade normernas närmare innehåll. Om dessa skulle vara klara och 
entydiga med avseende på den föreliggande situationen – eller om det skulle 
finnas en annan domstol, med obestridlig makt att göra så, som redan har 
tolkat normerna så att inget utrymme återstår – faller argumentet.

3.2.5 Vem bestämmer domstolarnas roll?
Slutsatsen av det hittills anförda är enligt min mening att det inte går att 
hitta någon enkel formel som talar om vilken roll domstolar skall spela i en 
modern demokratisk rättsstat. Domstolar skall skipa rätt, men de kan inte 
göra det utan att skapa rätt och de kan inte göra detta utan att frågan om 
deras förhållande till den politiska makten i åtminstone vissa fall blir aktuell. 
Så länge den politiska makten inte fråntar domstolarna deras möjligheter att 
syssla med rättskipning – och den tanken har väl knappast ens tänkts – tycks 
det dock finnas små möjligheter att genom regler på grundlags- eller annan 

27 Se t.ex. Bull, 1999/00, s. 804, Cappelletti, 1989, s. 28–30, Holmström, 1998, bl.a. s. 16 f. 
och s. 53 f., dens., 1999, s. 132–144, Nergelius, 1996a, s. 115–120 m. hänv. och s. 137 f. 
m. hänv. och Peczenik, 1999, s. 125–127.
28 Se t.ex. Holmström, 1998, s. 62 f. Jfr Jonsson, 2005, bl.a. s. 129–140.
29 Jfr t.ex. Bull, 2000/01, s. 32, Cappelletti, 1989, s. 30 och Nergelius, 1996a, s. 146–148 
m. hänv. 
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nivå reglera detta förhållande. Problematiken är inbyggd i rättskipningen. 
Det kommer därför i stor utsträckning att vara domstolarna själva som defi-
nierar sin roll, genom den grad av ”aktivism” eller återhållsamhet i förhål-
lande till den politiska makten som de visar.

3.2.6 Domstolarnas roll i Sverige
Påpekanden om att domstolarna i Sverige har en ganska tillbakadragen roll 
jämfört med många av sina motsvarigheter i andra västeuropeiska stater har 
varit ganska vanliga.30 Den svenska regeringsformen bygger främst på folk-
suveränitetens och parlamentarismens principer och gör inte anspråk på att 
behandla domstolarna som en statsmakt.31 Bestämmelser om grundläggande 
fri- och rättigheter har främst ansetts riktade till lagstiftaren, och tanken 
med sådana bestämmelser har i regel inte varit att de skall kunna åberopas 
direkt inför svenska domstolar.32 Med detta sammanhänger att domstolarnas 
lagprövningsrätt dels är begränsad genom det s.k. uppenbarhetsrekvisitet i 
RF 11: 14 2 st., dels har förutsatts komma till användning endast i undan-
tagsfall.33

Som nyss har sagts, är det emellertid i stor utsträckning domstolarna själva 

30 Förutom det som sägs nedan kan hänvisas till Holmberg, 1992, passim, Holmström, 
1999, s. 143 f., Nergelius, 1999a, s. 113 f. och s. 122–124 m. hänv., Smith, 2000, s. 11–23, 
J. Sundberg, 1985, passim m. hänv., Thelin, 2001, bl.a. s. 16–18 och s. 25, Lysén, 1989, pas-
sim och Warnling-Nerep, 1999, passim. 
31 Se t.ex. Karlson, 1999, s. 20–29 m. hänv., Nordquist, 2001, s. 16 f., Peczenik, 1999, 
s. 113 f., Petrén, 1975, passim m. hänv., Petrén/Ragnemalm, 1980, s. 13–19, Sterzel, 1972, 
s. 13–18, dens., 1998, s. 42 f. och s. 47 f. och Strömberg/Lundell, 2007, s. 13–22 och s. 83 f. 
RF 1809 byggde i någon mening på maktdelningstankar, men det tycks främst ha varit makt-
delning mellan kungen och riksdagen man hade för ögonen. Den dömande makten (som för 
övrigt ansågs härledd ur kungens makt) hade även i RF 1809 en ganska undanskymd roll, se 
t.ex. Holmberg, 1992, s. 75–77 m. hänv., Karlson, 1999, s. 11 f., Nergelius, 1999b, s. 61–63, 
Nordquist, 2001, s. 15, Regner, 2008, s. 396 f. och Sterzel, 1972, s. 18 f. Jfr Petrén, 1975, 
s. 1–5 m. hänv. och Rune, 1981, s. 441. Jfr avsnitt 4.3.1 vid not 54. Det bör väl också näm-
nas att parlamentarism och folksuveränitet utgjorde konstitutionella principer i Sverige långt 
innan den nya regeringsformen ersatte den gamla, se t.ex. Sterzel, 1998, s. 9–14 m. hänv.
32 Jfr t.ex. Nordquist, 2001, s. 178–185 m. hänv., Peczenik, 1999, s. 111 f. m. hänv., Petrén, 
1983, passim och Sterzel, 1972, s. 18–21. 
33 Se t.ex. KU 1978/79: 39 s. 10–13, Bengtsson, 1987, s. 230–232 m. hänv., dens., 1989, 
s. 673 f. m. hänv., Lagerqvist Veloz Roca, 1999, s. 316–331 m. hänv., Petrén/Ragnemalm, 
1980, s. 310 och s. 312, Strömberg/Lundell, 2007, s. 164 f. och Warnling-Nerep, 2008a, 
s. 40–43 m. hänv. Samma typ av uttalanden, om än mindre entydiga, har gjorts i samband 
med inkorporeringen av eMRK, se närmare SOU 1993: 40, del A, s. 225, 228 f. och s. 238, 
del B, s. 105 och s. 126 f., prop. 1993/94: 117 s. 35–38 och s. 53 f. och 1993/94:KU24. Se 
även Hane, 1994, s. 940 f. och Nergelius, 1997, s. 428 f. Se även avsnitt 5.4.3.1 vid och i 
not 65.
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som bestämmer sitt förhållande till den politiska makten. Den hållning som 
de svenska domstolarna traditionellt har valt sägs också ofta vara präglad av 
återhållsamhet och lojalitet med den politiska makten.34 Bilden har dock för-
ändrats under de senaste åren. Domstolarnas roll har blivit mer betydelsefull, 
bl.a. till följd av det europarättsliga inflytandet, och det mesta tyder på att 
denna utveckling kommer att fortsätta.35 Det kan förefalla som om även den 
politiska makten strävar i denna riktning, eftersom förslag till nya grund-
lagsregler, som i viss mån innebär att domstolarnas roll blir tydligare och 
(något) mer betydelsefull, nyligen har lämnats av en parlamentarisk utred-
ning.36 Mest påtagligt är förslaget att uppenbarhetsrekvisitet i RF 11: 14 2 st. 
skall avskaffas.37

3.2.7 Domstolarnas roll och processens funktioner
Diskussioner om domstolarnas konstitutionella roll har, även om bilden har 
förändrats under senare år, inte varit särskilt vanliga inom svensk rättsveten-
skap. I den processrättsliga doktrinen har emellertid frågan om processens 
samhällsfunktion under lång tid varit ett tema. Det tycks vara svårt att på 
sakliga grunder hålla isär frågan om processens samhällsfunktion från frågan 
om domstolarnas konstitutionella roll, men det har (hittills) inte varit sär-
skilt vanligt att man explicit har hänfört sig till konstitutionella faktorer när 
man har diskuterat processens samhällsfunktion.38 Detta kan säkert ha flera 
orsaker. en faktor som det kan vara värt att peka på i förevarande samman-
hang, är att frågan om processens samhällsfunktion inte har betraktats som 
någon direkt ideologisk stridsfråga, utan som en grundval för rättsveten-
skaplig argumentation om tolkning och tillämpning av processuella regler.39 

34 För att något skrapa på ytan kan här hänvisas till Bengtsson, 1987, s. 234, Holmberg, 
1992, s. 79 f. m. hänv., J. Lind, 1995/96, passim, Nergelius, 1996b, s. 851–861 och s. 868 f., 
dens., 1997, passim, dens., 1999b, s. 67, dens., 2000a, bl.a. s. 147–150, dens., 2000b, pas-
sim, Peczenik, 1999, s. 129, Strömberg, 1988a, passim m. hänv. (särskilt s. 62), dens., 1988b, 
passim m. hänv. (särskilt s. 143), Sundberg-Weitman, 1985, s. 122–133 och Vängby, 1996, 
s. 895 f. Jfr Bengtsson, 1996b, passim. 
35 För att återigen skrapa något på ytan kan hänvisas till T. Andersson, 2001c, passim, 
Fura-Sandström, 2004, passim, Nergelius, 1996b, s. 862–864, dens., 1999b, s. 65–69, dens., 
2000a, bl.a. s. 142, dens., 2000b, passim, dens., 2004/05, passim, Nordquist, 2001, bl.a. 
s. 228 f., Regner, 2008, s. 398–407 m. hänv., Sterzel, 1998, s. 50–52, Warnling-Nerep, 2008a, 
bl.a. s. 43–45 m. hänv. och Wersäll, 2004, passim. 
36 Se SOU 2008: 125 del 1 s. 309–382 och s. 419–427. Se även SOU 2000: 1 s. 250 f. och 
SOU 2007: 69. 
37 Se SOU 2008: 125 del 1 s. 379–382 och del 2 s. 798.
38 Jfr Lindblom, 2000a, s. 47. Jfr dock Lindell, 1988, s. 103–109.
39 Se t.ex. T. Andersson, 1997a, s. 206 m. hänv. och Lindblom, 2000b, s. 119 f.
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givet ett visst grundantagande om processens funktion kan man identifiera 
ändamålen hos enskilda processuella regler och tolka dessa i linje med deras 
ändamål.40 Själva grundantagandet har inte betraktats som en kontroversiell 
ideologisk ståndpunkt, utan snarast som en nödvändig konsekvens av ett 
visst förhållningssätt till forskningsuppgiften.41

Diskussionen om civilprocessens samhällsfunktion går långt tillbaka i 
tiden.42 enligt den gamla teorin om rättsskyddsanspråket var processens ända-
mål att skydda existerande rättigheter. eftersom staten hade förbjudit enskil-
da att själva ta sig rätt, var den förpliktigad att i stället, genom domstolarna, 
erbjuda skydd av rättigheterna genom sanktionsmekanismer eller genom att 
auktoritativt fastställa rättigheternas innehåll.43 Denna ståndpunkt blev en 
självklar måltavla för den skandinaviska realismen, enligt vilken talet om rät-
tigheter inte var något annat än vanföreställningar och metafysik. Processens 
ändamål kunde inte vara att skydda enskilda rättigheter, eftersom det inte 
existerade några rättigheter oberoende av processen.44

eftersom det inte fanns några rättigheter fanns det heller ingen rättvisa, 
och den positiva rätten kunde därför inte ha till ändamål att skipa någon 
rättvisa. Det enda alternativ som stod till buds, för den som hade skakat av 
sig metafysikens slöjor, var därför att rikta blicken mot samhällsnyttan. Rätts-
reglernas viktigaste funktion var att tillgodose sådana värden som i allmän-
het ansågs goda och eftersträvansvärda, t.ex. störningsfri ekonomisk omsätt-
ning.45 Om rättsreglerna i allmänhet hade denna funktion, måste ju det-

40 Jfr avsnitt 1.3.5 vid och i not 25.
41 Jfr strax nedan. Jfr T. Andersson, 1997a, s. 202–207 och ekelöf, 1987, s. 123 och 
s. 128 f. 
42 Även straffprocessens funktion har diskuterats, men den diskussionen behandlas inte här. 
För en översikt över den civilprocessrättsliga diskussionen kan hänvisas till T. Andersson, 
1997a, s. 201–232 och Lindblom, 2000a, s. 41–85. Den nedanstående framställningen är 
starkt begränsad, och fokuserar på det som uppfattas som intressant i det här sammanhanget. 
Det kan hända att strävan efter tydlighet har medfört att vissa skolor har blivit lätt karikerade. 
Jag ber om ursäkt för det. 
43 Se till det anförda t.ex. Kallenberg, 1923, s. 3–28, T. Andersson, 1997a, s. 208–210 
m. hänv., Olivecrona, 1925, passim m. hänv., dens., 1966, s. 20–26 m. hänv. och Jacobsson, 
1990, s. 212. Det bör understrykas att RB i ganska stor utsträckning bygger på detta idégods, 
trots att det var på god väg att trängas ut redan innan RB trädde i kraft. Jfr NJA II 1943 
s. 158, 163, 204 och s. 218 samt (i avsevärt mindre mån) gärde m.fl., 1949, s. 130–134 och 
s. 191–196. Se även bl.a. avsnitt 6.2.2.2, 6.3.6 och 6.5.2.
44 Se t.ex. Lundstedt, 1970, passim, Olivecrona, 1925, passim m. hänv., dens., 1944, passim, 
särskilt s. 736–738, dens., 1966, bl.a. s. 46–130, dens., 1970, bl.a. s. 9–11 (där Hägerström 
återges) och s. 22 f. (där Lundstedt återges) och dens., 1971, passim. 
45 Se Lundstedt, 1944, s. 549–604 och dens., 1953, s. 68–122. Det erkändes givetvis att 
även frågan vad som var samhällsnyttigt var en värderingsfråga (liksom att dessa värderingar 
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samma gälla processrättens regler. enligt den s.k. handlingsdirigeringsskolan  
är processens viktigaste funktion därför att ändamålen bakom de materiella 
rättsreglerna får maximalt genomslag i samhället.46 Intresset av materiellt 
riktiga domar (vad detta nu kan betyda för en realist) får alltså stå tillbaka för 
intresset av att civilprocessen leder till genomslag för civilrätten i samhället 
som helhet.47

Med ett sådant synsätt på processens samhällsfunktion tycks domstolarnas 
roll som värn för den enskildes rättsskydd vara långt borta. Mot den överord-
nade samhällsnyttan verkar den enskildes krav på skydd för sina (inbillade) 
rättigheter stå sig ganska slätt. Handlingsdirigeringssskolan är långt ifrån 
överspelad, även om kampen mot de envisa föreställningarna om rättigheter 
tycks ha avklingat. Det har dock framförts invändningar mot handlingsdiri-
geringstanken under de senaste decennierna, och processens konfliktlösande 
och rättsskyddande funktioner har åter kommit att betonas av vissa förfat-
tare.48

Det som sagts hittills skulle kunna leda till slutsatsen att det handlar om 
helt oförenliga synsätt på processens funktion. Så är inte fallet. Processens 
handlingsdirigerande funktioner är i viss mån beroende av att processen även 
fungerar rättsskyddande och konfliktlösande. enskilda inleder ju i regel inte 

mycket väl kunde skilja sig åt), men sådana värderingar skilde sig från rättsideologiska värde-
ringar (dvs. idéer om bl.a. rättigheter och rättvisa) därigenom att de förstnämnda, till skillnad 
från de sistnämnda, byggde på föreställningar om verkligheten, se Lundstedt, 1944, s. 602 f. 
och dens., 1953, s. 83–86.
46 Se t.ex. T. Andersson, 1997 a, s. 215–220 m. hänv., ekelöf, 1984, passim, dens., 1985, pas-
sim m. hänv., dens., 1990, passim och ekelöf/edelstam, 2002, s. 13–27, särskilt s. 19 f. och 
s. 80. Handlingsdirigeringstanken tycks tydligast ha artikulerats för processrättens räkning av 
ekelöf, men tankarna går tydligt tillbaka till Hägerström, och kanske framför allt Lundstedt. 
Se härom ekelöf, 1986, s. 264. Se även T. Andersson, 1997a, s. 216 och Lindblom, 2000 a, 
s. 53 (not 36) och s. 55 (not 45). Jfr Lundstedt, 1953, s. 103–106. Den formulerades dess-
utom i mer begränsad omfattning av Olivecrona redan i ett antal arbeten runt 1930. Härom 
ekelöf, 1985, passim m. hänv. Jag fördjupar mig inte i detta sammanhang i hur denna hand-
lingsdirigering närmare bestämt skall gå till; genom avskräckning, norminternalisering eller 
annat. Se härom t.ex. T. Andersson, 1997a, s. 216–223 m. hänv (som dock i viss mån ställer 
”preventionsskolan” (betonandet av avskräckning) mot handlingsdirigeringsskolan (betonan-
det av norminternalisering).
47 Jfr t.ex. ekelöf, 1984, s. 242, ekelöf/Boman, 1992, s. 85–112 och Lindblom, 2000 a, 
s. 64. 
48 Se särskilt Lindell, 1988, s. 83–95 och dens., 2003, s. 89. Se även T. Andersson, 1997 a, 
s. 214 f., Lindblom, 1993, s. 120–123 och Lindell, 2003, s. 92–101. I sammanhanget kan 
anmärkas att terminologin är något skiftande; det har talats om sanktionsteorin kontra rätt-
viseprincipen, normteori kontra konfliktlösningsteori samt preventiva respektive reparativa 
effekter. Se härom t.ex. Lindblom, 1993, s. 120 f. m. hänv.
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process i syfte att förbättra den materiella rättens genomslag i samhället. Att 
processen fungerar konfliktlösande och rättsskyddande är därför en förutsätt-
ning för att det skall bli några processer, och därmed för processens möjlig-
heter att fungera handlingsdirigerande.49 Handlingsdirigering och konflikt-
lösning kan därför ofta leva i fredlig samexistens och det är bara i vissa fall 
som svaret på en konkret rättstillämpningsfråga kan vara helt avhängigt av 
vilken funktion man vill betona.50

Som antytts ovan har domstolarnas konstitutionella roll under senare år 
kommit i fokus på ett annat sätt än tidigare, också i den processrättsliga dok-
trinen.51 Man har börjat peka på domstolarnas uppgift att bereda rättsskydd 
mot det allmänna, eller något annorlunda uttryckt fylla en kontrollfunktion 
gentemot de normskapande statsmakterna, bl.a. genom normprövning och 
prövning mot eMRK och eg-rätten.52 Den omständigheten att eg-rätten 
och eMRK numera utgör direkt tillämplig rätt i Sverige kan också ha med-
fört en viss förskjutning i uppfattningarna om processens funktioner, bl.a. 
eftersom det numera odiskutabelt ”finns” rättigheter som existerar oberoende 
av den svenska processen. Vilka rättigheterna är talar eMRD och egD om, 
och det blir de nationella domstolarnas uppgift att skydda rättigheterna.53

Domstolarnas rättsskapande tycks, åtminstone tidigare, ha betraktats med 
viss skepsis i den processrättsliga doktrinen.54 Frågan är dock om det inte i 
stor utsträckning handlar om hur man väljer att uttrycka sig. Det tycks vara 
mindre kontroversiellt att påstå att processen har en prejudikatskapande, 
rättsutvecklande eller rättsutfyllande funktion, samtidigt som de flesta före-

49 Jfr t.ex. SOU 1994: 99 s. 43, T. Andersson, 1997a, s. 220–228, ekelöf, 1984, s. 236,  
dens., 1990, s. 75, Lindblom, 1993, s. 120–123, dens., 2000a, s. 52–55 och dens., 2004, 
s. 240 f.
50 För exempel, se Boman, 1993, passim, ekelöf, 1988, s. 36 f., ekelöf/Boman, 1992, 
s. 85–112, Lindblom, 2000a, s. 57 och Lindell, 2003, s. 423 f.
51 Se t.ex. Lindblom, 2000a, s. 74 och s. 85. Lindblom talar också om en rättspolitisk funk-
tion, genom att processer kan användas för att väcka opinion och debatt, och därigenom 
på sikt åstadkomma förändring, genom rättsskapande i den aktuella processen eller genom 
senare lagstiftning, se Lindblom, 2004, s. 252 f. Lindblom diskuterar fler nya funktioner hos 
processen (Lindblom, 2004, s. 254–258), men dessa förbigås här.
52 Se t.ex. SOU 1994: 99 s. 43 f., T. Andersson, 1997a, s. 231 f. och s. 280–282, Lindblom, 
1993, s. 124, dens., 2000a, s. 60 f. och s. 73–81, dens., 2000b, s. 122 f. och dens., 2004, 
s. 241 f.
53 Jfr T. Andersson, 1997a, bl.a. s. 292. Lindblom talar om en ny funktion, som han benäm-
ner integrationsfunktionen, se Lindblom, 2004, s. 252.
54 Jfr t.ex. T. Andersson, 1997a, bl.a. s. 211 f., 231, 278–280, 292–294 och s. 298–300, 
dens., 2001 c, s. 173, dens., 2001d, s. 6 f., Lindblom, 1993, s. 124 och dens., 2000a, s. 66–73. 
Jfr dock Lindell, 2007, bl.a. s. 10, 21 och s. 27. 
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faller överens om att det knappast går att dra någon gräns mellan sådana 
begrepp och begreppet rättsskapande.55

Det hittills sagda gäller civilprocessens funktion. Förvaltningsprocessens 
funktion har inte varit föremål för en tillnärmelsevis lika omfattande dis-
kussion i doktrinen.56 Detta är i och för sig inte särskilt konstigt. Förvalt-
ningsdomstolarna fungerar i det närmaste uteslutande som besvärsinstan-
ser i förhållande till förvaltningsmyndigheterna, och det främsta syftet med 
att överhuvudtaget inrätta förvaltningsdomstolar har varit att åstadkomma 
bättre rättsskyddsgarantier för enskilda. en av förvaltningsmyndigheternas 
uppgifter kan visserligen påstås vara att se till att ändamålen bakom de mate-
riella reglerna får genomslag i samhället, men det är nog inte särskilt kontro-
versiellt att påstå att förvaltningsdomstolarna inte har någon skyldighet att 
hjälpa till med denna uppgift.57 Förvaltningsprocessens funktion är alltså 
primärt rättsskyddande; förvaltningsdomstolarna skall skydda enskilda mot 
icke rättsenliga ingripanden från den offentliga makten och medverka till att 
enskilda gentemot stat och kommun kan genomdriva de rättigheter de är 
lagligen tillförsäkrade.58

Detta innebär också att de konstitutionella aspekterna är mer påtagligt 
närvarande när man diskuterar förvaltningsprocessen. Detta är förstås natur-
ligt, bl.a. eftersom förvaltningsdomstolarna har till huvudsaklig uppgift att 
direkt överpröva den verkställande maktens (dvs. förvaltningsmyndigheterna 
och regeringen) beslut, och dessutom oftare än allmän domstol ställs inför 
eg-rättsliga frågor.59 Förvaltningsdomstolarnas kontrollfunktion är alltså 

55 Jfr t.ex. SOU 1986: 1 s. 47–51, SOU 1994: 99 s. 44 f. och s. 51 f., SOU 2008: 125 s. 309, 
Conradi, 1993, passim, ekelöf, 1986, s. 264, Lindblom, 1993, s. 124, dens., 2000a, s. 65–73 
och s. 84 f., dens., 2000b, s. 123 och Westberg, 1988, bl.a. s. 780–787 m. hänv. Ur ett konsti-
tutionellt perspektiv kan det betraktas som ganska likgiltigt om man beskriver domstolarnas 
verksamhet som ett skapande av ny rätt eller som ett tolkande av ”gammal” rätt i form av 
lagstiftning eller annat. Vad det handlar om är snarare hur domstolarna rättsskapar och vilken 
grad av ”aktivism” eller återhållsamhet i förhållande till den politiska makten de därvid ger 
uttryck för, jfr Bull, 1999/00, s. 803 f., Nergelius, 1997, s. 431, Wiklund, 1997, t.ex. s. 37 och 
Smith, 2000, s. 22. Se även avsnitt 3.2.3. 
56 Jfr SOU 1994: 99 s. 47 f., Lindblom, 2004, s. 245 f. och Lavin, 1989/90, s. 71. Se numera 
von essen, 2009, s. 24–35. Förvaltningsprocessens funktion, och implikationerna härav för 
avhandlingens problemställningar, diskuteras mer utförligt i avsnitt 7.6.2, 7.6.3, 8.2 och 
8.3.
57 Se särskilt von essen, 2009, s. 34 f.
58 Jfr prop. 1971: 30 s. 290 f., von essen, 2009, s. 30–35 m. hänv., Wennergren, 1995, pas-
sim och dens., 2005, s. 113. 
59 Jfr Lindblom, 2004, s. 246 f. Till detta kan läggas att förvaltningsdomstolarna direkt över-
prövar (även norm-) beslut av demokratiska församlingar genom kommunalbesvärsprövning-
en och att utrymmet för normprövning är betydligt större, eftersom förvaltningsdomstolarna 
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ganska framträdande.60 Den rättsskapande funktionen är möjligen mindre 
framträdande. Som redan sagts, och som kommer att upprepas några gånger 
till, är den offentliga rätten betydligt mer genomreglerad än civilrätten.61 
Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen verkar också uppfattas som en 
ganska stor återhållande faktor när det gäller domstolarnas möjligheter att 
skapa normer utan fast förankring i författningstexten.62

3.2.8 Domstolarnas (potentiella) roll när de prövar anspråk i gråzonen
I föregående kapitel nämndes att det inte finns någon övergripande 
”metanorm” i svensk rätt som generellt utesluter tillämpningen av privat-
rättsliga regler, principer eller rättsinstitut på primärt offentligrättsliga tviste-
frågor.63 Frågan om privaträttens tillämplighet är i många fall ganska öppen, 
och förutsätter ett stort mått av rättsskapande från domstolarnas sida. Ju 
mer öppen frågan är, desto mer aktualiseras de ovan diskuterade frågorna 
om domstolarnas konstitutionella roll och processens funktioner. När frågan 
om privaträttens tillämplighet inte är explicit besvarad av lagstiftaren ställs 
domstolarna inför ett normativt val. Privaträtten (åtminstone de delar av den 
som är relevanta på avhandlingens område) består till stor del av oskrivna 
”principer” eller ”grundsatser” som utvecklats i rättspraxis (och i doktrinen) 
under lång tid, ofta under starkt inflytande från andra länder. Den politiska 
makten har alltså i stor utsträckning avstått från inflytande över privaträttens 
innehåll. Detsamma gäller (självklart) inte för den offentliga rätten, som är 
genomsyrad av uttryckliga regler som antingen direkt eller indirekt härrör 
från den politiska makten.64

Det normativa val som domstolarna har att träffa när de prövar anspråk 
i gråzonen kan därför sägas innebära att de i varje fall måste definiera sitt 
förhållande till den politiska makten. Den domare som väljer att upprätt-
hålla privaträttsliga principer och grundsatser även mot stat och kommun 
i alla de fall där hon inte kan hitta ett uttryckligt stöd för något annat, har 
förmodligen en annan inställning till frågor om domstolars uppgift och pro-
cessens (primära) funktion, än den domare som i varje fall försöker fylla ut 
det offentligrättsliga regelverket med hänsyn till bl.a. vad lagstiftaren kan 

oftare än allmän domstol har att tillämpa regeringsförordningar, myndighetsföreskrifter eller 
kommunala normer. 
60 Se särskilt von essen, 2009, s. 30–35 m. hänv.
61 Se bl.a. avsnitt 1.3.8, 3.2.8 och 7.3.2.2.
62 Jfr avsnitt 7.3.2.2.
63 Se avsnitt 2.6.1.
64 Jfr avsnitt 7.3.2.2. 
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antas ha förutsatt och vilka ekonomiska konsekvenser olika lösningar skulle 
få för det allmänna. Man kan givetvis tänka sig allehanda mellanformer mel-
lan dessa båda domare. Oavsett vilken inställning domaren har, är hon dock 
tvungen att göra det normativa valet. Det rättsskapande inslaget i dömandet 
är ofrånkomligt.

Bl.a. för att tillgodose intresset av rättsvisshet och förutsebarhet, och för 
att parterna i den konkreta processen skall få besked om att deras argument 
faktiskt har prövats av domstolen, är det önskvärt att detta rättsskapande 
sker öppet. en effektiv domstolsprövning av anspråk i gråzonen borde alltså 
innebära att domstolarna redovisar varför en viss privaträttslig princip eller 
rättsgrundsats (inte) har ansetts tillämplig på en viss offentligrättslig tvist. På 
så sätt kan rättsläget möjligen klarna på sikt, både genom att ”gällande rätt” 
kan beskrivas närmare och genom att lagstiftaren får besked om vilka regler 
som behövs för att det av lagstiftaren eftersträvade resultatet skall uppnås. 
Någon fullständig och övergripande ”metanorm” kanske domstolarna inte 
kan skapa, men det kanske är möjligt att komma en stycke längre än i dag i 
riktning mot ökad förutsebarhet och därmed också mot ökade möjligheter 
till rättsskydd.

3.3 Rätten till domstolsprövning enligt regeringsformen
Den svenska regeringsformen innehåller inte många bestämmelser om dom-
stolsprövning, eller om domstolar överhuvudtaget.65 RF 1: 8 ger besked om 
att det för rättskipningen finns domstolar och att det för den offentliga för-
valtningen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Bestäm-
melsen ger i och för sig vid handen att rättskipning inte kan utövas av några 
andra myndigheter än domstolar. Denna slutsats tillför dock inte särskilt 
mycket eftersom RF bygger på ett rent formellt rättskipningsbegrepp; rätt-

65 Förutom de bestämmelser som berörs nedan kan här hänvisas till RF 2: 11, 11: 1–2, 4–5, 9, 
11 och 14. Den blygsamma konstitutionella roll som RF tilldelar domstolarna framgår bl.a. 
av att RF 12 kap., med rubriken ”Kontrollmakten”, främst behandlar riksdagens kontroll 
över regeringen och statsförvaltningen i övrigt (inklusive domstolarna) genom bl.a. konsti-
tutionsutskottet, JO och Riksrevisionen. grundlagsutredningens förslag till ändringar i RF 
innebär som sagt i vissa avseenden ett förtydligande av domstolarnas ställning, bl.a. genom att 
reglerna om rättskipningen får ett eget kapitel (SOU 2008: 125 del 2 s. 687–690). Förslaget 
innebär dock inte någon utvidgad rätt till domstolsprövning. Däremot föreslås en ny bestäm-
melse i RF 2: 11 om att en rättegång (dvs. förutsatt att någon rättegång överhuvudtaget kan 
komma till stånd) skall genomföras rättvist och inom skälig tid. Se närmare SOU 2008: 125 
del 1 s. 419–427 och del 2 s. 754 f.
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skipning är sådan verksamhet som utövas vid domstolar.66 Någon rätt att få 
en viss sak prövad av domstol går alltså inte att utläsa ur stadgandet.

Såvitt gäller frihetsberövanden av någon varaktighet ger regeringformen 
dock en nästintill absolut rätt till domstolsprövning, en rättighet som dess-
utom är avsedd att i undantagsfall kunna vara direkt ”operativ”. enligt RF 
2: 9 har varje medborgare67 rätt till domstolsprövning utan oskäligt dröjs-
mål när hon blivit frihetsberövad med anledning av brott eller misstanke om 
brott, och likaså när hon av någon annan anledning har blivit omhändertagen 
tvångsvis.68 Om prövningen i något fall inte skulle vara uppdragen åt någon 
viss domstol, stadgas uttryckligen att allmän domstol skall vara behörig.69

enligt RF 11: 3 får rättstvist mellan enskilda inte utan stöd i lag avgöras  
av annan myndighet än domstol.70 enligt förarbetena till bestämmelsen har 
den endast avseende på sådana ”tvister som rör enskildas inbördes rättig heter, 
skyldigheter eller rättsliga ställning men däremot inte fall där en enskild mot-
sätter sig en av annan enskild gjord ansökan och där det är offentligrättsliga 
och inte privaträttsliga synpunkter som skall vara avgörande för utgången.”71 
Tanken är alltså att den grundlagsskyddade huvudprincipen om domstols-
prövning endast skall gälla för privaträttsliga tvister mellan enskilda fysiska 
eller juridiska personer. Även sådana tvister kan dock anförtros andra myn-
digheter än domstolar genom bestämmelser i vanlig lag.72

66 Se t.ex. Petrén/Ragnemalm, 1980, s. 34–37 m. hänv. Se även Holmberg m.fl., 2006, 
s. 73 f. 
67 För den som inte är medborgare gäller samma regler, men rätten till domstolsprövning av 
s.k. administrativa frihetsberövanden kan inskränkas genom vanlig lag, se närmare RF 2: 22 
1 st. 4. och 2 st. 5.
68 I det sistnämnda fallet är det dock möjligt att ersätta domstolsprövningen med prövning 
av en domstolsliknande nämnd, se närmare RF 2: 9 2 st.
69 Se RF 2: 9 3 st. Hänvisningen till ”myndighet” skall förmodligen förstås som avseende en 
domstol eller en sådan domstolsliknande nämnd som avses i andra stycket, se närmare Petrén/
Ragnemalm, 1980, s. 62 f. Bestämmelsen talar dock inte om vilken allmän domstol som skall 
vara behörig (vilket är naturligt med tanke på att domstolsorganisationen, med undantag av 
vissa regler om de högsta instanserna, regleras i vanlig lag), men av förarbetena framgår att 
man tänkt sig att den enskilde skall vända sig till tingsrätten inom vars domkrets hon hålls i 
förvar, se prop. 1978/79: 195 s. 59.
70 Det bör uppmärksammas att bestämmelsen alltså inte endast ger uttryck för en huvud-
princip om domstolsprövning av sådana rättstvister – andra myndigheter skall vara förhind-
rade att överhuvudtaget befatta sig med dem om det inte finns stöd i lag. Huvudprincipen 
enligt RF 11: 3 är alltså att rättsvister mellan enskilda endast skall avgöras av domstolar. 
71 Se prop. 1973: 90 s. 385, där det också anmärks att frågor av rättslig karaktär på ett stort 
antal områden handläggs av förvaltningsmyndighet utan att det finns möjlighet till domstols-
prövning. 
72 Vilket också skett i viss utsträckning, jfr Holmberg m.fl., 2006, s. 485 f. m. hänv. 
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3.4  Rätten till domstolsprövning enligt 
europakonventionen

3.4.1 Bakgrund
Den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (härefter eMRK 
eller konventionen) trädde i kraft den 3 september 1953, sedan den rati-
ficerats av de tio ursprungliga signatärstaterna, däribland Sverige.73 enligt 
art. 6 (1) första meningen eMRK skall var och en, vid prövningen av hans 
civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, 
vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och 
inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

Den officiella konventionstexten är avfattad i en engelsk och en fransk ver-
sion, vilka har lika giltighet. Andra språkversioner, som den svenska, utgör 
alltså endast översättningar utan rättslig giltighet. De officiella versionerna 
av art. 6 (1) första meningen lyder: In the determination of his civil rights and 
obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair 
and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial 
tribunal established by law, respektive: Toute personne a droit à ce que sa cause 
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un 
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des con-
testations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Art. 6 (1) är den bestämmelse i konventionen som oftast åberopas inför 
och tillämpas av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

73 Se t.ex. Danelius, 2007, s. 17. Avsnittet behandlar huvudsakligen den rätt till domstols-
prövning av civila rättigheter och skyldigheter som följer av art. 6 (1) eMRK. Även det krav 
på ett effektivt rättsmedel mot konventionskränkningar som följer av art. 13 eMRK kan i och 
för sig tänkas ha betydelse. Art. 13 kräver dock inte domstolsprövning (se t.ex. Z and Others 
(2001), punkt 110) och ställer överhuvudtaget lägre krav på förfarandet än artikel 6 (1), 
varför den sistnämnda artikeln brukar betraktas som lex specialis och tillämpas exklusivt när 
de båda kan vara tillämpliga samtidigt (se t.ex. Sporrong and Lönnroth (1982), punkt 88 och 
Brualla Gómez de la Torre (1997), punkt 41; se även gauksdóttir, 2004, s. 321 f.). Det kan 
dock anmärkas att artikel 13 har ansetts kräva ett rättsmedel mot alltför långsam rättskipning 
i konventionsstaterna (se t.ex. Kudla (2000), punkterna 147–156 och Horvat (2001), punkt 
63; jfr avsnitt 2.4.4.1). Det bör även anmärkas att vissa ”materiella” rättigheter enligt eMRK, 
som rätten till respekt för privat- och familjeliv (art. 8) eller rätten till respekt för egendom 
(art. 1 i det första tilläggsprotokollet), i sig har ansetts innefatta ett krav på vissa processuella 
garantier, se gauksdóttir, 2004, s. 321 och s. 323–330 m. hänv, och för ett exempel Efstathiou 
(2003), punkterna 29–33.
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(eMRD).74 Det finns alltså en omfattande rättspraxis.75 Inte minst inne-
börden i begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” har varit föremål för 
stora meningsskiljaktigheter och behov av klargöranden från eMRD. Att så 
blivit fallet är dock föga förvånande med hänsyn till begreppets tillkomst-
historia.76

När arbetet med eMRK inleddes hade FN nyligen antagit den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som utgjorde en viktig förlaga 
för eMRK.77 Art. 10 i FN-förklaringen innehåller en motsvarande bestäm-
melse som art. 6 (1) eMRK, men i stället för ”civila” rättigheter och skyl-
digheter hänvisar bestämmelsen bara till rättigheter och skyldigheter.78 I ett 
tidigt utkast till konventionstext återgavs art. 10 i FN-förklaringen orda-
grant.79 Från vissa staters sida fanns dock ett önskemål om att rättigheterna 

74 Se härom t.ex. Danelius, 2007, s. 135 och Harris m.fl., 2009, s. 201 f.
75 Det bör nämnas att det tillhör undantagen, åtminstone såvitt avser art. 6 (1), att ett avgö-
rande av europadomstolen är enhälligt. Mycket ofta förekommer utförligt motiverade skilj-
aktiga meningar. Det är inte heller ovanligt att en eller flera av de ledamöter som tillhör 
majoriteten finner skäl att författa ett eget särskilt yttrande (concurring opinion). Före den 
1 november 1998 gjordes dessutom en förhandsprövning i varje mål av europakommissionen 
som, utförligt och ofta under stark dissens, motiverade sina avgöranden. I avsnittet kommer 
jag dock, om inte annat så av tids- och utrymmesskäl, att fokusera på vad som har sagts 
av europadomstolens majoritet. Skiljaktiga meningar, särskilda yttranden och uttalanden av 
kommissionen återges dock sporadiskt, för att illustrera ett resonemang eller till stöd för en 
viss tolkning av majoritetens skäl.
76 en ingående redogörelse för utarbetandet av art. 6 (1) eMRK och dess koppling till det 
motsvarande arbetet på FN-nivå ges i Mårsäter, 2005, s. 241–290 m. hänv. 
77 Se t.ex. Danelius, 2007, s. 17. 
78 FN-förklaringen (Universal Declaration of Human Rights) är autentisk på FN:s officiella 
språk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Den nedan nämnda art. 10 
lyder på engelska: Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an inde-
pendent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any 
criminal charge against him.
79 Redan innan europarådet kom till hade den inofficiella organisationen European Move-
ment utarbetat ett utkast till konvention. Sedan europarådet skapats utarbetades ett kortfat-
tat utkast, som bl.a. bestod av hänvisningar till FN-deklarationen, av en kommitté inom 
europa rådets rådgivande församling. Detta utkast låg till grund för en rekommendation till 
minister kommittén som antogs av församlingen i september 1949. Härefter sammankallades, 
på ministerkommitténs initiativ, en kommitté bestående av experter från samtliga medlems-
stater med uppgiften att utarbeta ett utkast till konvention. expertkommittén sammanträdde 
vid två tillfällen, i februari och mars 1950. Det tidiga utkast vartill hänvisas i huvudtexten 
är den preliminary draft som upprättades efter expertkommitténs februarisession (se Travaux 
Préparatoires III, s. 236). Se till det anförda Travaux Préparatoires I, s. XXII–XXXIII och 
s. 216–235 och Travaux Préparatoires II, s. 274–305. 
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enligt eMRK skulle ges ett mer konkret och detaljerat innehåll.80 ett alter-
nativt förslag till konventionstext med ett sådant innehåll lades därför fram 
av Förenade kungariket. I detta förslag hade begreppet ”rights and obliga-
tions” på engelska ersatts med ”rights and obligations in a suit at law”. På 
franska användes formuleringen ”contestations sur ses droits et obligations de 
caractère civil ”.81 Formuleringarna anslöt till dem som börjat komma till 
användning i det parallella arbetet med FN-konventionen om civila och 
politiska rättigheter. Vilken innebörd lokutionerna var avsedda att ha i det 
sammanhanget är inte särskilt klart, men det tycks som om åtminstone vissa 
stater hade uppfattningen att administrativa förfaranden skulle falla utanför 
tillämpningsområdet.82

När de olika förslagen till konventionstext jämkades samman formule-
rades bestämmelsen i enlighet med det ovan återgivna förslaget.83 Denna 
lydelse av bestämmelsen kom att stå sig under det ytterligare arbetet med 
konventionen, och ingick i ett förslag till konvention som antogs av minister-
kommittén och den rådgivande församlingen.84 Dagarna före underteck-
nandet blev konventionstexten dock föremål för en slutlig översyn av en 
expertkommitté, och i den text som slutligen undertecknades hade orden 
rights and obligations in a suit at law i den engelska versionen bytts ut mot 
civil rights and obligations. Den franska texten var oförändrad. I expertkom-
mitténs kortfattade rapport finns ingen annan förklaring till förändringen av 
den engelska texten, än att kommittén gjort några formella justeringar och 
korrigerat några översättningar.85

Denna intellektuella pluralism utgör alltså bakgrunden till att art. 6 (1) 
eMRK har fått ett avsevärt större tillämpningsområde än vad som förutsattes  

80 Se t.ex. Travaux Préparatoires IV, s. 8–14. Den sistnämnda linjen följdes vid arbetet på 
FN-konventionen om civila och politiska rättigheter, om vilket expertkommittén förstås hade 
nära kännedom. Arbetet med FN-konventionen kom dock att ta avsevärt längre tid i anspråk 
än arbetet med eMRK (den förstnämnda konventionen förelåg i färdigt skick 1966 och 
trädde i kraft 1976, se t.ex. grenville/Wasserstein, 2001, s. 86 f.), varför det inte var praktiskt 
möjligt att tillgodose önskemålen om att eMRK skulle utformas i nära anslutning till denna 
(se härom t.ex. Travaux Préparatoires IV, s. 14).
81 Travaux Préparatoires III, s. 284 f. 
82 Se närmare Mårsäter, 2005, s. 265–276 m. hänv. Jfr Travaux Préparatoires III, s. 30. 
Nyckel ordet i sammanhanget ansågs alltså inte vara civil, utan in a suit at law respektive 
contestations. 
83 Se närmare Travaux Préparatoires IV, s. 52, 60, 248, 258 och s. 276 f.
84 Se Travaux Préparatoires V, s. 124 och Travaux Préparatoires VI, s. 204.
85 Travaux Préparatoires VII, s. 12.
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av åtminstone några av konventionsstaterna vid undertecknandet.86 eMRD 
har aldrig ansett det förenligt med artikeln att göra undantag för administra-
tiva förfaranden, och just avsaknaden av judiciell kontroll av administratio-
nen är något som har lett till att flera konventionsstater, däribland Sverige, 
upp repade gånger har fällts för kränkningar av konventionen.

3.4.2 Civila rättigheter

3.4.2.1 Vad är en rättighet?
Art. 6 (1) eMRK är enligt sin lydelse tillämplig vid prövningen av någons 
civila rättigheter eller skyldigheter men inte vid prövningen av andra rättig-
heter eller skyldigheter.87 Bestämmelsen tycks alltså förutsätta att det är möj-
ligt att dels identifiera de rättigheter som är föremål för prövning i ett givet 
fall, dels bestämma vilka av dessa rättigheter som är civila. Detta förutsätter i 
sin tur att man har klart för sig vad som överhuvudtaget avses med en rättig-
het. Det finns emellertid ingen universellt tillämplig definition av begrep-
pet rättighet, och begreppet används i de mest skiftande betydelser. För att 
kunna analysera hur eMRD använder begreppet rättighet behövs enligt min 
mening ett mer stringent verktyg, och därför följer en kort rekapitulation av 
Hohfelds klassiska begreppsanalys.

86 Se t.ex. Cameron, 2002, s. 79 f. Jfr dock van Dijk/van Hoof, 1998, s. 392 f. – Den senare 
antagna FN-konventionen om civila och politiska rättigheter fick slutligen behålla det engel-
ska begreppet in a suit at law (art. 14). Det bör dock tilläggas att Human Rights Commission 
vid sin tillämpning av FN-konventionen ibland har fört resonemang som ligger slående nära 
eMRD:s extensiva tolkning av begreppet civil rights, även om det ännu förefaller vara oklart 
vilken betydelse som egentligen tillmäts de nationella klassificeringarna och förfarandeformer-
na (se Joseph m.fl., 2000, s. 279–282 m. hänv.). Det bör också tilläggas att begreppet civil 
rights, eller olika varianter härav, hade varit aktuella i olika skeden av arbetet med såväl FN-
deklarationen om mänskliga rättigheter som den nyss nämnda FN-konventionen, utan att det 
tycks ha stått klart vad som egentligen avsågs härmed, se Mårsäter, 2005, s. 246–276 m. hänv. 
enligt Mårsäter var avsikten med vare sig FN-deklarationen, FN-konventionen eller eMRK 
aldrig att föreskriva någon rätt till domstolsprövning när sådan saknades i den nationella rät-
ten. Detta är något som senare har uppfunnits av övervakningsorganen utan stöd i fördrags-
parternas intentioner. Det tycks å andra sidan finnas ganska bräckligt stöd i fördragsparternas 
intentioner för att begränsa begreppet civil rights till vissa typer av rättigheter på det sätt som 
eMRD åtminstone i retorisk mening gör. Se Mårsäter, 2005, bl.a. s. 291–312 m. hänv. 
87 I det följande kommer resonemanget huvudsakligen att fokusera på rättighetssidan i korre-
lationen, om inte annat så på grund av att den ojämförligt största delen av eMRD:s praxis 
har behandlat rättighetsbegreppet. Skyldighetsbegreppet är endast sparsamt behandlat eller 
behandlat i förbigående. Rent konceptuellt går det oftast utmärkt att överföra resonemanget 
även på skyldighetssidan i korrelationen, men det är en annan fråga om eMRD alltid kom-
mer att godta en sådan logik. Jfr avsnitt 3.4.2.5 vid not 228.
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Hohfeld analyserade rättighetsbegreppet genom att placera in åtta grundläg-
gande begrepp i ett schema som kunde användas för att uttömmande beskriva 
innehållet i ett rättsförhållande mellan två personer (här betecknade A och 
B).88

A B
right (claim) duty
privilege no-right
power liability
immunity disability

För att definiera en rättighet (dvs. något av begreppen på rättighetssidan) 
används motsvarande skyldighet. en right i strikt mening för A motsvaras av 
en duty för B, dvs. en förpliktelse för B att göra eller avstå från att göra en spe-
cifik sak.89 Om A har ett privilege mot B, har den sistnämnde inte en viss right 
mot A; hon har alltså en no-right mot A.90 en power är en (rättslig) möjlighet 
för A att förändra B:s rättsställning; den sistnämnda står alltså i en liability att 
få sin rättsställning förändrad genom A:s handlande.91 en immunity, slutli-
gen, är motsatsen till en liability, och innebär helt enkelt att B inte har någon 
power (B har därmed en disability) att förändra A:s rättsställning i ett visst 
avseende.92 en s.k. primär rättighet, t.ex. A:s right mot B att B skall avhålla 
sig från att förstöra A:s egendom, kan ge upphov till en sekundär rättig het 
om den inte respekteras. Om B ändå förstör A:s egendom uppkommer en ny 
right för A, nämligen en rätt till skadestånd, och en motsvarande ny duty för 
B, nämligen att utge skadestånd.93

Med Hohfelds begreppsapparat måste en rättighet alltså alltid kunna kny-
tas till en motsvarande skyldighet hos en viss specificerad annan person. Det 
är därför inte möjligt att tala om t.ex. olika rättigheter till egendom.94 Såda-
na företeelser måste i stället beskrivas som komplexa kluster av olika sorters 

88 Hohfeld, 1964, s. 36. Hohfeld själv använde begreppet rättighet i en generisk mening, för 
att beteckna alla begrepp på rättighetssidan och kombinationer av dem, och i en mer inskränkt 
mening, som rights eller claims i hans schema av grundläggande begrepp. Det framgår för-
hoppningsvis av sammanhanget vad jag själv menar med begreppet i förevarande avsnitt. 
89 Hohfeld, 1964, s. 38. 
90 Hohfeld, 1964, s. 39.
91 Hohfeld, 1964, s. 50 f. Den något negativa klangen i begreppet liability är inte helt lyckad, 
eftersom motparten mycket väl kan önska att få sin rättsställning förändrad. T.ex. utnyttjar 
den som avger ett anbud en power att ge den andre en power att genom accept få till stånd 
ett avtal.
92 Hohfeld, 1964, s. 60. 
93 Hohfeld, 1964, s. 101 f. 
94 Hohfeld, 1964, s. 73–75.
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rättig heter i förhållande till en stor och odefinierad grupp andra människor.95 
Om någon av dessa rättigheter skall beskrivas närmare måste den dock relate-
ras till en definierad motpart, eftersom det inte är givet att samma kluster av 
rights, privileges, powers och immunities gäller mot alla andra personer.96

3.4.2.2 Prövning av en rättighet
Hohfelds schema kan användas för att analysera förhållandet mellan begrepp 
som rättigheter, rättsförhållanden och rättsområden.97 enligt schemat motsva-
ras ju en rättighet alltid av en skyldighet hos någon annan person. Att beskri-
va en rättighet är därmed detsamma som att beskriva ett rättsförhållande. 
Detta rättsförhållande regleras av (och härleds ur) rättsregler som kan hän-
föras till antingen civilrätten eller den offentliga rätten.98 Det skulle därmed 
vara möjligt att definiera ”civila rättigheter” som rättigheter i rättsförhållan-
den som regleras av civilrätten. För sådana rättigheter skulle art. 6 (1) vara 
tillämplig, men inte för andra. Konventionsstaterna skulle därmed ha frihet 
att låta rättigheter i rättsförhållanden som regleras av den offentliga rätten 
prövas av andra organ än domstolar.

Problemet med resonemanget är att det knappast någonsin är så att ett 
avgörande, av domstol eller annat organ, innebär en prövning av en rättig-
het. Det vanliga är snarare att ett avgörande har återverkningar på en mängd 
olika rättsförhållanden och därmed på många olika rättigheter. Vissa av dessa 
rättsförhållanden kan regleras av civilrätten och andra av den offentliga rät-
ten. Vilket eller vilka av dessa rättsförhållanden skall vara avgörande för frå-
gan om t.ex. ett visst administrativt förfarande har inneburit en prövning av 
en civil rättighet?

Det beskrivna problemet har många gånger gjort sig gällande inför 
eMRD. Redan fallet Ringeisen (1971) erbjuder en utmärkt illustration av 
problematiken och av eMRD:s förhållningssätt till densamma.

95 Hohfeld kallade detta multital rights, se t.ex. Hohfeld, 1964, s. 73. Till en början dis-
kuterades detta endast i termer av rights i sin snävare betydelse, men det förefaller som om 
Hohfeld ville tillämpa resonemanget även på de andra grundläggande begreppen, även om 
han kanske kunde ha varit tydligare på den punkten (jfr Hohfeld, 1964, s. 96 f.). Själv ser jag 
ingen anledning till att resonemanget inte skulle kunna användas generellt. 
96 Hohfeld, 1964, s. 91–96. 
97 Det är ganska vanligt att man i litteraturen och i svenska förarbeten omväxlande talar 
om rättigheter, tvister, förfaranden, rättsförhållanden och rättsområden, synbarligen utan att 
detta uppfattas som förenat med några konceptuella svårigheter, se t.ex. DsJu 1986: 3, s. 36, 
Ds 2005: 9, s. 25, Clayton/Tomlison, 2002, s. 78, van Dijk/van Hoof, 1998, s. 398 (jfr dock 
s. 403), Mårsäter, 2005, bl.a. s. 215–223, Ovey/White, 2002. s. 145 och Warnling-Nerep, 
2008a, s. 94 f. 
98 Se vidare i avsnitt 3.4.2.5 om betydelsen av dikotomin offentlig rätt–civilrätt. 
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Fallet rörde den österrikiska motsvarigheten till förvärvstillstånd avseende fast 
egendom. Frågor om förvärvstillstånd reglerades av rättsregler som i österrike 
hänfördes till den offentliga rätten, och dessa frågor avgjordes i administrativ 
ordning. Den fråga som omedelbart var föremål för prövning i ett sådant 
förfarande var alltså den enskildes eventuella rättighet mot staten att erhålla 
ett förvärvstillstånd och statens eventuella motsvarande förpliktelse att med-
dela ett sådant tillstånd. Utgången av en sådan prövning var emellertid direkt 
avgörande för den enskildes möjligheter att förvärva en fastighet, och därmed 
för hans rättighet mot säljarna att utfå fastigheten. Därmed var den också 
avgörande för hans möjligheter att, genom att bli ägare till fastigheten, förvärva 
ett helt kluster av olika sorters rättigheter mot en stor mängd andra personer 
och även mot staten. Vilka av alla dessa olika rättigheter var då avgörande för 
frågan om Ringeisens fall hade innefattat en prövning av civila rättigheter eller 
inte? europakommissionens majoritet menade att begreppet civila rättigheter 
måste förstås som avseende rättigheter enligt civilrätten, och att sådana rätts-
förhållanden där den enskilde stod mot den offentliga makten därför skulle 
falla utanför begreppet.99 Vidkommande frågan vilka rättsförhållanden som 
då skulle beaktas, uttryckte majoriteten explicit att dess tolkning av art. 6 (1) 
eMRK medförde att offentliga ingrepp i medborgarnas privata rättigheter 
skulle falla utanför artikelns tillämpningsområde.100 Kommissionens minori-
tet reagerade mot detta, och erinrade om att eMRK huvudsakligen var avsedd 
att utgöra ett skydd för den enskilde gentemot godtyckligt handlande av de 
offentliga myndigheterna. Det skulle följaktligen, enligt minoriteten, skapas 
en anomali om artikel 6 (1) eMRK inte skulle vara tillämplig i just sådana fall 
där den enskildes rättigheter hade blivit föremål för godtyckliga inskränkning-
ar av offentliga myndigheter. Minoriteten ansåg därför att art. 6 (1) eMRK 
måste vara tillämplig även på offentliga ingrepp i enskildas civila rättigheter.101 
Ringeisens civila rättighet beskrevs av minoriteten som rätten att förvärva den 
egendom han köpt på de villkor som föreskrevs i lagen.102

eMRD gick i stort sett på minoritetens linje, och uttalade följande:

For […] (art. 6-1), to be applicable to a case (”contestation”) it is not neces-
sary that both parties to the proceedings should be private persons, which is 
the view of the majority of the Commission and of the Government. The 
wording of […] (art. 6-1), is far wider; the French expression ”contestations 
sur (des) droits et obligations de caractère civil” covers all proceedings the 
result of which is decisive  for private rights and obligations. The English text 

99 Ringeisen (1971), kommissionen, s. 70 f. 
100 Ringeisen (1971), kommissionen, s. 71 f.
101 Ringeisen (1971), kommissionen, s. 73. 
102 Ringeisen (1971), kommissionen, s. 75. 
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”determination of … civil rights and obligations”, confirms this interpreta-
tion. – The character of the legis lation which governs how the matter is to 
be determined (civil, commercial, administrative law, etc.) and that of the 
authority which is invested with jurisdiction in the matter (ordinary court, 
administrative body, etc.) are therefore of little consequence.103

Det avgörande är alltså inte vilken rättighet som omedelbart är föremål för 
prövning, utan de rättigheter som bestäms genom resultatet av förfaran-
det.104 I Ringeisen (1971) hänvisade eMRD till att förfarandet var avgörande 
för de civilrättsliga relationerna mellan Ringeisen och säljarna av fastighe-
ten.105 Redan att fästa avseende vid en sådan ganska närliggande rättighet 
var alltså inte okontroversiellt, och väckte viss uppståndelse. I senare fall har 
eMRD dock gått betydligt längre än så. en tvist om tillstånd106 att driva 
läkarpraktik och att utöva läkaryrket har ansetts röra civila rättigheter med 
hänvisning bl.a. till att verksamheten baserades på avtal med patienterna.107 
Tvångsintagning på en psykiatrisk klinik, vilket enligt nationell rätt med-
förde automatisk förlust av rättskapacitet, har ansetts röra civila rättigheter 
och skyldigheter, eftersom det påverkade möjligheterna att personligen för-
foga över sin egendom.108 Även vägrad registrering av en juridisk person har 
ansetts röra sådana rättigheter, eftersom det rörde sökandens möjligheter att 
få rättssubjektivitet och därmed möjlighet att bli föremål för civila rättig-
heter eller skyldigheter.109

Det är dock inte alltid nödvändigt att identifiera några civila rättigheter 
som indirekt påverkas av den primära (offentligrättsliga) frågan. I några fall 
som har rört tillstånd av olika slag har eMRD identifierat den relevanta 
rättig heten som rätten till tillståndet och sedan karakteriserat denna rättighet 
i sig som civil, med hänvisning till t.ex. tillståndets nära samband med andra 

103 Ringeisen (1971), punkt 94.
104 Se även Harris m.fl., 2009, s. 226–228.
105 Ringeisen (1971), punkt 94. 
106 I fallet hade tillstånden återkallats, och eMRD ansåg med hänvisning härtill att tvisten 
inte gällde tillståndet, utan rätten att fortsätta driva praktiken och utöva yrket (König (1978), 
punkt 91). eMRD grundade denna uppfattning på en distinktion mellan att meddela nya 
tillstånd och att upphäva de beslut varigenom tillstånden hade återkallats (a. st.) och lämnade 
genom detta konststycke öppet huruvida art. 6 (1) skulle kunna vara tillämplig på en process 
om meddelande av tillstånd. Den sistnämnda frågan har dock sedermera besvarats jakande 
(se strax nedan i huvudtexten angående meddelande av tillstånd i allmänhet och särskilt angå-
ende läkaryrket Kraska (1993), punkt 26). 
107 König (1978), punkterna 92 och 94.
108 Winterwerp (1979), punkt 73. Se även Shtukaturov (2008), punkt 64.
109 APEH Üldözötteinek szövetsége (2000), punkterna 33 och 36.
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rättigheter som karakteriserats som civila.110 Denna ”kontamineringseffekt” 
mellan olika rättigheter har kommit till användning även i andra fall. Rätten 
att utöva advokatyrket har t.ex. ansetts vara en civil rättighet med hänvisning 
bl.a. till att advokaternas kontor och klienter utgjorde egendomsintressen.111 
I vissa rättsfall har eMRD anknutit till den nationella positiva rätten och 
gjort gällande att den relevanta rättigheten utgörs av rätten att inte bli diskri-
minerad på grund av religion eller politisk uppfattning. Rättigheten i fråga 
ansågs därefter som civil, med hänvisning till det sammanhang i vilket den 
skulle tillämpas.112

Det torde alltså ganska säkert kunna fastslås att eMRD inte anser det 
påkallat att använda något knivskarpt analytiskt verktyg för att ringa in de 
relevanta rättigheterna i varje fall. Allehanda indirekta återverkningar på 
andra rättsförhållanden än dem som omedelbart är i fråga i det nationella 
förfarandet beaktas, och ofta är det inte ens nödvändigt att peka på något 
rättsförhållande, utan det anses tillräckligt att i allmänna termer fastslå att 
t.ex. en viss verksamhet är av privat natur.113 Detta angreppssätt innebär 
att rättighetsbegreppet i sig egentligen blir ganska värdelöst som verktyg för 
att ange några gränser för tillämpningsområdet för art. 6 (1). Som kommer 
att framgå längre fram i avsnittet utstakas sådana gränser i stället i vissa fall 
genom en skönsmässig bedömning av vilka återverkningar som anses alltför 
avlägsna och indirekta för att kunna beaktas.114

3.4.2.3 Rättigheten måste erkännas i nationell rätt
eMRD har många gånger upprepat att art. 6 (1) inte är avsedd att skapa 
några nya materiella rättigheter. Den materiella rättighet den enskilde är ute 
efter att genomdriva måste alltså på något sätt vara erkänd i den nationella 
rätten för att art. 6 (1) skall vara tillämplig.

Huruvida rättigheten också kan tänkas följa direkt av någon av eMRK:s 
”materiella” artiklar, som varande en del av den nationella rätten eller på 
något annat sätt, får sägas vara något oklart. eMRD gör i allmänhet inte 
någon skillnad på internationella avtal som i det nationella rättssystemet anses 

110 Se Benthem (1985), punkterna 33 och 36 och Tre Traktörer (1989), punkterna 39 och 
43.
111 H. v. Belgium (1987), punkt 47. 
112 Tinnelly & Sons (1998), punkt 61, Devlin (2001), punkt 23 och Devenney (2002), punk-
terna 20–22.
113 Jfr Beddard, 1993, s. 160. Se även nedan angående kriteriet ”civila”. 
114 Se avsnitt 3.4.3.
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vara direkt tillämpliga och den ”rent” nationella rätten.115 eMRD hänvisar  
ibland till att en viss rättighet även skyddas enligt eMRK som ett slags grädde 
på moset när domstolen redan hänvisat till nationella regler som anses visa 
att rättigheten erkänns enligt nationell rätt.116 I Masson and Van Zon (1995) 
undersökte eMRD om en viss rättighet kunde, som sökandena hävdade, här-
ledas ur eMRK, med explicit hänvisning till the status of the Convention within 
the legal order of the Netherlands (som är att eMRK kan tillämpas direkt).117 
Vid tillämpningen av art. 13 har eMRD i några fall noterat att eMRK inte är 
en del av den inhemska rätten i det aktuella landet och uttalat att art. 13 inte 
kräver att lagstiftningens existens skall kunna ifrågasättas med hänvisning till 
konventionen eller likvärdiga inhemska normer.118 I Stockholms försäkrings- 
och skadeståndsjuridik AB (2003), som rörde förhållanden som inträffat sedan 
eMRK blivit inkorporerad i svensk rätt, fann eMRD att ianspråkstagandet 
av ett företags tillgångar för att täcka uppkomna konkurskostnader sedan 
konkursbeslutet hade upphävts utgjorde en kränkning av egendomsskyd-
det enligt art. 1 i det första tilläggsprotokollet.119 Trots detta ansågs art. 6 (1) 
inte tillämplig med hänvisning till att den svenska lagstiftningens ovillkorliga 
utformning medförde att sökanden inte kunde anses ha haft en arguable right 
att undslippa betalningsansvaret.120 en kränkning av art. 13 ansågs i stället 
föreligga.121 – För de konventionsstater som är medlemmar i eU kan rättig-
heten förstås också tänkas följa av eg-rätten.122

Det krävs inte fullständig utredning om att rättigheten verkligen i det enskil-
da fallet tillkommer den enskilde. Det är ju denna fråga som skall kunna 
bli föremål för domstolsprövning på det nationella planet. eMRD vill inte 
fungera som någon sorts ersättare för de nationella domstolarna och pröva 
frågor om materiell nationell rätt i hela deras vidd. Å andra sidan anses inte 
hur grundlösa anspråk som helst vara förtjänta av rättegångsgarantierna 

115 Se t.ex. Chevrol (2003), punkt 55.
116 Se t.ex. O v. UK (1987), punkt 58.
117 Se Masson and Van Zon (1995), punkt 49.
118 Se James and Others (1986), punkt 85, Lithgow (1986), punkt 206 och Powell and Rayner 
(1990), punkt 36.
119 Stockholms försäkrings- och skadeståndsjuridik AB (2003), punkterna 51–54.
120 Stockholms försäkrings- och skadeståndsjuridik AB (2003), punkterna 63-64.
121 Stockholms försäkrings- och skadeståndsjuridik AB (2003), punkterna 69–71. Se Danelius, 
2007, s. 139, som ifrågasätter om avgörandet är korrekt. 
122 Jfr Hornsby (1997), punkt 39. Det bör dock understrykas att alla rättigheter enligt eMRK 
eller eg-rätten inte anses vara civil rights (se t.ex. Cameron, 2002, s. 82), men det har före-
kommit att eMRD har hänvisat till den EG-rättsliga rätten till domstolsprövning (härom i 
avsnitt 3.5) som ett av skälen till att utsträcka tillämpligheten av art. 6 (1) eMRK i ett särskilt 
fall, se Vilho Eskelinen (2007), punkt 60.
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enligt art. 6 (1). För att åstadkomma en acceptabel balansgång mellan dessa 
båda ytterligheter har eMRD ställt upp kravet att den aktuella rättigheten 
skall kunna på rimliga grunder göras gällande enligt nationell rätt.123

en viss begreppsglidning är inbyggd i å ena sidan eMRD:s flexibla förståel se 
av rättighetsbegreppet och å andra sidan domstolens prövning av om rättig-
heten på rimliga grunder kan göras gällande enligt nationell rätt. Även om 
eMRD identifierar den relevanta rättigheten som t.ex. rätten till egendom 
eller rätten till gott namn och rykte, undersöker domstolen nämligen inte 
alltid härefter om denna allmänna rättighet på rimliga grunder kan göras 
gällande (vilket ju oftast på något sätt kan påstås vara fallet). Fokus ligger i 
stället på om det som sökanden vill uppnå med just den aktuella tvisten, t.ex. 
skadestånd eller restitution av en viss egendom, på rimliga grunder kan göras 
gällande enligt nationell rätt. en förståelse av relevanta rättigheter kan alltså 
komma till användning vid tillämpning av civil-kriteriet och en annan vid 
tillämpning av kravet på ”rimliga grunder”.124

Det krävs i regel inte särskilt mycket för att en rättighet skall anses kunna 
göras gällande på rimliga grunder. Det är oftast tillräckligt att den enskilde 
grundar sitt anspråk på argument hämtade ur nationell rätt och att hennes 
påståenden inte är uppenbart ogrundade.125

123 Se t.ex. James and Others (1986), punkt 81, Lithgow (1986), punkt 192, Baraona (1987), 
punkt 41, Pudas (1987), punkt 34, Neves e Silva (1989), punkt 37, Mats Jacobsson (1990), 
punkt 31, Editions Périscope (1992), punkt 35, Salerno (1992), punkt 14, The Holy Monaste-
ries (1994), punkt 80, Fayed (1994), punkt 65, Masson and van Zon (1995), punkterna 
48–52, Leutscher (1996), punkt 24, Gustafsson (1996), punkt 66, Szücs (1997), punkt 33, 
Werner (1997), punkt 35, Anne-Marie Andersson (1997), punkt 33 och Stockholms försäkrings- 
och skadeståndsjuridik AB (2003), punkt 62. eMRD:s nit när det gäller att undersöka om 
den aktuella rättigheten verkligen erkänns enligt nationell rätt varierar, och behöver inte vara 
särskilt framträdande om svarandestaten underlåtit att ifrågasätta detta förhållande, se t.ex. 
Prince Hans-Adam II of Liechtenstein (2001), punkt 40 och Potocka (2001), där frågan inte ens 
ställdes, trots att det enligt nationell rätt förefaller ha varit helt uteslutet att sökandena skulle 
kunna få bifall till sitt anspråk. 
124 För en god illustration, se Fayed (1994), punkt 58 jfrd med punkterna 65 och 67 och 
särskilt punkt 7 i domare Martens concurring opinion.
125 Se även Danelius, 2007, s. 140 och Warnling-Nerep, 2008 a, s. 73. Jfr dock Kienast (2003), 
som eventuellt kan tolkas som en uppstramning av kravet på rimliga grunder, även om eMRD 
i fallet blandade ganska friskt mellan de olika förutsättningarna för art. 6 (1):s tillämplighet. 
Sökanden ägde mark som var uppdelad i två registerenheter, den ena belägen i mitten av den 
andra, och det fanns en byggnad som sträckte sig över båda registerenheterna. Mot sökandens 
vilja hade, bl.a. på grund av dessa förhållanden, de båda markområdena sammanförts till en 
registerenhet. Sökanden hade förgäves försökt få detta beslut ändrat, bl.a. med hänvisning till 
att han hade lovat att skänka den ena registerenheten till sin son. Detta skulle enligt sökan-
den inte längre vara möjligt, eftersom han inte kunde förfoga över markområdena separat 
sedan de sammanförts. eMRD noterade att den aktuella åtgärden inte berövat sökanden hans 
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Kriteriet har ansetts uppfyllt med hänvisning till att den påstådda rättigheten 
erkändes av nationell rätt som den uppfattades av den enskilde.126 ett anspråk 
som ogillats på grund av preskription har ansetts vara tillräckligt bärkraftigt 
för att utlösa tillämpning av art. 6 (1) eMRK.127 ett anspråk som berott på 
en rättsfråga som redan på ett för den enskilde oförmånligt sätt besvarats i 
en annan process har ändå ansetts kunna framställas på rimliga grunder.128 
Även om prejudikat på det nationella planet under pågående process har gjort 
otvetydigt klart att sökanden saknat grund för sitt anspråk, har eMRD ansett 
art. 6 (1) tillämplig med hänvisning till att detta prejudikat inte kunnat retro-
aktivt undanröja de rimliga grunderna.129 När nationell lagstiftning uttryck-
ligen har uteslutit den påstådda rättigheten har art. 6 (1) dock inte ansetts 
tillämplig.130 Att föreskrifter på lägre nivå i författningshierarkin uttryckligen 
uteslutit en rättighet som ansetts följa av den nationella lagstiftningen – om 
än med uttrycklig hänvisning till just sådana mer detaljerade föreskrifter – 
har inte ansetts hindra tillämpningen av art. 6 (1), åtminstone inte när den 
enskilde påstått att de sistnämnda föreskrifterna var olagliga och således på ett 
otillåtet sätt hade inskränkt hennes rättighet.131 Huruvida en tvist om en rät-
tighet som återfinns i den nationella konstitutionen, men förvägras enligt den 
ordinära lagstiftningen, omfattas av art. 6 (1) är dock ganska oklart. Frågan 
kompliceras av att eMRD har uttalat att de nationella domstolarna inte enligt 
art. 6 (1) behöver vara utrustade med kompetens att åsido sätta den nationella 
lagstiftningen.132 Det skulle då vara märkligt att sam tidigt hävda de enskildas 
rätt att genomdriva sina konstitutionella rättigheter vid domstol, åtminstone 

äganderätt till marken och inte heller påverkat den tillåtna användningen av marken (Kienast 
(2003), punkt 41–42). Vad gällde sökandens påstående om att han inte kunde förfoga över 
markbitarna separat uttalade eMRD att det med hänsyn till att en byggnad var placerad på 
båda registerenheterna ”appears quite artificial to maintain that these parcels, as recorded in the 
former land tax register, could be used in a completely independent way.” Trots att svarandestaten 
inte ens påstått att det var helt uteslutet att det aktuella markområdet kunde delas upp igen 
ansåg eMRD, med hänvisning till att den österrikiska högsta domstolen uttalat att detta 
kanske  inte skulle vara möjligt, sig inte övertygad om att ”there is an arguably genuine and 
serious issue to be determined in these proceedings” (Kienast (2003), punkt 42).
126 Baraona (1987), punkt 41.
127 Neves e Silva (1989), punkt 37.
128 Salerno (1992), punkt 15.
129 Z and Others (2001), punkt 89, T.P. and K.M. (2001), punkt 94 och D.P. and J.C. (2002), 
punkt 125.
130 Se James and Others (1986), punkt 81, Powell and Rayner (1990), punkt 36, Anne-Marie 
Andersson (1997), punkterna 35–36, M.S. (1997), punkt 49 och Stockholms försäkrings- och 
skadeståndsjuridik AB (2003), punkterna 63–64.
131 Se Mats Jacobsson (1990) punkt 31, det liknande resonemanget i Skärby (1990), punkt 28 
och Oerlemans (1991), punkt 46.
132 Se härom avsnitt 3.4.5 vid not 322.
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i sådana fall där den ordinära lagstiftningen lägger hinder i vägen härför. I 
Pauger (1997), hävdade den österrikiska regeringen att sökanden inte hade 
någon rättighet, eftersom den ordinära lagstiftningen otvetydigt förvägrade 
honom denna. Hans åberopande av att den ordinära lagstiftningen stred mot 
konstitutionen hänförde sig enligt regeringen inte till en existerande rättighet 
utan till skapandet av en ny rättighet.133 eMRD lyckades undvika att kon-
frontera frågan.134

Att en rättighet i den nationella rätten anges på ett allmänt och ospecificerat 
sätt hindrar inte att art. 6 (1) kan vara tillämplig.135 Att frågan om en förmån 
eller liknande skall beviljas i större eller mindre utsträckning är beroende 
av myndigheternas skönsmässiga bedömningar utesluter i regel inte heller 
artikelns tillämplighet.136 Det finns dock några enstaka fall där den mot-
satta bedömningen har gjorts, och det är inte alldeles enkelt att se någon 
tydlig principiell hållning i eMRD:s praxis. Om inte annat så för att de fall 
där art. 6 (1) har ansetts tillämplig är betydligt fler än de där artikeln inte 
har ansetts tillämplig, verkar det dock säkrast att utgå från att art. 6 (1) är 
tillämp lig även i sådana fall där den nationella rätten lämnar ett stort spel-
rum åt myndigheternas fria skön.137

133 Pauger (1997), punkt 43. 
134 Jfr Pauger (1997), punkt 44.
135 Se t.ex. Zander (1993), punkt 24 och Beaumartin (1994), punkt 28.
136 eMRD har i flera fall hänvisat till att det följer av allmänt erkända rättsliga och adminis-
trativa principer att myndigheternas utrymme för skönsmässig bedömning inte är obegränsat, 
se t.ex. Pudas (1987), punkt 34, Allan Jacobsson (1989), punkt 69, Mats Jacobsson (1990), 
punkt 32, Skärby (1990), punkt 28 och Zander (1993), punkt 25. Se även Bodén (1987), 
punkt 32, H. v. Belgium (1987), punkt 43 och Tre Traktörer (1989), punkt 40. Däremot 
förefaller det ibland som om eMRD uppfattar möjligheten till skönsmässig bedömning som 
en faktor att ta hänsyn till när det gäller att dra en gräns mellan civila rättigheter och andra 
mer offentligrättsligt präglade rättigheter. Se t.ex. Feldbrugge (1986), punkt 37, Deumeland 
(1986), punkt 71 och Salesi (1993), punkt 19. 
137 Se även van Dijk/van Hoof, 1998, s. 395. Jfr Danelius, 2007, s. 141–143. Jfr dock 
R. Petersson, 2008, s. 350. I Ankarcrona (2000) ansåg eMRD att ett klagomål rörande 
avsaknad av möjligheter till domstolsprövning av ett vägrat tillstånd till handel med krigs-
materiel var incompatible ratione materiae within the meaning of Article 35 § 3 of the Con-
vention. enligt lagen (1992: 1300) om krigsmateriel gäller förbud mot att bl.a. tillverka, 
tillhandahålla eller utföra krigsmateriel utan tillstånd. ett tillstånd ”får lämnas endast om 
det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utri-
kespolitik” (1 § 2 st. lagen om krigsmateriel). Av vissa förarbetsuttalanden framgår vidare 
att den enskildes intresse av att kunna handla med krigsmateriel överhuvudtaget inte skall 
tillmätas någon relevans vid bedömningen av om tillstånd kan lämnas (se de hänvisningar 
som lämnas i eMRD:s beslut). eMRD ansåg, med hänvisning till att frågan om tillstånd 
var helt och hållet beroende av en skönsmässig bedömning med hänsyn till den säkerhets- 
och utrikespolitiska situationen och till att den enskildes intressen var helt irrelevanta för 
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I Van Marle and Others (1986), som gällde en vägran att registrera sökandena 
som godkända revisorer väsentligen på grund av att de av prövningsorganen 
befunnits sakna tillräcklig kompetens i yrket, uttalade eMRD att en sådan 
bedömning som var i fråga ”is akin to a school or university examination and is 
so far removed from the exercise of the normal judicial function that the safegu-
ards in Article 6 […] cannot be taken as covering resultant disagreements”.138 I 
Masson  and Van Zon (1995), som gällde ersättning för frihetsberövande sedan 
frikännande dom meddelats, tog eMRD fasta på att sådan ersättning enligt 
de nationella reglerna fick medges om den nationella domstolen ansåg att det 
var rättvist (reasons in equity exist). eMRD uttalade därför att ”the claims ass-
erted by the applicants did not in any event concern a ’right’ which could arguably 
be said to be recognised under the law of the Netherlands”.139

O v. UK (1987), W v. UK (1987), R. v. UK (1987), och B v. UK (1987) 
handlade om föräldrars umgänge med omhändertagna barn, en fråga som inte 
förefaller ha varit föremål för annan reglering än att frågan var ”a matter  within 
the discretionary power of the authority”.140 eMRD ansåg ändå att art. 6 (1) var 
tillämplig.141 Obermeier (1990), gällde bl.a. ett särskilt prövningsförfarande i 
samband med uppsägning av funktionshindrade personer från sin anställning. 
Den nationella lagstiftningen föreskrev att sådan uppsägning endast fick ske 
om en särskild nämnd hade samtyckt därtill. Det fanns överhuvudtaget inga 
föreskrifter om vilka materiella kriterier nämnden skulle tillämpa när den 
prövade om samtycke skulle ges, men i praktiken försäkrade den sig om att det 
verkliga skälet till uppsägningen inte var den anställdes funktionshinder samt 
om att uppsägningen var godtagbar ur social synpunkt.142 eMRD diskuterade 
inte frågan om någon rättighet kunde göras gällande, utan konstaterade kort 
att det var fråga om en anställningstvist och därför ”unquestionable […] a 
’civil’ matter”.143 Art. 6 (1) ansågs sedan kränkt på grund av att förvaltnings-
domstolarna, som hade att överpröva nämndens beslut, tolkat lagens tystnad 
så att de endast kunde pröva om nämndens (och överprövningsinstansens) 
möjligheter till skönsmässig bedömning hade använts i enlighet med lagens 
syfte och ändamål, vilket ansågs vara en alltför begränsad prövning.144

bedömningen, att den enskilde inte på rimliga grunder kunde göra gällande någon rättighet 
enligt den nationella rätten. 
138 Van Marle and Others (1986), punkt 36.
139 Masson and Van Zon (1995), punkt 52, se även Leutscher (1996), punkt 24. Jfr Szücs 
(1997), punkt 33 och Werner (1997), punkt 35.
140 Se t.ex. O v. UK (1987), punkt 41.
141 O v. UK (1987), punkterna 54–58, W v. UK (1987), punkterna 74–77, R. v. UK (1987), 
punkterna 78–82, och B v. UK (1987), punkterna 74–77.
142 Se Obermeier (1990), punkterna 47 och 69–70.
143 Obermeier (1990), punkt 67.
144 Obermeier (1990), punkt 70.
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Italiensk rätt innehåller en distinktion mellan individuella rättigheter 
(diritto soggettivo) och ”legitima intressen” (interesse legittimo). Förutom att 
ha materiell betydelse, styr distinktionen också domstolarnas behörighet. ett 
legitimt intresse skyddas bara i den omfattning det kan anses förenligt med 
det allmänna intresset, och någon utkrävbar rättighet uppkommer inte innan 
ett förvaltningsbeslut i det enskilda fallet har fattats. Civildomstolarna kan 
inte pröva anspråk som grundas på legitima intressen, utan förvaltningsdom-
stol är rätt forum. Förvaltningsdomstolarna har dock inte någon behörighet 
att direkt ålägga myndigheterna att utbetala en förmån om den enskilde bara 
anses ha ett legitimt intresse till förmånen. Mennitto (2000) gällde ett bidrag 
för vård av funktionshindrad anhörig. Italiens högsta civildomstol hade för-
klarat att anspråk på ett sådant bidrag utgjorde ett legitimt intresse. eMRD 
lyckades undvika att besvara frågan om även ett legitimt intresse kunde 
betraktas som en rättighet enligt art. 6 (1) eMRK. eMRD hänvisade i stället 
till de speciella omständigheterna i fallet, bl.a. att den högsta förvaltnings-
domstolen hade uttalat att det inte fanns något utrymme för skönsmässig 
bedömning i fråga om bidragets storlek, att en regional förvaltningsdomstol 
i flera avgöranden hade ålagt myndigheterna att betala ut bidrag sedan myn-
digheten själv funnit de enskilda berättigade till bidraget samt att sökanden 
redan hade erhållit visst bidrag, vilket enligt eMRD medförde att han kunnat 
få uppfattningen att han hade en rättighet till bidraget. Dessa omständigheter 
medförde enligt eMRD att sökanden åtminstone på rimliga grunder kunde 
göra gällande en rättighet till bidraget.145

3.4.2.4 Kan rättigheterna uteslutas genom processuella regler?
eMRD har i några fall ställts inför uppgiften att skilja på de fall där en rät-
tighet materiellt sett är utesluten enligt nationell rätt – vilket givetvis är god-
tagbart ur konventionssynpunkt, förutsatt att rättigheten inte är en sådan 
som skall garanteras enligt eMRK – och de fall där en rättighet materiellt 
anses, åtminstone på rimliga grunder, ha stöd i den nationella rätten, men 
processuellt vara omöjlig att genomdriva i domstol – vilket alltså är otillå-
tet.146 Frågan uppkommer främst i de fall där beslutanderätt i en viss fråga 
inte anförtrotts andra organ än domstolarna, utan där den enskildes aktuella 
anspråk helt enkelt inte erkänns av den nationella rätten.147 I sådana fall blir 

145 Se närmare Mennitto (2000), punkterna 8, 12, 17–19 och 27.
146 Se Ovey/White, 2002, s. 153. Jfr Harris m.fl., 2009, s. 224 f., Dutertre, 2003, s. 172 och 
vidare nedan. 
147 Alternativt är det sökanden själv som inte ”erkänns” av den nationella rätten. Jfr The 
Holy Monasteries (1994), punkterna 81–84 och The Canea Catholic Church (1997), punkterna 
39–42.
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det egentligen en omöjlig uppgift att skilja mellan materiella och processu-
ella hinder, förutsatt att ”rättigheten” förstås som synonym med den enskil-
des anspråk, vilket ofta förefaller vara fallet vid tillämpningen av kriteriet 
”rimliga grunder”.148

För att ta ett välkänt svenskt exempel kan här återknytas till den tidigare 
förda diskussionen om 3 kap. 7 § skadeståndslagen.149 Bestämmelsen har 
från vissa håll ansetts problematisk med hänsyn till art. 6 (1) eMRK, efter-
som den förbjuder att en skadeståndstalan förs med anledning av beslut av 
vissa statsorgan. Motargumentet är att bestämmelsen rätteligen skall läsas 
som att den materiellt utesluter en rätt till skadestånd i dessa situationer, 
vilket gör att några problem med hänsyn till art. 6 (1) eMRK inte uppkom-
mer. Det finns alltså ingen rätt till skadestånd, och därmed spelar det ingen 
roll att bestämmelsen har utformats som en processuell regel. eMRD har inte 
prövat denna fråga, men däremot har det motsvarande problemet kommit 
upp i förhållande till vissa andra rättssystem.

I Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland frågar man sig i regel 
inte först huruvida det föreligger någon materiell rättighet och därefter om 
det finns möjlighet att få denna rättighet prövad i domstol. I stället ställs 
frågan om det föreligger någon right of action för det aktuella anspråket. en 
right of action kan föreligga för en bred kategori av anspråk samtidigt som 
vissa underkategorier är undantagna av olika skäl. Vidare finns i uppenbara 
fall möjlighet att på ansökan av svaranden och efter ett summariskt förfa-
rande (the striking out procedure) avvisa (strike out) ett käromål som ogrundat 
(disclosing no reasonable cause of action). I sådana fall frågar sig domstolen 
huruvida käromålet är utsiktslöst även om käranden skulle kunna bevisa alla 
sina påståenden om faktiska omständigheter.150 Frågan om det finns någon 
right of action för att kräva skadestånd på grund av offentliga myndigheters 
åtgärder prövas från fall till fall efter ganska vaga kriterier, som bl.a. innebär 
hänsynstagande till myndigheternas handlingsfrihet och de eventuella kon-
sekvenserna av att tillåta en skadeståndstalan. genom prejudikat på området 

148 Se avsnitt 3.4.2.3 vid not 124. Art. 6 (1) eMRK bygger alltså, åtminstone på det sätt 
artikeln kommit att tillämpas av eMRD, på att det är möjligt att göra en åtskillnad mellan 
sådana rättsregler som bestämmer rättigheternas inehåll ”i och för sig” (materiell rätt) och 
sådana rättsregler som bestämmer hur rättigheterna skall ”skyddas” eller genomdrivas (pro-
cessrätt). Jfr avsnitt 1.1.3 in fine och avsnitt 8.2. 
149 Se avsnitt 2.4.2.3. 
150 Förfarandet har godtagits av eMRD som en tillräcklig prövning enligt art. 6 (1), se Z and 
Others (2001), punkterna 95–97, T.P. and K.M. (2001), punkterna 100–103 och D.P. & J.C. 
(2002), punkterna 128–129.
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kan det göras klart hela eller delar av vissa myndigheters verksamhetsområden 
inte är åtkomliga för skadeståndsanspråk.151

Frånvaron av en right of action för en viss försummelse av offentlig myn-
dighet kan alltså uttryckas som att det inte finns någon materiell rätt till 
skadestånd. Därmed skulle kunna hävdas att art. 6 (1) eMRK inte är til-
lämplig; det finns ju ingen civil rättighet att domstolspröva. Initialt tycktes 
eMRD också ansluta sig till det synsättet. I ett fall där en kategori anspråk 
var utesluten enligt regler i nationell lagstiftning uttalade eMRD helt enkelt: 
”to this extent there is no ’civil right’ recognised under domestic law to attract the 
application of [art. 6 (1)] ”.152 I senare fall har eMRD emellertid anlagt ett 
mer komplext betraktelsesätt.

I Fayed (1994) var sökandena missnöjda med att två s.k. inspectors, som hade 
upprättat en för sökandena oförmånlig rapport, i viss omfattning var skyd-
dade av immunitet mot skadeståndsanspråk på grund av sin verksamhet.153 
Vissa av eMRD:s uttalanden tydde på att man anslöt sig till sitt tidigare 
betraktelsesätt:

Certainly the Convention enforcement bodies may not create by way of 
interpretation of [art. 6 (1)] a substantive civil right which has no legal 
basis in the State concerned. 154

It is not always an easy matter to trace the dividing line between pro-
cedural and substantive limitations of a given entitlement under domestic 
law. It may sometimes be no more than a question of legislative technique 
whether the limitation is expressed in terms of the right or its remedy.155

Men andra uttalanden talade i en annan riktning:

Whether a person has an actionable domestic claim may depend not only 
on the substantive content, properly speaking, of the relevant civil right as 
defined under national law but also on the existence of procedural bars pre-
venting or limiting the possibilities of bringing potential claims to court. In 
the latter kind of case [art. 6 (1)] may have a degree of applicability. […] it 
would not be consistent with the rule of law in a democratic society or with 

151 Se till det anförda t.ex. Deakin m.fl., 2003, s. 381–404 m. hänv. Möjligheterna att få 
skadestånd när någon offentlig myndighet har gjort sig skyldig till en kränkning av någon av 
de materiella rättigheterna i eMRK har utvidgats genom Human Rights Act 1998. Se härom 
t.ex. Deakin m.fl., 2003, s. 406–411. 
152 Powell and Rayner (1990), punkterna 15 och 36. 
153 Fayed (1994), punkterna 42–43.
154 Fayed (1994), punkt 65. 
155 Fayed (1994), punkt 67.
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the basic principle underlying [art. 6 (1)] – namely that civil claims must 
be capable of being submitted to a judge for adjudication – if, for example, 
a State could, without restraint or control by the Convention enforcement 
bodies, remove from the jurisdiction of the courts a whole range of civil 
claims or confer immunities from civil liability on large groups or categories 
of persons.156

Hur kan då art. 6 (1) eMRK, samtidigt som den förbjuder konventions-
staterna att utesluta vissa kategorier av anspråk eller anspråk mot vissa kate-
gorier av personer, vara oförmögen att skapa nya materiella rättigheter på 
det nationella planet?157 eMRD har inte förklarat hur den ekvationen går 
ihop. Rättspraxis efter Fayed (1994) framstår också som något vacklande 
och motsägelsefull. eMRD har vidhållit distinktionen mellan materiella och 
processuella hinder, och fasthållit vid att regler som undantar hela katego-
rier av anspråk eller ger stora grupper eller kategorier immunitet från skade-
ståndsanspråk kan betraktas som otillåtna enligt art. 6 (1). Vad denna reto-
rik egentligen innebär, praktiskt och teoretiskt, har dock aldrig klargjorts.158 
Det har dock tillhört undantagen att en kränkning av art. 6 (1) har befunnits 
föreligga.159

I grand Chamber-avgörandet Roche (2005), som också gällde Förenade 
kungariket, hade sökanden skadats under militärtjänstgöring, och ville ha ska-
destånd av staten. enligt en lag från 1947 hade det tillskapats en möjlighet att 
få skadestånd från staten. Den som skadats under militärjänstgöring var dock 
undantagen från denna möjlighet enligt en uttrycklig bestämmelse i lagen.160 
Frågan om detta undantag stod i överensstämmelse med art. 6 (1) eMRK 
hade (i ett annat fall) prövats av House of Lords som, efter att ha tagit hänsyn 
till eMRD:s praxis, hade slagit fast att det rörde sig om en materiell bestäm-

156 Fayed (1994), punkt 65. 
157 enligt domare Martens särskilda yttrande hade eMRD antagit ”a reasoning whose subtle-
ness […] seems hardly convincing” (punkt 6).
158 Se närmare Osman (1998), punkterna 138–139 och 150–154, Al-Adsani (2001), punkt 
48, McElhinney (2001), punkt 25, Fogarty (2001), punkt 26, Z and Others (2001), punkterna 
89, 98 och 100, T.P. and K.M. (2001), punkterna 94 och 101 och D.P. & J.C. (2002), punkt 
128.
159 Så ansågs vara fallet i Osman (1998), men eMRD gav senare uttryck för uppfattningen 
att avgörandet var grundat på ett missförstånd av den nationella rätten (Z and Others (2001), 
punkt 100).
160 Se närmare Roche (2005), punkterna 73–82. Förlusten av rätten till skadestånd motsva-
rades av en rätt till pension, och var avhängig av att ansvarig minister intygade att förutsätt-
ningarna för pensionen var för handen. Frågan om denna förutsättning skulle innebära att 
hindret skulle betraktas som processuellt var föremål för ganska stort intresse i avgörandet, 
men den aspekten förbigås här. 
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melse och att art. 6 (1) inte var tillämplig.161 eMRD anslöt sig, med nio rös-
ter mot åtta, till den bedömningen. Majoriteten upprepade att art. 6 (1) inte 
kunde skapa några nya materiella rättigheter i konventionsstaterna,162 och 
ansåg, med hänvisning till sin tidigare praxis, att distinktionen mellan proces-
suella och materiella regler, ”fine as it may be in a particular case”, måste vara 
avgörande för frågan om tillämpligheten av art. 6 (1).163 Fayed (1994) talade, 
enligt majoriteten, inte i någon annan riktning.164 När de nationella reglernas 
processuella respektive materiella karaktär skulle prövas skulle utgångspunk-
ten vara hur de nationella reglerna tolkades av inhemska domstolar:

Where, moreover, the superior national courts have analysed in a compre-
hensive and convincing manner the precise nature of the impugned restric-
tion, on the basis of the relevant Convention case-law and principles drawn 
therefrom, this Court would need strong reasons to differ from the conclusion 
reached by those courts by substituting its own views for those of the national 
courts on a question of interpretation of domestic law […] and by finding, 
contrary to their view, that there was arguably a right recognised by domestic 
law.165

enligt majoriteten var det vidare nödvändigt blicka förbi the appearances and 
the language used och koncentrera sig på the realities of the situation.166 Majori-
teten anslöt sig sedan till den bedömning som tidigare gjorts av House of Lords 
och de skäl som lämnats för denna bedömning, bl.a. att den aktuella bestäm-
melsen inte innebar att en kategori anspråk hade undantagits från domsto-
larnas jurisdiktion, eftersom en sådan kategori anspråk aldrig hade existerat i 
den nationella rätten.167

Av de skiljaktiga domarna var det bara en (domare Zupančič) som direkt 
tog upp den grundläggande problematiken med att skilja mellan materiella 
och processuella hinder, men han var å andra sidan mycket explicit. Domare 
Zupančič förklarade sig ha svårt att acceptera att frågan skulle vara beroende 
av den något fiktiva distinktionen mellan vad som är ”processuellt” och vad 
som är ”materiellt”. gränsdragningen skapade svåra fall som gav upphov till 
bad law. Det började enligt domare Zupančič, stå klart att eMRD behövde 
återgå till att använda sunt förnuft. en rättighet kunde inte existera (åtmins-
tone inte i juridisk bemärkelse) utan ett rättsmedel (remedy). Att tala om rät-

161 Se Roche (2005), punkterna 83–95. 
162 Roche (2005), punkterna 117 och 119.
163 Roche (2005), punkt 119.
164 Roche (2005), punkt 119.
165 Roche (2005), punkt 120.
166 Roche (2005), punkt 121.
167 Se närmare Roche (2005), punkterna 122–125. Det verkar alltså som om den historiska 
faktorn kan ha betydelse när det gäller att skilja mellan materiella och processuella regler. 
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tigheter som om de existerade oberoende av den processuella kontexten var 
en artificiell separation av något som i praktiken var odelbart. Det var ironiskt 
att majoriteten talade om att hålla sig till realiteterna när avgörandet byggde 
på en distinktion som var en ren fiktion:

We may have muddled through another case but the underlying false  premise 
remains. The dilemma is certain to come back.

3.4.2.5 Vilka rättigheter är civila?
Begreppet ”civila rättigheter” är ju ganska främmande för svensk juridisk 
terminologi,168 och detsamma gäller begreppet civil rights i den engelsksprå-
kiga terminologin. Som utvecklats ovan, infördes begreppet mer eller mindre 
av en slump i den engelskspråkiga versionen av eMRK.169 eftersom begrep-
pet inte hade någon klar innebörd på engelska,170 sökte kommissionen tidigt 
vägledning i det franska begreppet droits et obligations de caractère civil. Detta 
begrepp hade en inarbetad betydelse som anknöt till den – i civil law-län-
derna – klassiska uppdelningen mellan offentlig rätt och civilrätt. Begreppet 
civila rättigheter skulle alltså avse de rättigheter som reglerades av civilrät-
ten.171 eMRD har aldrig direkt motsagt detta påstående, och det är tämligen 
klart att distinktionen mellan offentlig rätt och civilrätt har en betydelse 
– åtminstone i retorisk mening – för tillämpligheten av art. 6 (1).172

en civil rättighet är alltså – åtminstone som en utgångspunkt – detsamma 
som en ”civilrättslig rättighet”, dvs. en rättighet som regleras av civilrätten. 
Detta betyder dock inte att det nationella rättssystemets skiljelinje mellan 
offentlig rätt och civilrätt är avgörande. Hänsyn tas till nationell rätt, men 
endast i syfte att fastställa den aktuella rättighetens innehåll och verkningar. 
I övrigt förefaller eMRD, med en teleologisk tolkning av eMRK och under 

168 Begreppet har dock på senare tid börjat användas i svensk lagtext, se avsnitt 5.4.3.2 och 
5.6.2.
169 Se avsnitt 3.4.1.
170 Det bör kanske anmärkas att det inte finns någon koppling till betydelsen ”medborgerliga 
rättigheter” som används i angloamerikanskt språkbruk (jfr t.ex. Beddard, 1993, s. 159). 
171 Ringeisen (1971), kommissionen, s. 70. Se även avsnitt 3.4.2.2.
172 Jfr t.ex. Ringeisen (1971), punkt 94, König (1978), punkterna 92 och 93, Winterwerp 
(1979), punkt 73, Obermeier (1990), punkt 67, De Santa (1997), punkt 18 och Nicodemo 
(1997), punkt 18. Se även Clayton/Tomlison, 2001, s. 79. Betydelsen av detta förminskas 
dock betydligt av eMRD:s vida och flexibla uppfattning om rättigheter, se härom avsnitt 
3.4.2.2.
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hänsynstagande till samtliga konventionsstaters rättssystem, söka efter en 
autonom europeisk skiljelinje mellan offentlig rätt och civilrätt.173

Vilka rättigheter ingår då i denna europeiska civilrätt? Här ingår många 
begrepp som Hohfeld skulle ha hänfört till kategorin multital rights, dvs. lösa 
samlingsbeteckningar på en mängd rights, privileges, immunities och powers, 
varav vissa som sagt kan regleras av civilrätten och andra av den offentliga 
rätten.  ett paradexempel är rätten till egendom som eMRD i en lång rad fall 
har hänfört till den civila sfären.174 Förfaranden och beslut som påverkar själva 
ägandet av egendomen som förvärvstillstånd eller liknande,175 jordreformer,176 
expropriation177 eller straffrättsligt förverkande178 omfattas därför utan vida-
re av art. 6 (1).179 Men även olika typer av användning av egendom, såsom 

173 Jfr t.ex. König (1978), punkt 89. Se även Harris m.fl., 2009, s. 212 f. I Benthem (1985) för-
sökte kommissionens minoritet ställa upp en abstrakt definition av civila rättigheter  (Benthem 
(1985), kommissionen s. 36), men eMRD ansåg det inte nödvändigt med en sådan definition 
(Benthem (1985), punkt 35), och har härefter vidhållit denna ståndpunkt och fortsatt att avgöra 
frågan om olika rättigheters karaktär på fallbasis. Se t.ex. Deumeland (1986), punkt 61 och 
Feldbrugge (1986), punkt 27. Se härom t.ex. Cameron, 2002, s. 81. Någon generell, abstrakt 
och oföränderlig definition av begreppet förefaller inte vara att vänta, eftersom eMRD:s 
inställning är att ”[t]he Convention is […] a living instrument to be interpreted in the light of 
present-day conditions […] and it is incumbent on the Court to review whether, in the light of 
changed attitudes in society as to the legal protection that falls to be accorded to individuals in 
their relations with the State, the scope of Article 6 § 1 should not be extended […]” (Ferrazzini 
(2001), punkt 26). 
174 Se bl.a. Ringeisen (1971), punkt 94 och Sramek (1984), punkt 34 (där hänvisning dock 
skedde även till att fråga var om ett civilrättsligt rättsförhållande), Sporrong and Lönnroth 
(1982), punkt 79, Ettl and Others (1987), punkt 32, Erkner and Hofauer (1987), punkt 62, Poiss 
(1987), punkt 48, Bodén (1987), punkt 32 och Håkansson and Sturesson (1990), punkt 60.
175 Ringeisen (1971), punkt 94, Sramek (1984), punkt 34 och Håkansson and Sturesson 
(1990), punkt 60.
176 Ettl and Others (1987), punkt 32, Erkner and Hofauer (1987), punkt 62 och Poiss (1987), 
punkt 48.
177 Sporrong and Lönnroth (1982), punkterna 79–83, Bodén (1987), punkt 32, Beaumartin 
(1994), punkt 28 och The Holy Monasteries (1994), punkt 80. Även ett tillstånd till expropria-
tion omfattas eftersom det gör äganderätten precarious and defeasible (Bodén (1987), punkt 
32). Även frågan om ersättning för expropriation anses direkt påverka the applicants’ property 
right (Lithgow and Others (1986), punkt 192, Beaumartin (1994), punkt 28 och The Holy 
Monasteries (1994), punkt 85).
178 Raimondo (1994), punkt 43, dock med hänvisning till ”pecuniary rights”, se vidare härom 
nedan. Se även Veeber (2002), punkt 69, där en husrannsakan i ett företags lokaler och beslag-
tagande av dokument i bevissyfte ansågs omfattad av artikeln, utan närmare specifikation av 
vari de civila rättigheterna bestod.
179 Till detta kommer att uttag av avgifter om man så vill kan betraktas som ett berövande av 
egendom (Procola (1995), punkt 39), men det är tveksamt hur långtgående slutsatser som kan 
dras härav, särskilt som resonemanget hur som helst flyter ihop med resonemanget omkring 
pecuniary rights, se nedan vid not 221.
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byggande på eller uppförande av andra anläggningar på fast egendom,180 
exploatering av naturresurser,181 uppfödning av boskap och åtgärder som hör 
samman härmed,182 och överhuvudtaget möjligheten att använda egendomen 
utan att besväras av störningar av andra, t.ex. miljörisker,183 eller rätten att 
bo i sitt eget hus utan att kastas ut av myndigheterna,184 räknas till civila 
rättigheter. eMRD uttrycker ibland saken så att olika typer av användning 
är en aspekt av äganderätten och att the right of property överhuvudtaget 
är en civil rättighet.185 Även mer begränsade rättigheter till egendom, som 
arrende, jakt- och fiskerätt etc. faller eventuellt in under begreppet.186 Även 
möjligheterna att på olika sätt rättsligt förfoga över egendom räknas till civila 
rättigheter.187

Rättigheter ”till sin egen person”, eller mer specifikt till sin egen fysiska 
och psysiska frihet och integritet räknas också till civila rättigheter. ett frihets-
berövande omfattas alltså av art. 6 (1),188 och detsamma gäller skador till 
eller risker för liv eller hälsa på grund av miljöfarlig verksamhet,189 försum-
melser i den offentliga sjukvården190 eller försummelser i polisens brottsföre-
byggande verksamhet.191 Även rätten till ett gott namn och rykte anses höra 
till civila rättigheter, vilket får betydelse för bl.a. ärekränkningsprocesser.192

180 Benthem (1985), punkt 36, Allan Jacobsson (1989), punkt 73, Mats Jacobsson (1990), 
punkt 34, Skärby (1990), punkt 29 och Bryan (1995), punkt 31.
181 Fredin I (1991), punkt 63.
182 Oerlemans (1991), punkt 48.
183 Zander (1993), punkt 27, Athanassoglou and Others (2000), punkt 44, Gorraiz Lizarraga 
and Others (2004), punkterna 45–46 och Okyay (2005), punkterna 66–67.
184 Se Gillow (1986), punkt 68, där formuleringen dock tyder på att rätten att bo i sitt eget 
hem är en civil rättighet oavsett ägandeförhållandena. 
185 Se t.ex. Zander, punkt 27. I Benthem (1985) ansågs t.o.m. ett tillstånd att installera en 
bensintank ha a proprietary character, bl.a. eftersom det kunde överlåtas till tredje man (punkt 
36). Av någon anledning anses dock inte rätten att köra (även sin egen) bil vara en civil rät-
tighet, se Escoubet (1999), punkt 39. 
186 Se Posti and Rahko (2002), punkt 32 och Alatulkkila (2005), punkterna 49–50. 
187 Winterwerp (1979), punkt 73, Pafitis (1998), punkt 87 och Credit and Industrial Bank 
(2003), punkt 65. Se även APEH Üldözötteinek szövetsége (2000), punkt 36. Jfr dock Kienast 
(2003), punkt 43.
188 Aerts (1998), punkt 59. 
189 Balmer-Shafroth and Others (1997), punkterna 33–34, Athanassoglou and Others (2000), 
punkt 44 och Taşkin and Others (2004), punkterna 132–133, där resonemanget dock slirar 
över mot en senare rätt till kompensation.
190 Jfr X. v. France (1992), punkt 30.
191 Jfr Osman (1998), punkt 139, där rättigheten dock definierades på ett ganska svävande 
sätt. 
192 Golder (1975), punkt 27, Helmers (1991), punkt 27 och Allenet de Ribemont (1995), 
punkt 43. Se även Fayed (1994), punkt 58 (obestritt) och Werner (2001), punkt 33. Omvänt 
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Vidare hänförs familjerätten och de rättigheter som kan härledas ur denna 
till de civila rättigheterna.193 I en rad rättsfall har eMRD förklarat att olika 
former av offentligt omhändertagande av barn och därpå följande inskränk-
ningar av föräldrarnas umgänge med dem rör civila rättigheter.194

Olika aspekter på rätten att utöva ett yrke och anställdas rättigheter i ett 
anställningsförhållande räknas också till civila rättigheter.195 I vissa rättsfall 

gäller också att svaranden i en ärekränkningsprocess skall skyddas av rättegångsgarantierna i 
art. 6 (1), åtminstone ”where the outcome is directly decisive for his or her ’civil obligations’ vis-
à-vis the plaintiff ”, Tolstoy Miloslavsky (1995), punkt 58. Målet gällde en skadeståndsprocess 
och eMRD ville tydligen lämna öppet huruvida det generellt kunde påstås att skyldigheten 
att respektera andras goda namn och rykte var en civil skyldighet.
193 Se Rasmussen (1984), där eMRD förklarade att en negativ faderskapstalan var a matter of 
family law och enbart på den grunden var civil till sin karaktär. I H. v. UK (1987), punkt 69, 
förklarades ett beslut om adoption leda till the total dissolution of  [modern och barnets] natural 
ties, vilka constitute the very substance of family life och därför tveklöst rörde civila rättigheter. 
I O. v. UK (1987), punkt 59, R. v. UK (1987), punkt 83, B. v. UK (1987), punkt 78, och  
W. v. UK (1987), punkt 78, förklarades föräldrars umgänge med sina barn utgöra an integral 
part of family life och därför tveklöst utgöra civila rättigheter. Se även Keegan (1994), punkt 57. I 
 Maaouia (2000) förklarade eMRD dock kategoriskt, i linje med kommissionens tidigare  praxis, 
att utvisning av en utlänning inte omfattades av art. 6 (1), trots att utvisningen ”incidentally” 
hade stora återverkningar på sökandens privat- och familjeliv (sökanden var gift med en fransk 
medborgare bosatt i Frankrike, varifrån han skulle utvisas). Detta grundades i det närmaste 
uteslutande på att konventionsstaterna 1984, genom art. 1 i det sjunde tilläggs protokollet till 
eMRK, hade infört vissa grundläggande processuella garantier i samband med utvisning, ett 
faktum som ansågs utvisa att staternas avsikt var att inte inkludera sådana processer i tillämp-
ningsområdet för art. 6 (1) (se till det anförda Maaouia (2000), punkterna 35–38).
194 O. v. UK (1987), punkterna 54–59, R. v. UK (1987), punkterna 78–83, B. v. UK (1987), 
punkterna 73–78, och W. v. UK (1987), punkterna 73–78 (den stora stötestenen var om det 
kunde anses föreligga en parental right of access to children; när så väl befunnits vara fallet var 
det inga bekymmer med att anse denna rättighet vara civil, se strax ovan). Se även Olsson I 
(1987), punkterna 88–91, Eriksson (1989), punkterna 73–82, Olsson II (1992), punkterna 
96–107, McMichael  (1995), punkt 75 och Paulsen-Medalen and Svensson (1998), punkterna 
38–47. I det sistnämnda rättsfallet skymtar frågan om även en förälder som inte är vårdnads-
havare kan anses hävda en civil rättighet till umgänge (access) med sina barn, men frågan blev 
aldrig föremål för prövning eftersom eMRD ansåg att den aktuella föräldern hade kunnat 
åstadkomma en domstolsprövning (punkterna 45–46). Jfr härtill Keegan (1994), punkt 57, 
som rörde en ogift biologisk faders – enligt nationell rätt väsentligen icke-existerande – rät-
tigheter vid adoption. Jfr också McMichael (1995), punkt 77 (när faderskapet inte fastställts 
i enlighet med nationell rätt ansågs den biologiske fadern inte kunna göra gällande några 
rättigheter i samband med omhändertagande av barn). 
195 en anställningstvist mellan en arbetstagare och en privat arbetsgivare omfattas enligt 
eMRD utan vidare av art. 6 (1), eftersom den direkt gäller ett privaträttsligt rättsförhållan-
de (Obermeier (1990), punkt 67). I fråga om offentlig anställning eller i fråga om åtgärder 
som inte har en lika direkt koppling till anställning eller utövande av ett yrke kan det dock 
be hövas mer avancerade krumbukter. Se vidare nedan i huvudtexten. I Frydlender (2000) 
uttalade eMRD att en uppsägningstvist med en offentlig arbetsgivare rörde en rättighet som 
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har detta motiverats med den ”fria och oberoende karaktären” av det aktuella 
yrket196 eller att yrkets utövande i det aktuella fallet skedde genom slutande 
av avtal eller åtminstone genom privata rättsförhållanden med andra enskil-
da personer.197 Utöver (det numera uttunnade) undantaget för offentligt 
anställda (se strax nedan), är det dock svårt att finna några exempel på yrken 
som inte ansetts vara ”civila” till sin ”natur”, oavsett hur kringskuret yrkets 
utövande varit genom offentligrättsliga tillståndskrav och tillsynsåtgärder.198 
Vad gäller offentliganställda (civil servants) har praxis länge varit vacklande, 
men i skrivande stund håller möjligen en mer fast praxis på att utvecklas, 
som innebär att art. 6 (1) i mycket stor utsträckning är tillämplig även på 
tvister med anknytning till offentliga anställningar.199

Tidigare gällde att tvister om offentliganställdas anställning, befordran eller 
avskedande inte ansågs omfattade av art. 6 (1).200 Denna ståndpunkt grun-
dades till en början på att rätten till access to the public (civil) service inte var 
en rättighet som skyddades av eMRK överhuvudtaget,201 men den kom så 

var civil by its nature, men att det ändå återstod att, med tillämpning av Pellegrin-kriterierna 
(se nedan) pröva om rättigheten i fråga var en ”civil right” i art. 6 (1):s mening (Frydlender 
(2000), punkt 27).
196 König (1978), punkt 93, H. v. Belgium (1987), punkt 47 och Thlimmenos (2000), 
punkt 58.
197 Se König (1978), punkt 92, Le Compte, van Leuven and de Meyere (1981), punkt 48, 
Albert and le Compte (1983), punkt 28, H. v. Belgium (1987), punkt 47 och Kraska (1993), 
punkt 25. Se även (med hänvisningar till föregående rättsfall) De Moor (1994), punkt 47, 
Diennet (1995), punkt 27, Gautrin and Others (1998), punkt 33 och W.R. v. Austria (1999), 
punkt 27. 
198 Se t.ex. G.S. v. Austria (1999), punkterna 27–28 (rätt att driva apotek ansågs, utan moti-
vering, vara en civil rättighet, sökanden hade hänvisat bl.a. till att ett tillstånd var en förut-
sättning för hans möjligheter att utöva sitt yrke (punkt 25)), Kingsley (2000), punkterna 
43–45 (återkallelse av ett certificate att utöva vissa funktioner i spelbolag ansågs röra civila 
rättig heter); bekräftat i Kingsley (2002), punkt 34. Posti and Rahko (2002), punkt 52 (rätten 
att fiska i statliga vatten ansågs vara civil, med hänvisning bl.a. till att fiskets upplåtande var 
”directly related to [sökandenas] occupation as professional fishermen”).
199 Jfr bl.a. RÅ 2006 ref. 65 och RÅ 2007 not 143. Jfr också R. Petersson, 2008, passim 
m. hänv. och avsnitt 5.4.3.2 med not 90.
200 Se Neigel (1997), punkt 43, Spurio (1997), punkt 18, Soldani (1997), punkt 18, Fusco 
(1997), punkt 20, Di Luca and Saluzzi (1997), punkt 18, Pizzi (1997), punkt 18, Scarfò 
(1997), punkt 18, Argento (1997), punkt 18, Trombetta (1997), punkt 21, Gallo (1997), 
punkt 19, Zilaghe (1997), punkt 19, Laghi (1997), punkt 17, Viero (1997), punkt 16, Orlan-
dini (1997), punkt 18, Ryllo (1997), punkt 19, Huber (1998), punkt 36 och Maillard (1998), 
punkt 39.
201 Se Francesco Lombardo (1992), punkt 16, Giancarlo Lombardo (1992), punkt 16 med 
hänvisning till Glasenapp (1986), punkt 49 och Kosiek (1986), punkt 35, där detta konstate-
rades inom ramen för en talan om kräkning av art. 10 eMRK. Se även Leander (1987), punkt 
59 (dito inom ramen för en talan om kränkning av art. 8).
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småningom att få en för art. 6 (1) mer specifik motivering, nämligen den 
distinktion mellan civil servants och employees governed by private law som 
ansågs föreligga i många av europarådets medlemsstater.202 Om tvisterna 
rörde rent ekonomiska förmåner, som lön eller pension ansågs artikeln dock 
tillämplig även i sådana tvister.203 I dessa fall krävdes att tvisten skulle röra en 
rent ekonomisk eller åtminstone i allt väsentligt ekonomisk rättighet för att 
art. 6 (1) skulle vara tillämplig.204 Om tvisten visserligen rörde en ekonomisk 
förmån, men denna förmån i det aktuella fallet var avhängig en bedömning 
av en fråga om anställning, befordran eller avskedande ansågs art. 6 (1) där-
för inte tillämplig.205 Detta stod ju i viss kontrast till den vida och flexibla 
inställning eMRD i andra rättsfall visat till rättighetsbegreppet, och förefal-
ler ha varit grundat i en respekt för staternas prerogativ att på skönsmäs-
siga grunder bestämma vilka personer som skall ha tillträde till statens civil 
service. eMRD:s mycket vida uppfattning om begreppet civil service kunde 
dock påstås leda till att långt fler fall än de som rimligen kunde försvaras med 
hänvisning till statens intresse av ”kontroll över sig själv” omfattades. Likaså 
kunde distinktionen mellan de fall där purely eller essentially economic rights 
ansågs vara i fråga och de fall där så inte ansågs vara fallet lätt uppfattas som 
godtycklig. I Pellegrin (1999) förklarade eMRD att man inte var nöjd med 
sitt dittillsvarande angreppssätt, och beslutade att ställa upp nya kriterier.206 
Domstolen övergav hänvisningen till rent ekonomiska rättigheter, och förkla-
rade att endast anställningstvister rörande tjänstemän som hade till uppgift 
att tillvarata det allmänna intresset eller utöva offentligrättslig makt skulle falla 
utanför tillämpningsområdet för art. 6 (1). Detta skulle å andra sidan gälla 
samtliga sådana tvister, dvs. även tvister om rent ekonomiska förmåner. en 
pensionstvist som inleddes efter det att anställningen upphört skulle dock 

202 Se Neigel (1997), punkt 43, Spurio (1997), punkt 18, Soldani (1997), punkt 18, Fusco 
(1997), punkt 20, Di Luca and Saluzzi (1997), punkt 18, Pizzi (1997), punkt 18, Scarfò 
(1997), punkt 18, Argento (1997), punkt 18, Trombetta (1997), punkt 21, Gallo (1997), 
punkt 19, Zilaghe (1997), punkt 19, Laghi (1997), punkt 17, Viero (1997), punkt 16, Orlan-
dini (1997), punkt 18 och Ryllo (1997), punkt 19.
203 Se Francesco Lombardo (1992), punkt 16, Giancarlo Lombardo (1992), punkt 16. Massa 
(1993), punkt 26, de Santa (1997), punkt 18, Pauger (1997), punkt 45, Antonakopoulus, Vort-
sela and Antonakopoulu (1999), punkt 21 och Dimitrios Georgiadis (2000), punkt 21.
204 Se De Santa (1997), punkt 18, Nicodemo (1997), punkt 18, Lapalorcia (1997), punkt 21, 
Abenavoli (1997), punkt 16, Huber (1998), punkt 36, Maillard (1998), punkt 39, Le Calvez 
(1998), punkt 57, Benkessiouer (1998), punkt 29 och Couez (1998), punkt 24; redan i de 
tre sistnämnda rättsfallen kan dock en tendens till uppluckring av principen iakttas, jfr även 
Waite and Kennedy (1999), punkt 49 och Beer and Regan (1999), punkt 39.
205 Se Neigel (1997), punkt 44, Spurio (1997), punkt 19, Trombetta (1997), punkt 22, Viero 
(1997), punkt 18, Orlandini (1997), punkt 19, Huber (1998), punkt 37 och Maillard (1998), 
punkt 41.
206 Se Pellegrin (1999), punkterna 60–61.
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falla under art. 6 (1), eftersom de speciella lojalitetsbanden till staten då hade 
klippts av.207 Som exempel på anställningar som skulle falla utanför art. 6 (1) 
angav eMRD polisen och militären. I övrigt förklarade eMRD att frågan 
skulle komma att prövas från fall till fall.208 De nya principerna tillämpades 
därefter i en rad rättsfall.209 Härefter bestämde sig eMRD, i Grand Chamber-
avgörandet Vilho Eskelinen (2007), för att inte heller Pellegrin-kriterierna var 
särskilt lyckade och att de ledde till att vissa tvister undantogs från art. 6 (1) 
trots att det inte fanns några sakliga skäl för detta.210 en ny princip lades 
därför fast, enligt vilken art. 6 (1) presumeras vara tillämplig på alla tvister 
mellan offentligt anställda och staten. För att en viss tvist skall undantas från 
art. 6 (1) måste konventionsstaten visa dels att de nationella reglerna uttryck-
ligen förvägrar den anställde tillgång till domstol,211 dels att dessa regler kan 
försvaras med hänvisning till både anställningen, som i princip skall innebära 
utövande av offentligrättslig makt, och till den aktuella tvisten, som skall röra 
en fråga om utövande av sådan makt eller åtminstone beröra den särskilda 

207 Se Pellegrin (1999), punkterna 64–67.
208 Pellegrin (1999), punkt 66.
209 Se Procaccini (2000), punkt 13 (portvakt i en kommunal skola ansågs inte omfattad av 
undantaget), Frydlender (2000), punkterna 34–41 (anställning utomlands med uppgiften att 
stimulera importen av franskt vin, öl och sprit ansågs inte omfattad av undantaget), Satonnet 
(2000), punkt 30 (medicinsk chef ansågs inte omfattad av undantaget), S.M. v. France (2000), 
punkt 19 (tjänst som medicinsk-social sekreterare vid socialmyndighet ansågs inte omfattad  
av undantaget; tvisten gällde dessutom pensionsförmåner), Lambourdiere (2000), punkt 23 
(tjänsteman vid sjukhusförvaltning ansågs inte omfattad av undantaget), Büker (2000), punkt 
25 (assisterande professor vid medicinsk fakultet ansågs inte omfattad av undantaget), Cast-
anheira Barros (2000), punkterna 29–33 (tjänsteman vid kriminologiskt institut ansågs inte 
omfattad av undantaget), Mosticchio (2000), punkt 11 (underofficer i armén ansågs omfattad 
av undantaget), R. v. Belgium (2001), punkt 44 (även reservofficer ansågs omfattad av undan-
taget), Devlin (2001), punkt 26 (icke närmare specificerad tjänst som administrative assistant 
in the civil service ansågs inte omfattad av undantaget), Werner (2001), punkt 34 (konkurs-
förvaltare ansågs inte omfattad av undantaget) och Pramov (2004), punkt 29 (kontrollant vid 
statligt järnvägsbolag ansågs inte omfattad av undantaget).
210 Se närmare Vilho Eskelinen (2007), punkterna 50–64. 
211 Detta innebär alltså att den autonoma tolkningen av art. 6 (1) delvis har övergivits på 
detta område. De nationella reglerna för domstolsprövning kommer delvis att bestämma 
tillämp ningsområdet för art. 6 (1). eMRD var därför noga med att påpeka att dess uttalanden 
begränsade sig till offentliga anställningar och inte kunde tillämpas på andra områden (Vilho 
Eskelinen (2007), punkt 61). Angreppssättet har emellertid redan spritt sig till andra områden, 
se Micallef (2008), punkterna 37–47 (målet kommer att prövas i Grand Chamber). Se även 
Ahtinen (2008), punkterna 37–43, där eMRD bl.a. på grund av den nationella rättens totala 
avsaknad av möjligheter till domstolsprövning drog slutsatsen att sökanden inte kunde göra 
gällande någon rättighet i den mening som avses i art. 6 (1). Denna rättsutveckling tycks vara 
ägnad att leda till problem i förhållande till rättssystem – t.ex. det svenska – där reglerna om 
domstolsprövning delvis anknyter till just art. 6 (1) eMRK (se avsnitt 5.4.3.2 och 5.6.2).
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lojalitetsplikt en sådan anställd anses ha mot staten. Alla tvister om löner och 
andra ekonomiska förmåner faller därför i princip under art. 6 (1).212

Rätten att utöva ett yrke sammanhänger nära med rätten att bedriva kommer-
siell verksamhet överhuvudtaget. Den sistnämnda rättigheten är dock mera 
obestämd och kan komma i fråga även för juridiska personer. I en rad rätts-
fall har eMRD hänvisat till en verksamhets kommersiella inslag, dvs. att den 
drivs i vinstsyfte och genom avtalsgrundade rättsförhållanden med andra 
personer, som skäl för att anse att tvister som inverkar på verksamhetens 
fortsatta bedrivande faller under tillämpningsområdet för art. 6 (1).213

Som utvecklats ovan innebar den tidiga rättsutvecklingen att stora delar 
av det som i många konventionsstater betraktas som offentlig rätt infördes 
under tillämpningsområdet för art. 6 (1). I de tidiga fallen hänvisades till 
att den konkreta tillämpningen av offentligrättsliga regler var avgörande för 
olika civila rättigheter, som rätten till egendom eller rätten att utöva ett yrke. 
Frågan om även rättigheter som direkt härleds ur den offentliga rätten, som 
ofta är fallet med olika typer av bidrag och ersättningar från det allmänna, 
kan anses vara civila rättigheter var därmed inte besvarad. Frågan har dock 
sedermera besvarats huvudsakligen jakande. I två plenifall från 1986, som 
gällde olika typer av socialförsäkringsförmåner, konstaterade eMRD att det 
inte fanns någon gemensam europeisk syn på frågan om dessa rättigheters 
natur, och gjorde därefter en avvägning mellan de olika förmånernas offent-
ligrättsliga och privaträttsliga aspekter.214 efter ett utförligt resonemang kom 
eMRD fram till att de privaträttsliga inslagen övervägde, och ansåg därför 
att art. 6 (1) eMRK var tillämplig.215

Resonemanget i dessa inledande mål var formellt begränsat till just de i 
målen aktuella förmånerna, och domstolen lämnade öppet vad som skulle 
gälla för andra typer av socialförsäkringsförmåner eller offentliga förmåner 
överhuvudtaget.216 Några år senare ansåg dock eMRD att den rättsutveck-
ling som initierats genom dessa avgöranden och principen om likabehand-

212 Se närmare Vilho Eskelinen (2007), särskilt punkt 62. 
213 Benthem (1985), punkt 36, Pudas (1987), punkt 37 och Tre Traktörer (1989), punkt 43. 
Se även Tinnelly & Sons (1998), punkt 61 och G.S. v. Austria (1999), punkterna 27–28. 
214 De offentligrättsliga respektive privaträttsliga inslagen visade sig lyckligtvis vara i det när-
maste identiska för efterlevandepension enligt en tysk arbetsskadeförsäkring och sjukpenning 
enligt den nederländska sjukförsäkringen.
215 Se till det anförda Feldbrugge (1986), punkterna 28–40 och Deumeland (1986), punk-
terna 62–74.
216 Sju av de 17 domarna var skiljaktiga och ansåg bl.a. denna osäkerhet vara en brist i majo-
ritetens resonemang, se punkt 2 i de skiljaktiga meningarna i respektive mål. 
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ling motiverade ståndpunkten att art. 6 (1) skulle vara tillämplig på hela 
socialförsäkringsområdet.217 I det aktuella fallet handlade det dock inte om 
en socialförsäkringsförmån, utan om en typ av socialt stöd. Bl.a. med hän-
visning till att den enskilde ville göra gällande en individuell ekonomisk rät-
tighet som var tillförsäkrad henne i lag, ansåg dock eMRD att denna förmån 
skulle betraktas på samma sätt.218

Det inledande kasuistiska angreppssättet har alltså förvandlats till en gene-
rell princip, och numera anses art. 6 (1) generellt tillämplig på såväl social-
försäkringsförmåner som olika typer av socialt stöd från det allmänna.219 
Även arbetsgivares skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter har ansetts 
utgöra civila skyldigheter; i det fallet ansåg sig eMRD dock behöva göra en 
ny avvägning av de offentligrättsliga och privaträttsliga aspekterna på frå-
gan.220

Redan i de inledande socialförsäkringsfallen lade eMRD stor vikt vid att 
målen rörde individuella ekonomiska rättigheter. Med tiden har eMRD 
kommit att alltmer ta fasta på huruvida det anspråk den enskilde framställer 
mot det allmänna handlar om pengar, och i flera rättsfall som en generell 
formel uttalat att art. 6 (1) är tillämplig om föremålet för en talan är ”pecuni-
ary” och om talan är grundad på en påstådd överträdelse av rättigheter som 
likaledes är ”pecuniary”.221 eMRD har dock inte utvecklat vad man egent-
ligen menar med ”pecuniary”, och sätter dessutom ofta själv begreppet (lik-
som begreppet civil rights) inom citationstecken. Språkligt betyder pecuniary, 

217 Salesi (1993), punkt 19.
218 Salesi (1993), punkt 19. 
219 Se Schuler–Zgraggen (1993), punkt 46, Kerojärvi (1995), punkt 36, Paskhalidis and Others 
(1997), punkt 30, Mennitto (2000), punkt 28 och H.A.L. (2004), punkt 43 (obestritt). Se 
även K.P. (2001) och K.S. (2001), gällande invaliditetspension respektive arbetslöshetsersätt-
ning och där tillämpligheten av art. 6 (1) inte ifrågasattes och inte kommenterades av eMRD. 
Se även Duclos (1996), punkt 53 och Stamoulakatos II (1997). I det sistnämnda fallet ansåg 
eMRD att rätten till en speciell invaliditetspension som endast betalades ut till den som 
blivit skadad i kampen mot den grekiska militärdiktaturen var en civil rättighet, inte med 
hänvisning till ovanstående praxis utan med hänvisning till sin praxis rörande yrkesrelaterade 
pensioner (punkt 31). I Süßmann (1996) hänvisade eMRD till rättsfall rörande såväl yrkes-
relaterade pensioner som socialförsäkringar och lade dessutom till att tvisten var av a pecuni-
ary nature (punkt 42). Jfr även McGinley and Egan (1998), punkt 84. 
220 Se närmare Schouten and Meldrum (1994), punkterna 51–60.
221 Editions Périscope (1992), punkt 40, Raimondo (1994), punkt 43, Beaumartin (1994), 
punkt 28, Ortenberg (1994), punkt 28, Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis (1994), 
punkt 40, Procola (1995), punkt 38, Szücs (1997), punkt 36 och Werner (1997), punkt 38. Se 
även Neves e Silva (1989), punkt 37, Air Canada (1995), punkt 56, Süßmann (1996), punkt 
42, Rolf Gustafson (1997), punkt 41, Mavronichis (1998), punkt 33 och Krčmář and Others 
(2000), punkt 35. 
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eller på svenska pekuniär, ungefär ”i pengar”. Formeln används dock även i 
vissa fall då det inte är fråga om anspråk på pengar.222

en målsägandes skadeståndstalan anses, som varande pecuniary, utan vidare 
falla under art. 6 (1). Målsägandens intresse av att gärningsmannen skall fällas 
och straffas för sitt brott anses dock inte vara någon civil rättighet. eftersom 
det i många länder är vanligt att dessa frågor avgörs i samma process, eller 
åtminstone att straffprocessen har avgörande betydelse för utgången av en 
senare skadeståndsprocess, har eMRD ställts inför problemet med att avgrän-
sa målsägandens skydd enligt art. 6 (1). eMRD har härvid inte varit fullstän-
digt konsekvent, men i stort sett gjort tämligen rundhänta bedömningar av 
när en straffprocess kan anses röra målsägandens civila rättigheter och kom-
mit nära att innefatta även målsägandens rent straffrättsliga intresse.223 I Perez 
(2004) noterade eMRD att det förelåg en viss osäkerhet, och bestämde sig 
för att undanröja denna och otvetydigt uttala vad som fortsättningsvis skulle 
gälla (resonemanget tog dock direkt sikte endast på det franska institutet con-
stitution de partie civile).224 Målsäganden skulle fortsättningsvis skyddas av 
art. 6 (1), utom i de fall där målsägandens intresse kunde befinnas uteslutande 
röra åtal och straff av gärningsmannen. Den civila rättigheten kunde t.ex. 
bestå i ett symboliskt skadestånd eller återupprättande av målsägandens goda 
namn och rykte.225

I något fall har eMRD funnit att art. 6 (1) inte är tillämplig om den eko-
nomiska aspekten bara är en underordnad bifråga i sammanhanget. I Pierre-
Bloch (1997) hade sökanden valts till medlem i den franska nationalförsam-
lingen, men sedan han befunnits ha spenderat mer än det maximalt tillåtna 
beloppet på sin valkampanj förklarades han vara obehörig att ställa upp i val 
i ett år samt ha förverkat sin plats i nationalförsamlingen. Beslutet innebar 
också att han blev skyldig att betala in ett belopp motsvarande mellanskillna-
den mellan det maximala beloppet och det belopp han faktiskt befunnits ha 
spenderat till staten samt att han inte hade några möjligheter att få ersättning 
för sina kampanjkostnader. eMRD ansåg, trots dessa ekonomiska aspekter, 

222 Raimondo (1994) gällde beslag och konfiskation av viss egendom (fastigheter och fordon) 
pga. brottsmisstankar. eMRD konstaterade kort att pecuniary-formeln var tillämplig (punkt 
43). I Ortenberg (1994) försökte sökanden förhindra att nya hus byggdes intill hennes fastig-
het. eMRD ansåg att saken därmed gällde hennes pecuniary rights eftersom hon ansåg att 
detta ”would jeopardise her enjoyment of [sin egendom] and would reduce its market value” 
(punkt 28). 
223 Se t.ex. Moreira de Azevedo (1990), punkt 67, Tomasi (1992), punkt 121, Aquaviva 
(1995), punkt 47 och Aït-Mouhoub (1998), punkterna 44–45, jfr dock Hamer (1996), punk-
terna 74–78.
224 Perez (2004), punkt 56.
225 Se närmare Perez (2004), punkterna 62–72.
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att art. 6 (1) inte var tillämplig. Rätten att ställa upp i val och att behålla 
platsen i nationalförsamlingen förklarades vara politiska rättigheter som inte 
kunde anses vara civila.226 De ekonomiska konsekvenserna förklarades vara 
konsekvenser av skyldigheten att begränsa kampanjkostnaderna, en skyldig-
het som utgjorde en del av villkoren för att utöva de aktuella politiska rättig-
heterna.227

eMRD har i flera fall uttalat att det ganska kategoriska förhållningssättet till 
pekuniära rättigheter inte kan överföras på tvister om pekuniära skyldighe-
ter. I flera fall har därför tvister om betalning av skatter ansetts falla utanför 
tillämp ningsområdet för art. 6 (1).228 Motiveringen härtill har varit att vissa 
pekuniära skyldigheter utgör en del av den hårda kärnan av den offentliga 
maktutövningen,229 och därmed uteslutande är att hänföra till den offent-
liga rätten.230 Till sådana skyldigheter hänförs skatter och andra pekuniära 
skyldigheter som är ”part of normal civic duties in a democratic society”.231 
gränsdragningen verkar dock något artificiell, eftersom en pekuniär skyldig-
het som den enskilde uppfyllt trots att hon anser att den är olaglig, kan ge 
upphov till en pekuniär rättighet till restitution, i form av skadestånd eller 
på någon annan rättsgrund. Denna pekuniära rättighet har i ett par fall för-
klarats utgöra en civil rättighet, trots karaktären av det rättsförhållande som 
gett upphov till rättigheten.

Rättsutvecklingen har gått mot att rätten till skadestånd undantagslöst anses 
utgöra en civil rättighet.232 I Baraona (1987) hänvisade eMRD till att rät-
ten till skadestånd embodies a ”personal and property” interest och försiktigtvis 
också till att det aktuella skadeståndsanspråket grundades på infringement of 
rights of this kind, notably the right of property.233 I senare rättsfall har rätten till 
skade stånd fått en mer självständig ”status” som civil rättighet och retoriken 

226 Pierre-Bloch (1997), punkt 50. Se även Dicle (2002), punkterna 70–71.
227 Pierre-Bloch (1997), punkt 51.
228 Kommissionen hade konsekvent fasthållit härvid, och eMRD anslöt sig senare till den 
ståndpunkten. Se domstolens dictum i Shouten and Meldrum (1994), punkt 50 och det 
klara ställningstagandet i Ferrazzini (2001), punkt 29. Se även Janosevic (2002), punkt 64 
och Västberga Taxi (2002), punkt 75. Det kan dock anmärkas att processer om det svenska 
skatte tillägget har ansetts utgöra determination of a criminal charge i art. 6:s mening (Janosevic 
(2002), punkterna 65–71 och Västberga Taxi (2002), punkterna 76–82).
229 Ferrazzini (2001), punkt 29.
230 Shouten and Meldrum (1994), punkt 50. Jfr Harris m.fl., 2009, s. 219 och Dutertre, 
2003, s. 175–180.
231 Se Shouten and Meldrum (1994), punkt 50 och Harris m.fl., 2009, s. 222 m. hänv.
232 Se även Harris m.fl., 2009, s. 215 f.
233 Baraona (1987), punkt 44. 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   187 09-10-06   08.38.31



188

har flutit ihop med den om pecuniary rights, vilket inte hindrar att Baraona 
stund om kan åberopas som ett prejudikat.234 en skadeståndstalan som syf-
tar till att erhålla restitution för påstått felaktigt betalda skatter gäller alltså 
en civil rättighet,235 men detsamma har ansetts gälla också en direkt resti-
tutionstalan.236 I samband härmed har t.o.m. judicial review proceedings mot 
nationella administrativa skatteregler ansetts vara avgörande för civila rättig-
heter, eftersom dessa hade ett nära samband med den senare väckta talan om 
restitution och var en del av strategin för att åstadkomma sådan.237

Slutsatsen av det ovan anförda måste bli att definitionen av en civil rättighet, 
liksom definitionen av en rättighet, är ganska obestämd. Distinktionen mel-
lan offentlig rätt och civilrätt har, åtminstone enligt eMRD:s retorik, en viss 
betydelse, men denna betydelse förminskas dels av den avspända inställning-
en till begreppet rättighet i och för sig, dels av det svårförutsebara angrepps-
sättet när det kommer till att dra den autonoma skiljelinjen mellan offent-
lig rätt och civilrätt. gränsdragningarna kan ofta förefalla godtyckliga238 
och grundade på andra hänsyn än dem som kommer till explicit uttryck 
i domarna. Så länge eMRD fasthåller vid att eMRK skall vara ett levande 
instrument som kan fortlöpande anpassas efter förändrade samhällsförhål-
landen och rådande uppfattningar i hela den del av världen som omfattas av 
europarådets medlemsstater,239 får denna osäkerhet och bristande förutse-
barhet kanske accepteras.240 På sådana områden där det saknas avgöranden 

234 Se Neves e Silva (1989), punkt 37, H. v. France (1989), punkt 47, Editions Périscope 
(1992), punkterna 36–40, Stran Greek Refineries (1994), punkt 40, Aksoy (1996), punkt 92, 
Georgiadis (1997), punkt 35, Szücs (1997), punkterna 36–38, Werner (1997), punkterna 
38–40, Mavronichis (1998), punkterna 32–33 och Cazenave de la Roche (1998), punkterna 
40–44. Se även A. and Others v. Denmark (1996), punkt 60, Aerts (1998), punkt 59, Assenov 
(1998), punkt 110, Rotaru (2000), punkt 78, Lamanna (2001), punkt 29 och D.P. and J.C. 
(2002), punkt 124.
235 Editions Périscope (1992), punkt 37.
236 National and Provincial Building Society (1997), punkterna 97–99.
237 National and Provincial Building Society (1997), punkt 98.
238 Se även van Dijk/van Hoof, 1998, s. 404–406 och Ovey/White, 2002, s. 150. Jfr Harris 
m.fl., 2009, bl.a. s. 203 och s. 222 f.
239 Se ovan, not 173.
240 Van Dijk/van Hoof, 1998, s. 406 föreslår att eMRD för att undanröja osäkerheten skall 
”recognise that the first paragraph of Article 6 is applicable to all cases in which a determination 
by a public authority of the legal position of a private party is at stake, regardless of whether the 
rights and obligations involved are of a private character”. Frågan är dock om begreppet legal 
position kommer att erbjuda någon fullständig förutsebarhet. eMRD förefaller i vart fall inte 
gå mot ökad förutsebarhet när man under senare tid har börjat prata om olika sorters civila 
rättigheter, där ”exclusive civil rights” tydligen anses mer skyddsvärda än sådana som ändå har 
lite offentligrättsligt tryck på sig (se Gorraiz Lizarraga and Others (2004), punkt 70).
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från eMRD förefaller det säkraste dock vara att utgå från att man har att 
göra med en civil rättighet, om det inte finns avgöranden som klart tyder på 
motsatsen.241

3.4.3  En genuin och seriös tvist som är direkt avgörande för den civila 
rättigheten

Vid eMRK:s tillkomst var flera konventionsstater av den uppfattningen att 
art. 6 (1) föreskrev vissa rättssäkerhetsgarantier som skulle iakttas i de fall 
civila rättigheter och skyldigheter var föremål för prövning vid domstolar-
na i medlemsstaterna, men att artikeln i sig inte kunde användas för att ge 
någon rätt till domstolsprövning där sådan saknades enligt nationell rätt.242 
Att så är fallet står numera bortom diskussion, men till en början ansåg sig 
eMRD behöva föra ett tämligen utförligt resonemang för att komma till 
den slutsatsen.243 Tillämpligheten av art. 6 (1) förutsätter alltså inte att en 
rättegång redan är anhängig vid en nationell domstol. Å andra sidan är det 
inte heller tillräckligt att den enskilde bara påstår sig ha en civil rättighet. För 
att art. 6 (1) skall vara tillämplig krävs att det skall föreligga en ”genuin och 
seriös tvist” (a genuine and serious dispute) om den civila rättigheten.244

Vad som avses med en genuin och seriös tvist är ganska dunkelt. Nor-
malt bereder kriteriet inga problem, utan eMRD konstaterar bara kort att 
det föreligger en sådan tvist, eftersom sökanden och någon annan, oftast en 
offentlig myndighet, har olika uppfattning om sökandens rättigheter och 

241 Jfr Harris m.fl., 2009, bl.a. s. 212 f. och s. 218.
242 Se t.ex. Mårsäter, 2005, s. 192–200 m hänv. Jfr avsnitt 3.4.1 om artikelns tillkomst-
historia.
243 I Golder (1975) anförde eMRD, under hänvisning till bl.a. tolkningsreglerna i den ännu 
inte ikraftträdda Wienkonventionen om traktaträtten, argument hämtade från artikelns lydel-
se, dess förhållande till andra artiklar i konventionen, eMRK:s preambel, europarådets stadga 
och general principles of law recognized by civilized nations och drog därefter slutsatsen att 
art. 6 (1) ”secures to everyone the right to have any claim relating to his civil rights and obligations 
brought before a court or tribunal”. Se närmare Golder (1975), punkterna 28–36. Att art. 6 (1) 
inom sitt tillämpningsområde verkligen kräver tillgång till domstol har härefter bekräftats i 
en lång rad fall, ofta med hänvisning till Golder. Se t.ex. Silver and Others (1983), punkt 82, 
Tre Traktörer (1989), punkt 47, Philis (1991), punkt 59, Fayed (1994), punkt 65, The Holy 
Monasteries (1994), punkt 80, Stubbings and Others (1996), punkt 50, Aksoy (1996), punkt 
92, Osman (1998), punkt 136, Z and Others (2001), punkt 91, T.P. and K.M. (2001), punkt 
96 och D.P. and J.C. (2002), punkt 126. Se även Mårsäter, 2005, s. 200–207 m. hänv. 
244 Se bland många andra Benthem (1985), punkt 32, Allan Jacobsson I (1989), punkt 67, 
Zander (1993), punkt 22, Kerojärvi (1995), punkt 32, Masson and Van Zon (1995), punkt 44, 
Acquaviva (1995), punkt 46, Gustafsson (1996), punkt 63, Hamer (1996), punkt 73 och Allan 
Jacobsson II (1998), punkt 38. Se även Le Compte, Van Leuven and De Meyre (1981), punkt 45 
och Sporrong and Lönnroth (1982), punkt 79.
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sökanden inte är ute i helt ogjort väder.245 Möjligen är kravet uppställt för 
att utesluta rena okynnesprocesser, dvs. processer där den enskilde egentligen 
inte har något att vinna, utan bara vill ställa till förtret.

Begreppet ”tvist” (contestation) förekommer bara i den franska versionen 
av art. 6 (1), och eMRD har bl.a. med hänvisning härtill uttalat att detta 
kriterium inte skall tolkas alltför bokstavligt.246 I regel har klagomålen till 
konventionsorganen föregåtts av någon form av förfarande inför nationella 
domstolar eller myndigheter, och eMRD har helt enkelt hänvisat härtill när 
domstolen förklarat sig övertygad om att det föreligger en tvist.247 För att en 
ansökan till konventionsorganen skall kunna tas upp till prövning krävs att 
nationella rättsmedel har uttömts (art. 35 eMRK), och det är alltså bara i 
sådana fall där det står klart att det helt saknas rättsmedel på det nationella 
planet som man skulle kunna tänka sig att en ”tvist” har förekommit utan 
att denna på något sätt blivit föremål för prövning i konventionsstaten. Även 
i sådana fall kan man oftast peka någon form av förfarande som lett fram till 
att anspråken avvisats eller liknande, och därav dra slutsatsen att det före-
kommit en tvist.248

Utgången av den nationella tvisten måste vidare ha varit direkt avgörande 
(directly decisive) för den civila rättigheten.249 Redan av vad som redovisats 
om rättighetsbegreppet framgår att detta kriterium definitivt inte skall tol-
kas bokstavligt.250 Att även mer indirekt påverkade rättigheter beaktas står 
ju klart. Kriteriet används dock för att utesluta tvister som anses ha alltför 
avlägsna återverkningar (remote and tenuous consequences) på civila rättigheter  

245 Se t.ex. Benthem (1985), punkt 33, Deumeland (1986), punkt 59, Feldbrugge (1986), 
punkt 25, Allan Jacobsson I (1989), punkt 68 och Krčmář and Others (2000), punkt 36. Jfr 
dock Kienast (2003), punkt 42, refererat ovan, not 125. I Rolf Gustafson (1997) uttalade 
eMRD: ”a claim submitted to a tribunal for determination must be presumed to be genuine and 
serious unless there are clear indications to the contrary”. eftersom sökandens anspråk inte kunde 
anses ”frivolous or vexatious or otherwise lacking in foundation” ansågs det föreligga en genuin 
och seriös tvist (se till det anförda Rolf Gustafson (1997), punkt 39). 
246 Se t.ex. Le Compte, Van Leuven and De Meyre (1981), punkt 45, Benthem (1985), punkt 
32 och Moreira de Azevedo (1990), punkt 66.
247 Se t.ex. Le Compte, Van Leuven and De Meyre (1981), punkt 45, Sporrong and Lönnroth 
(1982), punkt 81, Albert and Le Compte (1983), punkt 27 och Benthem (1985), punkt 33.
248 Jfr avsnitt 3.4.2.4.
249 Se bland många andra Benthem (1985), punkt 32, Allan Jacobsson I (1989), punkt 67, 
Zander (1993), punkt 22, Kerojärvi (1995), punkt 32, Masson and Van Zon (1995), punkt 
44, Acquaviva (1995), punkt 46, Gustafsson (1996), punkt 63, Hamer (1996), punkt 73 och 
Allan Jacobsson II (1998), punkt 38.
250 Se avsnitt 3.4.2.2.
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för att skyddas av art. 6 (1).251 Om inte kriteriet funnits skulle ju i det när-
maste samtliga nationella beslut och åtgärder täckas av art. 6 (1), eftersom 
det oftast går att peka på någon civil rättighet som på något sätt påverkas 
av ett visst avgörande, oavsett vad detta avgörande gäller. I praktiken är det 
dock endast sällan som eMRD har uteslutit tillämpning av art. 6 (1) med 
tillämpning av kriteriet. I de fall där eMRD har ansett att konsekvenserna 
för de civila rättigheterna har varit alltför avlägsna, har motiveringen härför 
mest gått ut på att det enligt domstolens uppfattning skulle få orimliga kon-
sekvenser att låta art. 6 (1) även omfatta sådana fall, och det är alltså ganska 
svårt att ur dessa fall dra några slutsatser om var gränsen egentligen går.252

I Bodén (1987) ansågs ett expropriationstillstånd – som inte direkt innebar 
att egendomen exproprierades – vara avgörande för sökandens rätt till egen-
domen eftersom denna rätt därmed blev ”precarious and defeasible”.253 I Allan 
Jacobsson I (1989), Mats Jacobsson (1990) och Allan Jacobsson II (1998) ansågs 
tvister om lagligheten av ett generellt nybyggnadsförbud respektive kommu-
nala planer som hindrade nybyggnation på ett visst område direkt avgörande 
för sökandenas rätt att bygga på sin egendom.254 I Zander (1993) ansågs 
en process om tillstånd för tredje man att driva en avfallsanläggning vara 
direkt avgörande för sökandenas rättighet att skyddas från förorening av sin 
brunn.255 I Taşkin and Others (2004) fördes ett liknande resonemang rörande 
en process om tillstånd för tredje man att driva en guldgruva.256 I Procola 
(1995) ansågs en administrativ process om upphävande av vissa minister-
beslut, som lett till att sökanden fått betala avgifter, vara avgörande för sökan-
dens rätt till återbetalning av avgifterna, eftersom upphävande av besluten 
var en förutsättning för att sökandena skulle kunna ha framgång vid en efter-
följande process om återbetalning.257 I Acquaviva (1995) ansågs utgången av 
en åtalsförberedande undersökning vara direkt avgörande för målsägandenas 
rätt till skadestånd, trots att de inte framställt några skadeståndsanspråk i 
processen, med hänvisning till att ingen separat skadeståndstalan kunde föras 
i civildomstol medan straffprocessen pågick och att en fällande dom var ett 
villkor för skadestånd.258 I Levages Prestations Services (1996) ansågs ett beslut 

251 Se t.ex. Le Compte, Van Leuven and De Meyre (1981), punkt 47, Pudas (1987), punkt 31, 
Bodén (1987), punkt 30, och Fayed (1994), punkt 56.
252 Jfr Harris m.fl., 2009, s. 226–228.
253 Bodén (1987), punkt 32.
254 Allan Jacobsson I (1989), punkt 70, Mats Jacobsson (1990), punkt 33 och Allan Jacobsson 
II (1998), punkt 42.
255 Zander (1993), punkt 25.
256 Taşkin and Others (2004), punkterna 131–133.
257 Procola (1995), punkt 39.
258 Acquaviva (1995), punkt 47.
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varigenom en domstol på rent processuella grunder hade avvisat en talan vara 
avgörande för den relevanta rättigheten, med hänvisning till att domstolen 
skulle ha kunnat pröva anspråket i sak.259 Processer inför författningsdomstolar 
har i många fall ansetts omfattade av art. 6 (1) antingen i och för sig eller som 
en del av processen i de ordinära domstolarna.260

I Balmer-Schafroth and Others (1997) och Athanassoglou and Others (2000) 
erkände eMRD sökandenas rätt till skydd för sin fysiska integritet som en 
civil rättighet.261 Sökandena ansågs dock inte på denna grund kunna kräva 
domstolsprövning av tillåtligheten av närliggande kärnkraftverk eftersom de 
inte lyckats visa att de aktuella kärnkraftverken utsatte dem personligen för 
en allvarlig, specifik och omedelbar fara. Anknytningen mellan tillståndet att 
driva kärnkraftverken och sökandenas rättigheter ansågs därför ”too tenuous 
and remote”.262 Varför den som bor nära en avfallsanläggning eller en guld-
gruva (se näst föregående stycke), men inte den som bor nära ett kärnkraft-
verk, skyddas av art. 6 (1) kan ju vara svårt att förstå på ”strikt juridiska” 
grunder.263 Det klarnar dock om man tar del av eMRD:s ytterligare argu-
mentation i Athanassoglou and Others (2000):

[…] the applicants are seeking to derive from [art. 6 (1)] a remedy to contest 
the very principle of the use of nuclear energy, or at the least a means for 
transferring from the government to the courts the responsibility for taking, 
on the basis of the technical evidence, the ultimate decision on the operation 
of individual nuclear power stations. […] The Court considers, however, 
that how best to regulate the use of nuclear power is a policy decision for each 
Contracting State to take according to its democratic processes.264

I Fayed (1994) hade två inspectors upprättat en rapport som – till stor glädje 
för sökandenas konkurrent – innehöll en rad ofördelaktiga påståenden om 
sökandena. Rapporten ansågs inte vara direkt avgörande för sökandenas civila 
rättighet till ett gott rykte. eMRD pekade på den orimliga konsekvensen att 

259 Levages Prestations Services (1996), punkt 36.
260 Se t.ex. Buchholz (1981), punkt 48, Deumeland (1986), punkt 77, Poiss (1987), punkt 52, 
Ruiz-Mateos (1993), punkterna 35 och 57–60, Kraska (1993), punkt 26, Süßmann (1996), 
punkterna 37–44, Pauger (1997), punkterna 46–48, Probstmeier (1997), punkterna 44–52, 
Pammel (1997), punkterna 49–57, Klein (2000), punkterna 29–30 och Tričković (2001), 
punkterna 36–39.
261 Se ovan vid not 189.
262 Balmer-Schafroth and Others (1997), punkt 40 och Athanassoglou and Others (2000), 
punkt 51.
263 Jfr också Okyay (2005), punkterna 67–68, där en annan bedömning än i de nyss nämnda 
målen (rörande ett kolkraftverk) bl.a. motiverades med att de sökande hade vissa processuella 
rättigheter enligt nationell rätt.
264 Athanassoglou and Others (2000), punkterna 53–54.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   192 09-10-06   08.38.32



193

alla typer av offentliga undersökningar i så fall skulle behöva förses med dom-
stolsmässiga rättssäkerhetsgarantier.265 ”Strikt juridiskt” är det kanske också 
svårt att förstå varför inte nedsmutsandet av någon annans rykte inom ramen 
för ett offentligt uppdrag inte anses direkt avgörande för just den sistnämndes 
rykte. Mer avgörande kan det väl knappast bli, om man nu (vilket eMRD 
gör) vill anse att rätten till ett gott rykte överhuvudtaget är en civil rättighet. 
Det verkliga skälet till slutsatsen tycks, precis som i de nyss nämnda rätts-
fallen, vara policybetonade överväganden i fråga om vad som är rimligt att 
kräva i form av judiciell kontroll. eMRD har emellertid ett verktyg för sådana 
överväganden i sin margin of appreciation-prövning (se avsnitt 3.4.8), och det 
skulle kunna hävdas att eMRD borde hålla dessa strikt inom den ramen och 
inte låta dem kontaminera de andra kriterier man arbetar efter.

3.4.4 En oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag

3.4.4.1 Allmänt
Art. 6 (1) eMRK kräver inte att civila rättigheter skall bli föremål för pröv-
ning i organ som i konventionsstaten betecknas som domstolar och ingår i 
statens ordinarie domstolsorganisation.266 eMRD har i stället ställt upp vissa 
organisatoriska och funktionella kriterier för vad som kan godtas som en 
oavhängig och opartisk domstol i artikelns mening.267 ett nationellt organ 
kan anses motsvara dessa kriterier, även om organet i konventionsstaten 
betecknas som en nämnd eller som en del av administrationen.268 De olika 
kriterierna, som delvis flyter i varandra,269 är att organet skall vara en tribu-

265 Fayed (1994), punkterna 60–63.
266 Se t.ex. Campbell and Fell (1984), punkt 76, Sramek (1984), punkt 36, Lithgow (1986), 
punkt 201 och Rolf Gustafson (1997), punkt 45.
267 I framställningen redovisas inte den stora mängd rättsfall där opartiskheten ifrågasatts på 
grund av att någon ledamot av organet på ett tidigare stadium avgjort någon fråga eller yttrat 
sig i saken på något annat sätt. Fokus ligger på den organisatoriska aspekten, dvs. vad som 
krävs i fråga om självständighet, opartiskhet och beslutsmakt för att ett visst organ i sig skall 
anses godtagbart enligt art. 6 (1). Det stora antal fall där domstolar med militära inslag har 
underkänts har också bedömts sakna intresse för avhandlingens syften. Det kan dock anmär-
kas att militärdomstolar, som är ”deeply entrenched in the legal system of many member States” 
(Morris (2002), punkt 59), inte i och för sig har underkänts, men dessa prövas enligt samma 
kriterier som andra organ (se närmare t.ex. Morris (2002), punkterna 59–79).
268 Jfr Danelius, 2007, s. 181.
269 Jfr t.ex. Van de Hurk (1994), punkt 45. I synnerhet gränsen mellan oberoende och opar-
tiskhet är diffus, med hänsyn till att organet skall vara oberoende både i förhållande till den 
verkställande makten och till parterna, och till att frågan om opartiskhet har en objektiv 
sida. Se t.ex. Langborger (1989), punkt 32, Holm (1993), punkt 30, McGonnell (2000), 
punkt 49, Kingsley (2000), punkt 47, Morris (2002), punkt 58, Kleyn and Others (2003), 
punkt 192, Pabla Ky (2004), punkt 28 och Thaler (2005), punkt 30. Se även Danelius, 
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nal  270, att det skall vara inrättat enligt lag, att det skall vara oberoende och 
opartiskt, att ledamöternas ämbetsperioder inte får vara alltför korta och att 
processen innehåller vissa rättssäkerhetsgarantier.271

Som kommer att framgå nedan har vissa svenska nämnder ansetts motsvara 
kriterierna. Frågan om en svensk förvaltningsmyndighet skulle kunna anses 
motsvara kriterierna har inte blivit föremål för några explicita överväganden, 
eftersom den svenska regeringen aldrig har försökt argumentera efter den 
 linjen.272 I fall rörande andra länder där eMRD har underkänt förvaltnings-
myndigheter har det skett med hänvisning till anställningsförhållandet som 
står under kontroll av den verkställande makten och inte skiljer sig från vad 
som gäller för andra anställda, avsaknaden av garantier mot påtryckningar 
utifrån och avsaknaden av appearance of independence.273 I de flesta fall där 
Sverige fällts för kränkning av art. 6 (1) har regeringen utgjort slutinstans i 
det administrativa förfarandet,274 och i sådana fall är det klart att regeringen 
inte anses oberoende av sig själv. När en svensk förvaltningsmyndighet avgör 
sådana frågor som omfattas av art. 6 (1) är dess oberoende emellertid grund-
lagsskyddat enligt RF 11: 7, till vilken eMRD har hänvisat när den godtagit 
en svensk nämnd som en tribunal.275 Som kommer att framgå nedan kräver 
eMRD inte alltid inslag av ordinarie domare, eller ens jurister, i organen. Inte 
heller krävs att den dömande verksamheten är den enda eller ens den huvud-
sakliga av organets uppgifter. Bedömningarna är alltså ganska tillåtande, och 
det främsta ”problemet” för de svenska förvaltningsmyndigheterna tycks vara 
att de beslutsfattande tjänstemännen inte är oavsättliga.276

2007, s. 181 f., Harris m.fl., 2009, s. 284 och Merrills/Robertson, 2001, s. 106. Se vidare 
avsnitt 3.4.4.4.
270 I vissa äldre fall har eMRD i själva begreppet tribunal läst in att organet skall vara obero-
ende av den verkställande makten och parterna, bestå av ledamöter som är tillsatta på en inte 
alltför kort tid och kunna tillförsäkra parterna the guarantees of judicial procedure (De Wilde, 
Ooms and Versyp (1971), punkt 78, Ringeisen (1971), punkt 95, Le Compte, Van Leuven and 
De Meyere (1981), punkt 55, och Benthem (1985), punkt 43. Se även Neumeister (1968), 
punkt 24 i domskälen). Sedermera har tribunal-begreppet snävats in och dess substantiella 
innebörd är numera enligt eMRD den judiciella funktionen to determine matters within its 
competence on the basis of rules of law, following proceedings conducted in a prescribed manner 
(Sramek (1984), punkt 36, H. v. Belgium (1987), punkt 50, Belilos (1988), punkt 64, Demi-
coli (1991), punkt 39 och Coëme and Others (2000), punkt 99).
271 Se t.ex. Belilos (1988), punkt 64, Demicoli (1991), punkt 39 och Coëme and Others 
(2000), punkt 99.
272 Jfr Tre Traktörer (1989), punkt 48, där Socialstyrelsen utgjorde sista instans.
273 Se t.ex. Lauko (1998), punkt 64 och Kadubec (1998), punkt 57.
274 Se bl.a. Sporrong and Lönnroth (1982), Pudas (1987), Bodén (1987), Håkansson and 
 Sturesson (1990), Mats Jacobsson (1990) och Zander (1993).
275 Se Rolf Gustafson (1997), punkt 27.
276 Jfr avsnitt 3.4.4.4.
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3.4.4.2 Tribunal
För att ett organ skall anses utgöra en tribunal måste det ha kompetens att 
fatta bindande beslut. ett organ med enbart rådgivande funktioner har inte 
godtagits som en tribunal trots att dess råd följdes i praktiskt taget alla fall.277 
Inte heller har organ godtagits, vars beslut senare har kunnat ändras eller 
göras verkningslösa av icke-judiciella organ.278 en tribunal måste vidare ha 
kompetens att göra en självständig bedömning av sak- och rättsfrågorna i 
målet, och får inte vara bunden av ett icke-judiciellt organs bedömning-
ar.279 Slutligen måste en tribunal följa en på förhand bestämd och beskriven 
process ordning, så att parterna har möjlighet att ta tillvara sin rätt.280

3.4.4.3 Inrättad enligt lag
Med att organet måste vara inrättat enligt lag avses att domstolsorganisatio-
nen inte får överlämnas i den verkställande maktens händer, utan måste regle-
ras av författningar som antagits av statens parlamentariska församling.281 
Vidare är det inte bara organets själva existens som skall följa av lag, utan 
även dess kompetens att pröva det aktuella målet.282 Vidare skall domstolens 

277 Benthem (1985), punkt 40.
278 Van de Hurk (1994), punkterna 45–55 och Morris (2002), punkt 73. Se även avsnitt 3.4.6 
om kravet på verkställbarhet.
279 Beaumartin (1994), punkt 38 (enligt den nationella rätten fick inte Conseil d’Etat själv-
ständigt tolka internationella avtal, utan var tvungen att begära ett bindande tolkningsbesked 
från utrikesministern). Se även Chevrol (2003), punkterna 80–83 (Conseil d’Etat hade ansett 
sig bunden av ett besked huruvida en reciprocitetsklausul hade blivit uppfylld). Jfr avsnitt 
3.4.5 om domstolsprövningens omfattning, varav framgår att kraven på prövningskompetens 
kan variera från fall till fall. 
280 Processen måste dock inte vara detaljreglerad i lagstiftning, och eMRD har t.o.m. god-
tagit att ett helt processinstitut, i enlighet med doktrin och tidigare praxis, tillämpas analogt, 
när en viss typ av process lämnats oreglerad av lagstiftaren (Coëme and Others (2000), punkt 
100). När parterna ändå lämnats i ovisshet angående vilka regler som skall gälla för vissa delar 
av processen har en kränkning av art. 6 (1) ansetts föreligga (Coëme and Others (2000), punk-
terna 101–103; den allmänna brottmålsprocessen hade förklarats tillämplig i den mån det var 
förenligt med reglerna om plenisessioner i belgiska Cour de Cassation).
281 Se Coëme and Others (2000), punkt 98 m. hänv. eMRD har dock i äldre fall godtagit att 
organ inrättas med stöd av delegerad normgivningskompetens, se Le Compte, Van Leuven and 
De Meyere (1981), punkt 56. 
282 Kompetensen får alltså inte (åtminstone inte i brottmål) tillskapas av domstolen genom 
en mer eller mindre kreativ tillämpning av gällande lagstiftning. Se Coëme and Others (2000), 
punkterna 107–108, där en belgisk domstol, som hade att pröva ett åtal mot en minister, 
utan stöd i lagstiftningen hade prövat även åtal mot andra som påstods vara inblandade i 
samma transaktioner. Trots att det fanns stöd för detta förfarande i doktrin och praxis (och i 
ett prejudikat från 1865) ansågs detta förfarande innebära att domstolen inte hade utgjort en 
tribunal established by law.
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sammansättning regleras i lag.283 Organet behöver dock inte vara permanent 
inrättat. ett organ som inrättats enbart för att lösa en viss typ av tillfälligt 
förekommande tvister har godtagits.284 eMRD kräver inte heller att den 
dömande funktionen skall vara organets enda eller ens huvudsakliga uppgift. 
Det godtas att dömande organ även har tillsynsfunktioner285 eller t.o.m. en 
mångfald olika funktioner,286 så länge dessa övriga funktioner inte kommer 
i konflikt med organets oberoende och opartiskhet.

3.4.4.4 Oberoende och opartisk
Oberoende och opartiskhet, som ofta prövas i ett sammanhang, är de kri-
terier som tilldragit sig störst intresse i praxis. Organet skall vara oberoende 
både av den verkställande makten och av parterna. Bedömningen sker med 
beaktande av sådana saker som hur ledamöterna tillsätts, på hur lång tid 
de tillsätts, vilka garantier som finns mot påverkan utifrån och om organet 
presents  an appearance of independence.287 Många av klagomålen inför eMRD 
har rört olika typer av nämnder eller liknande som är sammansatta av både 
juristdomare och ledamöter som tillsätts av vissa intresseorganisationer eller 
på grund av sitt yrke eller sina kunskaper. eMRD har godtagit sådana kon-
struktioner i och för sig, och endast underkänt organen om det funnits någon 
särskild omständighet som varit ägnad att rubba förtroendet för organets 
oberoende och opartiskhet.288 Det har heller inte alltid ansetts nödvändigt 
att juristdomare överhuvudtaget finns representerade i organet.289

283 Posokhov (2003), punkt 39.
284 Lithgow (1986), punkt 201, jfr punkt 30. 
285 Campbell and Fell (1984), punkt 81.
286 H. v. Belgium (1987), punkt 50: ”administrative, regulatory, adjudicative, advisory and 
disclipinary […] This kind of plurality of powers cannot in itself preclude an institution from being 
a ‘tribunal’ in respect of some of them”.
287 Se t.ex. Campbell and Fell (1984), punkt 79, Langborger (1989), punkt 32, Bryan (1995), 
punkt 37, Lauko (1998), punkt 63, Kadubec (1998), punkt 56, McGonnell (2000), punkt 
48, Kleyn and Others (2003), punkt 190, Pabla Ky (2004), punkt 26 och Thaler (2005), 
punkt 30.
288 Se Ringeisen (1971), punkt 97, Le Compte, Van Leuven and De Meyere (1981), punkterna 
57–58, Albert and Le Compte (1983), punkterna 31–32, Ettl and Others (1987), punkter-
na 37–41, Debled (1994), punkt 36, Stallinger and Kuso (1997), punkt 37, Rolf Gustafson 
(1997), punkt 46 (Brottsskadenämnden), Entleitner (2000), punkt 17 och H.A.L. (2004), 
punkt 43. I svensk rättspraxis har Resegarantinämnden och Presstödsnämnden ansetts ut -
göra domstolar i den mening som avses i art. 6 (1) eMRK, se NJA 2002 s. 288, RÅ 2002 
ref. 104 och RÅ 2004 ref. 122. Se vidare om svenska nämnder Warnling-Nerep, 2008a, 
s. 87–93 m. hänv.
289 I Campbell and Fell (1984) godtogs en Board of Visitors, som bl.a. hade till uppgift att 
utdöma disciplinstraff för förseelser i fängelset, som en tribunal (punkt 76). enligt lagstift-
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När det gäller ledamöter som tillsätts eller nomineras av vissa intresse-
organisationer kommer regelmässigt några av ledamöterna att kunna miss-
tänkas för att ha ett intresse som är motsatt sökandens. Detta är dock inte 
tillräckligt för att organet inte skall godtas som opartiskt. Det avgörande är 
om organet som helhet uppvisar en balans mellan de motstående intressen 
som finns representerade. Även om så i princip befinns vara fallet kan den 
aktuella tvisten vara av en sådan art att balansen förskjuts, och ledamöterna 
kan misstänkas för att ha ett gemensamt intresse som går emot sökandens. I 
sådana fall kan en kränkning av art. 6 (1) föreligga.

I Langborger (1989) godtogs i princip att Bostadsdomstolen innehöll två leda-
möter som var utsedda av hyresgästföreningen respektive fastighetsägarför-
bundet, men inte i det speciella fallet eftersom sökanden hade försökt få en 
förhandlingsklausul struken ur sitt hyreskontrakt och dessa organisationer 
ansågs ha ett intresse av att sådana klausuler fanns kvar.290 Arbetsdomstolen 
(bestående av två juristdomare, en arbetsmarknadsexpert, en ledamot nomi-
nerad av Svenska Arbetsgivarföreningen, en ledamot som var tjänsteman vid 
finansministeriet och två ledamöter som var nominerade av fackföreningar) 
ansågs i AB Kurt Kellermann (2004) vara opartisk även i en tvist mellan en 
oorganiserad arbetsgivare och en fackförening om tillåtligheten av strids-
åtgärder för att förmå arbetsgivaren att antingen gå med i en arbetsgivar-
organisation eller teckna hängavtal. eMRD ansåg inte att de ledamöter som 
representerade arbetsmarknadens parter kunde ha ett gemensamt intresse 
som var motsatt sökandens.291 I Gautrin and Others (1998) ansågs ett disci-
plinorgan för läkare inte ha varit opartiskt, eftersom den fråga organet haft att 
pröva (otillåten annonsering) uppkommit på grund av klagomål från sökan-
denas konkurrenter och många av ledamöterna i disciplinorganen befann sig i 
en uttalad konkurrenssituation gentemot sökandena.292 I Thaler (2005) hade 
sökanden vänt sig mot ett avtal om läkararvoden som hade slutits mellan 
de organisationer som tillsatte samtliga ledamöter i det tvistlösande organet. 
eMRD ansåg att detta i sig var tillräckligt för att göra sökandens farhågor om 
organets oberoende och opartiskhet befogade.293

Kravet på oberoende från den verkställande makten tillämpas heller inte allt-
för strängt. eMRD har godtagit organ med en icke obetydlig representation 

ningen skulle minst två av dess medlemmar vara fredsdomare, vilka inte behöver vara jurist-
utbildade (se punkt 32). 
290 Langborger (1989), punkterna 34–35. Jfr NJA 1978 s. 464 och NJA 1982 s. 564.
291 Se närmare AB Kurt Kellermann (2004), punkterna 63–69.
292 Se närmare Gautrin and Others (1998), punkterna 59–60.
293 Thaler (2005), punkterna 33–35.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   197 09-10-06   08.38.32



198

av (delstats-) regeringstjänstemän, åtminstone när (del-) staten inte varit part 
i målet,294 och endast underkänt sådana när en av tjänstemännen var direkt 
underställd den högre tjänsteman som förde talan i målet.295 gränsen har 
dock varit nådd när regeringsmakten själv gjort anspråk på att vara en tribu-
nal296 eller när personer direkt underställda vederbörande minister haft judi-
ciella uppgifter.297 en ”polisdomstol” bestående av en enda person som varit 
anställd vid polismyndigheten ansågs också kunna ge anledning till legitima 
tvivel rörande självständighet och organisatorisk opartiskhet, bl.a. med hän-
syn till att ledamoten senare skulle återvända till sitt ordinarie arbete och av 
allmänheten måste betraktas som en del av den vanliga polismakten, under-
ordnad sina överordnade och lojal mot sina kolleger.298

enligt eMRD kräver art. 6 (1) inte att konventionsstaterna ansluter sig till 
någon speciell konstitutionell teori om maktdelning.299 eMRD har därför 
inte ställt upp något krav på att domstolarna skall vara helt oberoende från 
den lagstiftande makten.300 eftersom domstolarna ändå skall vara självstän-
diga, kan det å andra sidan inte godtas att de lagstiftande och de dömande 

294 Ettl and Others (1987), punkt 38, Stallinger and Kuso (1997), punkt 37 och Entleitner 
(2000), punkt 17, samtliga gällande österrikiska Landesagrarsenaten (regionala jordbruks-
nämnder).
295 Sramek (1984), punkterna 41–42. Jfr Ringeisen (1971), punkt 97 och Ettl and Others 
(1987), punkt 38. Se även Lithgow (1986), punkt 202, där den omständigheten att två av de 
tre medlemmarna i en domstol som bl.a. skulle lösa tvister mellan staten och enskilda med 
anledning av nationaliseringen av viss egendom utsågs av ansvarig minister (Secretary of State) 
inte ansågs utgöra en kränkning av art. 6 (1), med hänvisning till att medlemmarna i prakti-
ken hade utsetts i samförstånd. 
296 Benthem (1985), punkt 43.
297 Vasilescu (1998), punkterna 40–41, Crişan (2003), punkt 25 och Brudnicka (2005), 
punkt 41. Se även Bryan (1995), punkt 38, där möjligheten för den ansvarige ministern att 
när som helst frånta en inspector, som utsetts att avgöra ett överklagande, sin behörighet att 
pröva målet, ansågs beröva inspectorn ”the requisite appearance of independence” och enbart på 
denna grund medföra att inspectorns prövning inte motsvarade kraven enligt art. 6 (1), trots 
en rad garantier för inspectorns oberoende och opartiskhet.
298 Belilos (1988), punkt 67. 
299 McGonnell (2000), punkt 51, Kleyn and Others (2003), punkt 193 och Pabla Ky (2004), 
punkterna 29 och 34.
300 I detta sammanhang kan nämnas att det i princip är otillåtet för staten att lagstifta i 
syfte att påverka utfallet av pågående processer där staten själv är part. eftersom retroaktiv 
lagstiftning i princip accepteras (se t.ex. Papageorgiou (1997), punkt 37, Zielinski and Pradal 
(1999), punkt 57, Anagnostopoulos and Others (2000), punkt 19, Agoudimos and Cefallonian 
Sky Shipping Co. (2001), punkt 30, Smokovitis and Others (2002), punkt 23, Gorraiz Lizar-
raga and Others (2004), punkt 64 och Scordino (2004), punkt 78), blir det dock en svår upp-
gift för eMRD att dra gränsen för de otillåtna fallen. Praxis är omfattande och möjligen något 
vacklande. Se närmare t.ex. Stran Greek Refineries (1994), Papageorgiou (1997), National and 
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funktionerna sammanblandas alltför mycket. Det sker därför i varje fall en 
viss kontroll av att en sådan sammanblandning inte skett, men bedömning-
en kan betecknas som ganska tillåtande.

Det har t.o.m antytts att en lagstiftande församling skulle kunna godtas som 
en tribunal enligt art. 6 (1) eMRK.301 I Demicoli (1991) hade det nationella 
parlamentet rannsakat och dömt en person till böter för att han publicerat 
nedsättande omdömen om två av parlamentets medlemmar. en kränkning av 
art. 6 (1) ansågs föreligga, men inte på grund av denna omständighet i och 
för sig, utan på grund av att de två kränkta personerna deltagit i hela förfaran-
det och parlamentet således inte varit opartiskt.302 Att en person samtidigt 
varit domare och ledamot i den lagstiftande församlingen har godtagits med 
hänvisning till att denna person i det aktuella fallet inte haft att tillämpa lag-
stiftning som han varit med om att anta.303 Frågan om det är godtagbart att 
samma personer som sysslar med förhandsgranskning av lagstiftning därefter 
tar ställning till författningens rättsenlighet eller på annat sätt till frågor om 
författningens innehåll och verkningar är inte generellt besvarad. eMRD har 
endast gjort kasuistiska och vaga uttalanden.304

3.4.4.5 övriga kriterier
De övriga kriterierna är vagt utvecklade i praxis. Kravet på en viss tid på 
ämbetsperioderna är avsett att skapa garantier för självständigheten, och 
tillämp as inte alltför strängt. Något krav på livstidsförordnande är det inte 
tal om, och eMRD godtagit en så kort tid som tre år.305 Under ämbetstiden 
skall det dock finnas garantier mot avsked, så att ledamöterna åtminstone 
praktiskt sätt är i det närmaste oavsättliga.306 Vad gäller kriteriet att processen 
inför organet skall ge erforderliga rättssäkerhetsgarantier, har eMRD uttalat 
att detta är beroende av vilket slag av tvist det är fråga om, och får prövas mot 
bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje särskilt fall.307

Provincial Building Society (1997), Zielinski and Pradal (1999), Anagnostopoulos and Others 
(2000), Agoudimos and Cefallonian Sky Shipping Co. (2001), Truhli (2001), Smokovitis and 
Others (2002), Kutić (2002), Multiplex (2003), Kastelic (2003), Gorraiz Lizarraga and Others 
(2004) och Scordino (2004), punkt 78.
301 Jfr dock Danelius, 2007, s. 183. 
302 Se Demicoli (1991) punkterna 39–41.
303 Pabla Ky (2004), punkterna 33–34.
304 Se bl.a. Procola (1995), punkt 45 och Kleyn and Others (2003), punkterna 199–202. Se 
även RÅ 2005 ref. 1, Bergholz, 2004, s. 51–53 m. hänv., Lavin, 2001, s. 22 f. m. hänv. och 
Lindell, 2007, s. 30–33 m. hänv.
305 Se Campbell and Fell (1984), punkt 80 och Sramek (1984), punkt 38. 
306 Campbell and Fell (1984), punkt 80 och Morris (2002), punkt 68.
307 I De Wilde, Ooms and Versyp (1971) ansågs det kunna krävas att ett förfarande varigenom 
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3.4.5 Domstolsprövningens omfattning
Frågan om hur omfattande en domstolsprövning måste vara beror på vad 
saken gäller och vilka argument den enskilde har velat få beaktade i den 
nationella processen.308 eMRD prövar bara om en kränkning har skett i det 
individuella fallet, och undersöker inte om det i en annan hypotetisk situa-
tion kunde ha förelegat oacceptabla inskränkningar i domstolens kompetens. 
generellt kan dock påstås att en domstolsprövning som är begränsad till vissa 
snävt angivna och väsentligen processuella eller ordningsmässiga frågor inte 
motsvarar kraven enligt art. 6 (1).309 Det görs vidare ingen skillnad mellan 
sak- och rättsfråga, eftersom båda faktorerna är lika viktiga för utgången av 
en process rörande civila rättigheter eller skyldigheter.310 Domstolens kom-
petens får inte heller inskränkas med hänvisning till att någon prejudiciell 
fråga tidigare i ett annat sammanhang har avgjorts av en myndighet.311

I flera fall där den prövande domstolen faktiskt haft en kringskuren kom-
petens att pröva sakfrågan har eMRD ändå inte ansett någon kränkning av 
art. 6 (1) föreligga med hänvisning bl.a. till att domstolen i det aktuella fallet 
inom ramen för sin kompetens kunnat punkt för punkt pröva och besvara 
sökandens argument.312 Detta kasuistiska angreppssätt är givetvis ägnat att 
leda till stor osäkerhet, eftersom det aldrig kommer att gå att veta huruvida ett 
visst organs prövningskompetens generellt är tillräcklig för att uppfylla kraven 
enligt art. 6 (1). Det blir omöjligt för konventionsstaterna att genom lagstift-
ning anpassa sig till eMRD:s praxis, så länge staterna vill fasthålla vid några 
begränsningar av prövningsomfånget. Dessutom leder den stora be  tydelse 

en polisdomstol berövat sökandena friheten på grund av lösdriveri skulle ha motsvarande 
garantier som ett brottmålsförfarande (punkt 79). 
308 Se t.ex. Zumtobel (1993), punkt 32, Fischer (1995), punkt 33, Potocka and Others (2001), 
punkt 54 och Air Canada (1995), punkt 62. Jfr British-American Tobacco Company (1995), 
punkt 86. 
309 Jfr t.ex. Feldbrugge (1986), punkterna 45–46, Tinnelly & Sons (1998), punkterna 73–79, 
Devlin (2001), punkterna 29–32, Devenney (2002), punkterna 23–29 och Credit and Indu-
strial Bank (2003), punkterna 70–72. 
310 Se t.ex. Le Compte, Van Leuven and De Meyre (1981), punkt 51, Albert and Le Compte 
(1983), punkt 36 och Belilos (1988), punkterna 69–72. Se även Ortenberg (1994), punkt 
32. Om domstolarna utsett en sakkunnig kan fair trial-komponenten i art. 6 (1) i vissa fall, 
nämligen om frågans tekniska karaktär de facto gör det omöjligt för domstolarna att inta en 
självständig attityd till den sakkunniges yttrande, kräva att den sakkunnige själv ger parterna 
tillfälle att yttra sig över handlingarna och att korsförhöra vittnen (se närmare Mantovanelli 
(1997), punkterna 33–36).
311 Jfr t.ex. Terra Woningen (1996) punkterna 52–55. Jfr avsnitt 3.4.7 ang. den situationen att 
myndighetens beslut kan bli föremål för domstolsprövning. 
312 Se Zumtobel (1993), punkt 32, Ortenberg (1994), punkt 34 och Fischer (1995), 
punkt 34.
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som tillmäts sökandens argument till något paradoxala resultat eftersom 
sökanden förväntas anföra grunder som han vet att det prövande organet inte 
har kompetens att beakta, för att senare kunna få en kränkning av art. 6 (1) 
fastslagen.313 eMRD uttalar ofta att domstolarna måste ha full jurisdiction.314 
Dessa uttalanden skall alltså inte tolkas alltför bokstavligt, och ibland uttryck-
er sig eMRD också mer försiktigt.315 Om målet rör en anklagelse för brott är 
kraven högre och mer generellt ställda. Samma betydelse tillmäts inte heller 
den enskildes argumentation inför den nationella domstolen.316

Frågan om domstolarna även måste ha möjlighet att ompröva de administra-
tiva myndigheternas skönsmässiga bedömningar är inte helt lätt att besvara på 
ett generellt sätt.317 eMRD:s praxis är ganska kasuistisk, och möjligen inte 
helt konsekvent. eMRD har i några fall ansett det otillräckligt med en dom-
stolsprövning som varit begränsad till att undersöka huruvida myndigheten 
agerat olagligt, orimligt eller orättvist, trots att den nationella lagstiftningen 
lämnat frågan helt till myndigheternas fria skön.318 I ett fall där den natio-
nella lagstiftningen helt saknade materiella regler, men där beslutsmyndighe-
ten hade utbildat vissa kriterier i sin praxis, ansåg eMRD att en efterföljande 
domstolsprövning skulle avse samma kriterier.319 När den nationella lagstift-
ningen innehöll vissa materiella regler godtogs dock en domstolsprövning 
som endast omfattade dessa regler och inte myndigheternas användning av 
det fria skönet.320 Vissa grundläggande offentligrättsliga principer, som pro-

313 Se härtill och vidare domare Martens skiljaktiga mening i Fischer (1995), särskilt punk-
terna 15–18. 
314 Se t.ex. Albert and Le Compte (1983), punkt 29, Obermeier (1990), punkt 70, Zumtobel 
(1993), punkt 29, Ortenberg (1994), punkt 31, Fischer (1995), punkt 28, Pramstaller (1995), 
punkt 39, Pfarrmeier (1995), punkt 38, Palaoro (1995), punkt 41, Schmautzer (1995), punkt 
34, Gradinger (1995), punkt 42, Umlauft (1995), punkt 37, Bryan (1995), punkt 40, Kingsley 
(2000), punkt 51 och Credit and Industrial Bank (2003), punkt 68.
315 Se t.ex. Terra Woningen (1996), punkt 52 och Chevrol (2003), punkt 77.
316 Se närmare Pramstaller (1995), punkt 41, Pfarrmeier (1995), punkt 40, Palaoro (1995), 
punkt 43, Gradinger (1995), punkt 44, Schmautzer (1995), punkt 36 och Umlauft (1995), 
punkt 39, där en österrikisk förvaltningsdomstol, som tidigare godtagits i mål rörande civila 
rättigheter, underkändes. Jfr Mauer (1997), punkt 31 och Mauer II (2000), punkt 15.
317 Jfr avsnitt 3.4.2.3 om de skönsmässiga bedömningarnas betydelse för frågan om civila 
rättigheter. 
318 B v. UK (1987), punkt 82, O v. UK (1987), punkt 63, W v. UK (1987), punkt 82, och 
R v. UK (1987), punkt 87. Se avsnitt 3.4.2.3 vid not 141 om tillämpningen av rättighets-
begreppet i fallen. 
319 Se Obermeier (1990), punkt 70.
320 Se Zumtobel (1993), punkt 32, Ortenberg (1994), punkterna 33–34 och Fischer (1995), 
punkt 34, där det var fråga om samma domstol och samma processregler som i det nyss 
nämnda Obermeier (1990).
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portionalitetsprincipen, måste ingå i domstolarnas prövning även om detta 
inte direkt påbjuds av den nationella lagstiftningen.321 Å andra sidan har det 
godtagits att domstolarna saknar kompetens att ogiltigförklara eller vägra 
tilläm pa nationell lagstiftning, även om denna lagstiftning gör det omöjligt 
att ta hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.322

I många konventionsstater har de domstolar som överprövar myndig-
hetsbeslut begränsade möjligheter att ompröva själva sakfrågan, dvs. faststäl-
landet av vilka fakta som skall läggas till grund för myndigheternas bedöm-
ning. Som sagts ovan har eMRD i många fall uttalat att prövningen även 
måste avse sakfrågan.323 I en rad rättsfall av relativt sent datum har dock 
inskränkningar i detta hänseende godtagits, med hänvisning till vissa sär-
skilda omständigheter, bl.a. att målet gäller ett ”speciellt rättsområde”, att 
fakta har fastställts i en procedur som är ”kvasijudiciell” och innehåller vissa 
rättssäkerhetsgarantier samt att det funnits vissa begränsade (men i sig otill-
räckliga enligt art. 6 (1)) möjligheter att överpröva bedömningen av de fak-
tiska omständigheterna.324 Kravet på prövning av sakfrågan är alltså i hög 
grad avhängigt av omständigheterna i det särskilda fallet, och det går inte att 
dra några generella slutsatser om vad som skall gälla i detta avseende.325

Det svenska administrativa resningsinstitutet underkändes tidigt i katego-
riska termer, på grund av att Regeringsrätten inte ansågs företa någon full 
review of measures affecting a civil right.326 Mot bakgrund av den ovan nämnda 
osäkerheten är det svårt att dra några säkra slutsatser i frågan huruvida det 
svenska rättsprövningsinstitutet är tillräckligt omfattande för att motsvara kra-

321 Se Albert and Le Compte (1983), punkt 36.
322 Se James and Others (1986), punkt 81.
323 Se ovan vid not 310. 
324 Se närmare Bryan (1995), punkterna 45–47, Kingsley (2000), punkterna 52–59 (där 
kränkning dock ansågs föreligga på en annan grund), Jane Smith (2001), punkt 133 och 
Chapman (2001), punkt 124. Se även Potocka and Others (2001), där en domstolsprövning 
som var begränsad till rättsfrågan och vissa processuella frågor godtogs, med hänvisning till att 
processuella brister faktiskt hade befunnits föreligga och till att domstolen oavsett detta hade 
funnit en ostridig grund för avslag på den enskildes ansökan (se närmare Potocka and Others 
(2001), punkterna 56–58).
325 Jfr Harris m.fl., 2009, s. 230–232. Kravet på fullständig prövning av sakfrågan har också 
vidhållits i senare avgöranden, se Koskinas (2002), punkt 30 och Chevrol (2003), punkterna 
80–83.
326 Sporrong and Lönnroth (1982), punkt 86. Se även Pudas (1987), punkt 41, Bodén (1987), 
punkt 34 och Mats Jacobsson (1990), punkt 36. Det har ifrågasatts om eMRD:s bedömning 
verkligen grundades på en rättvisande bild av resningsinstitutet, se t.ex. Warnling-Nerep, 
1991, s. 156–159 och dens., 2008a, s. 50–54 m. hänv.
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ven enligt art. 6 (1). eMRD har aldrig uttryckligen prövat frågan.327 eftersom 
prövningen görs mot bakgrund av den aktuella tvisten och vilka grunder 
sökanden anfört inför den nationella domstolen är det dock givet att något 
generellt svar på frågan inte är att vänta.328 Det förefaller dock sannolikt att 
rättsprövningen i de flesta fall skulle komma att godtas, eftersom prövningen 
omfattar såväl sak- som rättsfråga och olika offentligrättsliga principer.329 
Frågan om den prövning som görs inom ramen för kommunalbesvärsinstitutet 
skulle kunna anses tillräcklig är dock betydligt svårare att besvara.330 I vissa 
äldre rättsfall har svenska regeringen försökt framhålla kommunalbesvären 
som ett tillräckligt rättsmedel, men eMRD har inte prövat frågan.331 Numera 
tycks regeringen ha slutat argumentera efter den linjen.332

327 I Fredin II (1994) prövades endast om RegR:s underlåtenhet att hålla en muntlig för-
handling i ett rättsprövningsmål utgjorde en kränkning av art. 6 (1) (punkterna 21–22). 
Kommissionen har avvisat några klagomål som uppenbart ogrundade med hänvisning till 
rättsprövnings institutet, se t.ex. Bengtsson (1994), kommissionens beslut, punkt 1, tredje  
stycket från slutet och Warnling-Nerep, 2008a, s. 192 f. m. hänv. Även kommissionens be -
dömningar anknyter dock till den aktuella tvisten.
328 Se även Warnling-Nerep, 2008a, s. 192.
329 I svensk doktrin förefaller de flesta numera ha enats om att rättsprövningen åtminstone 
i många fall är tillräcklig för att motsvara kraven enligt art. 6 (1). Se t.ex. ehrenkrona, 1999, 
s. 487 f., Nergelius, 2000a, s. 99, Warnling-Nerep, 2006, s. 354 f. och dens., 2008a, s. 58, 
190–193 m. hänv. och s. 238 f. Se även Warnling-Nerep, 1993, s. 446–453 m. hänv. Jfr dock 
L. Westerlund, 1995, s. 228 f. och (för ett särskilt fall) T. Andersson, 2004, s. 23 f. Se vidare 
om rättsprövningsinstitutet i avsnitt 5.6.
330 Jfr t.ex. SOU 1997: 57 s. 111, JustR Danelius särskilda yttrande i NJA 1993 s. 653 och 
Warnling-Nerep, 2008a, s. 149 f. m. hänv. och s. 192 f. m. hänv. ett generellt problem med 
kommunalbesvärsinstitutet är att det inte är givet att den som fått sina civila rättigheter prö-
vade överhuvudtaget har besvärsrätt (se avsnitt 5.5). Detta hindrar inte att frågan om institu-
tets tillräcklighet kan komma upp i de fall den enskilde faktiskt har eller har haft möjlighet 
att anföra kommunalbesvär.
331 I Sporrong and Lönnroth (1982), punkt 85 och Bodén (1987), punkt 34 konstaterade 
eMRD att de aktuella kommunala besluten endast var förberedande och fann därför ingen 
anledning att undersöka huruvida rättsmedlen var tillräckliga. 
332 I Eriksson (1989) och Olsson II (1992) konstaterade eMRD att avsaknaden av möjligheter 
till överklagande av beslut om umgänge med barn under tid då ett tillfälligt flyttningsförbud 
gällde utgjorde en kränkning av art. 6 (1) (Eriksson (1989), punkterna 80–81 och Olsson II 
(1992), punkterna 96–97). Besluten var inte möjliga att överklaga enligt socialtjänstlagen, 
men kommunalbesvärsvägen stod öppen, och hade t.o.m. – med viss framgång – utnyttjats av 
sökandenas ombud i det senare målet (Olsson II (1992), punkt 50). Regeringen avstod från att 
argumentera efter den linjen, och eMRD uttalade sig inte om rättsmedlets betydelse. 
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3.4.6 Slutgiltighet och verkställighet
Alla resonemang om domstolarnas oberoende, opartiskhet och prövnings-
utrymme skulle naturligtvis vara helt meningslösa om eMRD sedan accep-
terade att domstolarnas avgöranden inte hade några som helst effekter i det 
nationella rättssystemet. Som komponenter i det rättsskydd som enskilda 
skall erhålla enligt art. 6 (1) har eMRD därför också fört in krav på att dom-
stolarnas avgöranden skall vara slutgiltiga, i den meningen att det inte skall 
vara alltför lätt att riva upp lagakraftvunna avgöranden, och att det skall fin-
nas rimliga möjligheter att få domstolsavgöranden verkställda.

Det är förstås inte helt förbjudet att de nationella rättssystemen innehåller 
vissa säkerhetsventiler i form av extraordinära rättsmedel. eMRD har dock 
krävt att konventionsstaterna respekterar principen res judicata, och det får 
inte vara alltför lätt, för vare sig offentliga funktionärer eller enskilda parter, 
att få till stånd en ny prövning av tvister som avgjorts genom ett lagakraft-
vunnet domstolsavgörande.333

Att domstolsavgöranden måste vara verkställbara fastslogs inte förrän 
1997, och då med utförlig motivering.334 Härefter har eMRD i ett stort 

333 Se närmare t.ex. Brumărescu (1999), punkterna 61–62, Sovtransavto Holding (2002), 
punkterna 72–78, Ryabykh (2003), punkterna 51–58, Tregubenko (2004), punkterna 34–38, 
Svetlana Naumenko (2004), punkterna 91–92, Pravednaya (2004), punkterna 27–34, Pol-
torachenko (2005), punkterna 34–36, Roşca (2005), punkterna 24–29, Macovei (2006), punk-
terna 41–46 och Driza (2007), punkterna 63–71.
334 Hornsby (1997), punkterna 40–41. Vad gäller verkställighet uppkommer ibland grova 
överlappningar mellan de olika artiklarna i konventionen. Statens underlåtenhet att efter-
komma eller biträda med verkställighet av ett avgörande som innebär att viss egendom eller 
pengar skall utges till sökanden kan nämligen – eftersom en fordran som är fastställd och exi-
gibel enligt eMRD kan betraktas som egendom – anses innebära ett berövande av egendom i 
strid med art. 1 i det första tilläggsprotokollet. Vidare kan underlåtenhet att biträda med åter-
ställandet av eller skydd av sökandens hem anses utgöra en kränkning av art. 8. Slutligen kan 
den omständigheten att det inte funnits några möjligheter att framtvinga verkställighet tas till 
intäkt för att det aktuella rättmedlet inte varit effektivt eller alternativt verkställighetsproces-
sen i sig anses vara ineffektiv eller icke-existerande och en kränkning av art. 13 således anses 
föreligga. Det blir mer eller mindre en smaksak vilken eller vilka artiklar eMRD (eller sökan-
den) väljer att stödja sig på Se till det anförda t.ex. Iatridis (1999), punkterna 55, 61, 66 och 
69, Immobiliare Saffi (1999), punkterna 54, 59 och 63–74, G.L. (2000), punkterna 25–26 
och 33, Vasilopoulou (2002), punkterna 16–19 och 24, Burdov (2002), punkterna 34–38 och 
40–42, Luciano Rossi (2002), punkterna 25–28 och 33–37, Paola Esposito (2002), punkt 25, 
Timofeyev (2003), punkterna 40–42 och 45–48, Cvijetić (2004), punkterna 41–43, 51–53 
och 55, Pibernik (2004), punkterna 57–60 och 68-70, Prodan (2004), punkterna 52–56 och 
59–62, Metaxas (2004), punkterna 25–26 och 29–31, Luntre and Others (2004), punkterna 
32–36 och 39–42, Voytenko (2004), punkterna 39–43, 46–48 och 53–55, Crotioru (2004), 
punkterna 15–19 och 21–24, Mancheva (2004), punkterna 54–62 och 65–68, Taşkin and 
Others (2004), punkterna 122–126 och 135–138 och Wasserman (2004), punkterna 35–40 
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antal fall funnit kränkningar av art. 6 (1) föreligga på grund av att dom-
stolsavgöranden inte har verkställts eller inte verkställts inom rimlig tid.335 
Att märka är härvid att statens skyldigheter inte endast sträcker sig till att 
efterkomma avgöranden mot offentliga organ, utan även att ställa tvångs-
medel till förfogande för verkställighet av avgöranden mot andra enskilda 
personer.336 Den något intrikata frågan huruvida staten även måste utöva 
tvång mot sig själv, dvs. huruvida tvångsmedel måste stå till förfogande för 
verkställighet av domstolsavgöranden mot offentliga organ, har skymtat i 

och 42–45. På senare tid har eMRD övergått till att betrakta art. 6 (1) som lex specialis i för-
hållande till art. 13 när klagomålen endast handlar om att domar inte blivit verkställda, men 
finner fortfarande på denna grund kränkningar av art. 1 i det första tilläggsprotokollet, se t.ex. 
Popov (2005), punkterna 58 och 61–64.
335 Se bl.a. Immobiliare Saffi (1999), punkterna 66–74, Antonakopoulos (1999), punkterna 
25–26, Dimitrios Georgiadis (2000), punkterna 25–26, G.L. (2000), punkt 41, Logothetis 
(2001), punkterna 14–15, Vasilopoulou (2002), punkterna 16–18, Burdov (2002), punkterna 
34–38, Luciano Rossi (2002), punkterna 33–37, Paola Esposito (2002), punkt 25, Jasiūnienė 
(2003), punkterna 27–31, Tomofeyev (2003), punkterna 40–42, Cvijetić (2004), punkterna 
41–43, Sabin Popescu (2004), punkterna 64–76, Pibernik (2004), punkterna 57–59, Pro-
dan (2004), punkterna 52–56, Metaxas (2004), punkterna 25–26, Luntre and Others (2004), 
punkterna 32–36, Pasteli and Others (2004), punkterna 21–25, Sîrbu and Others (2004), 
punkterna 23–27, Pini and Others (2004), punkterna 179–189, Voytenko (2004), punkterna 
39–43, Bocancea and Others (2004), punkterna 29–33, Croitoru (2004), punkterna 15–19, 
Shmalko (2004), punkterna 43–47, Romashov (2004), punkterna 41–46, Ţîmbal (2004), 
punkterna 18–22, Mancheva (2004), punkterna 54–62, Bakay and Others (2004), punk-
terna 23–26, Taşkin and Others (2004), punkterna 135–138, Wasserman (2004), punkter-
na 35–40, Qufaj (2004), punkterna 38–44, Mykhalenky (2004), punkterna 51–55, Bakalov 
(2004), punkterna 32–36, Derkach and Palek (2004), punkterna 37–42, Croitoriu (2004), 
punkterna 27–30, Dubenko (2005), punkterna 44–47, Gizzatova (2005), punkterna 18–20, 
Popov (2005), punkterna 53–57, Sharenok (2005), punkterna 25–29, Gasan (2005), punk-
terna 21–24, Poznakhirina (2005), punkterna 22–26, Plotnikovy (2005), punkterna 22–26, 
Makarova and Others (2005), punkterna 26–30, Petrushko (2005), punkterna 23–26 och 
Gorokhov and Rusyayev (2005), punkterna 30–35. – Om det av någon anledning är omöjligt 
att verkställa en dom är det inte säkert att staten därmed blir befriad från sina förpliktelser. Så 
kan dock tänkas bli fallet när omöjligheten är hänförlig till utformningen av domslutet (se det 
mycket speciella fallet Kačmár (2004), punkterna 63–68). Jfr Croitoriu (2004), där staten inte 
tilläts ursäkta sig med att det landområde som myndigheterna hade förpliktats att utge redan 
hade tilldelats en annan person. (se närmare Croitoriu (2004), punkterna 5–13 och 28).
336 Se t.ex. Immobiliare Saffi (1999), punkt 63. I ett stort antal domar mot Italien härefter 
har eMRD funnit konventionskränkningar föreligga på grund av att sökandena under lång 
tid inte kunnat få polishandräckning för att verkställa vräkningsdomar. Bland många andra 
kan här hänvisas till G.L. (2000), punkterna 29–41, Luciano Rossi (2002), punkterna 33–37 
och Paola Esposito (2002), punkt 25. Se även (mot Frankrike) Matheus (2005), punkterna 
54–60. eMRD har också, trots de beaktansvärda skäl som ansågs tala häremot, ansett att 
art. 6 (1) kräver att tvångsmedel, om så erforderligt genom polismaktens försorg, skall ställas 
till förfogande för verkställighet av beslut om adoption (se närmare Pini and Others (2004), 
punkterna 79–89). 
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några rättsfall, men inte behövt besvaras eftersom det är tillräckligt för en 
kränkning av art. 6 (1) att orsaken till den uteblivna verkställigheten kan 
hänföras till de offentliga myndigheterna. Om förvaltningsmyndigheterna 
vägrar att frivilligt efterkomma ett domstolsavgörande utgör detta alltså i sig 
en kränkning av artikeln.337

3.4.7 Särskilt om domstolarnas förhållande till förvaltningen
Rätten till domstolsprövning innebär inte att den enskilde skall ha omedel-
bar tillgång till en domstol som uppfyller kraven i art. 6 (1).338 eMRD har 
många gånger uttalat att det är fullt tillåtet att tvisten först kommer under 
prövning inför administrativa eller andra organ som inte uppfyller kraven 
på en domstol, förutsatt att den därefter, genom överklagande eller på något 
annat sätt, kan prövas av ett organ som uppfyller kraven enligt art. 6 (1).339

ett förbehåll måste dock göras för något fall där eMRD har uttalat att bris-
ter hos en domstol i första instans inte kan läkas genom att saken kommer 
under högre instansers prövning. I De Cubber (1984), som rörde ett brottmål, 
uttalade eMRD att de fall där man godtagit att andra organ än domstolar 
avgjorde frågorna i första instans gällde tvister som enligt nationell rätt klassi-
ficerades som disciplinära eller administrativa till skillnad från straffrättsliga 
eller civila. Vidare hade den första prövningen i dessa fall genomförts av organ 
som i det nationella systemet inte betraktades som ”courts of the classic kind”. 
Om det inte varit för autonomin hos begreppen civila rättigheter respektive 
anklagelse för brott, skulle eMRD inte ha ansett art. 6 (1) tillämplig. Det 
aktuella fallet rörde däremot en rättegång som även i den nationella rätten 
betecknades som ett brottmål och prövades av ett organ som var ”a proper 
court in both the formal and the substantive mening of the term”. eMRD ansåg 
därmed att dess resonemang i de andra fallen inte kunde användas för att 
berättiga ett lättande på kraven enligt art. 6 (1) inom artikelns traditionella 
och naturliga tillämpningsområde.340 Med den här typen av resonemang blir 
det förstås svårt att få ett grepp om innebörden av den autonoma tolkningen 

337 Jfr Mancheva (2004), punkterna 42 och 59–60 och Okyay (2005), punkterna 70–75.
338 Se t.ex. Merrills/Robertson, 2001, s. 90.
339 Se t.ex. Le Compte, Van Leuven and De Meyre (1981), punkt 51, Albert and Le Compte  
(1983), punkt 29, Öztürk (1984), punkt 56, Lutz (1987), punkt 57, Ortenberg (1994), 
punkt 31, Fischer (1995), punkt 28, Pramstaller (1995), punkt 39, Pfarrmeier (1995), punkt 
38, Palaoro (1995), punkt 41, Schmautzer (1995), punkt 34, Gradinger (1995), punkt 42, 
Umlauft (1995), punkt 37, Bryan (1995), punkt 40, Kingsley (2000), punkt 51 och Credit and 
Industrial Bank (2003), punkt 68. Se även Harris m.fl., 2009, s. 228 f.
340 De Cubber (1984), punkt 32. Jfr dock Serves (1997), punkt 51, som möjligen talar i en 
annan riktning. 
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av innehållet i art. 6 (1). Det finns alltså ett traditionellt och naturligt tillämp-
ningsområde – och därutöver ett modernt och artificiellt som eMRD har hit-
tat på med hänvisning till autonomin, och där kraven är lägre? eMRD skulle 
nog aldrig uttrycka saken så. en mer adekvat analys är enligt min mening att 
återigen konstatera att stringens och principfasthet ibland får stryka på foten 
för rimlighet och sunt förnuft. Men detta är problematiskt ur förutsebarhets-
perspektiv. I Langborger (1989) hade en hyrestvist avgjorts i hyresnämnden 
och bostadsdomstolen. eMRD ansåg sig endast behöva undersöka huruvida 
bostadsdomstolen varit oberoende och opartisk.341 en hyrestvist torde klas-
sificeras som ”civil” enligt svensk rätt, i den mån termen kan sägas ha ett 
innehåll. Däremot lär väl inte hyresnämnden betraktas som a court of the 
classic kind; skall man alltså uppfatta saken så att det sistnämnda kriteriet är 
det avgörande? I fall där brister i förfarandet eller sammansättningen i första 
instans kan påvisas blir det i så fall anledning för konventionsstater i försvars-
position att med emfas hävda att dessa instanser i det nationella systemet inte 
betraktas som courts of the classic kind, och att eMRD därför kan bortse från 
dem.

Tvisten kan komma under domstols bedömande på många olika sätt, och 
det är väsentligt att notera att eMRD i princip nöjer sig med att någon dom-
stol på något sätt får tillfälle att göra en självständig bedömning av de aktuella 
tvistefrågorna. Således finns det inga hinder mot en ordning där allmänna 
domstolar är bundna av administrativa myndigheters beslut i vissa frågor, 
om dessa beslut genom en administrativ besvärsprocess eller liknande kan 
bli föremål för en domstolskontroll som uppfyller kraven enligt art. 6 (1).342 
Omvänt krävs det inte att administrativa beslut kan bli föremål för en full-
ständig överprövning i förvaltningsdomstolar eller liknande, om de allmän-
na civildomstolarna har befunnit sig behöriga att avgöra de administrativa 
frågorna.

I Nederländerna anser sig civildomstolarna enligt fast praxis kompetenta 
att inrycka till rättssäkerhetens försvar och erbjuda en fullständig domstols-
prövning om de inte anser att den administrativa processen erbjuder tillräck-
liga rättssäkerhetsgarantier (vilket innefattar att den inte motsvarar kraven 
enligt art. 6 (1)). eMRD har ansett att detta system är fullt godtagbart enligt 
art. 6 (1),343 och har tillbakavisat invändningar från enskilda om att systemet 
inte är så generöst som eMRD tror, och inte skulle ha varit tillämpligt i deras 
fall. eMRD har hänvisat till att sökandens påståenden inte varit övertygande 

341 Langborger (1989), punkt 30.
342 Se t.ex. Obermeier (1990), punkterna 69–70 och I.D. (2005), punkterna 45–55.
343 Se Oerlemans (1991), punkterna 53–57.
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och att det inte går att göra en hypotetisk prövning när sökanden faktiskt inte 
försökt få till stånd en prövning i civildomstol.344 Om den enskilde inte kan 
komma till sin rätt utan att föra flera olika processer i olika domstolar finns 
dock alltid risken att den totala tidsåtgången härför kommer i konflikt med 
reasonable time-kriteriet.345 Vidare får systemet inte vara så komplicerat och 
svåröverskådligt att den enskilde på grund härav inte kommer till sin rätt.346

I det här sammanhanget är det förstås av stort intresse om det kan vara god-
tagbart att t.ex. ett administrativt avgörande endast kan bli föremål för indi-
rekt prövning, genom att rättsenligheten prövas inom ramen för en skade-
ståndstalan mot det allmänna. Det skulle dock vara en smula egendomligt 
om eMRD skulle godta ett sådant argument, eftersom domstolen i andra 
sammanhang har menat att rätten till skadestånd är något annat än den pri-
mära rättighet som skadeståndet skall ersätta.347 Det finns inga klara uttalan-
den från eMRD i frågan, men argument i den riktningen har flera gånger 
tillbakavisats med kortfattad argumentation.348 I vissa fall har eMRD dock 
mer försiktigt hänvisat till att inte är utrett att en skadeståndstalan skulle 
utgöra ett effektivt rättsmedel.349

Det går knappast att dra några säkra slutsatser av dessa avgöranden. För att 
spekulera, skulle en skadeståndstalan kanske kunna godtas enligt art. 6 (1), 
om den i det enskilda fallet verkligen utgör ett effektivt medel för att genom-
driva den enskildes civila rättighet. Om den ursprungliga tvisten endast rör 
pengar blir ju den enskilde tillgodosedd genom pengar, även om de beteck-
nas som skadestånd. Om tvisten gäller något annat, t.ex. ett tillstånd, duger 
inte en skadeståndstalan, eftersom den enskilde inte därigenom kan genom-
driva sin ursprungliga civila rättighet. Vidare kan det kanske inte godtas att 
den enskilde hindras i att genomdriva sin rätt genom att det tillkommer 
materiella förutsättningar och ställs andra beviskrav i en skadeståndsprocess 

344 British-American Tobacco Company (1995), punkterna 82–86. Jfr dock Van de Hurk 
(1994), punkt 54.
345 Se t.ex. Guillemin (1997), punkterna 42–44.
346 Se härom avsnitt 3.4.8 vid och i not 367.
347 Se avsnitt 3.4.2.5 vid not 232.
348 Se t.ex. Tre Traktörer (1989), punkt 49, Bodén (1987), punkt 36 och Van de Hurk (1994), 
punkt 54.
349 Se Veeber (2002), punkterna 73–74. Möjligheterna att föra en skadeståndstalan kommer 
ibland upp inom ramen för frågan om de inhemska rättsmedlen har uttömts (se t.ex. Akdivar 
and Others (1996), punkterna 71–75), ibland inom ramen för frågan om art. 6 (1) har kränkts 
(se t.ex. Veeber (2002), punkterna 73–74) och bedömningarna kan flyta ihop med varandra 
(se t.ex. Akdivar and Others (1996), punkterna 96–97), då det i båda fallen kommer an på 
huruvida rättsmedlet kan anses effektivt. Jfr avsnitt 2.4.4.2.
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jämfört med vad som hade varit fallet om det ursprungliga rättsförhållandet 
blivit föremål för domstolsprövning. Sammanfattningsvis kommer det i så 
fall endast att vara i undantagsfall som en skadeståndstalan kan anses utgöra 
ett fullgott substitut för en domstolsprövning av den ursprungliga tviste-
frågan.350

3.4.8 Tillåtna inskränkningar i rätten till domstolsprövning
Rätten till domstolsprövning är inte absolut, utan det är tillåtet för konven-
tionsstaterna att undanta vissa frågor eller vissa situationer som i och för 
sig faller under art. 6 (1). Detta framgår enligt eMRD implicit av art. 6 (1) 
eftersom rätten till domstolsprövning måste regleras av staten. Vid denna 
reglering åtnjuter staten dessutom en viss margin of appreciation, vilket kort 
uttryckt innebär att eMRD undviker att underkasta den nationella lagstifta-
rens bedömningar i policybetonade frågor en alltför hårdhänt granskning.351 
Den reella innebörden i margin of appreciation-doktrinen är dock något 
oklar; den åberopas ofta inledningsvis, men lämnar bara i vissa fall några av -
tryck i det följande resonemanget.

Begränsningar i rätten till domstolsprövning skall enligt eMRD ha ett 
legitimt syfte och får inte inkräkta på själva kärnan i rättigheten (the very 
essence of the right). Vidare måste det föreligga en rimlig proportionalitet mel-
lan det syfte staten önskar uppnå och de medel man använder för att uppnå 
det.352 Den praktiska tillämpningen av dessa kriterier är dock ganska kasuis-
tisk, och det är svårt att dra några generella slutsatser, utöver konstaterandet 

350 Jfr dock Warnling-Nerep, 2008a, s. 78 och Ds 2005: 9 s. 16. 
351 Se t.ex. Ashingdane (1985), punkt 57. Margin of appreciation-doktrinen är inte begränsad 
till art. 6 (1), utan gäller generellt för de rättigheter enligt eMRK som kan bli föremål för 
inskränkningar i konventionsstaterna.
352 Se bl.a. Golder (1975), punkt 3, Ashingdane (1985), punkt 57, Lithgow and Others (1986), 
punkt 194, Philis (1991), punkt 59, de Geouffre de la Pradelle (1992), punkt 28, Fayed (1994), 
punkt 65, Tolstoy Miloslavsky (1995), punkt 59, Bellet (1995), punkt 31, Stubbings and Others 
(1996), punkt 50, Levages Prestations Services (1996), punkt 40, Edificaciones March Gallego 
S.A. (1998), punkt 34, Osman (1998), punkt 147, F.E. (1998), punkt 44, Waite and Kennedy 
(1999), punkt 59, Beer and Regan (1999), punkt 49, Carcía Manibardo (2000), punkt 36, 
Prince Hans-Adam II of Liechtenstein (2001), punkt 44, Al-Adsani (2001), punkt 53, McEl-
hinney (2001), punkt 34, Fogarty (2001), punkt 33, A. v. UK (2002), punkt 74, Cordova I 
(2003), punkt 54 och Luordo (2003), punkt 85. enligt Arai-Takahshi har eMRD särskilt i 
något äldre fall ofta använt margin of appreciation-doktrinen som en ursäkt för att undvika 
att göra någon substantiell proportionalitetsprövning, trots att den sistnämnda är till för att 
användas för kontroll av den förstnämnda (Arai-Takahshi, 2002, t.ex. s. 46).
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att inskränkningar i rätten till domstolsprövning bara godtas på tämligen 
begränsade områden.353

Av eMRD:s praxis framgår att det inte ställs något krav på att den enskilde 
skall kunna ta initiativ till en domstolsprövning av en eventuell hemlig över-
vakning av post och telefon.354 Inte heller krävs att varje enskild aktieägare i 
ett stort företag som nationaliserats skall personligen kunna föra en domstols-
talan när det finns ett system för tillvaratagande av samtliga aktieägares intres-
sen i en och samma process.355 Vidare har det godtagits att möjligheterna att 
föra talan mot personal inom eller (i vissa fall) ansvariga myndigheter för 
psykiatrisk vård är begränsade,356 att det ställs krav på säkerhet för rättegångs-
kostnader i högre instans,357 att vissa preskriptionsfrister gäller för skade-
ståndsanspråk med anledning av sexuella övergrepp i barndomen358 eller att 
det ställs upp stränga formkrav vid överklagande till högsta instans.359 I några 
olika fall har det godtagits att vissa internationella organisationer, diplomater 
eller parlamentsledamöter i större eller mindre utsträckning åtnjuter immu-

353 Det har sagts att eMRD fram till slutet av 1990-talet visade återhållsamhet – intill pas-
sivitet – med sin intervention i de nationella begränsningarna och att de ovannämnda krite-
rierna i princip fungerade som ren retorik utan egentligt innehåll, men att eMRD efter hand 
blivit alltmer aktivistisk och benägen att underkänna nationella inskränkningar i rätten till 
domstolsprövning, se Arai-Takahshi, 2002, s. 37–43. 
354 Klass and Others (1978), punkt 75, utan åberopande av begränsningsformeln. Arai-
Takahshi menar dock att fallet är ett exempel på den överdrivna hänsyn eMRD visade till 
nationella säkerhetshänsyn i sin äldre praxis (Arai-Takahshi, 2002, s. 44).
355 Lithgow and Others (1986), punkterna 196–197.
356 Ashingdane (1985), punkterna 58–59. Domstolsvägen stod öppen om den enskilde 
påstod att dessa vidtagit åtgärder in bad faith or without reasonable care och hans påståenden 
dessutom befunnits grundade vid en förhandsprövning av domstol (se punkt 17). Syftet var 
att skydda de ansvariga från att trakasseras med domstolsprocesser, något som godtogs av 
eMRD såvitt gällde personalen och i det speciella fallet, med hänsyn till vad sökandens talan 
gällde, även vad gällde myndigheterna (se närmare Ashingdane (1985), punkt 59). Härom 
(kritiskt) Arai-Takahshi, 2002, s. 45.
357 Tolstoy Miloslavsky (1995), punkterna 59–67. eMRD tog bl.a. hänsyn till att säkerheten 
krävdes först när domstolen ansåg att överklagandet var tämligen utsiktslöst och till att sökan-
den redan fått en fair trial i första instans. Jfr med motsatt utgång García Manibardo (2000), 
punkterna 38–45. Sökanden var en fattig änka som förmodligen enligt den nationella rätten 
borde ha befriats från skyldigheten att ställa säkerhet och gick miste om denna möjlighet på 
grund av domstolarnas försummelser. 
358 Stubbings and Others (1996), punkterna 51–57. Den aktuella preskriptionsfristen var sex 
år, och började löpa när den skadelidande fyllde 18 år. 
359 Levages Prestations Services (1996), punkterna 42–49. I fallet hade överklagandet blivit 
avvisat på grund av att sökandena inte bifogat ett visst dokument, utan att de fått tillfälle att 
komplettera sitt överklagande. eMRD tog bl.a. hänsyn till att det förelåg advokattvång och 
att förfarandet hade stöd i fast praxis.
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nitet mot processer.360 Frågan prövas dock från fall till fall och en immunitet 
kan i vissa fall underkännas som alltför långtgående.361 Det har även i vissa 
fall godtagits att nationella tjänstemän åtnjuter immunitet mot skadestånds-
processer, med hänvisning bl.a. till det allmänna intresset av att dessa skall 
kunna utföra sina plikter utan att hämmas av risken för sådana processer.362

Nationella regler har ansetts på ett otillåtet sätt inskränka själva kärnan i 
rätten till domstolsprövning när den enskilde varit hänvisad till att låta en 
yrkessammanslutning föra talan å hans vägnar för att han skulle kunna få 
betalt för utförda tjänster.363 Den omständigheten att gäldenären i en konkurs 
förlorar sin processbehörighet avseende konkursboets tillgångar och skulder 
har godtagits i princip, men ansetts utgöra en oproportionerlig inskränkning 
i rätten till domstolsprövning i ett fall där konkursen, och därmed inskränk-
ningarna i processbehörigheten, pågått i över 14 år och avslutats med att 
konkursbeslutet upphävdes.364

I detta sammanhang kan också nämnas att den enskilde inte har rätt att sitta 
med armarna i kors och vänta på att staten rullar ut den röda domstolsmat-
tan framför hennes fötter. Det anses rimligt att kräva av den enskilde att hon 
iakttar rimlig aktsamhet, och vidtar de åtgärder som kan anses befogade för 
att få till stånd en domstolsprövning.365 Detta innebär dock inte – vilket 
ur det svenska perspektivet kan vara viktigt att notera366 – att man kräver 
av den enskilde att hon orienterar sig i ett rörigt och komplicerat inhemskt 

360 Se närmare Waite and Kennedy (1999), punkterna 63–74, Beer and Regan (1999), punk-
terna 53–64, Al-Adsani (2001), punkterna 56–67, McElhinney (2001), punkterna 37–38, 
Fogarty (2001), punkterna 36–39, A. v. UK (2002), punkterna 75–89 och för ett mycket 
speciellt fall Prince Hans-Adam II of Liechtenstein (2001), punkterna 53–70. 
361 Se t.ex. Cordova I (2003), punkterna 62–65 och Cordova II (2003), punkterna 63–66. 
362 Se Fayed (1994), punkterna 60–82. Jfr avsnitt 3.4.2.4 om problemet med att skilja på 
materiella och processuella regler. I ett fall ansågs en total immunitet för polisen mot skade-
ståndsanspråk på grund av brister i den brottsutredande och brottsförebyggande verksamheten  
utgöra en oproportionerlig inskränkning i rätten till domstolsprövning (Osman (1998), punk-
terna 150–154). Jfr dock avsnitt 3.4.2.4 med not 159.
363 Philis (1991), punkterna 60–65.
364 Luordo (2003), punkterna 86–88.
365 Den som försuttit en tidsfrist, och som skäl härför åberopat att hans fru varit bortrest och 
att han själv saknat nyckel till brevlådan, har därför ansetts få stå sitt kast (Hennings (1992), 
punkt 26), liksom den som i en summarisk betalningsprocess angett fel namn på en ansökan 
(Edificaciones March Gallego S.A. (1998), punkterna 35–37; sökanden var ställföreträdare för 
ett bolag, och processen gällde både bolaget och honom personligen). Det har dock inte 
ansetts godtagbart att hålla en brottmålsrättegång utan att den tilltalade överhuvudtaget är 
medveten härom när det varit förenat med vissa svårigheter, men inte omöjligt, att lokalisera 
honom, se Colozza (1985), punkterna 28 och 32.
366 Jfr Warnling-Nerep, 2008a, bl.a. s. 286.
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system för domstolsprövning och hittar rätt i en labyrint som kan vara svår 
att hitta i även för erfarna jurister. Den enskilde har, enligt eMRD, rätt att 
förvänta sig ett koherent system,367 och det är inte godtagbart att kräva att den 
enskilde skall kunna förutse en ny och kontroversiell utveckling i rättspraxis 
som ger vid handen att hon faktiskt kunde ha åstadkommit en domstols-
prövning.368

3.5 Rätten till domstolsprövning enligt eg-rätten
3.5.1 Något om EG-domstolens retorik
Den eg-rättsliga rätten till domstolsprövning har huvudsakligen utvecklats i 
eg-domstolens (egD) praxis.369 egD:s argument för att eg-rätten innehål-
ler en rätt till (eller ett krav på) domstolsprövning kan dock se ganska olika ut i 
olika fall. Att retoriken varierar är inget unikt för frågan om domstolsprövning 
utan gäller i stor utsträckning eg-rätten generellt, och i synnerhet frågan 
om eg-rättens verkningar på det nationella planet. egD håller sig ofta med 
olika argumentationsmodeller som domstolen i ett enskilt fall kan välja att 
använda eller bortse från. Detta gör det möjligt att peka på olika ”linjer” av 

367 De Geouffre de la Pradelle (1992), punkt 34. Se även Bellet (1995), punkt 37, F.E. (1998), 
punkt 47, Hajiyev (2006), punkterna 32–47 och Harris m.fl., 2009, s. 238. Jfr Związek Nauc-
zycielstwa Polskiego (2004), där eMRD bl.a. tog fasta på att den statliga kommission som 
utdömt en lägre ersättning än sökanden önskade hade vilselett sökanden i fråga om möjlig-
heterna att senare föra talan vid domstol om återstoden (punkt 40). I sammanhanget kan 
anmärkas att eMRD vid tillämpningen av reasonable time-kriteriet inte godtar oklara behö-
righetsregler som medfört att målet skickats fram och tillbaka mellan olika domstolar som en 
ursäkt eller som något som medför att målet skall anses särskilt komplicerat (Garyfallou AEBE 
(1997), punkterna 40–42). 
368 Bellet (1995), punkt 32. 
369 I eU:s stadga om grundläggande rättigheter, som saknar formell rättslig verkan, före-
skrivs, efter mönster av art. 6 (1) eMRK, att var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- 
och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel och har rätt att inom skälig 
tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk 
domstol som har inrättats enligt lag (art. 47 i stadgan). enligt det s.k. reformfördraget (Lissa-
bonfördraget om ändring av fördraget om europeiska unionen och Fördraget om upprättan-
det av europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007, publicerat 
i egT C 306 17.12.2007 s. 1), vars slutliga ikraftträdande i skrivande stund är ovisst, skall 
stadgan göras rättsligt bindande och eU skall dessutom ansluta sig till eMRK (art. 6 eU i 
ändrad lydelse). Dessutom skall medlemsstaterna ”fastställa de möjligheter till överklagande 
som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas 
av unionsrätten” (ny art. 9 f eU). Den eg-rättsliga sekundärrätten innehåller i begränsad 
utsträckning bestämmelser om domstolsprövning (se t.ex. not 389 nedan). 
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avgöranden, som kan vara mer eller mindre väl förenliga med varandra.370 På 
många områden leder detta till en besvärande rättsosäkerhet. Vad gäller rätten 
till domstolsprövning är dock osäkerheten inte så stor, eftersom slutsatsen i 
stort sett alltid blir att alla eg-rättsliga frågor måste kunna bli föremål för 
domstolsprövning. Att detta sedan motiveras på olika sätt i olika fall kan – i 
just den frågan – mest betraktas som en retorisk kuriositet.371

Denna kuriositet är bland annat hänförlig till det förhållandet att egD:s 
argumentation under hela eg-rättens historia har styrts av två grundläg-
gande ändamål för eg-rättens tillämpning på det nationella planet.372 Det 
första ändamålet är att de rättigheter enskilda härleder ur eg-rätten måste 
skyddas av de nationella domstolarna. Det andra ändamålet är att eg-rät-
tens effektiva verkan på det nationella planet måste säkerställas. Dessa två 
ändamål står i regel inte i någon konflikt med varandra; om de enskildas 
eg-rättsliga rättigheter skyddas innebär det ju att eg-rätten tillämpas av de 
nationella domstolarna, och därmed att dess effektiva verkan säkerställs.373 

370 Om egD:s stundom svårtillgängliga och svårförenliga rättspraxis, se t.ex. Bratthall, 
1999b, s. 562 och Wattel, 2004, passim, särskilt s. 178 f. Se även engström, 2006, s. 518 f. 
m. hänv. Doktrinens förhållningssätt till detta varierar. Ibland utsätts egD för kritik, ibland 
rycker författarna ut till egD:s försvar och påstår, på grundval av mer eller mindre innovativa 
tolkningar av egD:s praxis, att denna praxis i själva verket bygger logiska och koherenta prin-
ciper. Ibland skapar författaren själv ett logiskt och koherent system och efterlyser ett större 
hänsynstagande till detta från egD:s sida. Se t.ex. Hilson/Downes, 1999, passim, Ward, 
2000, passim, Lang, 2000, passim, van gerven, 2000 passim och Biondi, 2003, passim. 
Se härom även Nordback, 2005, s. 54–58 m. hänv. I egD:s praxis finner man – trots, eller 
kanske  på grund av, det förhållandet att egD:s domare och generaladvokater ibland med liv 
och lust kastar sig in i debatten – inte många spår av hänsynstagande till doktrinens system-
byggen (se härom t.ex. Ruffert, 1992, s. 336).
371 I doktrinen finner man att systematiken varierar något när rätten till (eller kravet på) 
domstolsprövning skall passas in i författarens analys av egD:s praxis (härom även Lind-
holm, 2007, s. 106 m. hänv.). Se t.ex. Bernitz/Kjellgren, 2002, s. 121, Dougan, 2004, s. 4 f. 
(not 18), 14 och s. 26–52, eilmansberger, 2004, s. 1232 f. och s. 1242–1245, van gerven, 
1995, t.ex. s. 679, dens., 2000, t.ex. s. 502, Jacobs, 1994, s. 562, Leanerts/Arts, 1999, s. 57 f. 
och s. 62, Prechal, 1997, s. 3, Reuterswärd, 1996, s. 31–36 och s. 79 f., Ruffert, 1997, s. 330, 
Schwartze, 1994, s. 487, Tridimas, 2006, s. 443 och Wiklund, 1997, s. 388–400. 
372 en annan förklaring till egD:s varierande retorik är att domstolen, när den meddelar för-
handsavgöranden enligt art. 234 eg, är mer eller mindre styrd av de nationella domstolarnas 
frågor, vilka i sin tur styrs av de nationella domstolarnas uppfattning om eg-rättens innehåll 
och formuleras på minst sagt varierande sätt. egD anser sig dock oftast ha ganska stor frihet 
att formulera om frågorna för att ge de nationella domstolarna användbara svar. 
373 Redan i van Gend & Loos (1963), där egD knäsatte principen om direkt effekt, gjordes 
detta klart: ”the vigilance of individuals concerned to protect their rights amounts to an effec-
tive supervision […]” (s. 13 i den engelska versionen). Om enskilt rättsskydd och effektivi-
tet, se t.ex. T. Andersson, 1997a, bl.a. s. 233–268, Prechal, 1997, s. 12–13 och dens., 2000, 
s. 1069.
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Det rör sig alltså i regel om samverkande och sidoordnade ändamål. I vissa 
fall kan dock retoriken omkring eg-rättens effektiva verkan ge utrymme för 
andra slutsatser än den mer begränsade rättighetsretoriken.374

ett viktigt medel både för att skydda enskilda rättigheter och säkerställa 
eg-rättens effektiva verkan är institutet förhandsavgörande enligt art. 234 
eg. Det är framför allt genom detta förfarande som egD får möjlighet 
att spela sin viktiga roll som suverän auktoritet för tolkningen av eg-rätts-
liga regler. eftersom det bara är domstolar som har behörighet att begära 
förhandsavgöranden,375 är det alltså av yttersta vikt att eg-rättsliga frågor på 
det nationella planet inte undandras domstolarnas prövning. egD brukar 
dock inte explicit argumentera efter den linjen. Det står dock klart att vägen 
till egD för enskilda med anspråk på eg-rättsligt rättsskyd i det absolut 
övervägande antalet fall går via nationella domstolar och art. 234. Möjlig-
heterna för enskilda att väcka en direkt talan inför gemenskapsdomstolarna 
är ytterst begränsad. Det är möjligt för en enskild att väcka ogiltighetstalan 
mot en eg-rättslig rättsakt om hon är ”direkt och personligen berör[d]” av 
rätts akten (art. 230 (4) eg), vilket i princip innebär att det bara är i yttersta 
undantagsfall som en enskild på detta sätt kan få en fråga om fördragsenlig-
heten av en generellt tillämplig rättsakt under gemenskapsdomstolarnas pröv-
ning.376 egD:s tydligt artikulerade inställning är också att eg-domstolarna 
inte kan rucka på sina egna behörighetsregler för att erbjuda rättsskydd i 
sådana fall då den enskilde saknar möjligheter att t.ex. ifrågasätta en rättsakt 
på det nationella planet. Det är upp till medlemsstaterna att se till att sådana 
möjligheter finns på det nationella planet.377

3.5.2 EG-rätten måste tillämpas i domstol
Som redan antytts, kan den eg-rättsliga rätten till (eller kravet på) domstols-
prövning, sägas innebära att varje fråga om eg-rättens tolkning och tillämp-
ning måste kunna bli föremål för prövning i en domstol på det nationella 
planet. egD använder huvudsakligen två olika argumentationsmodeller för 
att motivera detta i enskilda fall. I vissa fall förklaras rätten till domstols-

374 eg-rättens effektiva verkan blir ibland tvungen att ”stå på egna ben”, genom att det inte 
finns några enskilda rättigheter att skydda. ett exempel är återkrav av olika gemenskapsrätts-
liga stöd, där eg-rätten föreskriver att staterna inte får vara alltför förlåtande mot de enskilda, 
se t.ex. Ferwerda (1980), punkt 10 och Steff-Houlberg Export (1998), punkt 15.
375 Se avsnitt 3.5.4. 
376 Se t.ex. Maria Bergström, 2004, s. 462 f.
377 Se UPA (2002), bl.a. punkterna 26 och 37–45 och Jégo-Quéré (2004), bl.a. punkterna 
12, 13 och 29–36. Se även Byström, 2002, passim. Jfr Tridimas, 2006, s. 420 (not 9). Se 
även (angående eU-fördraget) Segi (2007), punkterna 49–57 och Amnistía (2007), punk-
terna 49–57. 
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prövning utgöra en allmän rättsprincip och en grundläggande (mänsklig) 
rättighet. I andra fall sägs det ankomma på nationella domstolar att skydda 
de rättigheter enskilda härleder ur eg-rätten, något som givetvis förutsät-
ter att de enskilda har möjligheter att åstadkomma en domstolsprövning av 
dessa rättigheter.

eg-rättens allmänna rättsprinciper, vartill skydd för grundläggande rät-
tigheter brukar hänföras, har uppfunnits av egD, initialt möjligen som en 
respons på vissa nationella domstolars ifrågasättanden av eg-rättens full-
ständiga avsaknad av en rättighetskatalog av det slag som normalt återfinns 
i en nationell konstitution.378 egD brukar hänvisa till medlemsstaternas 
”gemensamma konstitutionella traditioner” och till eMRK som ”inspira-
tionskällor” eller allmänna uttryck för dessa principer.379 Det är uppenbar-
ligen viktigt för egD att gemenskapsrätten bevarar sin autonomi i förhål-
lande till nationella konstitutioner och även i förhållande till eMRK. De 
allmänna rättsprinciperna måste därför betraktas som en del av själva gemen-
skapsrätten, vilket har lösts genom ett närmast naturrättsligt synsätt, där de 
allmänna rättsprinciperna bara ”finns” där som en del av medlemsstaternas 
gemensamma rättsliga arv. Detta hindrar förstås inte att principerna kan ha 
lämnat avtryck i nationella konstitutioner och i eMRK.380

De allmänna rättprinciperna gäller inom eg-rättens tillämpningsområde. 
Vad detta närmare bestämt betyder är dock ganska oklart. Att principerna 
är tillämpliga när eg-rättsliga regler direkt tillämpas i nationella domsto-
lar står klart, men det kan även vara på det sättet att nationella regler som 
medför tillåtna undantag från eg-rättsliga huvudregler måste utformas med 
hänsynstagande till principerna. Om den sistnämnda tanken drivs tillräck-
ligt långt blir det emellertid svårt att finna några gränser för de allmänna 
rättsprinciperna. eftersom det är eg-rätten som anger gränserna för sitt 
eget tillämpningsområde, uppkommer i alla rättstillämpningssituationer, 
åtminstone i någon mening, den eg-rättsliga frågan om nationella regler är 
förenliga med eg-rätten. De eg-rättsliga allmänna rättprinciperna skulle 
därmed, i likhet med eMRK (men såvitt gäller rätten till domstolsprövning 
alltså utan begränsning till civila rättigheter eller skyldigheter), göra anspråk 
på att normera samtliga situationer på det nationella planet. egD har inte 

378 Jfr not 369 ovan om arbetet med att införa en sådan katalog i primärrätten. 
379 Se t.ex. Craig/de Búrca, 2007, s. 381–389 m. hänv. och Jacobs, 1994, s. 564.
380 Jfr t.ex. Craig/de Búrca, 2007, s. 384. Sedermera har detta synsätt givits uttryckligt stöd 
i fördragstexten. I art. 6 (2) eU föreskrivs att unionen som allmänna principer för gemen-
skapsrätten skall respektera de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i eMRK och 
såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. 
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drivit tanken så långt, men man bör vara medveten om att det är svårt att 
avgränsa tillämpningsområdet för de allmänna rättsprinciperna med något 
”strikt juridiskt” resonemang.381

Att rätten till domstolsprövning är en av de allmänna rättsprinciperna 
har uttalats i ett antal avgöranden.382 egD brukar hänvisa till att denna 
rättsprincip ligger till grund för medlemsstaternas gemensamma konstitutio-
nella traditioner och att den kommit till uttryck i art. 6 och 13 eMRK.383 
Den sistnämnda hänvisningen torde dock inte vara att förstå så att rätten 
till domstolsprövning skulle vara begränsad till civila rättigheter och skyl-
digheter eller anklagelse för brott i eMRK:s mening.384 I vissa fall har egD 
uttalat att alla beslut av nationella myndigheter måste kunna bli föremål för 
domstolskontroll.385 I andra fall har rätten till domstolsprövning förklarats 

381 Jfr t.ex. Acierno, 2003, passim m. hänv., Craig/de Búrca, 2007, s. 395–401 m. hänv., 
Jacobs, 2001, passim m. hänv. och Weiler/Fries, 1999, särskilt s. 160–165 m. hänv. 
382 Se Johnston (1986), punkt 18, Heylens (1987), punkt 14, Borelli (1992), punkt 14, Coote 
(1998), punkt 21, Kofisa Italia (2001), punkt 46, Siples (2001), punkt 17, Commission v. 
Austria (2001), punkt 45, UPA (2002), punkt 39, Eribrand (2003), punkt 61, Jégo-Quéré 
(2004), punkt 29, Unibet (2007), punkt 37, Commission v. Greece (2007), punkt 76 och 
Impact (2008), punkt 43. Det är inte alltid så att den nationella rätten helt saknar möjligheter 
till domstolsprövning, men denna möjlighet kan vara kringskuren på olika icke-acceptabla 
sätt som i Johnston (1986) (ett certificate från ansvarig minister var bindande vid domstolens 
prövning) eller Heylens (1987) (det administrativa beslutet saknade helt motivering, vilket 
enligt egD försvårade för den enskilde att bedöma utsikterna till framgång med en domstols-
talan). I Commission v. Greece (2007) fanns det inga direkta hinder mot domstolsprövning, 
men de enskilda som avstod från att angripa ett beslut om en registreringsavgift vid domstol 
”belönades” genom att slippa åtal för brott mot registreringsskyldigheten. en sådan ordning 
ansågs kunna innebära att enskilda fråntogs det effektiva domstolsskydd som de skulle ha 
enligt eg-rätten, se Commission v. Greece (2007), punkterna 74–77.
383 Se nyss anförda rättsfall. 
384 Den uppfattningen har dock någon gång framförts i svensk doktrin. Se Malmqvist, 1996, 
s. 198, som dock relativt omgående blev motsagd, se T. Andersson, 1996, s. 155 och s. 167 f. 
och Nergelius, 1997, s. 443. Uppfattningen att den eg-rättsliga rätten till domstolsprövning 
på något sätt ”ansluter” till art. 6 (1) eMRK har dock inte varit helt ovanlig även i senare 
sammanhang, och den tycks t.o.m. utgöra en utgångspunkt i det svenska lagstiftningsarbetet. 
Jfr t.ex. Ds 1997: 29 s. 107 f., Ds 2000: 1 s. 47, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 375 och 
s. 385 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 62. Jfr avsnitt 5.4.3.1 om RegR:s behandling av eg-
rätten i RÅ 1997 ref. 65 och avsnitt 5.4.3.2 och 5.6.2 om den nuvarande lydelsen av 3 § 2 st. 
förvaltningslagen (1986: 223) och 1 § rättsprövningslagen (2006: 304). I sammanhanget kan 
erinras om att eMRD faktiskt någon gång (och under speciella omständigheter) har hän-
visat till rätten till domstolsprövning enligt eg-rätten som argument för en viss tolkning av 
art. 6 (1) eMRK (Vilho Eskelinen (2007), punkt 60, se avsnitt 3.4.2.3, not 122), men ingen 
av de europeiska domstolarna har påstått att det skulle föreligga korrespondens mellan rätten 
till domstolsprövning enligt eMRK och eg-rätten. 
385 Johnston (1986), punkt 18, Borelli (1992), punkt 14 och Kofisa Italia (2001), punkt 46. 
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omfatta alla rättigheter enskilda härleder från gemenskapsrätten.386 Det är 
förmodligen ingen större saklig skillnad mellan sådana uttalanden, eftersom 
egD, liksom eMRD, har en ganska rundhänt inställning till rättighetsbe-
greppet.387 Det finns i vart fall ingen anledning att försöka närmare definiera 
gränserna för den allmänna rättsprincipen, eftersom kravet på domstolskon-
troll ändå gör sig gällande på andra vägar. Talet om en allmän rättsprincip 
visar dock att egD, liksom eMRD, betraktar rätten till domstolsprövning 
som en grundläggande rättsstatlig princip och som en del i ett europeiskt 
rättsarv som ofta betraktas som självklar.388

I Johnston (1986) hade det varit möjligt för egD att helt enkelt hänvisa till 
det krav på domstolsprövning som framgick av det tillämpliga direktivet.389 
egD valde ändå att formulera en bredare princip, möjligen därtill inspirerad 
av generaladvokaten, som gjorde gällande att ”the right to challenge a measure 
before the courts is inherent in the rule of law”.390 I Commission v. Austria (2001) 
ansågs österrike ha brutit mot en direktivbestämmelse som föreskrev att den 
enskilde skulle ”upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som 
står till buds enligt gällande lagstiftning”391 genom att endast möjliggöra en 
prövning inför förvaltningsmyndighet. ”Möjligheter till prövning” innebar, 

386 Se UPA (2002), punkt 39 och Tele 2 (2008), punkt 30. Se även Shingara (1997), general-
advokaten, punkt 75, Evans (2003), generaladvokaten, punkt 85, Dougan, 2004, s. 5 m. hänv 
och Lindholm, 2007, s. 109 m. hänv. I några fall har egD i stället hänvisat till de enskildas 
grundläggande rättigheter enligt eg-fördraget, men sådana uttryckssätt skall förmodligen inte 
övertolkas, jfr nedan vid not 396. 
387 Se härom t.ex. eilmansberger, 2004, bl.a. s. 1201 och s. 1235–1237 och Prechal, 2000, 
s. 1057.
388 Jfr t.ex. Barav, 1994, s. 299, van gerven, 2000, s. 525, Szyszczak, 1997, s. 107 och Ward, 
2000, s. 71. Jfr dock Ward, 2000, s. 70, 74–77 och s. 79, som anser att principen om dom-
stolsprövning har uttunnats genom senare års rättspraxis. Förutom de situationer där sekun-
därrätten har ställt till det på olika sätt (se avsnitt 3.5.3), tycks det dock inte gå att peka på 
något fall där egD har accepterat att frågor om eg-rättens tolkning och tillämpning har 
undandragits de nationella domstolarnas jurisdiktion.
389 enligt art. 6 i rådets direktiv 76/207/eeg om genomförandet av principen om lika-
behandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och be -
fordran samt arbetsvillkor (OJ L 39 14.02.1976 s. 40–42), skall alla som anser sig förför-
delade på grund av att likabehandlingsprincipen inte tillämpats ha möjlighet att göra sina 
rättigheter gällande inför domstol.
390 Johnston (1986), generaladvokaten, punkt 3.
391 Se art. 6 (2) i rådets direktiv 89/105/eeg av den 21 december 1988 om insyn i de åtgär-
der som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella 
sjukförsäkringssystemen, OJ L 40 11.2.1989 s. 8–11.
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enligt kommissionen, generaladvokaten och egD, att det måste finnas möj-
lighet till prövning av domstolar (genuine judicial bodies), och inte bara för-
valtningsmyndigheter.392

Det är dock inte alltid nödvändigt att hänvisa till allmänna rättsprinciper. 
ett argument som har återkommit oräkneliga gånger i egD:s praxis (även 
innan de allmänna rättsprinciperna började uppfinnas) och ligger till grund 
för många av domstolen stora konstitutionella innovationer, är att enskilda 
härleder rättigheter ur gemenskapsrätten som det ankommer på de nationel-
la domstolarna att skydda.393 Det vore ju svårt för de nationella domstolarna 
att fylla denna uppgift, om enskilda inte hade möjlighet att genomdriva sina 
rättigheter vid dessa nationella domstolar. Därför kan rätten till domstols-
prövning betraktas som en vital komponent i det eg-rättsliga rättighets-
skyddet.394

I ganska många fall har egD dock hänvisat till att saken gäller en grundläg-
gande rättighet enligt eg-fördraget som skäl för att det måste finnas möjlig-
heter till domstolsprövning.395 Det förefaller dock inte vara tillrådligt att dra 
för stora växlar på anknytningen till ”grundläggande rättigheter”. Dels är det 
svårt att hitta några rättigheter som egD inte har betraktat som grundläg-
gande, dels finns det andra fall där egD inte har ansett det nödvändigt att 
hänvisa till att saken rör en grundläggande rättighet.396

Det som hittills sagts om allmänna rättsprinciper och rättighetsskydd leder 
gärna till slutsatsen att den eg-rättsliga rätten till domstolsprövning ute-
slutande handlar om enskilt rättsskydd. Som sagts i föregående avsnitt är 
enskilt rättsskydd emellertid inte det enda ändamål egD:s praxis syftar till 
att uppnå. Minst lika viktigt är eg-rättens effektiva verkan. Frågan upp-
kommer då, om rätten till (eller snarare kravet på) domstolsprövning kan 

392 Se Commission v. Austria (2001), punkterna 39 och 43 samt generaladvokaten, 
punkt 44.
393 Detta uttalades redan i van Gend en Loos (1963), s. 13 i den engelska versionen, och har 
sedan upprepats i ett mycket stort antal avgöranden.
394 Se t.ex. T. Andersson, 1997a, bl.a. s. 108, Brealey/Hoskins, 1998, s. 101, van gerven, 
2000, s. 503, Hettne, 2002, s. 258, Prechal, 1997, s. 4 och Ruffert, 1997, s. 328. Se även van 
gerven, 2000, s. 521.
395 Se Heylens (1987), punkt 14, Vlassopoulo (1991), punkt 22, Borell (1992), punkt 15, 
Kraus (1993), punkt 40, och Charalampos Dounias (2000), punkt 64. Jfr Lenaerts/Arts, 1999, 
s. 63. Ibland hänvisas i stället till grundläggande principer i eg-fördraget, se Église de Scien-
tologie (2000), punkt 17.
396 Se Commission v. Germany (1987), punkterna 45–46, GB-Inno-BM (1991), punkterna 
33–35 och Lagauche (1993), punkterna 25–29. Jfr Safalero (2003), punkt 54.
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göra sig gällande även i ett fall där det inte handlar om att någon enskild 
försöker genomdriva någon eg-rättslig rättighet i domstol. Frågan verkar 
något opraktisk eftersom det, med tanke på den rundhänta inställningen till 
rättighetsbegreppet, är svårt att ge exempel på sådana fall.

Frågan om domstolsprövning kommer ju inte upp om inte någon för-
söker få till stånd en domstolsprövning, och denne kommer oftast på ett 
eller annat sätt att kunna påstås göra gällande en rättighet. Det påstående 
som gjordes ovan, att varje fråga om eg-rättens tolkning och tillämpning 
måste kunna bli föremål för prövning i en domstol på det nationella planet, 
kan därför inte ledas i bevis. Det finns dock mycket, inte minst intresset av 
eg-rättens enhetliga tillämpning och därmed intresset av att vägen till egD 
genom art. 234 eg inte blockeras, som talar för att påståendet är riktigt.397

I viss mån mot påståendet talar dock avgörandet i Österreichischer Zucht-
verband für Ponys (2004), där det tycks ha godtagits att en fråga om eg-
rättens tillämpning ställdes utanför domstolskontroll, eftersom den enda 
som kunde tänkas ha rätt att överklaga ett förvaltningsbeslut förvägrades en 
sådan rätt.398 en rad faktorer talar dock för påståendet, och därmed för en 
restriktiv tolkning av det nämnda avgörandet. För det första kan hänvisas 
till rättsutvecklingen omkring begreppet direkt effekt, som inneburit att den 
initialt starka fokuseringen på enskilda rättigheter i vissa fall har övergivits för 
ett mer ”objektivt” betraktelsesätt på frågan om gemenskapsrättens direkta 
tillämplighet i enskilda fall.399 För det andra kan hänvisas till egD:s han-
tering av den situationen att den enskilde frivilligt har avstått från sin rätt 
till domstolsprövning genom att ingå avtal om skiljedom.400 egD har, med 
hänvisning till det uppenbara intresset av att förekommande tolkningsfrågor 
blir föremål för förhandsavgöranden, försökt att i möjligaste mån utnyttja de 
begränsade möjligheter som nationell rätt erbjuder att angripa skiljedomar 
vid ordinära domstolar.401 För det tredje kan hänvisas till att egD i vissa fall 
har ansett att även andra än de primärt berättigade enligt eg-rättsliga regler 
måste ha talerätt inför nationella domstolar. I sådana fall kan den enskilde 

397 Se även Mårsäter, 2005, s. 145. 
398 Se även engström, 2006, s. 525 f.
399 Se t.ex. Kraaijeveld (1996), punkterna 43–61 och Prechal, 2000, passim, särskilt s. 1069.
400 en avtalsskapad skiljedomstol är inte behörig att begära förhandsavgörande enligt art. 234, 
se Nordsee (1982), punkterna 10–13. 
401 Se närmare Eco Swiss (1999), punkterna 36–40. Se även Mostaza Claro (2006), punkterna 
30–39, T. Andersson, 1999/00, passim (särskilt s. 456) och Skog, 2004/05, passim.
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betraktas som en ”nyttig aktör”, vars aktivitet primärt främjar eg-rättens 
effektiva genomslag.402 För det fjärde kan hänvisas till vad som sägs nedan om 
”den starka effektivitetslinjen”.403

3.5.3 Kan rätten till domstolsprövning inskränkas?
Det finns några enstaka avgöranden där egD tycks ha godtagit att natio-
nella rättsystem inte medger domstolsprövning av alla eg-rättsliga frågor. 
I samtliga fall har den gemenskapsrättsliga sekundärrätten ställt till det på 
olika sätt. De allmänna rättsprinciperna brukar anses hierarkiskt överord-
nade sekundärrätten, och kan utgöra en grund för ogiltigförklaring av den 
sistnämnda. Då borde ju inte sekundärrättsliga regler som strider mot prin-
cipen om domstolsprövning kunna få till följd att sådan prövning vägras. 
Så har också egD bedömt saken i ett par avgöranden.404 I några andra fall 
tycks dock respekten för de sekundärrättsliga bestämmelserna och dessas 
implikationer ha fått till följd att principen om domstolsprövning faktiskt 
har begränsats.

en direktivbestämmelse om utvisning av medborgare i andra medlemsstater  
eller närstående till dessa föreskriver vissa rättssäkerhetsgarantier i sådana 
fall där nationell rätt inte medger domstolsprövning eller om det bara finns 
möjlighet till en mer inskränkt sådan prövning.405 Bestämmelsen förutsätter 
alltså, och kan sägas implicit tillåta, att det i vissa länder kan brista i rätten till 
domstolsprövning. I Shingara (1997) ville generaladvokaten markera att det 
inte var godtagbart med sådana inskränkningar i rätten till domstolsprövning 
som direktivet implicit tillät.406 egD berörde inte den argumentationen, 
utan motiverade i stället en extensiv tolkning av direktivbestämmelsen med 
principen om domstolsprövning och med att syftet med bestämmelsen var att 
mildra effekterna av att nationell rätt inte medgav en sådan prövning.407 Det 
fanns dock vissa möjligheter till judicial review, men det var omtvistat hur 
vidsträckt denna prövning egentligen var,408 och den nationella domstolen 
lämnade ingen information i det avseendet. Det är därför möjligt att tolka 

402 Se Verholen (1991), punkterna 24–26, engström, 2003, s. 180, dens., 2005, s. 146 f. och 
Hilson/Downes, 1999, s. 133–135. 
403 Se avsnitt 3.5.7.
404 Se Kofisa Italia (2001), punkterna 45–49 och Siples (2001), punkterna 17–20 (målen 
rörde samma fråga).
405 Se närmare art. 9 (1) i rådets direktiv 64/221/eeg om samordningen av särskilda åtgär-
der som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med 
hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa (OJ 56 04.04.1964 s. 850–857).
406 Shingara (1997), generaladvokaten, punkterna 67–93 och 131 (2).
407 Shingara (1997), punkterna 33–37.
408 Se Shingara (1997), generaladvokaten, punkterna 8, 17 och 52.
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avgörandet som enbart rörande frågan huruvida de enskilda, som de hävda-
de, förutom en (adekvat) möjlighet till judicial review kunde grunda rätt till 
ytterligare rättsmedel på det aktuella direktivet. I MRAX (2002), som gällde 
samma bestämmelse, tycks det dock ha varit ostridigt att den prövning som 
företogs av belgiska Conseil d’Etat enbart var en begränsad laglighetspröv-
ning.409 Även i detta fall motiverade egD en extensiv tolkning av direktivet 
med principen om domstolsprövning och direktivets syfte.410

enligt rådets första och andra trafikförsäkringsdirektiv411 skall medlems-
staterna inrätta eller auktorisera ett organ med uppgift att svara för ersättning 
för skador orsakade av oidentifierade eller oförsäkrade fordon. Den enskilde 
skall under alla omständigheter ha rätt att vända sig direkt till detta organ, 
som skall vara skyldigt att lämna ett motiverat besked.412 I Förenade kunga-
riket hade en privaträttslig association fått uppgiften att pröva frågor om 
ersättning. Associationens beslut kunde överklagas till en skiljedomare, som 
avgjorde saken på handlingarna. Skiljedomarens beslut kunde angripas vid 
domstol, men möjligheterna till överprövning var starkt begränsade. I Evans 
(2003) underkändes detta system av generaladvokaten, med hänvisning till 
principen om domstolsprövning.413 egD nämnde inte ens principen, utan 
konstaterade att systemet motsvarade vad som krävdes enligt direktivet. enligt 
egD medförde inte det tillämpade systemet, som var snabbt och billigt för 
den enskilde, att det blev omöjligt eller överdrivet svårt för den enskilde att 
genomdriva sina rättigheter.414

Är det då möjligt för gemenskapslagstiftaren att genom sekundärrättsliga 
bestämmelser tillskapa möjligheter för medlemsstaterna att göra undan-
tag från rätten till domstolsprövning? Principiellt måste ju svaret på frågan 
vara nej. Rätten till domstolsprövning, som en allmän rättsprincip, är enligt 
gängse betraktelsesätt hierarkiskt överordnad såväl den eg-rättsliga sekun-
därrätten som den nationella rätten. gemenskapslagstiftaren och nationella 
lagstiftare skall inte – inte ens tillsammans – kunna sätta sig över denna 
rättsprincip. Det tycks dock vara svårt att förklara de ovan nämnda rättsfal-

409 Se MRAX (2002), punkterna 92–99.
410 MRAX (2002), punkt 101.
411 Rådets direktiv 72/166/eeg av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att för-
säkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet, OJ L 103 02.05.1972 s. 1, och rådets 
andra direktiv 84/5/eeg av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon, OJ L 8 11.01.1984 s. 17.
412 Se art. 1 (4) i det sistnämnda direktivet. 
413 Se närmare Evans (2003), generaladvokaten, punkterna 76–112.
414 Se närmare Evans (2003), punkterna 44–55. Se om den s.k. effektivitetsprincipen avsnitt 
3.5.6.1.
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len på något annat sätt än att egD – till skillnad från flera av domstolens 
generaladvokater – faktiskt har godtagit att just detta har skett. Paradoxalt 
nog har det handlat om sekundärrättsliga bestämmelser som haft till syfte att 
stärka rättsskyddet på det nationella planet, som i stället har fått konsekven-
sen att rättsskyddet i viss mån har försvagats.415 Det bör dock understrykas 
att det inte i något fall har accepterats att det helt har saknats möjligheter till 
domstolsprövning på det nationella planet. Det har varit fråga om inskränk-
ningar i prövningens omfattning eller om särskilda förutsättningar för att en 
talan skall upptas till prövning.

Frågan om det kan vara eg-rättsligt godtagbart att vissa frågor endast 
kan komma under domstols prövning inom ramen för en skadeståndstalan 
har inte något säkert svar.416 Det finns en linje rättsfall där egD har uttalat 
att frågan om nationella domstolars behörighet helt och hållet är en fråga för 
nationell rätt.417 I vissa av dessa fall har egD erinrat om att medlemsstaterna 
kan bli skadeståndsskyldiga om ingen domstol lyckas göra sig behörig enligt 
den nationella rätten.418 I doktrinen har dessa fall tolkats som (ännu) ett 
avsteg från principen om domstolsprövning, på så sätt att egD skulle kunna 
godta att man faller tillbaka på principen om medlemsstaternas skadestånds-
skyldighet när den nationella rätten inte erbjuder någon domstolsprövning 
av den primära tvistefrågan.419 Det är dock långifrån klart att egD:s ut -
talanden skall förstås på det sättet.420

I HI (2002) ansåg sig egD föranledd att med stöd av ett utförligt resone-
mang grunda en rätt till domstolsprövning på en bestämmelse i sekundär-
rätten, trots att de rättigheter den enskilde ville göra gällande kunde härledas 
direkt ur eg-fördraget.421 Den allmänna rättsprincipen om rätt till dom-
stolsprövning tycks alltså ha varit frånvarande. en möjlig förklaring till detta 
angreppssätt skulle kunna vara att målet gällde offentlig upphandling och att 

415 Se även Dougan, 2004, s. 64 f. Jfr Ward, 2000, s. 76. 
416 Se även Suviranta, 2003, s. 380 f. Jfr avsnitt 3.4.7 ang. eMRK.
417 Härom avsnitt 3.5.6.2.
418 Se Dorsch Consult (1997), punkt 45, Tögel (1998), punkt 27, EvoBus Austria (1998), 
punkt 21 och HI (1999), punkt 27.
419 Ward, 2000, s. 76 f. Se även Dougan, 2004, s. 11 och s. 55.
420 I samma avgöranden har egD förklarat sig förutsätta att enskilda erhåller ett effektivt 
skydd för sina eg-rättsliga rättigheter (se Dorsch Consult (1997), punkt 41, Tögel (1998), 
punkt 23, EvoBus Austria (1998), punkt 16 och HI (1999), punkt 23). erinran om medlems-
staternas skadeståndsskyldighet skulle då kunna uppfattas som ett sätt att ”sätta kraft bakom 
orden”, givet egD:s vanliga försiktighet med att intervenera i kompetensfördelningen mellan 
olika nationella domstolar (se avsnitt 3.5.6.2).
421 Se HI (2002), punkterna 41–53.
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möjligheterna till en skadeståndstalan stod öppna.422 I Unibet (2007) uttalade 
egD att en prövning av den nationella rättens förenlighet med gemenskaps-
rätten i samband med en talan om skadestånd kunde anses tillförsäkra ett 
effektivt skydd av den enskildes rättigheter, under förutsättning att en sådan 
prövning skedde oberoende av prövningen av rekvisiten angående skada och 
orsakssamband.423 I samma avgörande hänvisade egD dock även till att den 
enskilde hade andra rättsmedel till sitt förfogande.424

3.5.4 Vad är en domstol?
egD har aldrig utvecklat vilka krav som ställs på ett nationellt prövnings-
organ för att det skall anses erbjuda ett adekvat rättsligt skydd enligt principen 
om domstolsprövning.425 en anledning till detta förhållande kan ju vara att 
den alldeles övervägande delen av egD:s avgöranden i frågan har formen av 
förhandsavgöranden. eftersom det endast är domstolar som får begära ett 
förhandsavgörande (art. 234 eg) är det alltså en förutsättning för att saken 
ens skall komma under egD:s prövning, att den först har upptagits av en 
nationell domstol.426 Om det organ som begär förhandsavgörande inte, enligt 
egD:s uppfattning, är någon domstol, kommer begäran om förhandsavgö-
rande att avvisas.427 Det finns många avgöranden där egD har prövat om 
olika nationella organ kan godtas som domstolar enligt art. 234, och dessa 
avgöranden kan möjligen tjäna till ledning även vid bedömningen av vilka 
organ som är godtagbara enligt principen om domstolsprövning.428

Såväl rättsskydds- som effektivitetsintresset förutsätter ju inte enbart att natio-
nella domstolar skall vara behöriga, utan även att dessa när så är påkallat begär 
förhandsavgörande från egD. I annat fall skulle eg-rättens tillämpning snart 
spreta åt alla möjliga håll, och enskildas rättigheter skulle inte ”skyddas” så väl 
om de gavs olika innebörd i olika medlemsstater. Man kan därför inte gärna 

422 HI (2002), punkt 19.
423 Unibet (2007), punkterna 58–59.
424 Se avsnitt 3.5.7 vid not 476. 
425 Jfr avsnitt 3.4.4 om eMRK. Se t.ex. Warnling-Nerep, 2008a, s. 62.
426 Det är dock möjligt att frågan kan komma upp inom ramen för en skadeståndstalan mot 
medlemsstaten som kan grundas just på att domstolsprövning inte medgivits. I Evans (2003) 
var förhållandet just detta, men egD valde i det fallet att inte alls tala om någon princip om 
domstolsprövning (se avsnitt 3.5.3). 
427 Man kanske kan fråga sig varför det bara är domstolar som får begära förhandsavgöran-
den. Svaret är förmodligen en allmän skepsis mot administrativa myndigheters juridiska kom-
petens och självständighet, se t.ex. De Coster (2001), generaladvokaten, punkterna 75–79. Jfr 
Paju/Paulander, 2001, s. 588 f.
428 Jfr Evans (2003), generaladvokaten, punkterna 89–101. Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 376 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 63 f.
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ställa lägre krav på nationella organs domstolsegenskaper enligt principen om 
domstolsprövning än vid tillämpningen av artikel 234 eg. Det tycks också 
vara svårt att finna några bärande skäl för att kraven skulle ställas högre. Om 
ett nationellt organ anses behörigt att begära ett förhandsavgörande, vore det 
väl en smula märkligt om egD samtidigt ansåg att sakens slutgiltiga lösning 
måste ankomma på något annat nationellt organ.429

Det är dock svårt att med ledning av egD:s ganska kasuistiska praxis vid 
tillämpning av art. 234 ställa upp några kriterier för vad som kan godtas som 
en domstol.430 Vad som säkert går att säga är att det inte finns något krav på 
att det skall vara fråga om en domstol i ”klassisk” mening, eller ett organ som 
betecknas som en domstol på det nationella planet. egD har räknat upp 
några faktorer, som domstolen tar hänsyn till. Sådana faktorer är om organet 
är upprättat enligt lag, om det är permanent inrättat, om det har obligatorisk 
jurisdiktion, om det tillämpar en kontradiktorisk process, om det tillämpar 
lag och om det är oberoende.431

I praxis är det främst kriteriet att organet skall vara oberoende som ibland 
har lett till svårigheter.432 egD har dock varit ganska tillåtande. Olika parts-
sammansatta nämnder och liknande har godtagits,433 och även ganska starka 
organisatoriska kopplingar till administrativa myndigheter eller till rege-
ringsmakten har fått passera, med hänvisning till att det ändå fanns vissa 
garantier för organets oberoende beslutsfattande.434 Om det enligt nationell 
rätt inte finns några rättsmedel mot ett visst organs beslut, och alltså inte 
några andra möjligheter att få till stånd ett förfarande enligt art. 234, kan 

429 Jfr De Coster (2001), generaladvokaten, punkterna 87–88.
430 Se t.ex. De Coster (2001), generaladvokaten, punkterna 14–57. Jfr Craig/de Búrca, 2007, 
s. 464. I De Coster (2001) försökte generaladvokaten ställa upp en ny och generell definition 
av domstolsbegreppet, och föreslog att egD skulle slå fast saken en gång för alla genom 
ett pleniavgörande, se De Coster (2001), generaladvokaten, punkterna 15 och 80–95. egD 
avgjorde dock målet på avdelning, och med ett sedvanligt kasuistiskt (men något mer utförligt 
motiverat) angreppssätt (De Coster (2001), punkterna 11–22). 
431 Se t.ex. Dorsch Consult (1997), punkt 23, Jokela (1998), punkt 18, Gabalfrisa (2000), 
punkt 33, Abrahamsson (2000), punkt 29, Österreichischer Gewerkschaftsbund (2000), punkt 
24, De Coster (2001), punkt 10, HI (2002), punkt 25 och Syfait (2005), punkt 29. Härom 
t.ex. Craig/de Búrca, 2007, s. 464 f. och Tridimas, 2003, s. 27–34. 
432 Se t.ex. Tridimas, 2003, s. 28.
433 Se t.ex. Jokela (1998), punkterna 19–22 och Abrahamsson (2000), punkterna 30–38 
(överklagandenämnden för högskolan). 
434 Se t.ex. Dorsch Consult (1997), punkterna 34–37 och Gabalfrisa (2000), punkterna 
39–40. Jfr Syfait (2005), punkterna 30–37. ”Vanliga” svenska förvaltningsmyndigheter tycks 
dock ha diskvalificerats redan redan på det interna planet, se Bernitz, 2000, passim, m. hänv. 
Jfr avsnitt 3.4.4.1 ang. eMRK.
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bedömningen bli än mer liberal. egD har t.o.m. godtagit ett privaträttsligt 
organ som en domstol, med explicit hänvisning till angelägenheten av att 
egD fick möjlighet att ta ställning till förekommande tolkningsfrågor.435 
ett sådant angreppssätt kan i förlängningen hota att underminera principen 
om domstolsprövning, och gör kanske att man måste ifrågasätta den här 
gjorda kopplingen mellan principen och art. 234.436

Även om det nationella organet i och för sig kan godtas som en domstol 
enligt art. 234, ställs det ytterligare kravet att förfarandet som lett till be -
gäran om förhandsavgörande skall syfta till ett ”judiciellt” beslut (decision 
of a judicial nature) och inte bara ett ”administrativt” sådant. Härigenom 
görs en distinktion mellan avgörande av tvister och administrativ verksam-
het, vilket medför att beslutsfattande i första instans, åtminstone i de fall då 
det inte finns någon tydlig motpart med en annan uppfattning än sökanden 
(s.k. non-contentious proceedings), hänförs till den administrativa sfären och 
utesluts från tillämpningsområdet för art. 234. Om detta beslut angrips vid 
en högre instans, tycks det dock som om beslutsfattandet i överinstansen 
betraktas som judiciellt.437

3.5.5 Domstolsprövningens omfattning
På samma sätt som beträffande eMRK438 är det svårt att säga något generellt 
om hur omfattande en domstolsprövning måste vara för att vara godtagbar 
enligt eg-rätten.439 Svaret på frågan varierar förmodligen med omständig-
heterna i varje särskilt fall och med vilka materiella frågor som det är aktuellt 
att pröva.440 Det torde åtminstone kunna påstås att alla frågor om eg-rät-

435 Se Broekmuelen (1981), punkterna 15–17. Se även Paju/Paulander, 2001, s. 582 m. hänv.
436 Jfr t.ex. Tridimas, 2003, s. 28, där det uttalas att egD, när domstolen undersöker om ett 
organ är oberoende, ”is less preoccupied with substantive standards of justice […] and more with 
a functional criterion, namely to make the preliminary reference procedure available to all judicial 
bodies […]”.
437 Se till det anförda t.ex. Job Centre (1995), punkterna 9–11, Victoria Film (1998), punk-
terna 14–18, Österreichischer Gewerkschaftsbund (2000), punkterna 25–32 och Salzmann 
(2001), punkterna 14–17. Se härom t.ex. Tridimas, 2003, s. 27 f. Se angående Victoria Film 
(1998) Bexhed, 1999, passim, Bratthall, 1999a, passim, Mutén, 1999a, passim och dens., 
1999b, passim.
438 Se avsnitt 3.4.5. Till skillnad från eMRD, har egD dock explicit godtagit den svenska 
rättsprövningen, se Unibet (2007), punkt 61.
439 Se även t.ex. Tridimas, 2006, s. 447 f. Tridimas gör gällande att prövningsutrymmet måste 
motsvara vad som krävs enligt art. 6 eMRK, men anför inga stöd för detta påstående (Tridi-
mas, 2006, s. 448). 
440 Se t.ex. Dougan, 2004, s. 8 f. och Tridimas, 2006, s. 448. Jfr Molenheide (1997), general-
advokaten, punkt 46.
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tens tolkning och tillämpning, inklusive de allmänna rättsprinciperna, måste 
falla inom den nationella domstolens prövningsutrymme.441

Om myndigheterna har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning 
kan det godtas att domstolarnas prövningsutrymme begränsas till en kon-
troll av om myndigheterna har hållit sig inom ramarna för detta utrymme.442 
Det bör dock uppmärksammas att en fråga som i nationell rätt betraktas som 
en ”skönsfråga” kan förvandlas till en rättsfråga genom att eg-rätten, inklu-
sive alla dess allmänna rättsprinciper, är relevant för frågans bedömning.443

3.5.6 Den nationella processautonomin och rättsskyddsprincipen

3.5.6.1 Allmänt
eg-rätten kräver att nationella domstolar ”skyddar” eg-rättsliga rättigheter, 
och eg-rätten måste därför kunna tillämpas i domstol. Vilken domstol som 
skall tillämpa rättigheterna, och hur rättigheterna skall skyddas, dvs. vilka 
processuella regler och sanktioner mot överträdelser som skall vara tillämp-
liga, är dock en fråga för nationell rätt. eftersom eg-rätten i stor utsträck-
ning saknar process- och sanktionsregler sägs medlemsstaterna besitta ”pro-
cessuell autonomi”, vilket innebär att det nationella systemet tas i anspråk 
för att fylla de allmänt hållna eg-rättsliga reglerna och principerna med ett 
innehåll.444

I sammanhanget kan anmärkas att eg-rätten inte, lika lite som eMRK, inne-
håller något krav på omedelbar tillgång till domstol. Det finns inget som hindrar 
nationell rätt att föreskriva att eventuella administrativa rättsmedel skall anlitas 
i första hand, och att domstolsprövning således kan komma till stånd först 
efter att den administrativa vägen prövats utan framgång.445 I sammanhanget 

441 Jfr Johnston (1986), punkt 20 (se även generaladvokaten, punkt 4), Molenheide (1997), 
punkterna 45–59 och HI (1999), punkterna 60–64. 
442 Se Upjohn (1999), punkterna 32–40. Jfr dock HI (1999), punkterna 60–64. Jfr Ward, 
2000, s. 74 f., där Upjohn (1999) tolkas som en inskränkning i principen om domstolspröv-
ning. 
443 Jfr Malmqvist, 1996, s. 203.
444 Doktrinen började tidigt tala om medlemsstaternas processuella autonomi, och språk-
bruket har på senare år, trots vissa påpekanden om det missvisande i att tala om ”autonomi” 
på ett område som är så kringskuret av eg-rättsliga principer (se t.ex. van gerven, 2000, 
s. 501 f. m. hänv.), upptagits av egD. Se t.ex. Wells (2004), punkt 66. Med det språkbruket 
kan man säga att medlemsstaternas processuella autonomi är en princip som begränsas dels av 
mer specifika eg-rättsliga process- och sanktionsregler när sådana undantagsvis förekommer, 
dels av rättsskyddsprincipen (se strax nedan). Jfr t.ex. Dougan, 2004, s. 20 och Lindholm, 
2007, s. 100–102.
445 Se Kofisa Italia (2001), punkterna 34–36 och 42–43.
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kan också anmärkas att det inte heller krävs att domstolar skall ha behörighet 
att sätta sig i förvaltningens ställe och göra materiella ändringar i förvaltnings-
beslut. en ren kassationsprövning, vilket ju är vad som står till buds i många 
medlemsstater, tycks vara godtagbar, varvid det givetvis ankommer på förvalt-
ningsmyndigheterna att fatta nya beslut med beaktande av eg-rätten.446

Om nationella process- och sanktionsregler skall tillämpas måste det accep-
teras att dessa inte i alla situationer medför ett direkt och omedelbart skydd 
för de eg-rättsliga rättigheterna. Tidsfrister, preskriptions- eller preklusions-
regler, regler om åberopsbörda och ändring av talan etc., kan i enskilda fall – i 
likhet med vad som gäller för rättigheter grundade på nationell rätt – utgöra 
ett hinder för den som vill genomdriva en eg-rättslig rättighet. egD har i 
många fall uttalat att sådana konsekvenser är acceptabla, under förutsättning 
att de nationella reglerna motsvarar två krav. De eg-rättsliga anspråken får 
inte behandlas mindre förmånligt än rent inhemska anspråk av ”liknande 
natur” (ekvivalensprincipen) och de får inte göra det praktiskt taget omöj-
ligt eller överdrivet svårt att utöva rättigheterna (effektivitetsprincipen).447 I 
svensk doktrin sammanfattas dessa båda principer ofta med beteckningen 
”rättsskyddsprincipen”.448

446 Se t.ex. Eribrand (2003), punkt 63. Jfr dock Lang, 2000, s. 261.
447 Se bl.a. Rewe (1976), punkt 5, Comet (1976), punkterna 13–16, Express Dairy Foods 
(1980), punkt 12, San Giorgio (1983), punkt 12, Barra (1988), punkt 18, Emmot (1991), 
punkt 16, Francovich (1991), punkt 43, Steenhorst-Neerings (1993), punkt 15, Fisscher 
(1994), punkt 39, Johnson II (1994), punkt 21, Peterbroeck (1995), punkt 12, van Schijndel 
(1995), punkt 17, Brasserie du Pêcheur (1996), punkt 83, Sutton (1997), punkt 33, Bonifaci 
(1997), punkt 49, Palmisani (1997), punkt 27, Maso (1997), punkt 37, Fantask (1997), 
punkt 39, EDIS (1998), punkterna 19 och 43, Ansaldo (1998), punkterna 16 och 27, IN.CO.
GE. (1998), punkt 25, Upjohn (1999), punkt 32, Dilexport (1999), punkt 25, Preston (2000), 
punkt 31, Roquette Frères (2000), punkt 20, Metallgesellschaft (2001), punkt 85, Grundig 
Itali ana (2002), punkt 33, CS Communications (2003), punkt 31, Sante Pasquini (2003), 
punkterna 56–58, Eribrand (2003), punkt 62, Safalero (2003), punkt 49, Peter Pflücke 
(2003), punkt 34, Weber’s Wine World (2003), punkt 103, Commission v. Italy (2003), punkt 
25, Evans (2003), punkt 45, Wells (2004), punkt 66 och Recheio (2004), punkt 17. Princi-
perna behandlas i t.ex. T. Andersson, 1997a, bl.a. s. 66–70, dens., 1998/99, passim, eilmans-
berger, 2004, s. 1200, engström, 2003, s. 167, dens., 2006, s. 516–519, van gerven, 1995, 
s. 682, Lindholm, 2007, s. 121–150, Nordback, 2005, bl.a. s. 66–80 och Tridimas, 2006, 
s. 418–476. Termen ”effektivitetsprincipen” (the principle of effectiveness) är numera inarbetad 
i egD:s terminologi (se t.ex. Marks & Spencer (2002), punkt 34 och engström, 2003, s. 173, 
not 89). Tidigare användes i doktrinen olika begrepp som ”genomdrivbarhetskriteriet” eller 
”-kravet” (T. Andersson, 1997a, s. 71). 
448 Begreppet stipulerades i T. Andersson, 1997a (s. 71), och har sedan dess vunnit viss stad-
ga i svenskspråkig doktrin, se t.ex. engström, 2003, passim, dens., 2006, s. 516–519 och 
Warnling-Nerep, 2008a, s. 31 f. Jfr dock Mörk/Hermansson, 2008, bl.a. s. 231, där begreppet 
används för att beteckna eg-rättens krav på rättighetsskydd överhuvudtaget. 
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ekvivalensprincipens tillämpning lämnas ofta åt de nationella dom-
stolarna, eftersom dessa anses bättre skickade att bedöma vilka inhemska 
rättigheter som är av liknande natur som den eg-rättsliga rättigheten.449 
effektivitetsprincipens innebörd har i många fall utvecklats av egD, men 
dessa avgöranden är påtagligt kasuistiska och dessutom inte alltid särskilt väl 
förenliga med varandra. Trots en omfattande rättspraxis råder det alltså på 
stora områden oklarhet omkring vilka krav effektivitetsprincipen egentligen 
ställer på de nationella process- och sanktionsreglerna.450

Principen har t.o.m. betecknats som ”as good as useless”, och på grund av sin 
stora vaghet som ett av de största hindren för effektivt rättsskydd och eg-rät-
tens effektiva verkan, när det inte finns klara prejudikat på ett visst område.451 
egD har i ett par fall uttalat att frågan om en nationell förfarandebestäm-
melse strider mot effektivitetsprincipen skall bedömas:

by reference to the role of that provision in the procedure, its progress and its 
special features, viewed as a whole, before the various national instances. In 
the light of that analysis the basic principles of the domestic judicial system, 
such as protection of the rights of the defence, the principle of legal certainty 
and the proper conduct of procedure, must, where appropriate, be taken into 
consideration452

Sådana uttalanden är dock inte särskilt vanliga, och de avgöranden där de 
förekommit hänförs ibland till en särskild linje, särskild från de fall där endast 
effektivitetsprincipen i sin klassiska formulering åberopas.453

3.5.6.2 Särskilt om nationella domstolars kompetens
eg-rätten kräver att eg-rättsliga frågor skall prövas av en domstol. Frågan 
vilken nationell domstol som i ett enskilt fall skall vara behörig faller dock 
under den nationella processautonomin, och egD har upprepade gånger 
uttalat att eg-rätten inte kan göra en viss domstol behörig.454 De nationella 

449 Se t.ex. Lindholm, 2007, s. 121–126 m. hänv. 
450 Se härom t.ex. Lindholm, 2007, s. 147–150 och Tridimas, 2006, s. 422. 
451 Se T. Andersson, 1997b, s. 207 f.
452 Se Peterbroeck (1995), punkt 14 och van Schijndel (1995), punkt 19.
453 Se Lindholm, 2007, s. 142–147 m. hänv.
454 Se t.ex. Courage (2001), punkt 29, Metallgesellschaft (2001), punkt 85 och Marks & Spen-
cer (2002), punkt 34. Det förtjänar dock att påpekas att synen på vad som är en fråga om 
domstolars kompetens kan variera mellan olika rättssystem. Ur brittiskt perspektiv kan frågor 
om ränta eller interimistiskt åsidosättande av lagstiftning, vilket var aktuellt i Marshall II 
(1993), respektive Factortame (1990), uppfattas som just en fråga om vilken kompetens som 
tilldelats olika slags domstolar eller domstolar överhuvudtaget. Att egD har underlåtit att 
uppfatta saken på detta sätt har också kritiserats, se t.ex. Barav, 1994, s. 270–278, Brealey/
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domstolarna är hänvisade till sina inhemska kompetensregler och har att i 
den mån det är erforderligt tolka dessa i syfte att uppfylla det eg-rättsliga 
kravet på domstolsprövning. Samtidigt som egD säger detta, förklarar sig 
domstolen dock förutsätta att enskilda tillförsäkras ett effektivt skydd för de 
rättigheter de härleder ur gemenskapsrätten.455

Redan i Salgoil (1968) kan kursen sägas ha lagts fast. I fallet var den italienska 
distinktionen mellan diritto soggettivo och interesse legittimo aktuell,456 efter-
som denna styrde domstolarnas kompetens.457 Den italienska domstolen var 
intresserad av att veta om en importörs på eg-fördraget grundade rättigheter 
kunde anses vara en diritto soggettivo.458 eftersom fördragsbestämmelserna 
ansågs ha direkt effekt, och således direkt kunna ge importören rättigheter, 
kunde man ju tycka att det låg nära till hands att betrakta dessa rättigheter 
som diritto soggettivo. eg-rätten lämnade ju inte medlemsstaten något sköns-
mässigt utrymme för att inskränka dem.459 egD hänvisade dock till att detta 
var en fråga för nationell rätt.460

De nationella domstolarna är alltså å ena sidan förpliktade att se till att den 
eg-rättsliga principen om domstolsprövning uppfylls, men får å andra sidan 
ingen hjälp av eg-rätten med att göra sig behöriga i strid med nationella 
forumregler.461

Det är inte ovanligt att nationell rätt anknyter frågan om behörig dom-
stol till hur tvisteföremålet eller olika rättigheter klassificeras, t.ex. genom att 
tvister om skatter eller avgifter skall avgöras i vissa utpekade domstolar, med 
uteslutande av de allmänna civildomstolarna. Som sagts i föregående kapitel 
har egD tämligen konsekvent avvisat tanken att nationella rättsregler som 
strider mot eg-rätten skall betraktas som icke existerande, och att därmed 

Hoskins, 1998, s. 106 f. och Lang, 2000, s. 240 f. Se även Nordback, 2005, s. 17–19 och 
s. 24 f. m. hänv. 
455 Se t.ex. Salgoil (1968), s. 463 i den engelska versionen, Bozetti (1985), punkt 17, SEIM 
(1996), punkt 32, Dorsch Consult (1997), punkterna 40–46, EvoBus Austria (1998), punk-
terna 15–22, Tögel (1998), punkt 28, IN.CO.GE (1998), punkt 14, HI (1999), punkterna 
22–28, Connect-Austria (2003), punkt 35 och Köbler (2003), punkterna 46–47. Se härom 
Dougan, 2004, s. 9–11. 
456 Se härom avsnitt 3.4.2.3 vid not 145. 
457 Se Salgoil (1968), förhandlingsrapporten, s. 457.
458 Salgoil (1968), s. 462.
459 Jfr Salgoil (1968), generaladvokaten, s. 470.
460 Salgoil (1968), s. 462 f.
461 I ett par fall har eg-rätten dock under speciella omständigheter ansetts kunna föranleda 
mindre justeringar i de nationella domstolarnas behörighetsregler, se närmare Connect Austria 
(2003), punkterna 40–41 och Impact (2008), punkterna 37–55. Se även Dougan, 2004, 
s. 11 f.
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allmänna civilrättsliga regler och principer i den nationella rätten skulle träda 
i tillämpning.462 egD hänvisar till nationell rätt, även om denna inte direkt 
ger något svar på vilken den rätta klassificeringen är av en viss tvistefråga.463 
Nationell rätt måste alltså på ett eller annat sätt kunna inlemma de eg-
rättsliga rättigheterna i den inhemska systematiken i de fall denna systematik 
är styrande för domstolarnas kompetens.

3.5.7 Rättsskyddsprincipen och den starka effektivitetslinjen
I det alldeles övervägande antalet avgöranden har egD använt sig av rätts-
skyddsprincipen, och prövat nationella regler som stått hindrande i vägen för 
eg-rättens fulla genomslag mot denna princip. I många fall har det också 
accepterats att sådana nationella regler i det enskilda fallet faktiskt medfört 
att de eg-rättsliga rättigheterna inte kunnat genomdrivas fullt ut. Det finns 
dock en linje avgöranden där den nationella processautonomin är helt ute-
sluten från retoriken (här benämnd ”den starka effektivitetslinjen”), och 
där egD insisterar på att eg-rättens fulla genomslag är ett helt överordnat 
värde, som utesluter tillämpning av alla hindrande nationella regler. Det rör 
sig alltså inte om någon omsvängning i praxis, utan de avgöranden som 
hör till den starka effektivitetslinjen har producerats samtidigt som egD i 
många andra – ibland ganska närliggande – fall har använt sig av rättsskydds-
principen.464 Det är inte lätt att peka på vilka faktorer som utlöser det ena 
eller det andra angreppssättet.465

I några enstaka fall har båda angreppssätten använts i samma avgörande. 
Den starka effektivitetslinjen kan användas för att ställa krav på ett visst 
rättsmedel,  medan rättsskyddsprincipen används för att pröva mer detalj-
betonade frågor.466 I Leffler (2005) tycks de båda angreppssätten ha smält 

462 Se avsnitt 2.2.4.
463 Se t.ex. Bozzetti (1985), punkt 11 (fråga om en reglingsavgift på mjölkleveranser var en 
”skatt” eller inte) och SEIM (1996), punkt 20 (fråga om en tvist rörde ”substantive tax pro-
visions or procedural or administrative tax provisions”). Om klassificeringen av tvisteföremålet 
enligt gemenskapsrätten är relevant för klassificeringen enligt nationell rätt (vilket är en fråga 
för nationell rätt), kan egD dock ge vägledning i den förstnämnda frågan, se Bozetti (1985), 
punkt 18, SEIM (1996), punkterna 33–35 och IN.CO.GE (1998), punkt 15.
464 Se t.ex. groussot/Minssen, 2007, s. 549–552 och Lindholm, 2007, s. 127 f. 
465 Se t.ex. engström, 2003, s. 175–178, Lindholm 2007, s. 132, Nordback, 2005, s. 54–58 
m. hänv. och vidare nedan. Jfr generaladvokat Légers distinktion mellan frågan om genomdri-
vandet av en rättighet och frågan om själva förekomsten av en rättighet (se Kühne (2004), gene-
raladvokaten, punkterna 69–70). Vissa författare förefaller uppfatta den starka effektivitetslin-
jen som den gällande huvudprincipen, se t.ex. Bebr, 1994, s. 319 och Lang, 2000, s. 273.
466 Se t.ex. Courage (2001), punkt 29 och Manfredi (2006), punkterna 71–72, 77–82 och 
92–100.
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samman, eftersom egD uttalade att effektivitetsprincipen kräver att gemen-
skapsrätten får fullt genomslag.467 Fallet är dock ganska speciellt, eftersom det 
för ovanlighetens skull rörde sig om en gemenskapsrättslig processuell regel 
(om delgivning).

Den starka effektivitetslinjen går ända tillbaka till 1978, och har sedan dess 
sporadiskt dykt upp i egD:s avgöranden. Den argumentation som kommer 
till användning i dessa fall går ut på att alla nationella regler eller förfaranden 
som kan begränsa gemenskapsrättens effekt genom att hindra en nationell 
domstol att vid tillämpningstillfället göra allt som är nödvändigt för att åsido-
sätta nationella regler som står hindrande i vägen för de gemenskapsrättsliga 
reglernas fulla verkan och effekt är oförenlig med de nationella domstolarnas 
skyldighet att tillämpa gemenskapsrätten och skydda de rättigheter enskilda 
kan härleda ur denna.468 Argumentationen fungerar alltså som en ”mur-
bräcka” med anspråk på att slå igenom alla nationella processregler, oavsett 
hur viktiga ändamål dessa regler skall fylla på det nationella planet.

De tidiga fallen rörde nationella regler som faktiskt utgjorde ett mycket 
stort hinder för eg-rättens effektivitet.469 Det skulle därför kunna påstås att 
det i dessa fall hade varit möjligt för egD att komma till samma resultat 
med tillämpning av rättsskyddsprincipen. I senare fall tycks egD dock ha 
gått längre än vad som rimligen kan antas vara förenligt med en princip om 
nationell processautonomi, oavsett hur inskränkt denna princip uppfattas. 
Samtidigt finns det alltså andra fall där en mer försiktig linje har gjort sig 
gällande i närliggande frågor.

enligt artikel 81 (1) eg är avtal som kan påverka handeln mellan medlems-
staterna och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 

467 Leffler (2005), punkterna 49–51 och 69.
468 Se Simmenthal (1978), punkterna 21–22 Factortame (1990), punkterna 18-21, Panagis 
Pafitis (1996), punkterna 68–69 och Kefalas (1998), punkt 22. ett alternativ till denna mer 
explicita argumentation är att egD helt enkelt inte erkänner att det finns någon processuell 
problematik, och grundar sitt avgörande på principerna om gemenskapsrättens företräde och 
direkta effekt, se Ciola (1999), punkterna 21–34, där dessa principer ansågs innebära att ett 
enskilt förvaltningsbeslut (ett villkor i ett tillstånd), som stred mot gemenskapsrätten, inte 
fick läggas till grund för frågan om straff skulle utdömas för överträdelse av beslutet. 
469 Simmenthal (1978) gällde italienska domstolars skyldighet att hänskjuta alla frågor om 
åsidosättande av nationell lagstiftning till författningsdomstolen, Factortame (1990) gällde 
brittiska domstolars brist på befogenhet att interimistiskt åsidosätta lagstiftning och Panagis 
Pafitis (1996) och Kefalas (1998) gällde en grekisk regel om missbruk av rättigheter som 
uttryckligen begränsade utövandet av rättigheter, även om de var grundade på gemenskapsrät-
ten. Simmenthal och Factortame har också tidigare förklarats med hänvisning till de starka skäl 
som förelåg att förklara reglerna oförenliga med gemenskapsrätten, se Jacobs, 1997, s. 32 f.
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konkurrensen inom den gemensamma marknaden förbjudna. enligt artikel 
81 (2) eg är sådana avtal även ogiltiga. Förbudsbestämmelsens efterlevnad är 
underställd offentlig kontroll både på gemenskapsnivå och på nationell nivå. 
Möjligheterna för enskilda att angripa ett sådant avtal eller kräva skadestånd 
för förlust som har orsakats härav kan dock ofta vara inskränkta på nationell 
nivå. I Courage (2001) var det fråga om nationella regler som förbjöd den 
som varit part i ett olagligt avtal att åberopa avtalets ogiltighet och att kräva 
skadestånd. I Manfredi (2006) kunde nationella regler om särskilda fora och 
tidsfrister eventuellt hindra konsumenter att utkräva skadestånd på grund av 
brott mot konkurrensreglerna som lett till överprissättning. egD fann i båda 
fallen att de berörda personerna måste ha rätt att föra talan om ogiltighet 
och skadestånd, och uttalade t.o.m. att denna möjlighet måste stå öppen för 
vem som helst. Detta motiverades dels med att nationella domstolar skulle 
säkerställa de gemenskapsrättsliga bestämmelsernas fulla verkan och skydda 
enskildas rättigheter enligt dessa bestämmelser, dels med att möjligheten till 
skadeståndsprocesser förstärkte konkurrensreglernas funktion och avskräckte 
från konkurrensbegränsande avtal och förfaranden.470

I Muñoz (2002) påstods en näringsidkare sälja druvor under felaktiga beteck-
ningar, vilket skulle stå i strid med vissa eg-förordningar. Detta agerande var 
straffbelagt enligt nationell rätt, och det fanns en tillsynsmyndighet med upp-
giften att kontrollera efterlevnaden av förordningarna. enligt nationell rätt 
var det inte tillåtet att väcka en civilrättslig förbudstalan när straff var före-
skrivet. egD ansåg dock att en sådan talan måste tillåtas. Detta motiverades 
med att de gemenskapsrättsliga bestämmelserna skulle ges full verkan, och 
med att en civilrättslig talan förbättrade gemenskapslagstiftningens funktion 
och bidrog till att avskräcka från ett otillåtet förfarande.471

I dessa fall har egD alltså ansett att det nationella civilprocessuella systemet 
måste kunna tas i anspråk bl.a. i syfte att förbättra den övervakning av efter-
levnaden av de eg-rättsliga bestämmelserna som redan görs på offentlig-
rättslig väg. Den enskilde betraktas som en nyttig komponent i det övergri-
pande kontrollsystemet, och den nationella processrätten måste tillåta henne 
att utöva sina kontrollfunktioner.472 Det är alltså inte säkert att det räcker 
med en sådan domstolsprövning som är erforderlig för att den enskilde skall 
kunna tillvarata sina eg-rättsliga rättigheter. Avgörandena kan ge underlag 

470 Se Courage (2001), punkterna 22–28 och Manfredi (2006), punkterna 59–61 och 89–91. 
Se även Wahl, 2001, passim. 
471 Se Muñoz (2002), punkterna 28–31. 
472 Jfr avsnitt 3.5.1. Jfr Biondi, 2003, s. 1245 f., Dougan, 2004, s. 40–45, engström, 2003, 
s. 179 f. och Hilson/Downes, 1999, s. 133–135. 
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för spekulationer om var gränsen går, och om egD rör sig i riktning mot en 
eg-rättslig actio popularis, där alla medborgare i alla medlemsstater fungerar 
som övervakare av eg-rätten och har rätt att påkalla nationell domstolspröv-
ning för att förbättra eg-rättens genomslag. Det är dock inte särskilt troligt 
att egD skulle gå så långt.

I Unibet (2007) godtog egD att att det enligt svensk rätt inte är möjligt att 
föra en talan som endast går ut på fastställelse av att vissa regler i nationell rätt 
strider mot gemenskapsrätten. Detta under förutsättning att den nationella 
rätten erbjuder andra (effektiva) förfarandeformer, varigenom frågan om de 
nationella reglernas förenlighet med eg-rätten kan prövas prejudiciellt.473 I 
fallet nämndes möjligheter till prejudiciell normprövning inom ramen för en 
skadeståndstalan, genom en ansökan till regeringen om undantag från för-
budet att marknadsföra utländska lotterier i Sverige och efterföljande rätts-
prövning av RegR, samt genom den domstolsprövning som skulle kunna bli 
följden av att Unibet bröt mot lotterilagen och utsattes för förelägganden, 
förbud eller åtal.474 Att det sistnämnda inte är tillräckligt i och för sig framgår 
klart av avgörandet.475 I övrigt är avgörandet ganska oklart i frågan om skade-
ståndstalan eller rättsprövning var för sig hade kunnat godtas som tillräckligt 
effektiva rättsmedel, eller om det endast var dessa rättsmedel sammantagna 
som ansågs tillräckliga.476

Rättskraft och litispendens är principer som återfinns i de flesta nationella 
processordningar. egD har förklarat att sådana principer uppbärs av viktiga 
ändamål och att de skall respekteras inom gemenskapsrätten.477 Några rätts-
fall från senare år förefaller dock ge vid handen att gemenskapsrätten ändå 
kan kräva att de inskränks i vissa fall.478

473 Se närmare Unibet (2007), punkterna 37–65. Jfr Ragnemalm, 2008a, s. 392, som tycks 
anse att rättsläget före Unibet (2007) var klart, och att HD:s begäran om förhandsavgörande 
var helt onödig. 
474 Unibet (2007), punkterna 56–61. Se även NJA 2005 s. 764. Ang. de två sistnämnda 
prövningsmöjligheterna, se RÅ 2004 ref. 95, RÅ 2004 ref. 96, RÅ 2005 ref. 54 och RÅ 2007 
not 72, där RegR gjorde bedömningen att det svenska spelmonopolet och förbudet mot främ-
jande av utländska lotterier stod i överensstämmelse med eg-rätten. Härtill t.ex. Wiklund, 
2007, s. 914–918 m. hänv.
475 Unibet (2007), punkt 64.
476 Jfr Unibet (2007), punkterna 58–61 med punkt 64 i samma avgörande. Ang. skadestånd, 
se även avsnitt 3.5.3.
477 Se t.ex. Eco Swiss (1999), punkt 43.
478 Även den omständigheten att medlemsstaterna kan bli skadeståndsskyldiga på grund 
av felaktiga domstolsavgöranden (se avsnitt 2.4.3) anses ibland vara ägnad att underminera 
rättskraftsprincipen, se t.ex. Tridimas, 2006, s. 528. Angående positiv rättskraft hos förvalt-
ningsbeslut, se om Ciola (1999), not 468 ovan.
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I Larsy (2001) ansågs en medlemsstat skadeståndsskyldig på grund av att en 
myndighet hade begränsat den retroaktiva rätten till pension för en person 
som sju år tidigare – och som det senare visade sig i strid med gemenskaps-
rätten – fått sin pension nedsatt. Beslutet om nedsättning hade emellertid 
fastställts av en domstol, och denna dom hade ännu inte vunnit laga kraft, 
eftersom den aldrig hade delgivits den enskilde (domen överklagades sena-
re). Myndigheten ansåg sig enligt nationella processuella regler vara förhin-
drad att retroaktivt ompröva den enskildes rätt till pension när det förelåg 
en dom från nationell domstol som var rättsligt bindande. Att någon retro-
aktiv omprövning överhuvudtaget hade företagits berodde på att myndig-
heten hade trott sig ha stöd härför i en eg-rättslig förordning, som emellertid 
också begränsade den retroaktiva effekten av en sådan omprövning till två år. 
egD ansåg emellertid att denna förordningsbestämmelse inte var tillämplig, 
och att detta borde ha stått klart även för beslutsmyndigheten. Myndighetens 
bekymmer omkring de nationella processuella reglerna tillbakavisades med 
den starka effektivitetsargumentationen, och egD:s slutsats blev att myndig-
heten skulle ha åsidosatt alla nationella processuella regler som hindrade ett 
effektivt skydd av den enskildes rättigheter enligt eg-rätten.479

Myndigheten skulle alltså helt bortse från det faktum att det redan förelåg 
en dom från en nationell domstol i saken, och att saken faktiskt var före-
mål för en pågående process vid de nationella domstolarna.480 Detta för att 
säkerställa gemenskapsrättens fulla effekt. Om sådana uttalanden verkligen 
tas på orden, innebär detta att principer som res judicata och litis pendens får 
stryka på foten för eg-rättens fulla genomslag. Den processuella autonomin 
gäller inte längre, men eg-rätten ställer inte heller upp några processuella 
regler som kan tillämpas i stället för de nationella. Det kommer alltså att helt 
saknas sådana grundläggande regler, och eg-rättens fulla genomslag skall 
i varje enskilt fall säkerställas, oavsett vilka konsekvenser detta får i form 
av parallella processer och motstridiga avgöranden i medlemsstaterna.481 I 
senare avgöranden har egD dock gett uttryck för en mer försiktig hållning 
till hithörande frågeställningar.

479 Se Larsy (2001), generaladvokaten, punkterna 31–32 och Larsy (2001), punkterna 
24–53. 
480 egD lade dock till att domstolen inte trodde på att myndigheten enligt nationell process-
rätt var förhindrad att ompröva Larsys pension. Detta påstående ansågs vara undergrävt 
genom det faktum att omprövning faktiskt skett (Larsy (2001), punkt 53). Att myndigheten 
vid det tillfället trott sig ha stöd i en förordning som egD sedan förklarade inte vara tillämp-
lig spelade tydligen ingen roll.
481 Jfr T. Andersson, 1999a, s. 287–301. 
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I Kühne (2004) och Kempter (2008) hade beslut om återkrav av exportbidrag 
utan framgång överklagats till högsta domstolsinstans, varefter det genom 
avgöranden från egD i andra fall visade sig att besluten varit felaktiga. 
Frågan var om myndigheterna i denna situation var skyldiga att ompröva 
besluten. egD uttalade att detta i princip inte krävdes, eftersom rättssäkerhet 
(legal certainty) var en allmän rättsprincip som erkändes i gemenskapsrätten, 
och att ett lagakraftvunnet förvaltningsbesluts definitiva karaktär bidrog till 
rättssäkerhet.482 en skyldighet att ompröva besluten kunde dock föreligga om 
myndigheterna enligt nationell rätt under vissa förutsättningar hade möjlighet 
att ompröva lagakraftvunna beslut483 och om besluten blivit definitiva till 
följd av en dom i högsta instans som, med hänsyn till efterkommande av -
göranden av egD, grundades på en felaktig tolkning av gemenskapsrätten 
utan att domstolen begärt något förhandsavgörande.484 Uttalandena var såle-
des betydligt mindre kategoriska än i Larsy (2001).485 I Arcor (2006) uppkom 
en liknande fråga, men i det fallet var det fråga om ett förvaltningsbeslut som 
inte hade överklagats, utan vunnit laga kraft. egD ansåg att situationen inte 
var jämförbar med den i Kühne (2004). I stället hänvisades till den nationella 
processautonomin och till rättsskyddsprincipen, och det överlämnades till 
den nationella domstolen att pröva om nationella regler om ändring av för-
valtningsbeslut skulle tillämpas så att omprövning var erforderlig.486 Kapferer 
(2006) rörde frågan huruvida en civildomstol enligt gemenskapsrätten kunde 
vara skyldig att ompröva underinstansens beslut i en jurisdiktionsfråga, trots 
att detta beslut inte hade överklagats. egD uttalade att det var viktigt att 
principen res judicata respekterades och att därför domstolsavgöranden som 
blivit slutgiltiga inte längre skulle kunna ifrågasättas. gemenskapsrätten 
ansågs därför inte kräva att jurisdiktionsfrågan blev föremål för någon ny 
prövning, när nationell rätt inte gjorde detta möjligt.487

482 Se Kühne (2004), punkt 24 och Kempter (2008), punkt 37.
483 Kühne (2004), punkterna 25–28. Jfr Kempter (2008), punkt 20.
484 Kühne (2004), punkterna 25–28 och Kempter (2008), punkt 39. I Kempter (2008) klar-
gjordes att det inte krävs att den enskilde har åberopat eg-rätten i det ursprungliga för-
farandet. Det är tillräckligt att den nationella domstolen antingen har prövat den eg-rätts-
liga frågan eller att den skulle ha kunnat pröva frågan ex officio (Kempter (2008), punkterna 
40–46). Frågan om den enskilde måste begära omprövning inom någon viss tid förklarades i 
Kempter (2008) vara en fråga för nationell rätt, med förbehåll för rättsskyddsprincipen (Kemp-
ter (2008), punkterna 54–60). Jfr Kühne (2004), punkt 28. 
485 Jfr Caranta, 2005, passim och groussot/Minssen, 2007, s. 560. 
486 Se närmare Arcor (2006), punkterna 49–71. enligt nationell rätt kom det bl.a. an på om 
förvaltningsbeslutet var uppenbart rättsstridigt, och den nationella domstolen fick i detta 
hänseende en viss vägledning i frågan hur uppenbar gemenskapsrättens innebörd kunde anses 
vara (punkt 70). 
487 Se närmare Kapferer (2006), punkterna 20–24. I avgörandet antyds också att det skulle 
kunna anses vara en väsensskillnad mellan omprövning av förvaltningsbeslut, även om de 
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I Lucchini (2007) kom det starka effektivitetsspråket återigen till använd-
ning.488 I avgörandet ansågs gemenskapsrätten hindra att principen res judi-
cata tillämpades för att förhindra återkrav av ett statligt stöd som myndighe-
terna ålagts att utbetala i ett domstolsavgörande. ett företag hade beviljats ett 
statligt stöd trots att kommissionen ännu inte hade fattat något beslut om 
stödets tillåtlighet.489 Pengarna betalades dock inte ut till företaget, varför 
företaget väckte talan om utbetalning vid civildomstol. Medan domstolspro-
cessen pågick beslutade kommissionen att stödet var otillåtet. Myndigheten 
åberopade dock inte detta beslut, eller några gemenskapsrättsliga aspekter 
överhuvudtaget, inför den nationella civildomstolen, som sedermera förplik-
tigade myndigheten att betala ut stödet till företaget. Domen fastställdes av 
överinstansen, vars dom vann laga kraft. Stödet betalades sedermera ut. Sedan 
kommissionen krävt att stödet skulle återkrävas, fattades vissa beslut härom, 
vilka angreps vid domstol. Frågan var om rättskraften hos civildomstolarnas  
avgöranden kunde hindra att företaget ålades återbetalningsskyldighet. egD 
hänvisade till att nationella domstolar inte hade någon kompetens att pröva 
om ett stöd var förenligt med den gemensamma marknaden eller att ogil-
tigförklara kommissionens beslut, och det ansågs därför inte förenligt med 
gemenskapsrätten att tillämpa nationella rättsregler så att rättskraften av 
nationella domstolars avgöranden omfattade sådana frågor.490

Som redan sagts är det ganska vanskligt att ur bl.a. de nämnda avgöran-
dena dra några slutsatser om vad som gäller och vilken linje egD kommer 
att välja i framtida fall. De parallella linjerna i praxis kommer förmodligen 
att fortsätta existera sida vid sida, liksom den ständigt närvarande motsätt-
ningen mellan gemenskapsrättens effektiva genomslag och den nationella 
processautonomin. Det är i vart fall tydligt att egD är medveten om värdet 
av att de nationella rättsordningarna inte utlämnas åt ett fullständigt kaos, 
där man aldrig kan vara säker på att ett lagakraftvunnet avgörande verkligen 
utgör sista ordet.491

fastställts av en förvaltningsdomstol, och omprövning av civildomstolars avgöranden, se 
Kapferer (2006), generaladvokaten, punkt 25 och Kapferer (2006), punkt 20. Jfr groussot/
Minssen, 2007, s. 568 och s. 575 f. 
488 Lucchini (2007), punkt 61.
489 Se om statsstöd avsnitt 2.5.7. I Lucchini (2007) var det dock fråga om stöd enligt vissa 
tillfälliga arrangemang under eKSg-fördraget.
490 Se Lucchini (2007), bl.a. punkterna 48–63.
491 Jfr groussot/Minssen, 2007, passim, som tycks hysa sympati för tanken att gemenskaps-
rättens effektivitet borde gå före intresset av rättssäkerhet och stabilitet i medlemsstaterna 
(se t.ex. s. 561 där Kühne (2004) beskrivs som uttryck för en ”bristande ambitionsnivå” och 
s. 563 där Arcor (2006) anses ”genomsyrat av rättslig återhållsamhet”). 
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3.5.8 När är EG-rätten tillämplig?
eg-rätten kräver alltså nationell domstolsprövning för att skydda de rättig-
heter enskilda härleder ur gemenskapsrätten eller för att säkra eg-rättens 
effektiva genomslag eller (oftast) i båda dessa syften.492 Den som framställer 
saken på det sättet har dock inte svarat på frågan i vilka situationer kravet 
på domstolsprövning närmare bestämt blir aktuellt. Måste domstol ställas 
till förfogande endast till den som verkligen har en rättighet som grundas 
på eg-rätten, eller åtminstone endast i de fall där eg-rätten verkligen är 
tillämplig, i den meningen att eg-rättsliga rättsregler kommer att vara av -
görande för utfallet av domstolsprövningen?493 Det går ju inte att svara på 
dessa frågor utan att tolka eg-rätten, och det var väl bl.a. just detta som 
domstolsprövningen skulle syfta till.

Det verkar ju ganska opraktiskt om domstolarna, i de fall där nationell 
rätt inte medger domstolsprövning, skulle vara tvungna att underkasta de 
eg-rättsliga frågorna en fullständig prövning innan de kan bestämma om de 
är behöriga att ta upp ett mål till prövning.494 Å andra sidan skulle det kan-
ske vara orimligt att gå till den andra ytterligheten, och hävda att domstols-
dörren måste öppnas så snart någon part påstår att eg-rätten är tillämplig, 
hur grundlöst detta påstående än är. Här kan erinras om vad som sagts ovan 
om bakgrunden till kriteriet att en civil rättighet måste kunna göras gällande 
på rimliga grunder för att art. 6 (1) eMRK skall vara tillämplig.495 Frågan 
blir då om den eg-rättsliga rätten till domstolsprövning kan vara förenad 
med något liknande kriterium.

Något svar på frågan går inte att hitta i egD:s praxis. I vissa fall har egD 
faktiskt uttalat sig i den riktningen att blotta påståendet om att vissa natio-
nella åtgärder strider mot eg-rätten skulle vara tillräckligt för att framkalla 
en rätt till domstolsprövning.496 Dessa uttalanden har dock fällts närmast i 
förbigående, och det skall nog inte dras alltför stora växlar på dem. en sådan 
inställning skulle dessutom stå i viss kontrast till vad som gäller i fråga om 
inhämtande av förhandsavgörande. egD har många gånger upprepat att 
förhandsavgörandet inte är något rättsmedel för parterna, och att det är upp 
till den nationella domstolen att bedöma om ett svar på den eg-rättsliga 

492 Jfr avsnitt 3.5.1. 
493 Ang. när en regel är ”tillämplig”, se något mera i avsnitt 6.4.2, not 142. 
494 Jfr avsnitt 6.3.
495 Se avsnitt 3.4.2.3.
496 Se Johnston (1986), punkt 19 och Coote (1998), punkt 22. Se även Borelli (1992), general-
advokaten, punkt 31.
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tolkningsfrågan är nödvändigt för att den skall kunna avgöra målet.497 Blotta 
påståendet om eg-rättens tillämplighet är alltså inte tillräckligt för att utlösa 
skyldigheten att inhämta ett förhandsavgörande. Det vore därför något udda 
om ett sådant påstående skulle vara tillräckligt för att utlösa kravet på dom-
stolsprövning, med tanke på den nära kopplingen mellan detta krav och 
institutet förhandsavgörande.498

Hur sannolikt måste det då vara att eg-rätten är tillämplig för att kravet 
på domstolsprövning skall träda i funktion? Som antytts verkar själva karak-
tären av förfarandet med förhandsavgörande lägga hinder i vägen för att 
frågan skall kunna besvaras på något uttömmande sätt. För att det skall bli 
något förhandsavgörande krävs att en nationell domstol redan har bedömt 
att eg-rätten på ett eller annat sätt kan vara relevant. egD prövar då hur 
eg-rätten skall tolkas, och besvarar därigenom frågan om eg-rätten verkli-
gen är tillämplig, i den meningen att den har betydelse för utgången av målet 
vid den nationella domstolen. Men egD överprövar inte den nationella 
domstolens bedömning av frågans relevans, dvs. hur sannolikt det egentligen 
var att eg-rätten var tillämplig innan egD hade sagt sitt. Frågan fortsät-
ter alltså att vara öppen, och det kan endast konstateras att de ovanstående 
synpunkterna möjligen gör det befogat att laborera med någon sorts krav på 
”rimliga grunder” eller sannolikhetsrekvisit, trots att det saknas explicit stöd 
härför i egD:s praxis.499

3.6 Sammanfattning och slutsatser
Avsnittet om domstolarnas roll i den demokratiska rättsstaten har behandlat 
några olika aspekter på domstolarnas funktioner och deras förhållande till 
den politiska makten. Avsnittet har förhoppningsvis påvisat att det finns en 
viss spänning mellan å ena sidan rättsstatens idéer om maktdelning och kon-
stitutionell kontroll och å andra sidan demokratins idéer om folksuveränitet 
och majoritetsstyre. Det finns inte något en gång för alla givet svar på frågan 
om hur de värderingar dessa idéer ger uttryck för ”bäst” skall avvägas mot 
varandra, och därmed inte något givet svar på frågan vilken roll för domsto-
larna som är den ”rätta”. I Sverige har man traditionellt betonat folksuverä-
nitetens princip och domstolarna har spelat en ganska tillbakadragen roll. 

497 Se t.ex. CILFIT (1982), punkterna 9–10 och Craig/de Búrca, 2007, s. 466 f. m. hänv. 
498 Jfr avsnitt 3.5.1 vid not 375.
499 Så görs också i svensk doktrin, se t.ex. Nergelius, 2000a, s. 72. Se även engström, 2005, 
s. 147 (not 17) m. hänv. Jfr RÅ 1999 ref. 76, där RegR på flera ställen uttalade att påståenden 
om eg-rätten innehåll inte kunde lämnas utan avseende eller inte var osannolika. 
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Mycket pekar dock på att utvecklingen går mot en ökad roll för domstolarna 
(även) i Sverige.

Anspråk i gråzonen, i all sin blygsamhet, väcker frågor om domstolarnas 
konstitutionella roll. eftersom det handlar om rättsfrågor som lagstiftaren 
inte uttryckligen tagit ställning till, finns det ett behov av rättsskapande från 
domstolarnas sida. Det handlar visserligen (oftast) inte om lagprövning i 
traditionell mening, men däremot om att ta ställning till förhållandet mellan 
olika regelsystem, varav endast det ena (den offentliga rätten) har varit före-
mål för den politiska maktens uttryckliga intresse. givet att det inte finns 
någon ”metanorm” som generellt utesluter tillämpningen av privaträttsliga 
regler på primärt offentligrättsliga tvistefrågor, blir det domstolarnas uppgift 
att ta ställning till frågan om privaträttens tillämplighet i varje särskilt fall. 
genom att domstolarna gör detta blir det möjligt att uppnå bättre förutse-
barhet och därmed också bättre skydd för enskilda rättigheter.

Det sagda förutsätter att anspråk i gråzonen överhuvudtaget kan bli före-
mål för prövning i domstol. Huvuddelen av kapitlet har ägnats åt den rätt till 
domstolsprövning som följer av eMRK och eg-rätten. De båda europeiska 
domstolarnas rättspraxis i frågan är omfattande, den är ofta svårsystematise-
rad och den framstår ibland som något inkonsekvent. Denna rättspraxis ger 
ändå underlag för det ganska kategoriska påståendet att enskilda, som menar 
sig ha ett anspråk av något slag, på stat eller kommun eller på andra enskilda, 
har rätt till domstolsprövning av detta anspråk om det inte är uppenbart att 
anspråket är ogrundat. Undantag finns, men de är få och de kan oftast inte 
uttryckas i generella termer. Man har med andra ord att räkna med en stark 
presumtion för att europarätten kräver domstolsprövning. Osäkerheten är 
dock större i vissa anslutande frågor, som vilka organ som kan godtas som 
domstolar eller i vilken mån tillämpningen av nationella processregler måste 
modifieras med hänsyn till framför allt eg-rätten.

Varken eMRK eller eg-rätten har dock mycket att säga om vilken dom-
stol som på det nationella planet skall tillgodose rätten till domstolsprövning. 
Av eMRK eller av eg-rätten eller av båda tillsammans följer (åtminstone i 
regel) att anspråk i gråzonen måste kunna prövas i domstol. Att såväl allmän 
domstol som förvaltningsdomstol motsvarar alla krav som europarätten stäl-
ler på en domstol torde stå klart.500 Det räcker alltså (åtminstone i regel) 

500 Vad gäller förvaltningsdomstolarna kan dock ett frågetecken sättas för vissa prövningsfor-
mer, se avsnitt 3.4.5 och 3.5.5. Detta utvecklas något i kapitel 5, se bl.a. avsnitt 5.7.1, 5.7.3 
och 5.9.2. 
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med att ett av dessa domstolsslag är kompetent att pröva förekommande 
gråzonsanspråk, förutsatt givetvis att behörighetsreglerna är klara, tydliga 
och koherenta.501 Hur det förhåller sig med den saken skall undersökas i de 
följande två kapitlen.

501 Jfr avsnitt 3.4.8 in fine ang. eMRK. 
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Kapitel 4 Allmän domstols kompetens

4.1 Inledning
Syftet med det här kapitlet är att undersöka i vilken omfattning allmän 
domstols kompetens i tvister mellan det allmänna1 och den enskilde är 
inskränkt på grund av den beslutanderätt som tillkommer förvaltnings-
myndigheter och förvaltningsdomstolar. Kapitlet inleds dock med några 
kortfattade anmärkningar om vilka positiva förutsättningar som skall vara 
uppfyllda för att ett tvistemål skall kunna komma under allmän domstols 
prövning. Härefter beskrivs kompetensfördelningen mellan allmän dom-
stol, förvaltningsmyndig heter och förvaltningsdomstolar. Dispositionen 
av framställningen har erbjudit vissa problem, eftersom materialet är svårt 
att systematisera. Från decennierna runt mitten av förra århundradet finns 
en omfattande diskussion i doktrinen, vilken tillsammans med några cen-
trala rättsfall utmynnar i en viss uppfattning om kompetensfördelningens 
innebörd, en uppfattning som fortfarande återges i centrala läroböcker och 
ibland även i rättpraxis. Denna uppfattning benämner jag ”den traditionella 
uppfattningen”, vilket alltså inte skall förstås som att den är helt och hållet 
överspelad (frågan hur det förhåller sig härmed tas dock upp till diskussion i 
det avslutande avsnittet).

Sedan den traditionella uppfattningen kom till har mycket hänt på fram-
för allt förvaltningsrättens område. Förvaltningsförfarandet har förbättrats, 
förvaltningsdomstolsorganisationen har förstärkts och byggts ut och den 
kommunala verksamheten har blivit betydligt mer genomreglerad än den 
varit tidigare. Ungefär samtidigt som denna utveckling tog fart tycks doktri-
nens intresse för kompetensfördelningsfrågan ha svalnat. I doktrinen tog 
man därför aldrig ställning till vilken betydelse (om någon) de stora förvalt-
ningsrätts- och förvaltningsprocessreformerna kunde tänkas ha för allmän 

1 Det kan anmärkas att domskrivningspraxis tycks vara något inkonsekvent när staten eller 
kommunerna uppträder som part i tvistemål, genom att den allmänna parten ibland beteck-
nas som ”staten” eller vederbörande kommun, ibland som den myndighet som för talan i 
målet. Se härom Friedner, 1992, passim m. hänv. Se t.ex. NJA 1978 s. 389 och NJA 2001 
s. 22 (jfr NJA 1979 s. 258 ang. innebörden i partsbegreppet). Liksom är fallet beträffande 
den materiellrättsliga frågan om staten som enhetligt rättssubjekt (se avsnitt 2.3.2) tycks det 
råda en viss kluvenhet i frågan, även hos ”staten” själv. I 13 § förordningen (1993: 1138) om 
hantering av statliga fordringar anges t.ex. att en myndighet företräder staten inför domstol i 
mål eller ärenden som rör myndighetens fordringar. 
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domstols kompetens. Inte heller i rättspraxis finner man några tydliga ställ-
ningstaganden till den frågan.

Det sagda gäller åtminstone fram till mitten av 1990-talet, då den europa-
rättsliga rätten till domstolsprövning drabbade de svenska domstolarna, och 
resulterade i en rad uppmärksammade rättsfall. Sedan dess har frågan åter-
igen varit föremål för stort intresse i doktrinen, och regelbundet återkom-
mit i rättspraxis. I samband med dessa sentida diskussioner saknas dock i 
allmänhet tydliga kopplingar till den traditionella uppfattningen och diskus-
sioner om hur den senare uppkomna problematiken skall relateras till denna 
uppfattning. Materialet kan – mycket tillspetsat – placeras in i tre ”slutna 
rum”, där varje rum bara fragmentariskt belyses av de andra rummen genom 
sprickor i väggarna. Det första rummet inhyser den traditionella uppfatt-
ningen. Det andra rummet inhyser den förändrade förvaltningsrätten och 
förvaltningsrättskipningen. I det tredje rummet, slutligen, befinner sig det 
europarättsliga kravet på domstolsprövning och den därav föranledda frågan 
om vilken domstol som skall uppfylla detta krav.2

Det framställningsproblem som föranleds av denna egenhet hos materia-
let har i kapitlet lösts på följande sätt. Först beskrivs den traditionella upp-
fattningen. Därefter listas i särskilda avsnitt olika företeelser som inte riktigt 
går att passa in i denna uppfattning. Dessa benämns därför ”utmaningar” 
mot den traditionella uppfattningen. Avslutningsvis ställs frågan om alla 
dessa utmaningar innebär att den traditionella uppfattningen måste modi-
fieras eller om den rent av är helt och hållet överspelad i dag. Men först alltså 
något om positiva förutsättningar för prövning i allmän domstol.

4.2  Positiva förutsättningar för prövning  
i allmän domstol

4.2.1 Allmänt
I lagstiftningen finns det ingen positiv beskrivning av allmän domstols 
kompetensområde. Man brukar därför säga att de allmänna domstolarna 
är behöriga att pröva alla mål som inte genom uttryckliga regler har undan-
tagits från deras kompetens.3 I någon mån måste detta ställningstagande 

2 ett fjärde ”rum” utgörs av allmän domstols exekutionstitelbehörighet, men detta rum har 
man åtminstone hittills ansett sig belysa genom den traditionella uppfattningen. Jag invänder 
dock häremot, se avsnitt 4.4.
3 Se t.ex. ekelöf/edelstam, 2002, s. 33, Fitger, 2008, s. 10: 38 a och Wennergren, 2005, 
s. 16 f. Jfr Lavin, 1972, s. 37. Se även (i anslutning till gRB) Olivecrona, 1942, s. 3 f. Jfr dock 
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dock modifieras, eftersom RB:s regler förutsätter att de allmänna domstolar-
na inte kan pröva precis vad som helst, eller åtminstone inte hur som helst. 
Dels erkänner RB bara två måltyper; tvistemål och brottmål. För att en sak 
skall kunna prövas i annan ordning inför allmän domstol krävs en uttrycklig 
bestämmelse härom.4 Dels finns det regler om vilka typer av talan som får 
föras inom ramen för ett tvistemål.

4.2.2 Brottmål och tvistemål
Frågan vad som utgör ett brottmål är inte särskilt problematisk att besvara. 
ett brottmål kommer till stånd genom att någon väcker åtal, dvs. en talan 
om ansvar för brott. Det finns givetvis uttömmande bestämmelser om vad 
som utgör ett brott, och dessutom detaljerade bestämmelser om vem som 
har rätt att väcka en ansvarstalan.5 Frågan vad som utgör ett tvistemål är inte 
riktigt lika enkel att besvara. Begreppet är inte definierat i RB, och den pro-
cessrättsliga doktrinen tycks inte heller ha ägnat frågan något större intresse.6 
RB bygger på förutsättningen att alla mål som inte är brottmål skall handläg-
gas enligt reglerna för tvistemål.7 Men därmed är ju frågan inte besvarad om 
det kan finnas mål som varken är brottmål eller tvistemål och därför faller 
utanför RB:s systematik.

Frågeställningen är svår att avgränsa från det som sägs nedan om tillåtna 
taleformer, och den flyter dessutom till viss del ihop med principen att dom-
stolarna inte får ”blanda sig i myndigheternas verksamhet” som kommer att 
utvecklas senare.8 Det är därför tveksamt om det finns något behov av att, 

Nergelius, 2000a, s. 25, vars tolkning av gRB 10: 26 (ang. bestämmelsen, se avsnitt 4.3.1) 
kanske får betraktas som ett skrivfel.
4 Det finns ganska många sådana bestämmelser, se t.ex. 2 § lagen (1927: 85) om dödande av 
förkommen handling, 10 § lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift, 7 kap. 50 § och 8 kap. 
16 § aktiebolagslagen (2005: 551), 2 kap. 1 § konkurslagen (1987: 672), 29 § skuldsanerings-
lagen (2006: 548), 10–17 §§ lagen (1999: 116) om skiljeförfarande, UB 18: 1, FB 4: 1, 11: 7 
och FB 20: 6. I många sådana fall tillämpas lagen (1996: 242) om domstolsärenden i stället 
för RB. Det bör dock observeras att många specialbestämmelser om behörighet för allmän 
domstol uttryckligen eller underförstått innebär att målet, eventuellt med vissa modifikatio-
ner, skall handläggas som ett tvistemål enligt RB, se t.ex. ÄktB 14: 3–4, FB 3: 1–2, FB 6: 4–5 
och 41 § lagen (1999: 116) om skiljeförfarande. Se även Fitger, 2008, s. RB: 1–6. Sedan några 
år pågår arbete med att överflytta en stor mängd s.k. frivilliga rättsvårdsärenden från allmän 
domstol till förvaltningsmyndigheter (ofta kombinerat med möjlighet att överklaga besluten 
till allmän domstol), se t.ex. SOU 2007: 65.
5 Se bl.a. BrB 1: 1 och RB 20 kap. Liksom tvistemålsbegreppet saknar dock brottmålsbe-
greppet en legaldefinition. 
6 Jfr t.ex. ekelöf/edelstam, 2002, s. 33.
7 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 4.e avd, I: 1. 
8 Se avsnitt 4.3.3.
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utöver de inskränkningar i allmän domstols behörighet som följer av dessa 
– och andra – regler och principer, laborera med några ytterligare inskränk-
ningar som skulle följa av själva tvistemålsbegreppet.9 Här skall endast note-
ras att den offentligrättsliga doktrinen tidigare i viss omfattning sysselsatt sig 
med frågan, att HD aldrig har avvisat någon talan med hänvisning till att 
den inte väcker något tvistemål och att doktrinen numera tycks ha lämnat 
frågan därhän.10 Möjligen kan man betrakta saken på det sättet att RB:s 
tviste målsbegrepp överhuvudtaget inte innefattar någon begränsning av 
vilka mål som kan tas upp till prövning, utan endast anvisar vilken hand-
läggningsform som är tillämplig när en talan som inte avser ansvar för brott 
är tillåten enligt andra regler.

4.2.3 Former av talan i tvistemål
RB innehåller vissa regler om vilken typ av talan som kan föras i ett tviste-
mål.11 I RB 13: 1 räknas upp i vilka fall käranden får väcka talan om åläggan-
de för svaranden att fullgöra något trots att tiden för fullgörelse inte är inne 
(talan om icke förfallen prestation). Den underförstådda huvudregeln är att 

9 Jfr Lavin, 1972, s. 328 och dens., 1984a, s. 62.
10 Strömberg ansåg tidigare att ”typiska förvaltningsfrågor”, varmed avsågs sådana frågor 
där ett allmänt intresse stod mot den enskildes intresse utan att saken omedelbart gällde vare 
sig ekonomiska frågor eller straffansvar, inte kunde inordnas under kategorierna tvistemål och 
brottmål, och därför föll utanför allmän domstols naturliga kompetensområde. Frågor om 
t.ex. tillståndsgivning, förbud eller förelägganden var därför – i avsaknad av positivrättsligt 
stöd – inte något för allmän domstol. Strömberg noterade dock själv att denna slutsats lika 
gärna kunde motiveras med grundsatsen att domstolarna inte fick blanda sig i myndigheter-
nas verksamhet (se Strömberg, 1971, s. 206–208). Lavin ställde sig tveksam till resonemanget, 
och menade att Strömbergs systematik snarast var en följd av hans snäva tvistemålsbegrepp 
(Lavin, 1972, s. 75 f. och s. 82, se även Lavin, 1984a, s. 65). Strömberg tycks senare ha släppt 
argumentet (jfr t.ex. Strömberg, 2006, s. 224–235) och det brukar inte heller beröras i modern 
offentligrättslig doktrin (jfr t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 336–361; jfr dock Nerep/
Warnling-Nerep, 2006, s. 78 f. och Wennergren, 2005, s. 19 f.). 
11 Med ”talan” avses i detta sammanhang kärandens yrkande. Begreppet talan används i 
olika betydelser i RB (se härom t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 3). I processrättslig doktrin uttalas 
ibland att en talan kan avse vilket civilrättsligt förhållande som helst eller avse fullgörelse av 
varje slags verksamhet vartill någon enligt civilrättens regler är att anse som förpliktad (se t.ex. 
Fitger, 2008, s. 13: 4 f.). Det är inte helt klart vad som avses med sådana korthuggna uttalan-
den. Kärandens yrkande lär ju långtifrån alltid ge besked om vilka rättsregler som kan komma 
att tillämpas, och även om det skulle framgå redan av yrkandet att det avser ett offentligrätts-
ligt förhållande eller fullgörelse enligt offentligrättsliga regler, lär detta inte leda till att käran-
dens talan anses otillåten enligt RB 13: 1 eller 13: 2. I så fall skulle den problematik som skall 
utredas i större delen av det här kapitlet inte existera. Möjligen avser man med hänvisningen 
till det civilrättsliga regelkomplexet endast att markera gränsdragningen mot brottmålen och 
straffrätten och inte att redan på detta stadium utesluta prövning av offentligrättsliga frågor i 
tvistemål i allmän domstol. 
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käranden alltid får väcka en fullgörelsetalan om en förfallen prestation.12 en 
sådan talan kan i princip avse alla slags prestationer, t.ex. att svaranden skall 
betala pengar, utge viss egendom eller företa eller låta bli att företa en viss 
faktisk handling.13 Om inte själva förpliktelsen består i utbetalning av pengar  
kan talan också gå ut på att domstolen skall vid vite förelägga svaranden att 
fullgöra sin skyldighet.14

enligt RB 13: 2 får käranden under vissa förutsättningar väcka talan om 
fastställelse ”huruvida visst rättsförhållande består eller icke består”.15 Vad 
som avses med att en fastställelsetalan måste avse beståndet av ett ”rättsför-
hållande” är inte helt klart.16 Man brukar säga att det inte är tillåtet att väcka 
en fastställelsetalan som antingen enbart avser ett sakförhållande eller enbart 
en abstrakt rättsfråga. en fastställelsetalan måste alltså avse både en sak- och 
en rättsfråga som har någon betydelse för kärandens och svarandens mellan-

12 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 13 och gärde m.fl., 1949, s. 131. Det krävs förstås inte att 
prestationen verkligen är förfallen, utan det är tillräckligt att käranden påstår detta (se t.ex. 
ekelöf/Boman, 1996, s. 107 f.), och det är osäkert om man ens behöver kräva något påstående 
om det inte finns särskild anledning härtill, t.ex. att svaranden påstår att tiden för fullgörelse 
inte har inträtt (jfr ekelöf/Boman, 1996, s. 107 (not 23) och Fitger, 2008, s. 13: 13).
13 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 4 a f., gärde m.fl., 1949, s. 131 och Lindell, 2003, s. 207 
m. hänv. Jfr NJA 1989 s. 614. Frågan om en talan om en s.k. förbudsdom, dvs. en talan om 
åläggande för svaranden att underlåta något, kan betraktas som en fullgörelsetalan och när 
skyldigheten att underlåta i så fall skall anses ”förfallen” är inte alldeles enkel att besvara, 
se härom t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 119–121, Fitger, 2008, s. 13: 4b, Lindblom, 2001, 
s. 214–220 m. hänv. och Nordh, 2006, s. 25 f. Jfr HD:s mål ö 1261-08, omnämnt i avsnitt 
4.3.4.3, not 128 och i avsnitt 8.1.6.3. – I sammanhanget bör också anmärkas att det som 
huvudregel krävs att det är käranden själv som skall vara mottagare av den yrkade förpliktel-
sen. Det är alltså i princip inte tillåtet att väcka talan om att svaranden skall förpliktas fullgöra 
något till tredje man. Detta problem brukar dock behandlas som en fråga om talerätt. Se 
något mer härom avsnitt 6.3.1 med not 74 och avsnitt 8.1.6.3.
14 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 4 a f. m. hänv. Domstolen torde också utan särskilt yrkande 
kunna förelägga vite, se t.ex. NJA 1981 s. 1129 och Westberg, 1988, s. 431–434 m. hänv. Jfr 
dock Heuman, 2007, s. 114. Om inte domstolen förelägger vite kan kronofogdemyndigheten 
göra det om käranden söker verkställighet, se bl.a. UB 2: 15 och 16: 12. Kronofogdemyndig-
heten har också frihet att besluta om annan verkställighet än sådan som eventuellt föreskrivits 
i domstolens dom, se UB 16: 12 3 st. och Heuman, 2007, s. 114 f.
15 Förutsättningarna är att ovisshet råder om rättsförhållandet, och denna ovisshet länder 
käranden till förfång. Bestämmelsen är dessutom fakultativ, och rätten kan, t.ex. med hänvis-
ning till att käranden i stället borde föra en fullgörelsetalan, avvisa en fastställelsetalan även 
om rekvisiten är uppfyllda (se t.ex. NJA 2005 s. 517 och NJA 2007 s. 108). Se närmare t.ex. 
ekelöf/Boman, 1996, s. 113 f., Fitger, 2008, s. 13: 23–13: 28 a och Heuman, 2006/07, passim 
m. hänv. 
16 Bestämmelsens utformning bygger på föreställningen om processens föremål som ett 
existerande rättsförhållande, jfr avsnitt 3.2.7 med not 43 och där lämnade hänvisningar. Se 
t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 5 f. Jfr Olivecrona, 1942, s. 54 f. 
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havanden.17 Det tycks dock råda en viss oklarhet i frågan om den närmare 
innebörden i denna förutsättning.

enligt Fitger är det inte tillåtet att yrka fastställelse av t.ex. att käranden har 
träffat ett visst avtal eller att hon utgivit ett skuldebrev under hot. Däremot 
skall det vara tillåtet att yrka fastställelse av att ett visst avtal gäller mellan 
parterna eller av att en betalningsskyldighet inte föreligger.18 Skillnaden mel-
lan dessa fall skall bestå i att käranden i de förstnämnda fallen endast yrkar 
fastställelse av ett faktum, medan hon i de sistnämnda fallen yrkar att en viss 
rättsföljd skall gälla mellan parterna.19 Denna distinktion anknyter till den 
gängse uppdelningen av de materiella rättsreglerna i rekvisit (rättsfakta) och 
rättsföljder.20 Vad Fitger inte förklarar är emellertid varför distinktionen skall 
anknytas till just en viss formulering av dessa materiella rättsregler (”om par-
terna har träffat ett avtal (rättsfaktum) gäller avtalet mellan dem (rättsföljd)” 
eller ”den som har utgivit ett skuldbrev under hot (rättsfaktum) blir inte 
betalningsskyldig (rättsföljd)”) och inte en annan (t.ex. ”den som har mot-
tagit och accepterat ett anbud (rättsfaktum) har ingått ett avtal (rättsföljd)” 
eller ”den som utgivit ett skuldebrev för att hon haft en pistol mot huvudet 
(rättsfaktum) har utgivit detta under hot (rättsföljd)”). Lindell hävdar att det 
är samma sak att fastställa ett (abstrakt) rättsfaktum21 som att fastställa ett 
rättsförhållande, eftersom subsumtion av fakta under rekvisit samtidigt inne-
bär ett ställningstagande till att rekvisiten är uppfyllda.22 Det verkar alltså som 
om Lindell skulle anse att även de av Fitger angivna exemplen på otillåtna 
fastställelseyrkanden avser rättsförhållanden. Fitger tycks argumentera emot 
Lindell, och hävdar att det inte bara är en fråga om framställningssätt.23 Fitger 
anser dock inte att det är tillåtet att yrka fastställelse av enbart en rättsföljd. 
Denna rättsföljd skall nämligen yrkas gälla på den grund som käranden åbe-
ropar.24 Lindell menar att rättsförhållandet (som alltså kan fastställas genom 
fastställelse av ett abstrakt rättsfaktum) måste preciseras genom anknytning 

17 Se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 111 och s. 116, Fitger, 2008, s. 13: 5 f., Jacobsson, 1990, 
s. 218, Nordh, 2006, s. 28 f. och Nordh/Lindblom, 2003, s. 159. Det sagda skall inte leda till 
missförståndet att både sak- och rättsfråga måste vara tvistig. Det räcker med att parterna har 
olika uppfattningar om antingen en bevisfråga eller en rättsfråga för att rekvisitet att ”ovisshet” 
skall råda om rättsförhållandet skall vara uppfyllt. Fastställelsetalan måste dock avse båda 
dessa frågor. 
18 Fitger, 2008, s. 13: 19 f. 
19 Fitger, 2008, s. 13: 6 och s. 13: 18–20.
20 Jfr Fitger, 2008, s. 13: 6.
21 Ang. abstrakta och konkreta rättsfakta, se avsnitt 6.2.2.
22 Se närmare Lindell, 1987, s. 432–437 och dens., 2003, s. 209 f. Jfr Olivecrona, 1942, 
s. 53.
23 Se Fitger, 2008, s. 13: 18 f. 
24 Fitger, 2008, s. 13: 18 f. 
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till rättsföljder.25 Såvitt jag begriper handlar oenigheten enbart om hur man 
väljer att uttrycka sig. eftersom de civilrättsliga reglerna kan formuleras om 
till oändliga kedjor av rättsfakta som leder till rättsföljder, som i sin tur utgör 
rättsfakta som leder till andra rättsföljder, etc., är det inte möjligt att skilja 
mellan rättsfakta, rättsföljder eller rättsförhållanden bestående av rättigheter 
och skyldigheter i den gängse ”icke-metafysiska” meningen – som beteckning 
på komplex av rättsfakta/rättsföljder eller som tomma mellanled mellan rätts-
fakta och rättsföljder.26

Varken påståendet att en fastställelsetalan måste avse en rättsföljd eller 
påståendet att en fastställelsetalan kan avse ett abstrakt rättsfaktum säger alltså 
mer än att en fastställelsetalan måste avse både sakfråga och rättsfråga. Oenig-
heten tycks endast bestå i huruvida man vill förankra det preciseringskrav 
som läggs till (grund respektive anknytning till rättsföljder) i rekvisitet ”rätts-
förhållande” i RB 13: 2. Vad preciseringskravet egentligen innebär utvecklas 
strax nedan.

en av fastställelsedomens viktigaste funktioner är att slutgiltigt reglera den 
fråga som kärandens talan avser, så att avgörandet genom sin positiva rätts-
kraft direkt kan ligga till grund för en senare fullgörelsetalan.27 Av hänsyn 
till svaranden kan det då inte vara tillåtet att väcka talan om fastställelse 
av vilken  fråga som helst, även om denna består av både en sak- och en 
rättsfråga. Det måste vara möjligt för svaranden och rätten att någorlunda 
överblicka vad käranden är ”ute efter”, dvs. vilka konsekvenser i form av för-
pliktelser för svaranden28 en dom över fastställelseyrkandet kan få. Av denna 
anledning blir det nödvändigt för käranden att formulera sitt yrkande så att 
det ”pekar på” vissa tänkta fullgörelseförpliktelser för svaranden. Problemet 
är inte om en fastställelsetalan avser ett rättsförhållande eller inte, utan vilka 
rättsfakta/rättsföljder/rättsförhållanden som käranden, med hänsyn till sva-
randens intresse av att kunna överblicka processens konsekvenser och till att 
inte besväras med onödiga processer, måste yrka fastställelse av.29

25 Lindell, 1987, s. 435 och dens., 2003, s. 209 f.
26 Jfr t.ex. ekelöf, 1945, s. 246–252, dens., 1956, s. 16–18, dens., 1978, s. 13–15 m. hänv., 
ekelöf/edelstam, 2002, s. 49 f., Jacobsson, 1990, s. 217, Olivecrona, 1966, s.103–145 och 
dens., 1971, passim, särskilt s. 43.
27 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 20.
28 Fastställelsedomen kan förstås också, särskilt vid negativ fastställelsetalan, få konsekven-
sen att vissa potentiella förpliktelser för käranden faller bort. 
29 Jfr t.ex. NJA 1985 s. 172. Jfr T. Andersson, 2008b, s. 21 f. (som går ännu längre och även 
ifrågasätter om det inte därmed också måste vara möjligt att föra en fastställelsetalan om en 
ren rättsfråga), Fitger, 2008, s. 13: 19 f. och Jacobsson, 1990, s. 218–224. Man kan givetvis 
kalla detta ”överblickbarhetsrekvisit” för ”rättsförhållande” i den mening som avses i RB 13: 2 
– ett rättsförhållande i bestämmelsens mening är då ett rättsförhållande vars konsekvenser 
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Av intresse för avhandlingsämnet är att HD inte har tillåtit att den enskilde 
kringgår förbudet mot att väcka talan om en abstrakt rättsfråga genom att väcka 
talan mot staten och yrka fastställelse av att hon ”utan hinder” av ett offentlig-
rättsligt förbud har rätt att utöva den verksamhet som förbudet avser.30 I NJA 
2007 s. 718 uttalade HD, sedan egD hade klargjort att abstrakt normpröv-
ning inte krävdes enligt eg-rätten,31 att kärandens talan ”innebär att en viss 
bestämmelse i lagstiftningen inte skall tillämpas i förhållande till bolagen” och 
att den därför inte avsåg något ”konkret rättsligt förhållande mellan staten 
och Unibet”. enligt HD var det i stället fråga om abstrakt normprövning som 
inte var tillåten.32 Redan i samband med inhämtande av förhandsavgörande 
(NJA 2005 s. 764) hade HD uttalat att den aktuella fastställelsetalan inte var 
tillåten enligt nationell rätt. Av de doktrinuttalanden HD hänvisade till fram-
går att domstolen åtminstone vid det tillfället hade bl.a. principen att allmän 
domstol och förvaltningsmyndighet är sidoordnade och likställda (se härom 
avsnitt 4.3.3) i tankarna.

I motiven till RB och i äldre doktrin har man diskuterat en tredje typ av talan, 
som brukar kallas talan om rättsgestaltande eller konstitutiv dom. en sådan 
talan skulle bara vara tillåten då lagstiftningen medgav det eller måste anses 
förutsätta att den var medgiven.33 Tanken på denna särskilda taleform sam-
manhänger med föreställningen om föremålet för processen som ett existe-
rande rättsförhållande. Med anledning av en fullgörelse- eller fastställelsetalan 
uttalade sig domstolen bara om de rättigheter och skyldigheter som parterna 
hade redan före processen. genom en konstitutiv dom tillskapade domstolen 
däremot nya rättigheter och skyldigheter.34 Sedan man i doktrinen enats om 
att alla domar i någon mening är konstitutiva, genom att de, oavsett om de 
är materiellt riktiga eller oriktiga, bildar ett nytt rättsfaktum som träder i stäl-
let för de rättsfakta som tidigare var relevanta för bedömningen av parternas 
rättigheter och skyldigheter, har det ifrågasatts om det egentligen finns någon 

kan överblickas. Frågan är dock om ett sådant uttryckssätt inte snarast är ägnat att förvirra. Jfr 
dock NJA 2007 s. 684 där HD tycks ha gjort just detta. överblickbarhetsrekvisitet är aktuellt 
i HD:s mål ö 1084-08 (beslut om prövningstillstånd 2008-10-28), där hovrätten avvisat ett 
yrkande om fastställelse av att vissa påstådda beslut inte har rättslig verkan som bolagsstäm-
mobeslut. enligt hovrätten avsåg yrkandet endast fastställelse av ett sakförhållande. 
30 Jfr dock Wiklund (som var ombud för käranden i målet), 2007, s. 918–923, där talan 
beskrivs som en förbudstalan.
31 Härom avsnitt 3.5.7 vid not 473. 
32 Jfr T. Andersson, 2008b, passim, som ifrågasätter skälen till denna allmänt omfattade 
uppfattning. Jfr också Schmauch, 2007 (publicerad före HD:s avgörande), s. 702–704.
33 Se NJA II 1943 s. 158 och gärde m.fl., 1949, s. 130.
34 Se t.ex. Kallenberg, 1944, s. 368–371, dens., 1945, s. 265 f. och Fitger, 2008, s.13: 5 f. 
m. hänv.
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annan taleform än fullgörelse- respektive fastställelsetalan.35 Tillåtligheten av 
en talan, oavsett vad den går ut på, som inte är föremål för särskild reglering 
skulle alltså bedömas enligt RB 13: 1 eller 13: 2.

Diskussionen om de konstitutiva domarna har en viss (men alltså förmod-
ligen överspelad) relevans för frågan om allmän domstols förhållande till den 
offentliga förvaltningen som skall behandlas i nästa avsnitt. Det har nämli-
gen förekommit att man velat förklara allmän domstols bristande behörighet 
att pröva en talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett förvaltnings-
beslut med att en sådan talan är en talan om konstitutiv dom som inte är 
tillåten  utan uttryckligt stöd i författning.36 eftersom allmän domstols bris-
tande behörighet i dessa fall – vilket också varit det vanliga37 – lika gärna kan 
förklaras med principen att allmän domstol och administrativ myndighet är 
”sidoordnade och likställda”38 innebär de konstitutiva domarnas undergång 
dock ingen utvidgning av allmän domstols behörighet i detta avseende.

De inskränkningar i allmän domstols kompetens som skall behandlas i nästa 
avsnitt innebär att allmän domstol är obehörig att pröva ta upp vissa tvister 
till prövning. För tillämpningen av dessa regler saknar det i princip betydelse 
om talan förs i form av en fullgörelse- eller en fastställelsetalan. Om allmän 
domstol är behörig att pröva en viss fullgörelsetalan har sådan domstol också 
kompetens att pröva en fastställelsetalan som avser samma fråga, om förut-
sättningarna för fastställelsetalan i övrigt är uppfyllda.39 Oavsett av vilken 
anledning allmän domstol är obehörig att pröva en viss fullgörelsetalan, lär 
det inte heller vara möjligt att föra en fastställelsetalan som ”pekar på” en 
sådan fullgörelsetalan.40

35 Se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 121 och Fitger, 2008, s. 13: 5–13: 9 m. hänv. Se även 
Olivecrona, 1966, s. 84. Jfr dock Nordh, 2006, s. 21 f. Vad man i första hand tycks ha haft 
för ögonen när man talat om konstitutiva domar, är sådana rättsföljder som endast kan åstad-
kommas genom dom, t.ex. äktenskapsskillnad eller (tidigare) vårdnad om barn (se t.ex. eke-
löf/Boman, 1996, s. 121 f. och för fler exempel Fitger, 2008, s. 13: 7–13: 9 m. hänv.). Sådana 
domar innehåller inget förpliktigande för svaranden, och om de skall kunna inlemmas i RB:s 
systematik måste de därför ofta betecknas som fastställelsedomar. Det gör visserligen våld 
på språket att beteckna en talan om att domstolen skall skapa ett visst rättsförhållande som 
en talan om att visst rättsförhållande ”består eller inte består” (RB 13: 2), men detta gäller 
med det realistiska synsättet alla former av fastställelsetalan (jfr Fitger, 2008, s. 13: 7 f. och 
s. 13: 18.).
36 Se Lavin, 1972, s. 338–343.
37 Så även hos Lavin, se avsnitt 4.3.3.
38 Se avsnitt 4.3.3.
39 Se t.ex. NJA 1983 s. 241 (I).
40 Jfr t.ex. Lavin, 1972, s. 342 och Strömberg, 2006, s. 226 f. Jfr ovan vid not 32 om NJA 
2007 s. 718. 
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4.3  Den traditionella uppfattningen om 
kompetensfördelningen mellan allmän domstol  
och förvaltningsmyndighet

4.3.1 Kort historik
Det går inte att peka på någon tidpunkt i historien då de allmänna dom-
stolarna inrättades. De tycks ha uppkommit genom en gradvis byråkratise-
ring av det huvudsakliga lokala rättskipningsorganet under medeltiden, det 
s.k. tinget (lagsago-, ljonga- eller landsting respektive senare uppkomna 
mer lokala härads- eller hundaresting). Tingen var politiska och juridiska 
stormöten, som inte bara sysslade med rättskipning utan också beslutade i 
gemensamma angelägenheter. Vid tingen presiderade häradsrätter respektive 
lagmansrätter. I städerna fanns i stället rådhusrätter, och i vissa större städer 
en överinstans som benämndes kämnersrätt.41

Den kungliga centralmakten skaffade sig efter hand kontroll över de 
lokala rättskipningsorganen. Kungen fick rätt att utnämna domare, och ut -
övade också direkt domsmakt både på lokalplanet genom olika nämnder och 
genom att ha ”högsta dom över alla domare”. Det blev möjligt att klaga till 
kungen, om man ansåg att en domare eller annan befattningshavare hade 
begått orättvisor eller övergrepp.42 Vad saken gällde var då av underordnad 
betydelse, och en åtskillnad mellan rättskipning och administration var ännu 
tämligen främmande.

Kungen skaffade sig allt större jordegendomar, och det uppstod ett behov 
av att reglera nyttjandet av dessa. Samtidigt stärktes den kungliga beskatt-
ningsmakten så att den inte längre var beroende av möjligheterna att över-
tyga den som skulle betala skatt om nödvändigheten härav. Dessa frågor 

41 Se SOU 1964: 27 s. 54, SOU 1998: 135 s. 17, Harrison, 1999, s. 63 f., Herlitz, 1943, 
s. 96, Nordquist, 2001, s. 67 f. och Sjöholm, 1988, s. 66–68. Byråkratiseringen tycks dock 
inte ha varit särskilt långtgående förrän mot slutet av 1600-talet, då centralstaten tog ett 
fastare grepp om den lokala rättskipningen, se närmare Marja Sjöberg, 1990, passim, och 
Westman, 1934, s. 24–53. Frågan om tingens ursprung, och deras ursprungliga förhållande 
till den kungliga centralmakten, är dock oklar och omstridd, se t.ex. Dahlkvist/Strandberg, 
1999, bl.a. s. 266–278.
42 Se t.ex. SOU 1964: 27 s. 57 och s. 65, SOU 1998: 135 s. 17, Hammarskjöld, 1907, s. 6, 
Harrison, 1999, s. 60 och Sjöholm, 1987, s. 218–231. Det som sagts ovan och det som sägs 
nedan skall inte förstås som att den svenska medeltiden enbart handlade om ett gradvis stär-
kande av den centrala statsmakten. Från början till slut tycks det ha handlat om en maktkamp 
mellan bl.a. kungen, lokala stormän och kyrkan (angående den kyrkliga rättskipningens för-
hållande till den världsliga – som här förbigås – kan hänvisas till Inger, 2003, passim). Redan 
under medeltiden inrättades det s.k. riksrådet som bestod av inflytelserika adelsmän och präs-
ter, och detta råd bestod ända fram till 1789, då HD inrättades (se nedan). 
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började regleras i kungliga författningar. Sådana frågor kunde givetvis inte 
handhas av lokala rättskipningsorgan, utan särskilda specialdomstolar eller 
myndigheter tillskapades för att avgöra tvister om kunglig beskattning eller 
nyttjande av kronans mark.43 Kungens rätt att utöva högsta dom över alla 
domare utövades också i praktiken ofta av olika särskilt inrättade domsto-
lar eller kommissioner.44 en brokig, och som det förefaller något oordnad, 
myndighets- och domstolsorganisation framväxte därför under senmedel-
tiden vid sidan av de gamla tingen.

Under 1500- och framför allt 1600-talet byggdes den centrala statsför-
valtningen ut kraftigt. Centralmakten började göra anspråk på att reglera 
fler företeelser än tidigare, och bl.a. tillkom bestämmelser om yrkesutövning 
och näringslivet i städerna. en förvaltningsorganisation på länsnivå, direkt 
underställd den kungliga förvaltningen, byggdes upp. Kungen fortsatte att 
vara den högste domaren, men hans domsrätt utövades som tidigare ofta av 
underställda särskilda domstolar eller kommittéer. Under 1600-talet tillkom 
de s.k. kollegierna. Till en början utgjorde kollegierna en del av hovförvalt-
ningen och de beslutade i kungens namn. Senare bröts de ut, och bildade 
självständiga myndigheter under kungen. Det första kollegiet, ”Konungslige 
Hoffrätten” inrättades 1614, och utgör embryot till dagens hovrätter.45 
Hovrätten utövade kungens domsmakt, men prövade ursprungligen också 
tvistiga frågor om kronans räkenskaper och egendom. När andra kollegier 
tillkom, uppstod ofta svårigheter att avgränsa deras kompetens gentemot 
varandra.46

Frågor om statlig förvaltning (ekonomi- och politimål) började under 
1600-talet att identifieras som en särskild typ av frågor, som kunde skiljas 
från övriga frågor (justitie- och exekutionsmål).47 De allmänna domstolarnas 
ursprungligen tämligen vidsträckta kompetens även i administrativa frågor 
började därför begränsas till förmån för de nyinrättade länsförvaltnings-

43 Se t.ex. Hammarskjöld, 1907, s. 7 och Jägerskiöld, 1961, s. 517.
44 Se t.ex. SOU 1964: 27 s. 58, Hammarskjöld, 1907, s. 6 och Harrison, 1999, s. 60. 
45 Konungslige Hoffrätten är alltså dagens Svea hovrätt. Andra hovrätter inrättades snart 
i det svenska väldet, i Åbo år 1623 och i Dorpat år 1630. göta hovrätt inrättades år 1634. 
övriga hovrätter i dagens Sverige lät dock vänta på sig några år. Hovrätten över Skåne och 
Blekinge inrättades år 1820 och Hovrätten för övre Norrland inrättades år 1936. Hovrätten 
för Västra Sverige och Hovrätten för Nedre Norrland inrättades i samband med ikraftträdan-
det av RB år 1948. Se Ds 1992: 38 s. 15, SOU 1994: 99 s. 91 och Bendz, 1934, s. 941 f.
46 Se t.ex. SOU 1964: 27 s. 54–65, SOU 1994: 117 s. 33, Hammarskjöld, 1907, s. 7–13 
och Lavin, 1972, s. 31.
47 SOU 1964: 27 s. 54. Riksrådet började också avgöra dessa olika typer av frågor i olika 
sammansättningar, se SOU 1964: 27 s. 60 och Hammarskjöld, 1907, s. 14.
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organen.48 Så småningom gick utvecklingen mot att tviste- och brottmål 
med anknytning till kronans räkenskaper eller egendom avgjordes av de 
kungliga tjänstemännen och de administrativa kollegierna med motsvaran-
de inskränkningar i de allmänna domstolarnas kompetens.49 Några särskilt 
skarpa kompetensgränser förefaller det dock inte ha varit tal om, och dubbla 
prövningar av samma sak lär ha varit tämligen vanligt förekommande.50

Under arbetet på 1734 års lag uppmärksammade man problemet med den 
oklara kompetensfördelningen. Så småningom kom man fram till att frågan 
skulle regleras i rättegångsbalken, genom en regel som undantog det som 
hörde till, eller skulle kunna hänvisas till, övriga dömande myndigheter från 
de allmänna domstolarnas kompetens.51 Regeln fick sin plats i gRB 10: 26 
och hade följande lydelse.

The mål, som then almänna hushållningen i Riket, Kronones hvarjehanda 
ingälder, så ock the, som någons embete och tienst, högre eller ringare, och fel 
ther i röra, pröfves och dömes af them, som Konungen vård och inseende ther 
öfver betrodt hafver, efter thy, som i särskilta stadgar therom sägs.

gRB 10: 26 var alltså delvis en normgivningsregel, som möjliggjorde för 
kungen att anförtro beslutanderätten i vissa uppräknade frågor till andra 
organ än de allmänna domstolarna.52 Beskrivningen av det område där detta 
skulle vara möjligt kan ha haft någon form av anknytning till den strikta 
uppdelning i den ”allmänna lagen” (civil-, straff- och processrätt) å ena sidan 
och politi- och ekonomiförfattningarna å den andra, som genomfördes i 
1734 års lag.53 De sistnämnda författningarna krävde inte riksdagens med-
verkan, och kunde ändras från tid till annan efter vad statsnyttan ansågs 
kräva. Följaktligen kunde deras tillämpning också anförtros myndigheter 
som tog vederbörlig hänsyn till statsnyttans krav även när författningarna 
skulle omsättas i praktisk handling.

Under den senare delen av 1700-talet drabbades även Sverige av upplys-
ningstidens tankar om en åtskillnad mellan den dömande och den verkstäl-

48 Se härom Jägerskiöld, 1946, s. 35–38 och s. 40 f. De kungliga tjänstemännen ansåg sig 
tidigt ha rätt att besluta i olika frågor där kronans intresse var inblandat, en praxis man 
till en början försökte stävja genom att förbjuda dessa att ” ’kasta sig upp’ som domare”, se 
SOU 1964: 27 s. 59 f. och Hammarskjöld, 1907 s. 9.
49 SOU 1964: 27 s. 59.
50 Jägerskiöld, 1946, s. 39 f. 
51 Se t.ex. SOU 1964: 27 s. 60 och Jägerskiöld, 1947, s. 40.
52 Jfr Jägerskiöld, 1946, s. 41–48, Olivecrona, 1942, s. 3 och Westerberg, 1970, s. 439.
53 Jfr Herlitz, 1943, s. 97 f. och Lavin, 1972, s. 40 f.
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lande makten.54 Det blev plötsligt viktigt att skilja mellan domstolar och 
andra offentliga organ, och att frågor om enskildas rättigheter och skyldig-
heter avgjordes av organ som betecknades som domstolar. ett första steg 
i denna riktning togs genom upprättandet av Konungens Högsta domstol 
1789.55 HD dömde dock i kungens namn, och kungen hade två röster om 
han deltog.56 HD hade till uppgift att pröva vissa närmare angivna ”justitie-
ärenden”, och den samtidigt inrättade rikets allmänna ärendens beredning 
prövade övriga frågor, däribland besvär över beslut av den statliga adminis-
trationen.57

Under slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet pågick diskussioner 
om den lämpliga kompetensfördelningen mellan de allmänna domstolarna  
och de administrativa myndigheterna. Till maktdelningstankarna kom 
under 1800-talet de tyska tankarna på rättsstaten, och det rådde ganska stor 
enighet om att frågor om enskildas rättigheter skulle avgöras i domstolar.58 
Detsamma gällde dock inte de administrativa frågorna, vilka ansågs vara 
något väsensskilt, som inte lämpade sig för domstolsprövning.59 Det gällde 
alltså att sortera upp dessa båda storheter så att domstolarna respektive de 
administrativa myndigheterna var och en fick syssla med sitt rätta område. 
Uppgiften visade sig dock svår. Flera utredningar utmynnade i oenighet och 
många lagförslag förkastades, och man kom slutligen fram till att det inte 
var möjligt att närmare bestämma den rätta naturen hos alla förekommande 
tvistefrågor.60 Under 1800-talet utfärdades dock ett antal författningar som 
överflyttade ett stort antal måltyper från de administrativa myndigheterna 

54 SOU 1964: 27 s. 61 och Hammarskjöld, 1907, s. 20.
55 Här kan anmärkas att t.o.m. riksdagen under den s.k. frihetstiden (1718–1772) hade 
funge rat som en domstol och överprövat kungens eller kollegiernas avgöranden i både 
adminis trativa och judiciella frågor. Detta stoppades genom 1772 års RF. Se t.ex. Blomberg, 
1896, s. 73 och Hammarskjöld, 1907, s. 19–25. 
56 Hammarskjöld, 1907, s. 28.
57 Se t.ex. SOU 1964: 27 s. 61 och Hammarskjöld, 1907, s. 27.
58 Det bör dock noteras att bevekelsegrunderna för att söka efter en uppdelning inte endast 
var principiella. önskemålet att genomföra besparingar genom att effektivisera förvaltningen 
förefaller ha varit minst lika viktigt (se t.ex. Herlitz, 1943, s. 94 och Lavin, 1972, s. 41). Att 
man överhuvudtaget ansåg det nödvändigt att skilja ut ”rättsfrågorna” innan sådana effektivi-
seringar genomfördes kan dock betraktas som ett utslag av en principiell inställning.
59 Jfr avsnitt 2.2.1.
60 Se närmare SOU 1964: 27 s. 61 f., Blomberg, 1890. s. 59–62, Hammarskjöld, 1907, 
s. 21 f., 32–36, 50, 52 f., 56 och s. 60–62, Herlitz, 1943, s. 93 f., Jägerskiöld, 1946, s. 49–54 
och s. 57–59, Lavin, 1972, s. 14, 23, 28, 41–57, och s. 72 f. och Nordquist, 2001, s. 72–79. 
Se även Nordh, 1999, s. 81–85 m. hänv.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   253 09-10-06   08.38.36



254

till domstolarna.61 Dessutom avskaffades en rad olika specialdomstolar, och 
deras uppgifter övertogs i regel av allmän domstol.62

Den närmare innebörden av kompetensfördelningen mellan allmän dom-
stol och förvaltningsmyndighet har alltså varit ganska oklar ända ”från bör-
jan”, dvs. sedan det började uppstå en pluralitet av rättskipningsorgan. Trots 
stora ansträngningar har det inte gått att reglera frågan genom lagstiftning. 
När det var dags att införa en ny rättegångsbalk tycks det också, som framgår 
av nästa avsnitt, som om lagstiftaren hade gett upp denna tanke.

4.3.2 Den obefintliga författningsregleringen
enligt RB 10: 17 första stycket 1. är rätten (dvs. den allmänna domstol som 
enligt forumreglerna i RB 10 kap. annars hade varit behörig) inte på grund 
av vad som stadgas i 10 kap. RB behörig att uppta bl.a. ”tvist, som skall upp-
tagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol”. Frågan om 
den närmare innebörden av denna bestämmelse måste till en början belysas 
genom en redogörelse för bestämmelsens tillkomsthistoria, och dess relation 
till bestämmelsen i gRB 10: 26.

Frågan om en reformation av de allmänna domstolarna och den allmänna 
processen utreddes under nästan hela 1800-talet,63 men avsatte inte andra 
konkreta resultat än att lagmans- och kämnersrätterna avskaffades 1849, 
varefter motsvarigheten till dagens treinstanssystem var infört.64 efter ett 
grundligt utredningsarbete under 1900-talets första decennier65 trädde dock 

61 KF den 17 april 1828, KK den 16 november 1860 och KF den 10 augusti 1877. Se 
härom t.ex. Hammarskjöld, 1907, s. 36–38, 48 och s. 62, Herlitz, 1943, s. 94, Jägerskiöld, 
1946, s. 56 och Lavin, 1972, s. 43–45. 
62 Lavin, 1972, s. 18.
63 Lavin, 1972, s. 18 och s. 47. I samband med dessa utredningar uppmärksammades i viss 
mån problemet med kompetensavgränsningen gentemot de administrativa myndigheterna. 
enligt de förslag till ny RB som lades fram i mitten av 1800-talet skulle allmän domstol ha att 
exklusivt avgöra ”tvister” eller ”tvistemål”. Därmed ansåg man sig ha beskrivit gränsen mellan 
allmänna domstolar och administrativa myndighet. Varje ”civil rättsfråga”, dvs. alla tvistemål, 
skulle höra till allmän domstol, varmed man ansåg sig ha klargjort att olika administrativa 
frågor inte under det ”mindre egentliga namnet av tvister” skulle kunna dras under allmän 
domstols prövning. Se Jägerskiöld, 1946, s. 60 och Lavin, 1972, s. 53.
64 Se t.ex. SOU 1994: 99 s. 91, SOU 1998: 135 s. 17 och Lavin, 1972, s. 15. År 1971 bytte 
härads- och rådhusrätterna namn till tingsrätter (SFS 1969: 244), se t.ex. SOU 1998: 135 
s. 18 f.
65 Till en början överlämnades åt en kommitté, den s.k. processkommissionen, att endast 
utarbeta förslag till huvudgrunderna för en rättegångsreform. Processkommissionen över-
lämnade 1926 Betänkande angående rättegångsväsendets ombildning i tre delar (SOU 
1926: 31–33). Betänkandet innehöll inga förslag till lagtext, utan endast en resonerande 
framställning angående de principer och huvudgrunder på vilka en ny processordning 
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nya RB i kraft den 1 januari 1948. Frågan om gränserna för allmän domstols 
kompetens uppmärksammades dock föga under detta utredningsarbete. Det 
var andra frågor som stod i fokus, framför allt de brister i frågan om förfaran-
det som ansågs besvära det dåvarande rättegångsväsendet och botemedlen 
mot dessa brister, sammanfattade i honnörsorden muntlighet, omedelbarhet 
och koncentration. givetvis hade man redan från början klart för sig att all-
män domstols kompetens inte var oinskränkt,66 men den närmare avgräns-
ningen av denna kompetens ansågs tydligen ligga utanför arbetet med en ny 
RB.

gRB 10: 26 hade ju tidigare, tillsammans med bemyndiganden i särskilda 
administrativa författningar, ansetts reglera kompetensfördelningen mellan 
allmän domstol och administrativ myndighet.67 När nu en ny rättegångsbalk 
skulle införas kunde man ju tycka att det behövdes en motsvarande bestäm-
melse. Några överväganden av det slaget går dock inte att finna i förarbetena. 
I förarbetena till RB 10: 17 första stycket 1. anges endast att forumreglerna 
i 10 kap. RB uppenbarligen inte bör gälla om tvisten är sådan att den skall 
upptagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol.68 Man 
ansåg alltså tydligen att frågan om vilka tvister som var av detta slag inte var 
något som skulle regleras i RB. Men vad innebar det då att gRB 10: 26 upp-
hävdes och inte ersattes av någon motsvarande bestämmelse?

enligt 5 § lagen (1946: 804) om införande av nya rättegångsbalken (RP) 

borde bygga. Betänkandet remissbehandlades och yttrande inhämtades av lagrådet, varefter 
det framlades för riksdagen (prop. 1931: 80). Sedan riksdagen i huvudsak godkänt försla-
get (SäU 1931 nr 1), beslutade regeringen att sakkunniga inom justitiedepartementet skulle 
utarbeta förslag till lagbestämmelser. Redan påföljande år överlämnades dock detta uppdrag 
till en fristående beredning, som tog namnet processlagberedningen (PLB). PLB avlämnade 
år 1938 betänkande med förslag till rättegångsbalk (SOU 1938: 43–44). Betänkandet blev 
föremål för remissbehandling och förelades lagrådet. efter att regeringen avvaktat viss utred-
ning angående ekonomiska konsekvenser, förelades förslaget riksdagen i prop. 1942: 5. Riks-
dagen antog slutligen förslaget (se första SäU 1942 nr 2 och 4). Den RB som på grund härav 
utfärdades saknade dock ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. PLB hade nämligen 
ansett det lämpligt att statsmakterna först fick yttra sig över förslaget till RB innan förslag till 
promulgationslag och alla de följdändringar i andra författningar som skulle bli nödvändiga 
framlades. efter att ha slutfört sitt arbete med sådana avlämnade PLB år 1944 betänkande 
med förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m.m. (SOU 1944: 9–10). Dessa 
förslag godtogs med vissa mindre jämkningar av statsmakterna (prop. 1946: 262, första LU 
1946 nr 36 och 52 och rskr 1946: 409). Se närmare om lagstiftningsarbetet, första SäU 1942 
nr 2 s. 2–12. 
66 Se t.ex. SOU 1926: 31 s. 4 f. och SOU 1926: 33 s. 28 f.
67 Se avsnitt 4.3.1.
68 Se SOU 1938: 44 s. 22 och s. 151. Jfr prop. 1942: 5 s. 182 f och s. 494 och första SäU 
1942 nr 2 s. 105
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skall stadgande i lag eller författning om allmän domstols behörighet att upp-
taga mål, som tidigare handlagts av förvaltningsmyndighet eller av särskild 
domstol, alltjämt gälla. Denna bestämmelse tog alltså, vilket också uttalades 
i förarbetena, bl.a. sikte på de författningar som införts under 1800-talet 
för att överflytta olika måltyper från förvaltningsmyndigheter eller särskilda 
domstolar till allmän domstol.69 I motiveringen till bestämmelsen anförde 
processlagberedningen dock också att nya RB inte rubbade den gränsdrag-
ning mellan domstolsprocess och förvaltningsprocess eller mellan ordinär 
process och specialprocess som kunde anses vara gällande.70 Lagrådet tog 
fasta på vad bestämmelsen innebar enligt sin ordalydelse, och ansåg därför 
att bestämmelsen knappast var behövlig och att den, om den skulle vara kvar, 
borde flyttas och formuleras om så att det tydligt framgick att den endast 
gav fortsatt giltighet åt de ovannämnda författningarna.71 Departements-
chefen gick dock emot lagrådets önskemål, och angav som skäl härför bl.a. 
att bestämmelsen ”såsom redan antytts” var av viss betydelse för frågan om 
nya RB:s tillämpningsområde.72

Varken RB eller dess promulgationslag innehåller alltså några bestäm-
melser om kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltnings-
myndighet.73 Vad man hade att klamra sig fast vid efter RB:s ikraftträdande 
var några svårtolkade uttalanden i anslutning till 5 § RP om att det dittills-
varande rättsläget inte skulle förändras. Doktrinen kom att ta fasta på dessa 
uttalanden, och det kom att råda ganska bred enighet om att de principer 
som legat till grund för gRB 10: 26 även fortsättningsvis skulle vara styrande 
för kompetensfördelningsfrågan.74 Någon lagstiftning i kompetensfördel-
ningsfrågan har inte heller senare kommit till stånd.75 Vad som här kommer 

69 Se avsnitt 4.3.1 vid not 61. Jfr SOU 1944: 10 s. 35 och s. 43.
70 SOU 1944: 10 s. 43. 
71 Se prop. 1946: 262 s. 15.
72 Se prop. 1946: 262 s. 57. Hänvisningen till en tidigare antydning avser möjligen en redo-
görelse för processlagberedningens nyssnämnda uttalande, se prop. 1946: 262 s. 33 f.
73 Jfr Lavin, 1972, s. 38.
74 Se härom även Lavin, 1972, s. 38 f. Se t.ex. SOU 1946: 69 s. 36 (not 4), Herlitz, 1947, 
s. 305 (not 1), Ljungman, 1947, s. 120, Petrén, 1951, s. 43, H. Sundberg, 1955, s. 391–393, 
Sundström, 1952, s. 350, Westerberg, 1957, s. 243, dens., 1970, s. 435 och s. 439 och dens., 
1971, s. 156 och s. 160. Frågan om kungen alltjämt skulle anses ha stöd för att ensam utfärda 
författningar som gav förvaltningsmyndigheter exklusiv kompetens var dock något omstridd, 
se eek, 1955, s. 20 f., Sundström, a. st., H. Sundberg, a. st. och Westerberg, a. st. 
75 Under debatten om det s.k. administrativa rättsskyddet på 1940-, 50- och 60-talen 
diskuterades frågan om en generell domstolskontroll över förvaltningen. Frågan om allmän 
domstols roll i sammanhanget var då aktuell. Riksdagsmajoriteten ställde sig dock negativ 
till generella lösningar och frågan avfördes från dagordningen. Se t.ex. SOU 1946: 69 s. 36, 
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att beskrivas som ”den traditionella uppfattningen” har alltså kommit till i 
anslutning till gRB 10: 26, eller till de principer som denna bestämmelse 
kunde anses ge uttryck för. Även i modern doktrin hänvisar man ibland till 
gRB 10: 26, även om det är mindre vanligt att argumentationen explicit 
anknyter till bestämmelsens innehåll.76 Ingen torde i dag försöka fastställa 
den närmare innebörden i uttryck som ”pröves och dömes” eller ”den all-
männa hushållningen i riket”.77 Om gRB 10: 26 därigenom skall anses full-
ständigt överspelad, blir dock slutsatsen att kompetensfördelningsfrågan helt 
saknar författningsreglering. Som framgår av det ovan sagda gör ju inte RB 
10: 17 första stycket 1. anspråk på att normera frågan, dvs. bestämmelsen 
talar inte om när en tvist är sådan att den skall upptas av ”annan myndighet 
än domstol eller av särskild domstol”.78

4.3.3  Allmän domstol och förvaltningsmyndighet är sidoordnade  
och likställda

en princip som, om man så vill, kan hämta stöd i både RF 1809 och RF 
197479 är att allmän domstol och förvaltningsmyndighet är ”sidoordnade och 
likställda”.80 Principen innebär att allmän domstol inte har rätt att funge ra 
som en överinstans eller ett kontrollorgan i förhållande till förvaltningsmyn-
digheterna. Principen är dock, åtminstone i sin klassiska tappning,81 ganska 
formalistisk till sin karaktär. Den förbjuder inte i sig de allmänna domsto-
larna att pröva samma frågor som någon förvaltningsmyndighet kan pröva, 
utan begränsar bara vilka yrkanden som kan upptas till prövning av allmän 
domstol. Allmän domstol kan inte utan uttryckligt stöd i författning pröva 
ett yrkande om upphävande eller ogiltigförklaring av ett förvaltningsbeslut, 
och inte heller ett yrkande om att en förvaltningsmyndighet eller regeringen 
skall åläggas eller förklaras skyldig att fatta ett visst beslut eller att ett visst 

165 och s. 182 f., SOU 1955: 19 s. 55 f., 63–65, 68, 82–85, 95 f. och s. 99 f., SOU 1964: 27 
s. 53, SOU 1966: 70 s. 247 f. och s. 760 f., Herlitz, 1958, s. 1 f. och s. 15 och Petrén, 1958, 
s. 196–198. Jfr Lavin, 1989, s. 124.
76 Se t.ex. Nergelius, 2000a, s. 25, Warnling-Nerep, 2008a, s. 261 och Wennergren, 2005, 
s. 20 f. Jfr Lavin, 1972, s. 40 f.
77 Se avsnitt 4.3.1 efter not 51.
78 Se även t.ex. Ds 2000: 56 s. 68, Strömberg, 2006, s. 228 f. och Warnling-Nerep, 1995, 
s. 299. Att andra bestämmelser, och särskilt offentligrättsliga sådana, kan ha betydelse kommer 
dock att framgå nedan. 
79 Se bl.a. §§ 17 och 47 i RF 1809, RF 11: 2 och 7 och Strömberg, 2006, s. 226.
80 Denna uppfattning gjorde sig gällande redan under slutet av 1800-talet, se Broomé, 
1882, s. 59. Jfr Hammarskjöld, 1907, s. 118 f. och Lavin, 1972, s. 72 f.
81 Se avsnitt 4.7.2 om vissa begreppsförskjutningar på senare tid. 
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beslut skall förklaras ogiltigt eller sakna rättsverkningar mot käranden.82 
Detta uttrycks ibland så att de allmänna domstolarna inte får ”blanda sig i 
myndigheternas verksamhet”.83 Principen innebär alltså endast ett krav på 
käranden att formulera sitt yrkande så att det inte explicit hänför sig till ett 
existerande eller potentiellt förvaltningsbeslut. Rättsfall där principen direkt 
kommit till användning är också ganska sällsynta.84

4.3.4 Avsiktsdoktrinen

4.3.4.1 Bakgrund
Under 1940-talet uppseglade en livlig – och emellanåt något hätsk – debatt 
om den ”rätta tolkningen” av gRB 10: 26 och gränserna för allmän domstols 
kompetens i förvaltningsfrågor.85 Debatten tog huvudsakligen formen av en 
strid om vem som levererat den rätta beskrivningen av gällande rätt,86 men 
den minimalistiska domskrivningsstil som var förhärskande i HD vid tiden87 
gjorde trots detta, tillsammans med det obefintliga lagstiftningsunderlaget,88 
att utrymmet att färga sina argument med rättpolitiska och ideologiska ställ-
ningstaganden var mycket stort.89

82 Se SOU 1955: 19 s. 47–50, Herlitz, 1943, s. 46, 113 och s. 115, dens., 1947, s. 305, 
Fahlbeck m.fl., 1947, s. 53 f., Jägerskiöld, 1946, s. 65, Lavin, 1972, s. 129 m. hänv. och 
s. 340–344, dens., 1984a, s. 64 f., Ragnemalm, 1973, s. 36 f., dens., 1991, s. 46 f., Strömberg, 
1949, s. 389, dens., 1971, s. 208, dens., 2006, s. 226 f., H. Sundberg., 1955, s. 389, Wester-
berg, 1970, s. 444 f. och dens., 1971, s. 165–167. Till principen kan man också hänföra det 
förhållandet att allmän domstol inte är behörig att meddela sådana tillstånd eller föreläggan-
den som ankommer på förvaltningsmyndighet, se t.ex. Strömberg, 2006, s. 226. 
83 Se t.ex. Lavin, 1984a, s. 64 f.
84 Jfr dock NJA 1966 s. 164, som kan förklaras på olika sätt (jfr Lavin, 1972, s. 182). Jfr 
också NJA 1975 s. 155, där yrkandena återkallats och frågan var vilka konsekvenserna skulle 
bli i rättegångskostnadshänseende (jfr Staedler, 1979, s. 292 f.), NJA 1983 s. 680, där det inte 
är riktigt klart vilken roll principen spelade (jfr Lavin, 1984a, s. 74), NJA 1984 s. 757, där 
yrkandet omformulerades av HD, och NJA 2002 s. 288 där käranden genom sitt andrahands-
yrkande gjorde våld på principen, något som dock inte kommenterades av HD (men väl av 
föredraganden). 
85 Debatten är här återgiven i mycket sammanträngd form, och argumenten görs därför 
knappast rättvisa i alla sina nyanser. Vissa författare har också klumpats ihop med andra på ett 
sätt som de förmodligen inte skulle ha uppskattat.
86 Se t.ex. Herlitz, 1947, s. 311 och s. 316–318, Jägerskiöld, 1946, s. 89 och dens. 1948, 
s. 206 f.
87 Se härom t.ex. Peczenik, 1995, s. 565 f.
88 Se avsnitt 4.3.2.
89 Härom t.ex. Ragnemalm, 1973, s. 31 f. För mer explicita exempel, se Petrén, 1946, 
s. 359, Jägerskiöld, 1948, s. 214 f. och H. Sundberg, 1943, s. 18. Jfr Westerberg, 1946, s. 777, 
Herlitz, 1947, s. 316 och H. Sundberg, 1947, s. 199 och s. 203. De flesta förefaller ha varit 
eniga om att förvaltningsförfarandet vid denna tid, till skillnad från vad som varit fallet tidi-
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Under debatten bröts huvudsakligen två distinkta ståndpunkter mot 
varandra.90 Den ena, som här kan benämnas avsiktsdoktrinen91, ville fästa 
avgörande vikt vid huruvida avsikten med en kompetensbestämmelse var att 
göra en förvaltningsmyndighet exklusivt behörig att avgöra en viss fråga, och 
därmed utesluta allmän domstol. Om denna avsikt befanns vara för handen 
var saken klar, och det krävdes ingen bedömning av förvaltningsförfarandets 
kvaliteter. På detta sätt skulle man kunna skilja mellan en behörighet som 
endast handlade om att lämna partsbesked, eller som det uttrycktes att uttala 
vad ”som från statens sida unnas eller fordras” och en behörighet att göra en 
”allsidig och objektiv rättslig prövning”.92

Den andra ståndpunkten, som här kan benämnas rättssäkerhetsdoktri-
nen, ställde sig avvisande till avsiktsdoktrinen och menade att frågan om 
allmän domstols kompetens måste avgöras med ledning av en bedömning 
av förvaltningsförfarandets kvaliteter. gRB 10: 26 skulle nämligen inte reg-
lera någon kompetensfördelning mellan allmän domstol och administrativa 
myndigheter, utan endast mellan allmänna domstolar och särskilda domstolar, 
vartill man historiskt räknat många av kollegierna och ämbetsverken. Allmän 
domstols kompetens skulle därför bara vara utesluten i de fall de administra-
tiva myndigheterna kunde jämställas med domstolar, eller där det adminis-
trativa beslutsförfarandet var jämförbart med en domstolsprocess.93

gare, lämnade mycket övrigt att önska från rättssäkerhetssynpunkt (jfr t.ex. Herlitz, 1947, 
s. 324 och s. 330 f., dens., 1951, s. 244 och H. Sundberg, 1947, s. 200 f.). Meningarna gick 
dock isär huruvida man – rättpolitiskt eller redan de lege lata – på denna grund ville hävda en 
ökad behörighet för de allmänna domstolarna (Jägerskiöld och H. Sundberg) eller om man i 
stället ville rättspolitiskt plädera för ökade rättssäkerhetsgarantier inom förvaltningsförfaran-
det (Herlitz). Lagstiftaren valde till slut att stärka rättssäkerhetsgarantierna inom förvaltnings-
förfarandet, vilket den politiska majoriteten därefter använde som ett argument mot krav på 
ökad behörighet för de allmänna domstolarna, se härom Westerberg, 1971, s. 171.
90 Se härom även Strömholm, 1962, s. 533–539 m. hänv., som talar om den ”radikala” 
respektive den ”moderata” skolan. I detta sammanhang kan nämnas att Strömberg vid denna 
tid tycks ha gått helt egna vägar, och inte direkt kan placeras in i någondera lägret, se närmare 
Strömberg, 1949, s. 391–394. Jfr dock Strömholm, 1962, s. 535, som hänför Strömberg till 
det ”moderata” lägret. 
91 Beteckningen är hämtad från eek, 1955, s. 28.
92 Se till det anförda Herlitz, 1947, s. 309–321 och dens., 1949, s. 454–456. Se även  Herlitz, 
1943, s. 100–102 och Westerberg, 1946, s. 775 f.
93 Se till det anförda Fahlbeck m.fl., 1947, s. 67, Jägerskiöld, 1946, bl.a. s. 41, 54, 63 f., 
och s. 78–93, dens., 1948, s. 210–213, Ljungman, 1947, s. 122 f., Petrén, 1946, s. 360, H. 
Sundberg, 1943, s. 16–19 och dens., 1947, s. 199–203. Häremot Herlitz, 1943, s. 48 f., 
dens., 1947, s. 310, 316 och s. 321–323, Westerberg, 1946, s. 775 och dens. 1971, s. 155. 
Jägerskiöld och H. Sundberg hade något olika bevekelsegrunder för sina ställningstaganden. 
Medan Jägerskiöld med hjälp av rättshistoriska utläggningar och genomgångar av rättspraxis 
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Även om debatten var livlig, behövde det inte vara så stor praktisk skill-
nad mellan de olika synsätten. I oklara fall ansåg även de som förespråkade 
avsiktsdoktrinen att man kunde behöva bedöma kvaliteterna på förvaltnings-
förfarandet, t.ex. förekommande besvärsmöjligheter, för att få en ledtråd till 
om lagstiftaren hade avsett att utesluta allmän domstol.94

Rättspraxis kom efter hand att i princip ansluta till avsiktsdoktrinen, var-
för denna kunde sägas ha gått ”segrande” ur striden.95 Men detta gjorde 
ju knappast saker och ting enklare, eftersom det nu gällde att ta reda på 
lagstiftarens avsikt med allehanda kompetensstadganden. Detta visade sig 
inte vara särskilt lätt, eftersom lagstiftaren nästintill aldrig gav besked om 
denna sin avsikt.96 Doktrinen fick därför fortsätta spekulera i vilka omstän-
digheter som kunde betraktas som ”indicier” för lagstiftarens avsikt.97 Som 

hävdade en viss tolkning av gRB 10: 26, menade H. Sundberg att bestämmelsen mer eller 
mindre stod i strid med RF 1809, som byggde på maktdelningsläran. Han anbefallde där-
för en mycket restriktiv tolkning av bestämmelsen, och tycks ha varit betydligt mindre be -
nägen än Jägerskiöld att godta ett visst administrativt beslutsförfarande som ett ”prövande 
och dömande”.
94 Se Herlitz, 1943, s. 102 f. och dens., 1947, s. 322. Detta förutsatte dock enligt Herlitz att 
frågan verkligen var oklar. Fanns det andra sätt att få besked om lagstiftarens avsikt återstod 
inget utrymme för bedömning av förvaltningsförfarandets kvaliteter (Herlitz, 1947, s. 313 
och s. 319, se även Kuylenstierna, 1950, s. 27 f.). Det bör anmärkas att Herlitz endast uttalade 
sig om frågor som föll inom tillämpningsområdet för gRB 10: 26.
95 Se NJA 1949 s. 330 och NJA 1950 s. 333, vari tydligheten dock främst återfinns i de sär-
skilda yttrandena, vilka dessutom kan påstås dras åt olika håll (frågan bedömdes också olika) 
och i synnerhet NJA 1952 s. 248, där HD:s majoritet tydligt bekände sig till avsiktsdoktri-
nen. Se eek, 1955, s. 22–24, Lavin, 1972, s. 330, Petrén, 1951, s. 43 f., Strömberg, 1971, 
s. 211, Sundström, 1952, s. 351, Westerberg, 1957, s. 244, dens., 1970, s. 441 f. och dens., 
1971, s. 163. Rättssäkerhetsdoktrinens förespråkare höll dock ut i det längsta, se t.ex. Jäger-
skiöld, 1958, s. 66–68, dens., 1959, s. 158 och s. 172, dens., 1961, s. 516, 518 och s. 522, 
H. Sundberg, 1951, s. 259 f., dens., 1955, s. 389 och s. 392 f. och dens., 1958, s. 383–389. 
en och annan var också framsynt, och ställde frågan om inte vissa internationella åtaganden 
kunde hindra statsmakterna från att tillägga administrativ myndighet exklusiv kompetens, 
eller påverka tolkningen av enskilda kompetensbemyndiganden (se eek, 1955, s. 22 och, med 
explicit hänvisning till eMRK (dock inte art. 6), H. Sundberg, 1958, s. 389–396).
96 Se eek, 1955, s. 27 f., Petrén, 1951, s. 45, Strömberg, 1971, s. 211 och Sundström, 1952, 
s. 353 och s. 356 f. Se även SOU 1946: 69 s. 32 f. och s. 37. Vissa författare efterlyste ett avslu-
tande av den ”pågående gissningstävlingen” om lagstiftarens avsikter genom att lagstiftaren 
helt enkelt gav uttryck för dessa, se Sundström, 1952, s. 356 f. och i samma riktning eek, 
1955, s. 27. Lagstiftaren hörsammade dock inte dessa önskemål, och ofta nog kunde man 
förmoda att lagstiftaren inte ens hade funderat på saken, jfr Lavin, 1972, s. 330 och Ström-
berg, 2006, s. 230.
97 Lavin vände sig i sin avhandling emot dessa spekulationer om lagstiftarens vilja och 
betecknade dem som orealistiska. enligt Lavin var det mer realistiskt att se domstolens upp-
fattning om förvaltningsförfarandet som i sig utslagsgivande. Lavin anbefallde därför en mer 
ändamålsinriktad metod, där det viktigaste var att beakta huruvida olika tänkbara lösningar 
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sådana indicier kunde i och för sig de administrativa rättssäkerhetsgaran-
tierna, inklusive eventuella besvärsmöjligheter och RegR:s kompetens samt 
eventuellt också målens privat- eller offentligrättsliga aspekter fungera.98 
eftersom det ju inte var dessa omständigheter i sig, utan lagstiftarens avsikt, 
som skulle vara det avgörande kriteriet är det kanske förklarligt att man ald-
rig kom fram till någon ”formel” för allmän domstols kompetens, utan fick 
nöja sig med att uttala att olika omständigheter kunde ha en ”viss” eller en 
”stor” betydelse.

4.3.4.2 Avsiktsdoktrinens innebörd
Avsiktsdoktrinen är fortfarande aktuell, och den har kommit till användning 
i flera sentida avgöranden av HD.99 I praxis och doktrin uttrycks den ibland 
på det sättet att allmän domstol är obehörig om det anförtrotts förvaltnings-
myndighet att allsidigt och slutgiltigt pröva en viss fråga.100 Frågan om den 
närmare innebörden i denna lokution fortsätter dock att vara oklar. HD 
har aldrig utvecklat hur man skall resonera, och vilka faktorer man skall ta 
hänsyn till, när man tillämpar avsiktsdoktrinen. Det är vanligare med lako-
niska konstateranden av att det administrativa beslutsfattandet är allsidigt 

kunde antas leda till praktiskt godtagbara resultat, se Lavin, 1972, s. 76 och s. 330. Jfr Ragne-
malm, 1973, s. 40 f. I senare sammanhang har dock även Lavin talat om lagstiftarens avsikter, 
se rättsutlåtandet i NJA 1979 s. 641 och Lavin, 1984a, s. 63.
98 Se eek, 1955, s. 22 f. och s. 26, Petrén, 1951, s. 47, Sundström, 1952, s. 351 f., Ström-
berg, 1971, s. 211 och Westerberg, 1971, s. 163–165. Jfr dock H. Sundberg, 1955, s. 392. 
99 Se t.ex. NJA 1988 s. 552, NJA 1994 s. 657 och NJA 2002 s. 288. Se även NJA 1988 
s. 15, som är ganska speciellt eftersom ”kompetensbestämmelsen” bestod i RF:s regler om 
finansmakten. 
100 Se t.ex. prop. 1997/98: 101 s. 52, SOU 2007: 65 s. 127, NJA 1994 s. 442, NJA 1998 
s. 656 (II), föredraganden i NJA 2008 s. 560. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 337, Fitger, 
2008, s. 10: 38 a, Lindell, 2003, s. 167, Ragnemalm, 1991, s. 47, Strömberg, 1992, s. 234, 
dens., 1999a, s. 2, dens., 2006, s. 229 f., Warnling-Nerep, 1995, s. 300 f. och dens., 2008a, 
s. 261. Se även DV-rapport 2003: 4 s. 73. Jfr ovan vid not 92 om Herlitz’ lokution ”allsidig 
och objektiv rättslig prövning” (vilken skall åsyfta ett slutgiltigt avgörande). I Strömbergs läro-
bok Allmän förvaltningsrätt stod tidigare ”allsidigt och slutgiltigt” som en variant på  Herlitz’ 
uttryckssätt (se t.ex. Strömberg, 1998, s. 228). Från den tjugonde upplagan står det i stället 
”allsidigt, objektivt och slutgiltigt” (se Strömberg, 2000, s. 227 och motsvarande i efterföl-
jande upplagor). Anledningen är förmodligen att Strömberg reagerade mot HD:s avgörande i 
NJA 1998 s. 656 (II), där HD med mycket kortfattad motivering hade ansett allmän domstol 
obehörig att pröva en fråga som det hade anförtrotts åt skattemyndighet och, efter överkla-
gande, åt regeringen att pröva. enligt Strömberg innebar även Herlitz’ uppfattning vissa krav 
på prövningens kvalitet (jfr ovan vid not 98), och Strömberg beklagade om hans kortfattade 
återgivande av Herlitz’ ståndpunkt hade föranlett att man tagit alltför lätt på detta krav, se 
Strömberg, 1999a, s. 2. Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 345 f., Nergelius, 2000a, 
s. 86 f. och Warnling-Nerep, 2008a, s. 268 f.
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och slutgiltigt, eller helt enkelt av att allmän domstol inte är behörig.101 Den 
enda någorlunda säkra slutsats som kan dras av rättspraxis är att det är svårt 
att hitta fall där det administrativa beslutsfattandet inte har betraktats som 
allsidigt och slutgiltig.102 Framför allt i doktrinen brukar det dock pekas på 
vissa faktorer som skall kunna ha betydelse.

en sådan faktor är distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt. Tanken 
att denna distinktion skulle kunna ha något med allmän domstols kompetens 
att göra förefaller ha uppkommit ungefär samtidigt som dikotomin började 
användas.103 I slutet av 1800-talet hävdades i doktrinen att allmän domstol 
i princip inte var behörig att tillämpa den offentliga rätten.104 Redan i bör-
jan av 1900-talet hade man dock gett upp tanken på att kunna bestämma 
allmän domstols kompetens på ett så enkelt sätt. Man ansåg sig dock kunna 
utgå från att allmän domstol var behörig i privaträttsliga frågor, medan saken 
ställde sig mer komplicerad såvitt gällde den offentliga rätten.105

Som ovan utvecklats fungerade gRB 10: 26 som en normgivningsregel, 
som gav kungen rätt att undanta vissa uppräknade måltyper från allmän 
domstols kompetens.106 Dessa måltyper kunde identifieras som offentligrätts-
liga, vilket medförde att doktrinen under 1940- och 50-talen intog stånd-
punkten att förvaltningsmyndigheterna inte kunde göras exklusivt behöriga 
i privaträttsliga frågor.107 Sedan avsiktsdoktrinen avgått med segern började 

101 Se t.ex. NJA 1979 s. 641, NJA 1990 s. 602, NJA 1994 s, 442 och NJA 1998 s. 656 (II). 
För exempel på mer utförliga (men kasuistiska) motiveringar, se NJA 1988 s. 52, NJA 2002 
s. 288 och NJA 2006 s. 410. enligt Strömberg finns det ”en viss risk för att ett påstående att 
en myndighets prövning är allsidig och slutgiltig inte är något annat än ett blankt påstående” 
(Strömberg, 1999a, s. 2 f.). Se även Lavin, 2000/01, s. 96.
102 Jfr t.ex. Westerberg, 1971, s. 168 och Nergelius, 2000a, s. 27. Se dock NJA 2006 s. 410, 
där beslutsfattande inom ramen för en ren tillsynsfunktion inte ansågs innebära ett all sidigt 
och slutgiltigt ställningstagande till aktuella tvistefrågor. Härtill Warnling-Nerep, 2008 a, 
s. 258–261.
103 Jfr Lavin, 1972, s. 74.
104 Se Blomberg, 1896, s. 76–78 och Rabenius, 1874 s. 378–392. Jfr Lavin, 1972, s. 74.
105 Se Kallenberg, 1923, s. 52–57 och Reuterskiöld, 1914, s. 231 f. 
106 Se avsnitt 4.3.1 vid not 52.
107 Se Herlitz, 1943, s. 97 och s. 111, dens., 1947, s. 306 och s. 321, dens., 1949, s. 455, 
Jägerskiöld, 1946, s. 34, Sundström, 1952, s. 354, Westerberg, 1970, s. 436 och dens., 1971, 
s. 155–157. Strängt taget gällde detta argument bara sådana författningar som utfärdats av 
kungen ensam. Det skulle alltså vara möjligt att göra förvaltningsmyndigheter exklusivt be -
höriga i privaträttsliga frågor genom samfällt stiftad lag, se Herlitz, 1947, s. 306, dens., 1949, 
s. 455, Jägerskiöld, 1946, s. 91 f., Westerberg, 1970 s. 434 och dens., 1971, s. 155–160. Jfr 
Herlitz, 1947, s. 315 och Jägerskiöld, 1948, s. 210. Senare förefaller doktrinen dock ha glidit 
bort från denna distinktion och mer generellt ha intagit ståndpunkten att allmän domstol är 
kompetent i alla civilrättsliga frågor, se t.ex. Strömberg, 1971, s. 209. 
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man också, med visst stöd i praxis, diskutera om inte de privat-  respektive 
offentligrättsliga aspekterna på en viss fråga kunde utgöra ett indicium på 
lagstiftarens avsikt med en kompetensbestämmelse.108

I HD:s praxis är det svårt att finna något stöd för uppfattningen att tviste-
frågans offentligrättsliga respektive privaträttsliga karaktär skulle kunna vara 
avgörande för allmän domstols kompetens.109 I äldre praxis tycks målens 
privaträttsliga aspekter ha lett till varierande resultat.110 I modern praxis kan 
underinstanserna och parterna ofta uppfatta frågan som relevant, medan 
HD inte berör den.111 Trots detta verkar doktrinen hålla fast vid att diko-
tomin har betydelse, åtminstone på det sättet att allmän domstol alltid är 
behörig att pröva privaträttsliga frågor, medan saken ställer sig betydligt mer 
komplicerad vad gäller offentligrättsliga sådana.112 Det är möjligt att sådana 
påståenden är riktiga, och att problemet egentligen inte är så stort. Offent-
ligrättsliga frågor betecknas ju i regel som sådana bl.a. på grund av att de 
har underkastats tvingande författningsreglering och att deras avgörande har 
anförtrotts en eller flera förvaltningsmyndigheter. Det omvända gäller i regel 

108 Se eek, 1955, s. 26 och Petrén, 1951, s. 47. I NJA 1949 s. 330 och NJA 1950 s. 333 
tillmätte justitieråden Karlgren och Santesson i sina särskilda yttranden distinktionen mel-
lan offentlig rätt och privaträtt en viss betydelse i den meningen att RegR:s kompetens fick 
olika betydelse beroende på hur det aktuella anspråket kunde karakteriseras. enligt Karlgren 
kunde RegR:s kompetens inte tillmätas någon betydelse för rättsanspråk som trots sin i grund 
och botten offentligrättsliga karaktär brukade bedömas som ur viss synpunkt privaträttsligt 
betonade. Det aktuella anspråket ansågs också ”enligt härskande uppfattning” ha ett i viss 
mån privaträttsligt inslag, varför allmän domstol skulle vara kompetent. enligt Santesson 
skulle RegR:s kompetens vara av särskild vikt, åtminstone när det gällde klart offentligrättsliga 
anspråk vid vilkas bedömande kontraktsrättsliga eller andra privaträttsliga synpunkter inte 
kunde inverka. Angående den skiftande uppfattningen om den privaträttsliga eller offentlig-
rättsliga naturen hos det statliga anställningsförhållandet och den möjligen därav föranledda 
inställningen till allmän domstols kompetens, se Lavin, 1972, s. 181–189 m. hänv.
109 NJA 1994 s. 657 kan förstås på olika sätt, vilket jag återkommer till i avsnitt 4.7.1. I NJA 
1961 s. 145 ansågs allmän domstol obehörig på den grunden att talan var av ”övervägande 
offentligrättslig karaktär”; den springande punkten tycks dock ha varit att den därmed gällde 
tillämpning av utländsk offentlig rätt, något som inte ansågs tillkomma svensk domstol över-
huvudtaget. Jfr Staedler, 1979, s. 288. NJA 1980 s. 718 gällde återbetalning av avgifter för 
läkemedelstillsyn, något som i vart fall HD betecknade som offentligrättsliga avgifter. Allmän 
domstols kompetens ifrågasattes inte (jfr Westerbergs rättsutlåtande). 
110 Se Lavin, 1972, s. 92 m. hänv. (frågor om äganderätt till fastigheter prövades av allmän 
domstol), 96 f. m. hänv. (utarrendering av kyrklig jord prövades av allmän domstol), 92–95 
m. hänv. (mål om åborätt till och skatteköp av statens egendom prövades inte av allmän 
domstol) och s. 103 m. hänv.
111 Se t.ex. NJA 1983 s. 241 (I) och NJA 1988 s. 15.
112 Se t.ex. Strömberg, 2006, s. 228 och Warnling-Nerep, 1995, s. 302. Se även Lavin, 1972, 
s. 331–337 och dens., 1984a, s. 63 f. Jfr Ragnemalm, 1973, s. 36 och s. 38 f.
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för privaträttsliga frågor. I stora drag kan man därför påstå att kompetensför-
delningsproblemet i praktiken bara uppkommer såvitt gäller offentligrätts-
liga frågor.

en besläktad frågeställning är om vissa offentligrättsliga frågor till sin 
”natur” kan anses vara sådana att de inte bör bli föremål för domstolspröv-
ning. ett ofta förekommande ställningstagande är att frågor om rätt till olika 
former av statliga bidrag eller ersättningar från det allmänna inte kan prövas  
av allmän domstol, eftersom dessa utgör ”gåvor” från staten, och staten inte av 
domstol kan åläggas att skänka den enskilde en gåva.113 en närliggande tanke, 
som återkommer i diskussioner om kompetensfördelningsproblemet, är att 
allmän domstol inte skulle vara behörig att pröva frågor som överlämnats åt 
förvaltningens fria skön. Tanken går tillbaka på den gamla föreställningen 
om rättskipning och förvaltning (eller administration) som väsensskilda 
företeelser. genom rättskipning avgör man frågor om enskildas rättig heter 
genom en subsumtion av fakta under rättssatser. genom förvaltning avgör 
man lämplighets frågor genom skönsmässiga bedömningar.114 Att även för-
valtningsmyndigheter kan syssla med rättskipning enligt denna definition 
är sedan länge erkänt,115 men åtskillnaden kan ha betydelse för frågan om 
allmän domstol också skall vara behörig. I äldre doktrin gjordes försök att 
ställa upp en huvudprincip av innebörd att allmän domstol skulle vara be -
hörig om det handlade om rättskipning, men däremot inte om det handlade 
om förvaltning.116

I modernare doktrin erkänns i allmänhet att det inte går att dra någon 
gräns mellan rättskipning och förvaltning.117 Tanken på en åtskillnad mellan 
rättsliga frågor och frågor som kommer an på en skönsmässig bedömning 
är dock inte överspelad. Som kommer att framgå i nästa kapitel är denna 
åtskillnad direkt avgörande för förvaltningsdomstolarnas prövning i vissa 
måltyper.118 Tanken på att åtskillnaden skulle kunna ha något att göra med 
allmän domstols kompetens förefaller inte heller vara helt överspelad. gång 
efter annan har man enats om att det inte går att dra någon gräns mellan 
rättsliga frågor och skönsmässiga frågor, liksom man hela tiden har återkom-

113 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 10: 38 a f., Lavin, 1972, s. 345 f., dens., 1984a, s. 65, dens., 
1994/95a, s. 734, J. Lind, 1995/96, s. 235, Strömberg, 1992, s. 235, dens., 2006, s. 231 och 
Warnling-Nerep, 2008a, s. 262. Jfr RH 15: 84.
114 Se t.ex. Kallenberg, 1923, s. 49 f. Jfr Reuterskiöld, 1914, s. 233. 
115 Se t.ex. Blomberg, 1890, s. 63, Rabenius, 1874, s. 354–357 och Thulin, 1890, s. 219.
116 Se Kallenberg, 1923, s. 55 och Thulin, 1931, s. 611. 
117 Jfr t.ex. SOU 1991: 106 del A, s. 45–56, SOU 1994: 99 s. 37–39 och Lavin, 1972, s. 3.
118 Se avsnitt 5.5 och 5.6.
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mit till att åtskillnaden förmodligen har en betydelse för allmän domstols 
kompetens.119

4.3.4.3 Betydelsen av administrativa besvärsmöjligheter
I diskussionerna omkring avsiktsdoktrinen pekade man ofta på en omstän-
dighet som ansågs ha stor betydelse för frågan om lagstiftarens avsikt, näm-
ligen den eventuella förekomsten av administrativa besvärsmöjligheter.120 
Tanken var att det skulle vara egendomligt om lagstiftaren skulle inrätta ett 
administrativt besvärsförfarande, kanske i flera instanser, samtidigt som hela 
detta förfarande ändå inte skulle kunna utmynna i ett bindande avgöran-
de.121 Omvänt kunde avsaknaden av en administrativ besvärsordning vara 
en omständighet som talade för allmän domstols kompetens, även om det 
var KM i statsrådet (regeringen) som utgjorde första och enda instans.122 ett 
visst stöd för denna ståndpunkt kunde hämtas i praxis.123

119 Under debatten på 1940- och 50-talen ville framför allt förespråkarna för ett vidsträckt 
kompetensområde för allmän domstol begränsa detta kompetensområde till vad som 
benämndes ”rättsanspråk”, en term som förefaller ha haft en något oklar innebörd, men ändå 
ha varit starkt knuten till gränsen mellan rätts- och lämplighetsfrågor. Denna ståndpunkt 
ifrågasattes av andra, men de flesta var överens om att allmän domstol inte kunde vara behö-
rig att pröva frågor som administrationen hade att bedöma efter fritt skön. Se närmare eek, 
1955, s. 19 f., Jägerskiöld, 1946, s. 64–75, dens., 1948, s. 205–209, dens., 1955, bl.a. s. 260 
och s. 272–274, dens., 1959, s. 158, dens., 1961, s. 515, Ljungman, 1947, s. 121–123, Pet-
rén, 1951, s. 41 f., Strömberg, 1949, s. 390, H. Sundberg, 1946, s. 289, dens., 1947, s. 57 f., 
dens., 1955, s. 57 och s. 390 f. och Sundström, 1952, s. 351. Jfr Herlitz, 1943, s. 96–98, 
dens., 1947, s. 311–325, dens., 1949, s. 455 och s. 462, dens., 1958, s. 22–25, Lavin, 1972, 
s. 75, Lundstedt, 1948, s. 55 f., Westerberg, 1946, s. 776, dens., 1957, s. 246 f., dens., 1970, 
s. 444 och dens., 1971, s. 165. Lavin ifrågasatte senare om det överhuvudtaget var möjligt att 
skilja mellan rättsfrågor och lämplighetsfrågor, men ville ändå förklara innebörden av praxis i 
vissa frågor med att dessa fall förutsatte skälighetsprövningar, rörde en ”gåva” från staten eller 
förutsatte viss sakkunskap, se Lavin, 1972, s. 75, 100, 138, 144 f., 344–346 och s. 362 f. Jfr 
Ragnemalm, 1973, s. 35 och s. 37. Det finns dock inga fall där HD uttryckligen har påstått 
att allmän domstol inte är behörig att pröva skönsmässiga frågor, däremot tycks termen rätts-
anspråk leva kvar åtminstone i viss doktrin och hos vissa föredragande i HD, se t.ex. NJA 
1988 s. 15, NJA 1994 s. 657 och Riberdahl, 1993, s. 674.
120 Se t.ex. Herlitz, 1943, s. 102 f., dens., 1947, s. 322 och Westerberg, 1970, s. 442 f. 
m. hänv.
121 Se Herlitz, 1947, s, 322.
122 Se t.ex. Lavin, 1984a, s. 64 och s. 66 och Strömberg, 1992, s. 234. enligt Lavin skulle 
förfarandet i första instans till och med i princip vara ointressant för frågan om allmän dom-
stols kompetens. Först sedan beslutet överklagats kunde anspråket nämligen, enligt Lavin, 
bli föremål för sådan domstolsliknande behandling som kunde tänkas vara avsedd att ersätta 
allmän domstols prövning, se Lavin, 1972, s. 360. Jfr Ragnemalm, 1973, s. 41.
123 Se NJA 1949 s. 537 och Lavin, 1972, s. 173 m. hänv. och s. 263 m. hänv. 
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Om förvaltningsdomstolar ingick i den administrativa besvärskedjan 
kunde detta eventuellt med större styrka tala för att allmän domstol skulle 
vara obehörig, men det var inte heller i det fallet fråga om någon absolut 
regel. Det rådde under lång tid inte ens enighet om vilka organ som rätte-
ligen borde benämnas förvaltningsdomstolar, och som kommer att framgå 
i nästa kapitel har förvaltningsdomstolarnas kompetens i stor utsträckning 
bestämts med ledning av pragmatiska överväganden, varvid önskemålet att 
avlasta regeringen haft stor betydelse.124 Under 1940- och 50-talen betrak-
tades RegR och Kammarrätten i doktrinen med ganska stor skepsis, och det 
förhållandet att RegR var behörig ansågs också ha en marginell betydelse för 
frågan om allmän domstols kompetens.125 I praxis från denna tid tillmättes 
RegR:s kompetens en varierande betydelse som indicium för lagstiftarens 
vilja, och denna tråd togs förstås upp av doktrinen.126 Det finns uttryck för 
denna relativistiska inställning till förvaltningsdomstolarnas betydelse även i 
nyare praxis och doktrin.127 Denna inställning är dock föremål för en av de 
starkaste av de nedan redovisade utmaningarna.128

124 Se avsnitt 5.4.1.
125 Se Jägerskiöld, 1946, s. 61, Petrén, 1951, s. 46, H. Sundberg, 1946, s. 292, dens., 1958, 
s. 386–389 och Sundström, 1952, s. 355. Jfr Fahlbeck m.fl., 1947, s. 67 och Herlitz, 1951, 
s. 242. Jfr dock Westerberg, 1957, s. 245 f. (särskilt not 15).
126 Se NJA 1949 s. 330 och NJA 1950 s. 333. 1972 ställde Lavin upp en allmän regel av 
innebörd att om ett bestämt administrativt förfarande fanns föreskrivet och förvaltnings-
domstol utgjorde slutinstans i den administrativa besvärskedjan, allmän domstol vanligtvis 
var obehörig. De rättsfall där parallell behörighet mellan RegR och allmän domstol uppstått 
förklarade han med att där inget ”bestämt” administrativt förfarande varit föreskrivet, se till 
det anförda Lavin, 1972, s. 96 f. m. hänv., 150 f. m. hänv., 190 f. m. hänv., 196 m. hänv., 215 
m. hänv., 244 f. m. hänv., 251 f. m. hänv., 361 f. och s. 366. Det är dock ganska oklart vad 
Lavin menade med ett ”bestämt” förfarande, jfr Ragnemalm, 1973, s. 40.
127 Se t.ex. Strömberg, 2006, s. 230 och Wennergren, 2005, s. 21–23. Jfr NJA 1984 s. 19 
(där dock den materiella prövningsramen inskränktes). Jfr dock Strömberg, 1999a, s. 3. 
128 Se avsnitt 4.8. Det bör dock understrykas att förvaltningsdomstolarnas behörighet bara 
har betraktats som relevant i de fall rättsmedlet bestått i förvaltningsbesvär. Om rättsmedlet 
bestått i kommunalbesvär har detta i regel inte ansetts ha någon betydelse alls för allmän 
domstols kompetens. Se t.ex. Herlitz, 1943, s. 103 f., dens., 1949, s. 456, Lavin, 1972, s. 173, 
175 m. hänv. och s. 363, dens. 1984a, s. 66, dens., 1989/90, s. 84 och Warnling-Nerep, 1995, 
s. 303. Jfr Strömberg, 2006, s. 230. Jfr dock i viss mån i annan riktning Sundström, 1952, 
s. 351 och Westerberg, 1971, s. 156 (jfr s. 161). Jfr NJA 1994 s. 442, särskilt JustR Muncks 
skiljaktiga mening och JustR Nilssons särskilda yttrande. I HD:s mål ö 1261-08 (beslut om 
prövningstillstånd 2008-10-27) yrkar käranden förbud för Stockholms kommun och ett av 
kommunen ägt bolag att till ett annat bolag överföra vissa medel som påstås utgöra otillåtna 
stöd enligt eg-rätten (se härom avsnitt 2.5.7). en av svarandenas invändningar mot att en 
sådan talan skall vara tillåten består i påstående att det ankommer på förvaltningsdomstol att 
pröva lagligheten av fattade beslut enligt kommunallagen. 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   266 09-10-06   08.38.37



267

4.3.4.4 Betydelsen av de administrativa beslutens verkställbarhet
Om en förvaltningsmyndighets beslut kan verkställas med hjälp av exeku-
tiva myndigheter, har detta ofta framhållits som en viktig faktor som talar 
mot allmän domstols kompetens. Detta är ju ganska naturligt, dels eftersom 
lagstiftaren väl oftast får anses ha avsett att myndighetsbeslutet skall vara 
sista ordet om det är direkt verkställbart, dels eftersom ett avgörande av en 
allmän domstol i samma fråga inte påverkar myndighetsbeslutets giltighet 
och myndigheten alltså kan välja att genomdriva beslutet med tvång även 
om en allmän domstol gett uttryck för en annan uppfattning i sakfrågan.129 
Trots dessa synpunkter har frågan om förvaltningsbeslutens verkställbarhet 
inte alltid tillmätts en avgörande betydelse i äldre praxis.130 Frågan tycks inte 
ha varit aktuell i några sentida avgöranden.131

4.3.5 Något om begreppen partsbesked och myndighetsutövning
Avsiktsdoktrinen går ut på att skilja mellan de fall där lagstiftaren avsett att 
ge myndigheten befogenhet att meddela ett slutgiltigt avgörande, och de fall 
där myndigheten endast har kompetens att meddela ett s.k. partsbesked.132 
Begreppet partsbesked återkommer ofta i framför allt förarbeten och doktrin, 
och det hänvisas då i första hand till situationer där staten eller kommunerna 
uppträder som privaträttsliga rättssubjekt och därmed är underkastade all-
männa civilrättsliga regler och principer.133 Utöver sådana rent privaträttsliga 
besked skall det dock finnas ett utrymme för partsbesked i andra liknande 

129 Jfr t.ex. SOU 1946: 69 s. 37 och s. 168 och Lavin, 1972, s. 242, 260 f. m. hänv. och 
s. 280 f. Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s, 354, Lavin, 1984a, s. 65 f., Strömberg, 
2006, s. 230 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 278.
130 Jfr NJA 1950 s. 333 (särskilt JustR Santessons särskilda yttrande) och SvJT 1958 ref. s. 74, 
varom kritiskt Lavin, 1972, s. 260 f.
131 Jfr (i ena riktningen) RÅ 80 1: 7 och (i andra riktningen) RH 1986: 46. Se Lavin, 
1990/91, s. 487 f., som uttrycker förvåning över att man ifrågasatt den förnuftiga principen. 
Lavin betraktar dock fall där allmän domstol är exekutionstitelbehörig (se avsnitt 4.4) som en 
bekräftelse på att principen numera iakttas av HD (Lavin, 1990/91, s. 488 m. hänv.). Som 
kommer att utvecklas i avsnitt 4.4, måste exekutionstitelbehörigheten enligt min uppfattning 
betraktas som något som ligger vid sidan av diskussionen om myndigheternas kompetens är 
exklusiv eller inte, vilket inte minst visas av det angreppssätt HD valt i de av Lavin kritiserade 
avgörandena NJA 1990 s. 602 och NJA 1994 s. 442 (se Lavin, 1990/91, passim och dens., 
1994/95b, passim; se närmare avsnitt 7.4.4.3).
132 Se avsnitt 4.3.4.1 vid not 92. 
133 Se t.ex. prop. 1985/86: 80 s. 48, prop. 1987/88: 69 s. 35, prop. 2005/06: 56 s. 13, Ds 
1997: 29 s. 104 f., Ds 2000: 1 s. 45 f., Ds 2005: 9 s. 42 f. och SOU 2007: 65 s. 125. Det är dock 
påfallande att HD inte tycks vara särskilt förtjust i begreppet, som däremot inte alltför sällan 
används av RegR, se t.ex. RÅ 1990 not 411, RÅ 2001 not 96, RÅ 2003 not 7 och avsnitt 
7.3.2.3, not 121. 
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frågor, men det är svårt att hitta några exempel på sådana partsbesked.134 
Detta kanske inte är så märkligt, eftersom det är allmän domstol som genom 
sin behörighetsprövning bestämmer vilka beslut som utgör partsbesked och 
vilka som inte gör det.135 eftersom det inte finns någon praxis där det när-
mare utvecklas vilka faktorer som man skall ta hänsyn till när man skiljer 
mellan bindande avgöranden och partsbesked, är det klart att innebörden i 
begreppet fortsätter att vara ganska osäker.

Innebörden i begreppet myndighetsutövning har utvecklats något i kapitel 
2.136 Som där sagts är det kännetecknande för myndighetsutövningen att den 
enskilde intar en beroendeställning gentemot myndigheten, och att myndig-
heten ensidigt beslutar om t.ex. ingripanden eller förmåner. ett beslut som 
innebär myndighetsutövning kan alltså inte vara ett partsbesked, eftersom 
ett partsbesked inte innebär offentlig maktutövning.137 Saken är alltså klar: 

134 Jfr t.ex. DsJu 1982: 14 s. 39 f. och DsJu 1985: 6 s. 386. ett vanligt exempel, som möj-
ligen kan hänföras till de ”liknande” frågorna, är att myndigheten kräver betalning för en 
fordran som inte kan utsökas utan föregående dom, se t.ex. prop. 1985/86: 80 s. 48 och prop. 
2005/06: 13 s. 13. Jfr avsnitt 4.4 om exekutionstitelbehörighet. I Ds 1997: 29 definieras parts-
besked på ett ställe (s. 104 f.) som ”ståndpunkter som myndigheter intar när de företräder 
det allmänna som part i civilrättsliga förhållanden” och på ett annat ställe (s. 114) uttalas 
att det kan vara svårt att avgöra om en myndighetsbeslut är att se som ett slutgiltigt av -
görande eller om det handlar om ett partsbesked, och att rättsförhållandets karaktär därvid 
i allmänhet ansetts sakna betydelse. Tvister om kommunala avgifter och liknande hänfördes 
ju tidigare i stor utsträckning till privaträtten (se avsnitt 2.5.9), och kommunens beslut i 
sådana frågor var alltså att betrakta som partsbesked, se t.ex. Herlitz, 1943, s. 103 f., dens., 
1949, s. 456 och Westerberg, 1971, s. 161. Som kommer att utvecklas något i avsnitt 4.5 har 
utrymmet för sådana resonemang minskat i takt med att den kommunala verksamheten blivit 
mer genomreglerad. Allmän domstols kompetens i dessa frågor kan numera förklaras med 
beslutens bristande exigibilitet, se avsnitt 4.4 och 4.5. Det har ibland framkommit önskemål 
om att skapa större konsekvens genom att undanta partsbeskeden från det administrativa 
rättsskyddssystemet eftersom allmän domstol ändå kan erbjuda rättsskydd. Denna strävan 
har dock frustrerats av att det inte ansetts möjligt att säkert identifiera vilka beslut som utgör 
partsbesked, se t.ex. DsJu 1982: 14 s. 64 f., SOU 1983: 73 s. 123, prop. 1983/84: 120 s. 30 och 
prop. 1985/86: 80 s. 50–52.
135 Ur ett offentligrättsligt perspektiv är det naturligt att definiera begreppet partsbesked 
som myndighetsbeslut i sådana frågor som i sista hand kan avgöras av allmän domstol, se t.ex. 
prop. 1985/86: 80 s. 51, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 249, Marcusson, 1993, s. 59 och 
Ragnemalm, 1970, s. 411. 
136 Se avsnitt 2.2.3. 
137 Se även prop. 1987/88: 69 s. 35, RÅ 2005 ref. 22, Hellners/Malmqvist, 2007, s. 259–262 
m. hänv. och s. 270 f., Strömberg, 1991 s. 292 och dens., 1991/92, s. 294. Jfr dock J. Lind, 
1993/94, s. 598 och särskilt Hellners/Malmqvist, 2007, s. 26, där Försäkringskassans beslut 
om återbetalning, med hänvisning till att kassan har möjlighet att ensidigt reglera fordringen 
genom kvittning, förklaras utgöra ”myndighetsutövning, trots att beslutet kan karakteriseras 
som ett partsbesked”. 
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om ett beslut innebär myndighetsutövning är det inte ett partsbesked, och 
vice versa.138

I NJA 1983 s. 680 ansåg HD att allmän domstol var obehörig att pröva en 
tvist om plats i kommunal barnomsorg, och hänvisade härvid till att avgö-
randet av en sådan fråga innebar ”offentlig förvaltning med karaktär av 
myndighetsutövning”.139 Tyvärr förklarade HD, utöver en hänvisning till 
att den kommunala barnomsorgen ytterst reglerades i socialtjänstlagen och 
kommunallagen och att kommunala organ hade att besluta om närmare rikt-
linjer för verksamheten, inte varför ett sådant avgörande innebar myndig-
hetsutövning.140

Är då något vunnet med konstaterandet att ett beslut som innebär myndig-
hetsutövning inte är ett partsbesked och vice versa? Innebörden av begreppet 
myndighetsutövning är ju inte heller särskilt entydig, och det är tveksamt om 
begreppet medför några säkrare hållpunkter för frågan om vilka beslut som 
utgör det allmännas partsbesked. Det har t.o.m. förekommit att begreppet  
myndighetsutövning knutits till frågan om allmän domstols kompetens på 
det sättet att vissa beslut inte ansetts utgöra myndighetsutövning med hän-
visning just till att ett bindande avgörande endast kan åstadkommas med 
talan inför allmän domstol och vice versa.141 Att påstå att ett beslut utgör 
myndighetsutövning är alltså, såvitt här är av intresse, bara ett annat sätt att 
uttrycka att beslutet inte är ett partsbesked, vilket bara är ett annat sätt att 

138 Ibland räknar man dock med en inte närmare definierad tredje beslutstyp, se t.ex. DsJu 
1982: 14 s. 64 f. och SOU 1983: 73 s. 125. Tanken att bakvägen undanta partsbeskeden från 
överklagbarhet genom att föreskriva att endast beslut som innebär myndighetsutövning får 
överklagas har uppkommit (SOU 1983: 73 s. 123), men har förkastats på grund av att samma 
svårigheter möter när man försöker ringa in vilka beslut som innebär myndighetsutövning (se 
t.ex. DsJu 1985: 6 s. 376, 384 och s. 386). Att föreskriva att bara beslut som innebär myndig-
hetsutövning får överklagas är dessutom med det ovan förda resonemanget detsamma som att 
föreskriva att bara beslut som inte innebär partsbesked får överklagas, vilket kan bädda för 
kompetenskonflikter om allmän domstol respektive besvärsmyndigheter eller förvaltnings-
domstolar gör olika tolkningar av begreppen, jfr DsJu 1985: 6 s. 387 (Juridiska fakultets-
nämndens i Lund remissyttrande).
139 Lavin ansåg att begreppet myndighetsutövning som kriterium för allmän domstols obe-
hörighet var något helt nytt (Lavin, 1984a, s. 73, se även Lavin, 1991, s. 301). 
140 Jfr Wennergren, 2005, s. 25. Lavin hänvisade senare till att en begäran om omedelbar 
plats i eller förtur till förskola eller fritidshem skulle handläggas som ett ärende om bistånd 
enligt 6 § socialtjänstlagen (1980: 620) och att socialnämndens beslut kunde överklagas 
genom besvär hos länsrätt (Lavin, 1984a, s. 71). Av referatet att döma verkade tvisten dock 
inte handla om någon omedelbar plats eller förtur. Angående tillämplig besvärsform vid den 
aktuella tidpunkten, se RÅ 1984 2: 29. 
141 Se t.ex. prop. 1986/87: 100, bil. 10, s. 501 och Marcusson (som är skeptisk till detta), 
1989, s. 184 f. m. hänv. 
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uttrycka att allmän domstol inte är behörig. Man har åstadkommit en viss 
variation i sättet att beskriva att allmän domstol är obehörig, men däremot 
inte någon vägledning för bestämmandet av i vilka fall denna situation före-
ligger.

4.3.6  Något om allmän domstols kompetens i frågor som faller utanför 
förvaltningsmyndigheternas kompetens

Om ett kompetensstadgande anses ge en förvaltningsmyndighet en exklusiv 
behörighet att avgöra vissa frågor, är allmän domstol inte behörig att pröva 
en tvist som avser samma frågor. Frågan hur man skall hantera den situa-
tionen att tvisten visserligen har beröringspunkter med sådana frågor, men 
även innefattar andra frågor som faller utanför förvaltningsmyndighetens 
kompetensområde skall undersökas längre fram i avhandlingen.142 Här skall 
bara nämnas att det finns ett ganska starkt stöd i praxis och doktrin för 
ståndpunkten att allmän domstol är behörig att pröva alla frågor som faller 
utanför förvaltningsmyndigheternas kompetens,143 oavsett hur starkt sam-
band som föreligger med de frågor som förvaltningsmyndigheterna avgör 
och oavsett om de angränsande eller anslutande frågorna kan karakteriseras 
som privat- eller offentligrättsliga.144

I NJA 1922 s. 190 ansågs allmän domstol behörig när tvisten inte gällde rätten 
till en viss ersättning från det allmänna, utan frågan om vem (markägare eller 
avverkningsrättsinnehavare) som hade rätt att uppbära denna ersättning.145 

142 Se kapitel 7, särskilt avsnitt 7.3.1.
143 Ofta kan ju fråga uppkomma om tolkningen av de förvaltningsrättsliga kompetensbestäm-
melserna, och det finns inga garantier för att förvaltningsmyndigheterna och allmän domstol 
kommer att besvara den frågan på samma sätt. exempel på att olika tolkningar har lett till 
parallell behörighet ges i Lavin, 1972, s. 146 f., 149 och s. 159 f. m. hänv. Se även Lavin, 
1972, s. 328 f. Jfr NJA 1990 s. 602 och NJA 1994 s. 442, där HD:s tolkning av Prisregle-
ringsnämndens behörighet inte tycks ha helt harmonierat med den tolkning som kommit till 
uttryck i nämndens egen praxis. Som exempel på att allmän domstol ansett sig obehörig med 
stöd av en egen extensiv tolkning av de administrativa kompetensbestämmelserna kan näm-
nas NJA 1914 s. 224, NJA 1954 s. 197 (se angående det sistnämnda av  görandet Lavin, 1972, 
s. 147), NJA 1975 s. 1 (jfr RH 1986: 47) och NJA 1994 s. 372. Se även Lavin, 1972, s. 246 f. 
m. hänv. NJA 1983 s. 546 kan eventuellt betraktas som ett exempel på att allmän domstol 
ansett sig behörig genom en ganska restriktiv tolkning av administrativa kompetensbestäm-
melser. Se även Lavin, 1972, s. 221 m. hänv.
144 Se t.ex. Herlitz, 1943, s. 98, dens., 1949, s. 453 och s. 459, Lavin, 1972, s. 218, 344, 347 
och s. 365, dens., 1984a, s. 65, Petrén, 1951, s. 44, Strömberg, 1971, s. 206 och s. 208–210, 
Sundström, 1952, s. 349 och Westerberg, 1971, s. 159 f. Några exempel ur äldre praxis läm-
nas i huvudtexten. Angående äldre praxis i övrigt, se Lavin, 1972, s. 92, 148, 153, 155, 157, 
161, 164 f., 170 f., 177, 197, 216, 218, 229 f. och s. 287 m. hänv.
145 Se även Lavin, 1972, s. 216.
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Av NJA 1927 s. 128 och NJA 1933 s. 687 framgår att den administrativa 
ordning (anmärkningsmål) som var föreskriven för utkrävande av s.k. redo-
göraransvar (det strikta ersättningsansvar som uppkom för vissa tjänstemän 
som verkställde felaktiga utbetalningar) inte hindrade att något eller några 
anspråk i den kedja av regressanspråk som kunde uppkomma med anled-
ning av att redogöraransvar hade infriats prövades i allmän domstol, inte ens 
om tvistefrågorna (och ibland parterna) i praktiken blev exakt desamma som 
i anmärkningsmålet.146 I NJA 1936 s. 265 (I och II), ansågs den exklusiva 
ordning som var föreskriven för prövning av prästers löner inte hindra att 
allmän domstol prövade tvister om vem som hade rätt att uppbära avkast-
ning från viss egendom, och även i viss omfattning pröva frågor om kvittning 
mot särskilda lönetillägg. Att även RegR hyste uppfattningen att frågor som 
föll utanför den offentligrättsliga författningsregleringen skulle avgöras av all-
män domstol framgår bl.a. av RÅ 1950 S 139, RÅ 1967 S 29 och RÅ 1962 
ref. 48.

I NJA 1990 s. 602 och NJA 1994 s. 442 uppkom frågan i vilken mån den 
omständigheten att den s.k. Prisregleringsnämnden för elektrisk ström hade 
att pröva frågor om skäligheten av elavgifter skulle medföra att allmän domstol 
saknade kompetens att pröva tvister om återbetalning av sådana avgifter.147 
HD uttalade i båda fallen att allmän domstols behörighet var beroende av 
om tvistefrågan föll inom eller utanför det område där Prisregleringsnämnden 
fått beslutanderätt. I NJA 1990 s. 602 ansågs tvistefrågan falla utanför detta 
område, eftersom kärandens talan i huvudsak grundades på att avgifterna 
pålagts felaktigt och att återbetalning inte kunde vägras enbart därför att viss 
tid förflutit. I det andra avgörandet ansågs tvistefrågan falla inom nämndens 
exklusiva beslutsområde, eftersom kärandens talan grundades på att avgifts-
uttaget varit felaktigt med hänsyn till kravet på god redovisningssed och den 
kommunala självkostnadsprincipen.148

146 Se även Lavin, 1972, s. 284–287.
147 Den administrativa prövningen av tvister om elavgifter har sedermera i stor utsträckning 
övergetts till förmån för en mer renodlad tillsynsfunktion, vilket har medfört att allmän dom-
stols kompetens har utvidgats, se NJA 2006 s. 410. 
148 Se även avsnitt 7.2.2.5. 
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4.4 Den första utmaningen: exekutionstitelbehörighet
Av HD:s praxis framgår att förvaltningsmyndigheter, vars avgöranden inte är 
exigibla,149 har möjlighet att föra talan vid allmän domstol för att den vägen 
skaffa sig en exekutionstitel mot enskilda som inte frivilligt betalar någon 
avgift eller återbetalar någon utgiven förmån.150

Åtminstone sedan slutet av 1800-talet har myndigheterna i rättspraxis till-
erkänts rätt att föra talan i allmän domstol för att framkalla ett verkställbart 
avgörande mot den som inte frivilligt efterkommit ett föreläggande om att 
t.ex. vidta åtgärder med fastigheter eller fullgöra skyldighet att underhålla 
vägar eller allmänna byggnader.151 Som tidigare nämnts, rekommenderades 
det tidigt i doktrinen att myndighetsbeslutens exigibilitet i regel skulle ha en 
avgörande betydelse för allmän domstols kompetens.152 I NJA 1984 s. 648, 
där en kommun förde talan om återbetalning av felaktigt utgivna bostadsbi-
drag och där ingen ifrågasatte allmän domstols behörighet, uttalade HD att 
prövningen i sista hand måste anses ankomma på allmän domstol i tviste-
mål.153 I NJA 1988 s. 552 förde den enskilde en negativ fastställelsetalan 
angående den betalningsskyldighet som ålagts honom i vissa icke exigibla 
beslut om återkrav av statliga räntebidrag. HD ansåg att allmän domstol var 
behörig att pröva en sådan talan,154 och uttalade som ett skäl för den bedöm-
ningen, med hänvisning till NJA 1984 s. 648, att allmän domstol på grund 
av att återkravsbeslut inte var exigibla var behörig att till prövning uppta en av 
länsbostadsnämnden väckt fullgörelsetalan rörande återbetalningsskyldighet 
av lån och räntebidrag. HD har härefter i flera avgöranden uttalat att allmän 
domstol är behörig att pröva en myndighets talan om återbetalning av stat-

149 enligt UB 3: 1 1 st. 6. kan förvaltningsmyndigheters beslut ligga till grund för exekutiva 
åtgärder enligt UB endast om de ”enligt särskild föreskrift” får verkställas. Sådana föreskrifter 
finns t.ex. i 20 kap. 4 § skattebetalningslagen (1997: 483) och 4 kap. 27 § studiestödslagen 
(1999: 1395). Före UB:s tillkomst var frågan om förvaltningsbesluts exigibilitet mer lös i kon-
turerna, och sådan exigibilitet kunde följa av praxis eller vara förutsatt av lagstiftaren (se härom 
NJA 1983 s. 362 m. hänv.). enligt 13 § lagen (1981: 775) om införande av utsökningsbalken 
får sådana beslut fortfarande verkställas om de har meddelats enligt en bestämmelse som har 
tillkommit före UB:s ikraftträdande. Utrymmet för tillämpning av den bestämmelsen torde i 
dag vara litet (jfr NJA 1983 s. 362 angående visst beslut av försäkringskassa).
150 Frågan om vad de allmänna domstolarna har att pröva i sådana fall behandlas i avsnitt 
7.4.4.3. 
151 Se närmare Lavin, 1972, s. 119 f., 179 f., 226, 231 m. hänv., 357 f. och s. 408–410. 
152 Se avsnitt 4.3.4.4. Se Lavin, 1972, bl.a. s. 279 f. och s. 355 f. Se även Lavin, 1990/91, 
s. 487 f. och de uttalanden som gjordes av hovrätten och HD:s föredragande i NJA 1983 
s. 362.
153 Jfr avsnitt 4.5 om förhållandet mellan kommunala anspråk och exekutionstitelbehörig-
heten. 
154 Se härom strax nedan. 
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liga bidrag eller ersättningar när myndighetens beslut om återbetalning inte 
är verkställbara.155 Det finns också flera exempel på att allmän domstol har 
prövat tvister om offentligrättsliga avgifter, när myndigheternas avgiftsbeslut 
inte har varit verkställbara.156

HD har också slagit fast att allmän domstol kan pröva en talan från enskild 
som endast går ut på att staten skall förpliktas utbetala ett stöd som redan 
har beviljats i ett förvaltningsbeslut (NJA 1982 s. 502).157 Trots att det anför-
trotts förvaltningsmyndighet att allsidigt och slutgiltigt avgöra vissa tvister 
mellan enskilda har allmän domstol vidare ansetts behörig att pröva samma 
tvist, när myndighetens avgörande inte varit exigibelt (NJA 1990 s. 602 och 
NJA 1994 s. 442). Det är alltså fråga om en av praktiska hänsyn betingad 
princip, som här skall betecknas allmän domstols exekutionstitelbehörighet. 
Den som inte har några andra möjligheter att få en giltig fordran fastslagen 
i en exekutionstitel tillåts åstadkomma detta genom talan i allmän domstol. 
en myndighet kan mycket väl ha anförtrotts att allsidigt och slutgiltigt pröva 
samma fråga; allmän domstol är ändå behörig om myndighetens beslut inte 
är exigibelt. exekutionstitelbehörighetens rationalitet ligger alltså vid sidan 
av de värderingar och den begreppsbildning som ligger till grund för den 
traditionella uppfattningen om kompetensfördelning mellan allmän dom-
stol och förvaltning.158

Det är dock mycket vanligt att exekutionstitelbehörigheten pressas in i den 
tidigare nämnda begreppsbildningen, och att myndigheternas beslut i sådana 
fall därför betecknas som partsbesked.159 HD har däremot aldrig kallat myn-
digheternas beslut för partsbesked (i NJA 1991 s. 363 uttalades att myndig-

155 Se NJA 1996 s. 202, NJA 2001 s. 22, NJA 2002 s. 288 och NJA 2008 s. 560.
156 Se NJA 1984 s. 886, NJA 1987 s. 916 och RH 22: 83, samtliga angående TV-avgift. 
Beslut om sådan avgift fattades tidigare av Televerket, vars beslut inte var verkställbara enligt 
UB. Jfr numera 17 och 21 §§ lagen (1989: 41) om finansiering av radio och TV i allmän-
hetens tjänst. Se även uttalandet om kommunala barnomsorgsavgifter i NJA 1998 s. 656 (I), 
varom mera i avsnitt 4.5.
157 HD hänvisade till Lavin, 1972, s. 359 f., där Lavin hänvisade till HD i NJA 1944 s. 90 
(II). Se även NJA 2000 s. 727, NJA 2002 s. 288, Lavin, 1984a, s. 66 och s. 74 f. och dens., 
1986, s. 205 f.
158 Angående skälen för principen, se särskilt NJA 2002 s. 288. Se även T. Andersson, 2001a, 
s. 864 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 278–281 m. hänv.
159 Se t.ex. prop. 1985/86: 80 s. 48, prop. 2005/06: 56 s. 13, Ds 2005: 9 s. 43, Hellners/
Malmqvist, 2007, s. 26, Lavin, 1972, s. 353–360, dens., 1988a, s. 47 och s. 49, dens., 1991, 
s. 301 f., J. Lind, 1993/94, s. 598, Madell, 2003  a, s. 278, dens., 2006  b, s. 492, föredragan-
den i NJA 1983 s. 362 samt hovrätten och föredraganden i NJA 1988 s. 552. Jfr Bohlin/
Warnling-Nerep, 2007, s. 355, gregow, 1992, s. 3 och Warnling-Nerep, 2008  a, s. 262. Se 
även försäkringsrättens yttrande i NJA 1991 s. 363.
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hetens beslut utgjorde myndighetsutövning), och uttrycker ibland att myn-
digheterna är ”nödgade” att väcka talan vid allmän domstol för att utverka en 
exekutionstitel, se t.ex. NJA 1996 s. 202 och NJA 2001 s. 22. Åtminstone av 
NJA 2002 s. 288 framgår enligt min uppfattning tydligt att det enda skälet 
till exekutionstitelbehörigheten är det praktiska behovet av en exekutionstitel. 
Denna analys utmanas dock i viss mån av att HD också har låtit exekutionsti-
telbehörigheten få vissa konsekvenser genom möjligheter att föra en talan som 
inte syftar till en exekutionstitel (i fortsättningen betecknas dessa konsekven-
ser ”konsekvensbehörighet”). I NJA 1988 s. 552 tillät HD, som sagts ovan, 
den enskilde att föra en negativ fastställelsetalan när allmän domstol skulle ha 
varit exekutionstitelbehörig om myndigheten hade fört en fullgörelsetalan.160 
HD tycks ha betraktat saken så att den enskildes rätt att väcka talan med nöd-
vändighet följde av myndighetens motsvarande rätt (”till följd härav”). Det 
förhåller sig förstås på det sättet att motparten till den som enligt RB:s regler 
är berättigad att väcka en fullgörelsetalan normalt måste ha rätt att väcka en 
negativ fastställelsetalan för egen del. Om man emellertid betraktar saken 
på det sättet att själva tvistefrågan egentligen faller under RB 10: 17 1 st. 1., 
och att allmän domstol således egentligen är obehörig men i vissa fall måste 
göra sig behörig av praktiska skäl, verkar det inte särskilt följdriktigt att tillåta 
en talan som inte syftar till någon exekutionstitel. HD:s ställningstagande 
har dock upprepats i väsentligt senare avgöranden (NJA 2001 s. 22 och NJA 
2002 s. 288), och tycks alltså odiskutabelt utgöra ”gällande rätt”. Då så är fal-
let, uppkommer vissa följdfrågor, som inte tycks ha besvarats i rättspraxis.161 
För det första inställer sig frågan om den enskilde, om hon betalat godvilligt 
eller om myndigheten tillgodosett sin fordran genom kvittning, också har 
möjlighet att väcka en fullgörelsetalan om restitution av pengarna.

I NJA 1998 s. 656 (I) förde den enskilde talan om återbetalning av barn-
omsorgsavgifter som erlagts under en femårsperiod. Som HD konstaterade, 
skulle allmän domstol vara behörig att pröva en talan från kommunen om 
utfående av sådana avgifter eftersom kommunen – med HD:s ord – måste 
”skaffa sig en exekutionstitel”. Detta konstaterande föranledde dock inte 
omedelbart slutsatsen att allmän domstol även skulle vara behörig att pröva 
en sådan restitutionstalan som var i fråga. Uttalandet om kommunens möjlig-
heter att väcka talan i allmän domstol gjordes inom ramen för ett resonemang 
om det, som käranden påstått, kunde anses föreligga ett ömsesidigt förplik-
tande avtal mellan parterna. Först sedan HD kommit fram till att så kunde 
anses vara fallet uttalade HD att allmän domstol var behörig.162 I NJA 2007 

160 Se även Lavin, 1986, s. 205 f.
161 Vissa frågor om kvittning behandlas längre fram i avhandlingen, se avsnitt 7.3.1.2.
162 Se även avsnitt 4.5 och 7.2.2.
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s. 115 hade staten genom Jordbruksverket väckt talan mot en jordbrukare 
om återbetalning av omställningsstöd. Målet vilade ett antal år i tingsrätten 
i avvaktan på ett slutligt avgörande i ett s.k. pilotmål. Sedan det målet hade 
avgjorts betalade jordbrukaren in det återkrävda beloppet till Jordbruksverket. 
Staten ansåg sig emellertid berättigad till dröjsmålsränta, och tillgodogjorde 
sig större delen av denna ränta genom kvittning mot jordbrukarens framtida 
stöd. Staten satte sedan ned sitt yrkande till det återstående räntebeloppet. 
Jordbrukaren yrkade då genstämningsvis att staten skulle förpliktas att till 
honom återbetala den kvittningsvis tillgodogjorda räntan. Detta yrkande 
 prövades i sak i samliga instanser utan att allmän domstols behörighet ifråga-
sattes.

För det andra inställer sig frågan om konsekvensbehörigheten, hur långt 
den nu sträcker sig, kvarstår även för det fall den enskilde har (haft) möjlig-
het att överklaga myndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Det står klart 
att exekutionstitelbehörigheten måste kvarstå helt oavsett sådana överklagan-
demöjligheter.163 Om även konsekvensbehörigheten kvarstår, skulle resul-
tatet bli att den enskilde kan välja mellan de två domstolsslagen.164 I NJA 
1988 s. 552 noterade HD att de aktuella besluten inte kunde överklagas 
till förvaltningsdomstol, men att döma av HD:s formuleringar tycks denna 
omständighet inte ha varit avgörande för frågan om en negativ fastställelse-
talan skulle tillåtas. I NJA 2001 s. 22 hade en kammarrätt med hänvisning 
till bl.a. art. 6 (1) eMRK ansett att den enskilde trots ett besvärsförbud hade 
rätt att överklaga ett beslut om återbetalning av omställningsstöd i förvalt-
ningsdomstol.165 Härefter hade Jordbruksverket väckt talan i allmän domstol. 
HD:s majoritet gav, med hänvisning bl.a. till den enskildes rätt att föra en 
negativ fastställelsetalan i allmän domstol, uttryck för ganska stor tveksamhet 
i frågan om kammarrättens bedömning var riktig.166 enligt majoriteten rörde 
den enskildes överklagande dock ”en fråga av sådan karaktär att en dom av 
förvaltningsdomstol måste respekteras som grund för verkställighet”. Majo-
riteten förde inte något resonemang om huruvida allmän domstol i något 
fall kunde bli obehörig till följd av förvaltningsdomstolarnas behörighet, utan 
avvisade Jordbruksverkets talan på grund av litis pendens.167 Referenten, JustR 
Håstad, som ingick i majoriteten, tillade i särskilt yttrande att om förvalt-
ningsdomstolarna slutligen skulle komma att anse sig behöriga att pröva över-
klaganden av beslut om återbetalning av omställningsstöd, måste det anses 
mindre lämpligt att allmän domstol överhuvudtaget är behörig att pröva 

163 Se avsnitt 4.8.
164 Jfr Fitger, 2008, s. 10: 38 b f. 
165 Se härom avsnitt 5.8.1.2.
166 Se härom avsnitt 5.8.1.2. 
167 Se härom avsnitt 7.4.2. 
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samma sak, vare sig Jordbruksverket för en fullgörelsetalan eller den enskilde 
för en negativ fastställelsetalan. I så fall skulle ju den enskilde, enligt Håstad, 
kunna välja mellan två instansordningar, inom vilken en skild praxis kan fin-
nas i den materiella frågan. I NJA 2008 s. 560, som gällde återbetalning av 
arbetslöshetsersättning, fanns det enligt tillämpliga författningsbestämmelser 
möjligheter att överklaga till förvaltningsdomstol. Den enskilde hade dock 
inte överklagat. Arbetslöshetskassan väckte talan vid allmän domstol, och 
målet i HD gällde primärt frågan om de allmänna domstolarna skulle göra en 
fullständig sakprövning av frågan om återbetalningsskyldighet.168 HD, som 
ansåg att så skulle vara fallet, uttalade bl.a. att en sådan ordning, när den 
enskilde haft möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol, kunde 
sägas medföra att den enskilde kunde välja mellan två instansordningar för 
prövning av invändningarna mot återkravet, vilket måste anses otillfredsstäl-
lande. Problemen med rådande ordning för kompetensfördelningen mellan 
allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol på området kunde enligt 
HD inte lösas i rättstillämpningen utan fick i stället lösas av lagstiftaren. HD 
nämnde i det fallet inte något om allmän domstols eventuella behörighet att 
pröva en negativ fastställelsetalan från den enskilde, och hänvisade inte heller 
till NJA 1988 s. 552.

Det finns alltså (ännu) inte något fall där den enskilde har underlåtit att, 
trots obestridliga möjligheter härtill, överklaga ett beslut till förvaltnings-
domstol för att i stället väcka en fullgörelse- eller fastställelsetalan i allmän 
domstol. De uttalanden som har gjorts om den enskildes möjligheter att välja 
mellan instansordningarna skulle kunna syfta på att den enskilde kan välja 
att invänta myndighetens initiativ till en process i allmän domstol. Slutsatsen 
måste bli att rättsläget är oklart i fråga om hur långt konsekvensbehörigheten 
sträcker sig och vilken betydelse förvaltningsdomstolarnas kompetens har för 
den frågan.169

4.5  Den andra utmaningen: en förändrad bild av   
den kommunala verksamheten

enligt den traditionella uppfattningen är allmän domstols kompetens att 
pröva frågor om skatter eller avgifter avhängig av huruvida det finns författ-
ningsbestämmelser om förfarandet vid taxering, debitering och restitution. Sak-
nas sådana regler – vilket ofta är fallet beträffande kommunala avgifter – skall 

168 Härom avsnitt 7.4.4.3. 
169 HD efterlyser lagstiftning (se minoriteten och JustR Håstad i NJA 2001 s. 22 och NJA 
2008 s. 560; jfr avsnitt 4.9.2), vilket kan förklara att ambitionerna att utveckla en ”teori” om 
exekutionstitelbehörigheten och dess konsekvenser är ganska låga). 
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allmän domstol i princip vara kompetent att pröva såväl kommunala anspråk 
på utfående av avgifter som enskildas anspråk på restitution av felaktigt uttag-
na avgifter.170 Denna uppfattning uttalas ofta även i modern doktrin,171 men 
det finns enligt min mening skäl att ställa frågan om den är hållbar i dag.

Uppfattningen har förmodligen ett visst samband med den äldre skarpa  
åtskillnaden mellan oreglerad kommunal förvaltning och (statligt) regle-
rad sådan. Inom det förstnämnda området betraktades kommunen som 
en privaträttslig association, medan kommunen i det sistnämnda området 
utförde statliga offentliga uppgifter.172 Detta betraktelsesätt är numera i stor 
utsträckning överspelat. Utrymmet för helt oreglerad kommunal förvaltning 
är ganska litet, och omfattar huvudsakligen sådana tjänster som lika väl kan 
tillhandahållas (och ofta faktiskt tillhandahålls) av enskilda näringsidkare.173 
Stora delar av den kommunala förvaltningen är föremål för mer eller mindre 
uttömmande materiella bestämmelser i lag. Sådana bestämmelser innehåller 
i regel ett bemyndigande för kommunen att ta ut avgifter för sina tjänster 
och vissa föreskrifter om avgifternas storlek.174 Sådana avgifter betraktas i 
regel som offentligrättsliga.175

Det sagda behöver i och för sig inte innebära någon förändring i de all-
männa domstolarnas behörighet att pröva tvister om kommunala avgifter.176 
Det bör dock uppmärksammas att det inte finns något stöd i modern rätts-
praxis för att en sådan behörighet skulle föreligga, åtminstone inte om man 
rensar bort de avgöranden som (enligt min uppfattning) bör förklaras på ett 
annat sätt. I fråga om vissa kommunala tjänster och avgifter anges i författ-
ning på vilket sätt prövning skall komma till stånd, och sådana författnings-
bestämmelser kan innebära att de allmänna domstolarna (i fråga om under-

170 Se Lavin, 1972, s. 179 m. hänv., 193 f. m. hänv., 275 m. hänv. och s. 425 och Westerberg, 
1970, s. 440 m. hänv. 
171 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 338, Lindquist, 2005, s. 38, Stridbeck, 1992, 
s. 277, Strömberg, 2006, s. 230 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 261. Se även Bohlin, 2003, 
s. 252 f. och Warnling-Nerep, 1995, s. 308 f.
172 Se t.ex. SOU 1982: 41 s. 40–42. Jfr avsnitt 2.3.2, not 44, och avsnitt 2.5.9.
173 Jfr avsnitt 2.5.9 om indelningen av de kommunala avgifterna i privaträttsliga avgifter, 
frivilliga offentligrättsliga avgifter och offentligrättsliga tvångsavgifter. 
174 Se t.ex. MB 15: 8 och 27: 4–6 ang. hantering av hushållsavfall och renhållningsavgift 
och 2 a kap. 1–12 §§ skollagen (1985: 1100) angående förskoleverksamhet och avgifter för 
sådan. 
175 Jfr avsnitt 2.5.9. 
176 Jfr avsnitt 2.5.9 vid not 443 angående frågan om kommunens uttag av frivilliga offentlig-
rättsliga avgifter innefattar myndighetsutövning och diskussionen i avsnitt 4.3.5 om begreppen 
partsbesked och myndighetsutövning. 
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instanserna ofta i särskild sammansättning)177 förr eller senare skall pröva 
frågan.178 Avgöranden där avgiftstvister på detta sätt kommit under HD:s 
bedömning kan inte läggas till grund för några generella slutsatser.179

Härutöver finns det flera avgöranden där allmänna domstolar prövat 
kommuners avgiftsanspråk mot enskilda.180 Dessa avgöranden kan dock 
förklaras med allmän domstols exekutionstitelbehörighet,181 och ger i så fall 
inte stöd för att allmän domstol skulle ha någon generell kompetens i fråga 
om kommunala avgifter. Om en sådan generell kompetens skulle förelig-
ga, borde allmän domstol också vara behörig att pröva enskildas talan om 
restitution av sådana avgifter.182 Det tycks dock inte finnas några sentida 
avgöranden där allmän domstol har ansett sig kompetent att pröva en sådan 
restitutionstalan. Rättsfallet NJA 1998 s. 656 (I) åberopas ibland i doktrinen 
till stöd för att en sådan kompetens skulle föreligga.183 enligt min mening 
talar avgörandet dock ganska starkt för den motsatta ståndpunkten, eftersom 
HD – till skillnad från föredraganden – explicit gjorde kompetensfrågan 
beroende av frågan om det förelåg ett ömsesidigt förpliktande avtal mel-
lan kommunen och den enskilde.184 Vid sin bedömning av frågan om det 
förelåg ett sådant avtal hänvisade HD däremot till att kommunen kunde föra 
talan i allmän domstol för att ”skaffa sig en exekutionstitel” om föräldrarna 
vägrade att betala avgiften, och vilka invändningar som borde kunna fram-
ställas i ett sådant mål.

en kommuns krav på en offentligrättslig avgift kan alltså prövas av allmän 
domstol, men detsamma tycks inte gälla den enskildes krav på restitution, 

177 De allmänna domstolarna betraktas i sådana fall (t.ex. som fastighetsdomstol, (tidigare) 
vattendomstol eller (numera) miljödomstol) som särskilda domstolar enligt RB 10: 17 1 st. 1., 
se avsnitt 6.3.3 vid not 100.
178 Se t.ex. 10 § lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift, 15 kap. 8 § plan- och byggla-
gen (1987: 10), lagen (1969: 246) om domstolar i fastighetsmål, 53 § lagen (2006: 412) om 
allmänna vattentjänster och 20 § lagen (1976: 839) om Statens va-nämnd i äldre och nyare 
lydelse. Jfr t.ex. NJA 1993 s. 653, NJA 1993 s. 724 och alla rättsfall i va-mål som anförs i 
avsnitt 2.5.12.
179 Jfr dock Hirschfeldt, 2005, s. 80 (not 3).
180 Se t.ex. NJA 1974 s. 18, NJA 1977 s. 247, RH 27: 80, RH 1986: 93 och RH 1990: 25. 
181 Se avsnitt 4.4, varav framgår att exekutionstitelbehörigheten vanligen inte identifieras 
som en särskild kompetensgrund i doktrinen. 
182 Det som sägs här förutsätter att allmän domstol inte är konsekvensbehörig att pröva 
en sådan talan, vilket det i huvudtexten refererade avgörandet också tycks ge vid handen, jfr 
avsnitt 4.4.
183 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 338, Strömberg, 2006, s. 231 och Warnling-
Nerep, 2008  a, s. 261. Jfr Lindquist, 2005, s. 228 och Madell, 2001, s. 755. 
184 Se avsnitt 4.4. Se även avsnitt 7.2.2.2.
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om detta krav inte kan grundas på privaträttsliga regler. Avsaknaden av sär-
skilda regler för hur restitutionskrav skall hanteras är inte tillräckligt för att 
göra allmän domstol kompetent. Inte heller tycks den omständigheten att 
den administrativa besvärsordningen endast består i kommunalbesvär vara 
tillräcklig.185 Detta kan nog betraktas som ett starkt indicium för en gene-
rellt förändrad inställning till den kommunala verksamheten, som innebär 
att de kommunala myndigheterna i fler fall än tidigare anses ha anförtrotts 
en exklusiv beslutanderätt.186

4.6  Den tredje utmaningen: rätten till 
domstolsprövning

Tidigare i avhandlingen har det framgått att såväl eg-rätten som art. 6 (1) 
eMRK i åtskilliga situationer kräver att den enskilde skall ha möjligheter till 
domstolsprövning.187 I många av dessa situationer är allmän domstol enligt 
den traditionella uppfattningen inte behörig. Frågan har uppkommit om 
europarätten då skall föranleda en förändring av denna uppfattning, så att 
allmän domstol skall anse sig behörig att pröva frågor som tidigare hänförts 
till förvaltningsmyndigheternas exklusiva kompetens. Själva europarätten 
innehåller ju inget hinder mot detta; såväl eg-rätten som eMRK kräver bara 

185 Jfr avsnitt 7.3.2.3, not 121, om den begränsade prövning av kommunala partsbesked 
som brukat göras i kommunalbesvärsmål, med hänvisning till att tvisten endast slutligt kan 
avgöras av allmän domstol. RegR har hänvisat till denna doktrin när man har prövat kom-
munala beslut om återbetalning av olika avgifter, se RÅ 1977 Ab 37, RÅ 1978 Ab 161, RÅ 
1978 Ab 162 och RÅ 1985 2: 43.
186 Här kan också erinras om att HD i NJA 1983 s. 680 ansåg att det kommunala besluts-
fattandet utgjorde myndighetsutövning, utan att beröra frågan om vilken besvärsform som var 
tillämplig på det kommunala beslutet. 
187 Se avsnitt 3.4 och 3.5. Det mycket omdiskuterade problemet med eMRK:s (och eventuellt 
också eg-rättens) eventuella företräde framför motstridande svenska författningar i konflikt-
situationer förbigås huvudsakligen här (se härom t.ex. SOU 1993: 40, del A, s. 225–238, del 
B, s. 105–128, prop. 1993/94: 117 s. 35–38, T. Andersson, 2001 a, s. 869, Bernitz, 1994/95, 
passim, Cameron, 2007 passim, Crafoord, 2007, passim, Fitger, 2008, s. 13: 10 g, Hane, 
1995, s. 940 f., Nergelius, 1996  a, s. 682–686, dens., 1997, s. 128 f., dens., 2000  a, s. 44–62, 
Strömberg, 1993, passim, dens., 1996, passim och österdahl, 2007, passim.). Med hänsyn 
till den rättsutveckling som beskrivs i detta och nästa kapitel, anser jag mig kunna utgå från 
att både HD och RegR hyser inställningen (vilket är det viktiga) att rätten till domstolspröv-
ning, vare sig den härleds ur eMRK, ur eg-rätten eller ur båda tillsammans, på något sätt 
skall få genomslag i den svenska rättstillämpningen (jfr Danelius, 2007, s. 37 m. hänv. och 
avsnitt 3.2.4 ang. normprövning mot konkret utformade referensnormer). Lagstiftaren har 
också gjort vissa insatser för att undvika direkta konfliktsituationer, se härom avsnitt 5.4.3.2.
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att det skall finnas möjlighet till prövning i domstol, men är likgiltiga inför 
frågan vilken domstol som på det nationella planet anser sig behörig.188

Det sagda innebär också att den traditionella uppfattningen bara behöver 
förändras för det fall ingen annan domstol är behörig eller kan förväntas göra 
sig behörig. Det finns ingen rättsregel som föreskriver vilken domstol som 
skall rucka på sina egna behörighetsregler när samtliga domstolar enligt den 
svenska rätten är obehöriga samtidigt som europarätten kräver att domstols-
prövning kommer till stånd i någon form.189 HD har tagit fasta på detta, och 
således skapat nya behörighetsregler – inte för allmän domstol men väl för 
förvaltningsdomstolarna. I NJA 1994 s. 657 uttalade HD, med hänvisning 
bl.a. till tvistefrågans art och till att förvaltningsdomstolarna hade blivit de 
allmänna domstolarnas jämlikar, att förvaltningsdomstol kunde anförtros att 
trots överklagandeförbud pröva ett anspråk på jordbruksstöd.

Som kommer att utvecklas i nästa avsnitt kan detta avgörande tolkas på 
olika sätt, men i doktrinen kom HD:s uttalande allmänt att uppfattas som 
att det var förvaltningsdomstolarnas sak att pröva offentligrättsliga frågor, 
och att allmän domstols kompetens i sådana frågor således åtminstone inte 
skulle utsträckas med hänsyn till europarätten.190 HD har aldrig direkt mot-
sagt denna tolkning, men har inte heller återkommit till kriteriet ”tviste-
frågans art”. I NJA 2002 s. 288 fann HD på anförda skäl att rättsläget kunde 
sägas vara att prövning av förvaltningsmyndigheters beslut i princip skulle 
ske i förvaltningsdomstol. HD identifierade en rad ändamålsskäl för att til-
låta talan vid allmän domstol i det aktuella fallet, men ansåg att dessa skäl 
inte kunde användas för en ”mer vittgående ändring av kompetensfördel-
ningen”.

Frågan om den traditionella uppfattningen bör förändras med hänsyn 
till det europarättsliga kravet på domstolsprövning tycks alltså böra besvaras 
nekande: allmän domstols kompetens kommer inte att utsträckas på denna 
grund, utan rätten till domstolsprövning är – enligt HD – en sak för förvalt-
ningsdomstolarna.191 europarätten, eller snarare de avgöranden som föran-

188 Se avsnitt 3.4.7 och 3.5.6.2. Se även t.ex. Warnling-Nerep, 2003, s. 373 f. och dens., 
2008  a, s. 1.
189 Se t.ex. T. Andersson, 1996, s. 177 och Malmqvist, 1996, s. 210 f. Den som ropar ”22 a § 
förvaltningslagen!” ombeds läsa avsnitt 5.8.12.
190 Se t.ex. T. Andersson, 1996, s. 164–166, 175, 177 f. och s. 180, Lavin, 1994/95a, s. 736, 
Strömberg, 1995b, s. 215 och Warnling-Nerep, 1996, s. 10 f. Tolkningarna var dock ännu 
mer långtgående, till vilket jag återkommer i nästa avsnitt. 
191 Jfr dock NJA 1991 s. 188 där HD uttalade att de allmänna domstolarna i mål enligt UB i 
görligaste mån bör utnyttja den möjlighet till domstolsprövning som föreligger på verkställig-
hetsstadiet (se avsnitt 7.5) för att uppfylla de europarättsliga kraven på domstolsprövning när 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   280 09-10-06   08.38.38



281

letts av denna, har dock haft andra mer svårgripbara effekter, som kommer 
att behandlas i nästa avsnitt.192

4.7  Den fjärde utmaningen: begreppsglidningar och nya 
konstruktioner i svallvågorna av europarätten

4.7.1  Stallknechtmålet – nya regler eller ny tillämpning av gamla regler 
eller både och?

Av föregående avsnitt framgår att det europarättsliga kravet på domstols-
prövning inte i sig tycks ha inneburit någon förändring av den traditionella 
uppfattningen. Rätten till domstolsprövning, eller snarare vissa inhemska 
domstolsavgöranden som behandlar rätten till domstolsprövning, har dock 
haft andra, mer svårgripbara effekter. I anslutning till dessa avgöranden tycks 
en viss förskjutning i uppfattningarna om innebörden i gamla begrepp och 
resonemang ha ägt rum, framför allt i doktrinen, men i viss mån också i 
rättspraxis. Startskottet för denna förskjutning tycks vara HD:s avgörande i 
det s.k. Stallknechtmålet (NJA 1994 s. 657). Rättsfallet är rikt kommenterat 
i doktrinen, men det kommer ändå att beskrivas och analyseras tämligen 
ingående här.

I målet yrkade käranden förpliktande för staten att till henne utge ett visst 
belopp, under åberopande av att hon hade rätt till vissa jordbruksbidrag 
som hade utbetalats till annan. Beslut i fråga om sådana bidrag fattades av 
Jordbruksverket, vars beslut enligt de tillämpliga författningarna inte fick 
överklagas. HD tog till en början fasta på detta, och uttalade:

När det i dessa två förordningar föreskrivits att Jordbruksverkets beslut 
inte får överklagas måste avsikten antas ha varit att utesluta en överpröv-
ning av dessa beslut bl.a. vid domstol.

HD åstadkom här väldigt mycket med en enda mening. HD tycks i och 
för sig ha använt det vid den tiden okontroversiella angreppssättet att fråga 

den bakomliggande exekutionstiteln utgörs av ett förvaltningsbeslut som inte kan överklagas 
till förvaltningsdomstol (jfr NJA 1984 s. 602). 
192 ett problem som uppstått är dock det helt omvända; huruvida allmän domstols kompe-
tens borde inskränkas på grund av att förvaltningsdomstolarna utsträcker sin egen kompetens 
med hänvisning till den europarättsliga rätten till domstolsprövning. HD och RegR tycks 
dock vara eniga i att förvaltningsdomstolarna inte har någon anledning att utsträcka sin kom-
petens i de fall där allmän domstol ändå är behörig. Se NJA 2001 s. 22 och RÅ 2005 ref. 29. 
Se även avsnitt 5.8.1.2. 
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efter lagstiftarens avsikt med ett kompetensstadgande.193 Som beskrivits 
ovan ansågs de administrativa besvärsmöjligheterna också ha stor betydelse 
när det gällde att utröna lagstiftarens avsikt, på det sättet att avsaknaden av 
sådana besvärsmöjligheter var en omständighet som talade för att allmän 
domstol skulle vara behörig.194 Nu ville HD tydligen vända upp och ner på 
denna tankegång: om lagstiftaren inte skapat några möjligheter till adminis-
trativt rättsskydd skulle hon tydligen antas ha menat att den enskilde inte 
var förtjänt av rättsskydd överhuvudtaget, och således inte heller i allmän 
domstol.195

en sådan nyskapande rättstillämpning var förmodligen inte det enda HD 
ville åstadkomma med denna enda mening. genom konstaterandet ville 
man antagligen också peka på det förhållandet att inte heller någon annan 
domstol var behörig att pröva den aktuella tvistefrågan. Detta framgår av att 
HD strax härpå uttalade att det framstod som osäkert om rättsprövnings-
lagen196 kunde tillämpas på de ifrågavarande besluten.197

HD hade alltså dels bestämt att allmän domstol var obehörig, dels kon-
staterat att ingen annan domstol heller var behörig. Svensk rätt, som den 
tolkats av HD, innebar alltså att käranden inte hade några möjligheter att få 
sitt anspråk prövat i domstol. Därmed var det bäddat för den diskussion om 
rätten till domstolsprövning enligt art. 6 (1) eMRK som följde härpå. HD 
konstaterade att eMRD:s praxis talade starkt för att käranden kunde grunda 
en rätt till domstolsprövning på denna artikel. Den fråga som återstod att 
besvara var då, enligt HD, om tvisten borde prövas av allmän domstol eller 
av förvaltningsdomstol. eftersom HD nyss hade konstaterat att inget av 
domstolsslagen var behörigt, verkade det alltså som om HD var beredd att 
på något sätt modifiera de svenska reglerna för att tillförsäkra käranden sin 
konventionsgrundade rätt till domstolsprövning.

Här blir HD:s resonemang dock svårt att följa, eftersom domstolen inte 
genast gav sig i kast med frågan om vilka svenska regler som skulle modifie-
ras och hur detta skulle gå till. I stället började man leta i svensk rätt efter 

193 Se avsnitt 4.3.4.
194 Se avsnitt 4.3.4.3.
195 Jfr Lavin, 1994/95 a, s. 734 f. och Wennergren, 2005, s. 31.
196 Lagen (1988: 205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Härom avsnitt 5.6.
197 Lavin (1994/95, s. 735) anser att det är svårt att få grepp om vad HD:s uttalanden om 
rättsprövningslagens eventuella tillämplighet skulle tjäna för syfte. Den tolkning som förfäk-
tas här går alltså ut på att HD ”laddade” för sitt resonemang om art. 6 (1) eMRK genom att 
konstatera att rätt till domstolsprövning saknades i den svenska rätten. Jfr Danelius (som var 
referent i målet), 1995, s. 64 f. och Lind (som också deltog i avgörandet), 1995/96, s. 235.
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en regel som skulle kunna peka ut endera domstolsslaget som behörigt i 
den aktuella situationen. Det fanns, konstaterade HD, inte någon särskild 
lagbestämmelse som reglerade frågan. I doktrinen skulle det dock ha uttalats 
en uppfattning:

Inom doktrinen har uttalats att man i sådana situationer får falla till baka 
på den allmänna princip som ligger till grund för rättegångsbalken, 
nämligen att alla tvistemål och brottmål avgörs av allmän domstol, om 
inget annat är särskilt stadgat (se bl.a. Lavin, Domstol och administrativ 
myndighet s. 38, 62 och 75 samt Strömberg, Allmän förvaltningsrätt 
1992 s. 228 f.).

Vad som hade uttalats i den doktrin HD hänvisade till var emellertid inget 
annat än den traditionella uppfattning som redovisats ovan, dvs. att förvalt-
ningsmyndigheternas kompetens förutsatte stöd i författning och att allmän 
domstol skulle vara behörig i frågor som inte genom författning hade anför-
trotts förvaltningsmyndighet att besluta om.198 Doktrinen hade inte uttalat 
sig om förhållandet mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol, utan 
om just förhållandet mellan allmän domstol och förvaltningsmyndighet.199 
Frågan vad som skulle gälla när den svenska rätten innebar att varken allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol var behörig, samtidigt som europarätten 
krävde domstolsprövning, hade inte behandlats i doktrinen före HD:s av -
görande.

Doktrinens ståndpunkt hade alltså inte med den aktuella situationen att 
göra. HD ansåg det ändå påkallat att motivera varför denna ståndpunkt inte 
kunde läggas till grund för avgörandet:

Den ståndpunkt som sålunda intagits i doktrinen har utbildats före till-
komsten av 1971 års förvaltningsrättsreform. Sedan genom den refor-
men tillskapats ett rättegångsförfarande vid förvaltningsdomstol, som 
ger bättre garantier för den enskildes rättssäkerhet, har i den nya rege-
ringsformen förvaltningsdomstolarna behandlats som likvärdiga med 
de allmänna domstolarna.

198 Se HD:s nyss citerade hänvisning. Samma uppfattning uttalas fortfarande i Strömbergs 
lärobok (Strömberg, 2006, s. 225) och även i andra läroböcker (Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 336).
199 Lavins avhandling skrevs före förvaltningsrättsreformerna på 1970-talet (härom avsnitt 
5.2), och han räknade förvaltningsdomstolarna som administrativa myndigheter, se Lavin, 
1972, s. 7 f. Strömberg uttryckte den allmänna uppfattningen att möjligheterna att få en 
fråga prövad av förvaltningsdomstol kunde ha en viss, men inte helt avgörande, betydelse för 
frågan om förvaltningsmyndigheternas kompetens skulle anses exklusiv, se Strömberg, 1992, 
s. 234 (se även s. 229).
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Doktrinens ståndpunkt var alltså enligt HD obsolet, med hänsyn till att för-
valtningsdomstolarna blivit så mycket bättre. eftersom HD ansåg sig behöva 
uttala detta måste ju domstolen ha ansett att denna ståndpunkt, trots det 
som anförts ovan, verkligen tog sikte på den aktuella situationen. ett ytter-
ligare skäl för att inte lägga doktrinens princip till grund för avgörandet var 
dock, enligt HD, just att den inte tog sikte på den aktuella situationen:

Härtill kommer att man inom doktrinen vid uppställandet av den tidi-
gare nämnda allmänna principen inte förutsåg, att man kunde komma i 
ett läge då det till följd av europakonventionen inte skulle vara möjligt 
att upprätthålla grundsatsen att domstol saknar behörighet att avgöra en 
tvist, som enligt författning inte ankommer på domstols prövning.

går det nu verkligen att avvika från en princip som inte tar sikte på den 
situation som föreligger till bedömning, och behöver detta i så fall över-
huvudtaget motiveras? Tydligen ansåg HD att så var fallet, och avslutade 
med att förklara sig frångå doktrinens princip, samtidigt som domstolen 
skapade en ny:

Anförda omständigheter får anses medföra att man i detta mål inte kan 
utgå från den tidigare nämnda principen. Tvärtom är tvistefrågans art 
sådan att starka sakliga skäl talar för att prövningen snarare bör anför-
tros förvaltningsdomstol, låt vara att det med den metod som används 
i gällande lag för att bestämma förvaltningsdomstols behörighet kan 
uppstå svårigheter att finna en behörig förvaltningsdomstol. Med hän-
syn till det anförda får i varje fall allmän domstol anses sakna behörighet 
att pröva [S]:s talan i detta mål.

Det sakliga utfallet av HD:s avgörande var egentligen inte särskilt revolutio-
nerande. ett anspråk, som enligt dittillsvarande uppfattningar förmodligen 
skulle ha ansetts anförtrott Jordbruksverket att allsidigt och slutgiltigt pröva, 
ansågs falla utanför allmän domstols kompetens.200 Ställd inför bristande 
konvergens mellan det europarättsliga kravet på domstolsprövning och de 
svenska reglerna om domstolars kompetens, var HD hänvisad till att kon-
struera en ny regel. eftersom det helt saknades vägledning i frågan konstrue-
rades den nya regeln med hjälp av fria ändamålsöverväganden (”tvistefrågans 
art”), vilka ledde till att förvaltningsdomstol ansågs ligga närmast till hands. 
Avgörandets ”nyhetsvärde” blev desto större genom HD:s explicita motive-
ringar, vilka dels pekade på ett helt nytt sätt att bestämma i vilka fall förvalt-

200 Se avsnitt 4.3.4.2 vid not 113 om ”gåvor” från staten. Se även Lavin, 1994/95a, s. 735 f. 
och J. Lind, 1995/96, s. 235 f.
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ningsmyndigheternas beslutanderätt skulle anses exklusiv (överklagandeför-
bud), dels pekade på att HD hade frångått en dittills förfäktad uppfattning 
om allmän domstols kompetens. Denna diskrepans mellan vad HD faktiskt 
gjorde och vad man på ett något ambivalent sätt påstod sig göra, ledde till 
att den debatt som följde på HD:s avgörande blev något svårgenomtränglig 
och den senare komplicerade utvecklingen i både praxis och doktrin kan 
enligt min uppfattning i mångt och mycket hänföras tillbaka till detta i sak 
tämligen okontroversiella avgörande.

4.7.2 En ny innebörd i ”sidoordnade och likställda”?
Som ovan utvecklats innebär principen att allmän domstol och förvaltnings-
myndighet är sidoordnade och likställda enligt den traditionella uppfatt-
ningen att allmän domstol inte kan pröva yrkanden som explicit hänför sig 
till förvaltningsmyndigheternas beslutsfattande. Principen är väsentligen av 
formell karaktär, och innefattar ett krav på käranden att formulera sitt yrkan-
de så att det inte innefattar ett angrepp på ett förvaltningsbeslut eller ett krav 
på att förvaltningsmyndigheterna skall fatta ett beslut av visst innehåll.201

Det svenska problemet i förhållande till det europarättsliga kravet på 
domstolsprövning beskrivs ofta som att möjligheterna till domstolsprövning 
av förvaltningsbeslut är alltför begränsade eller att det är oklart vilken dom-
stol som skall pröva förvaltningsbeslut.202 Det är ju också riktigt att pro-
blemet har uppkommit framför allt på den offentliga rättens område, och 
att problemet ofta kan beskrivas som att en förvaltningsmyndighet har haft 
beslutanderätt utan möjligheter till efterföljande domstolskontroll. I många 
länder tar sig domstolskontrollen över förvaltningen uttryck i en mer eller 
mindre kassationsbetonad överprövning av förvaltningens åtgärder, och även 
de europeiska domstolarna uttrycker ibland kravet på domstolsprövning i 
termer av domstolskontroll över förvaltningen.203

201 Se avsnitt 4.3.3.
202 Se t.ex. T. Andersson, 2001a, s. 862, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, bl.a. s. 322 och 
s. 336, Nergelius, 1997/98, s. 1163, dens., 2000a, s. 78, Warnling-Nerep, 2006, s. 99, dens., 
2007, s. 253 f. och dens., 2008a, bl.a. s. 8–16 och s. 258.
203 Se t.ex. egD:s avgöranden i Heylens (1987), punkt 14 och Borelli (1992), punkt 14. 
enligt min uppfattning finns det dock inte grund för ett påstående att vare sig eg-rätten 
eller eMRK skulle kräva att domstolsprövningen tar formen av just domstolsprövning av 
förvaltningsbeslut. Jfr avsnitt 3.5.6.2 om egD:s inställning till nationella forumregler och 
avsnitt 3.4.7 om eMRD:s godtagande att vissa frågor prövas i civildomstol när förvaltnings-
domstolarnas kompetens inte räcker till. Jfr Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 302. Jfr dock 
T. Andersson, 1996, s. 157 och s. 167 f. och engström, 2005, s. 147 f.
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Nu innebär ju principen om sidoordning och likställdhet att allmän dom-
stol inte utan uttryckligt författningsstöd har någon rätt att i formell mening 
pröva ett förvaltningsbeslut. enligt den traditionella uppfattningen hindrar 
principen dock inte allmän domstols från att pröva en talan som i praktiken 
innebär just en sådan prövning. Om käranden t.ex. yrkar förpliktande för 
staten att utge ett visst penningbelopp, och till stöd härför åberopar att hon 
är berättigad till ett visst stöd som en förvaltningsmyndighet redan förvägrat 
henne, skulle ju domstolens prövning i realiteten innebära en överprövning 
av förvaltningsbeslutet. Frågan om domstolen är behörig i ett sådant fall skall 
dock inte enligt den traditionella uppfattningen lösas med principen om 
sidoordning och likställdhet, utan med avsiktsdoktrinen. Om man har upp-
fattningen att problematiken består i de bristande möjligheterna till dom-
stolsprövning av förvaltningsbeslut, och angriper den beskrivna situationen 
ur ett sådant perspektiv, ligger det dock snubblande nära att man upptäcker 
principen om sidoordning och likställdhet, och drar slutsatsen att de all-
männa domstolarna enligt svensk rätt inte i något fall kan ta upp en sådan 
talan till prövning.204

HD har inte direkt gjort sig skyldig till en sådan utvidgning av principen 
om sidoordning och likställdhet,205 men däremot i flera avgöranden från 
senare tid där europarätten varit aktuell beskrivit själva problemet som en 
fråga om vilken domstol som skall överpröva förvaltningsbeslut. Redan i 
NJA 1994 s. 657 uttalade HD att lagstiftarens avsikt måste antas ha varit 
att utesluta en överprövning av Jordbruksverkets beslut, men att frågan var 
om art. 6 (1) eMRK kunde anses medföra att besluten kunde överklagas till 
domstol och om det i så fall var allmän domstol som skulle anses behörig att 
överpröva besluten. I NJA 1998 s. 656 (II), som gällde en kommuns talan 
om utfående av skattemedel som staten för dess räkning uppburit, uttalade 
HD att en behörighet för allmän domstol att pröva ett förvaltningsrätts-
ligt beslut inte kunde tillskapas enbart genom att käranden åberopade att 
den tillämp liga lagen stred mot grundlag. I NJA 2002 s. 288 fann HD på 
anförda skäl rättsläget vara att prövning av förvaltningsmyndigheters beslut 
i princip skulle ske i förvaltningsdomstol, och ansåg på den grunden allmän 
domstol obehörig att pröva ett yrkande om att staten skulle förpliktas ut -
betala ett visst penningbelopp.

204 Resonemang i den riktningen (som dock möjligen kan tolkas på olika sätt) har ibland 
förts i doktrinen, se T. Andersson, 1996, bl.a. s. 158 f., Nergelius, 1998, s. 170 f. och Hirsch-
feldt, 2005, s. 80.
205 Jfr dock NJA 1983 s. 680, där även annan argumentation förekom (se avsnitt 4.3.5).
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Nu gick ju kärandens yrkande inte i något av de ovan redovisade avgöran-
dena i formell mening ut på överprövning av ett förvaltningsbeslut. Att HD 
ändå valde att uttrycka sig på det sättet kanske inte är av så stor betydelse, 
eftersom detta praktiskt sett skulle bli innebörden av allmän domstols pröv-
ning.206 Om man väljer att uttrycka sig på det sättet och samtidigt fasthåller 
vid den absoluta karaktären hos principen om sidoordning och likställdhet, 
blir dock resultatet att kompetensfördelningsproblemet är löst en gång för 
alla; allmän domstol är aldrig behörig.

4.7.3  En möjlighet för allmän domstol att överlämna mål till 
förvaltningsdomstol?

enligt den traditionella uppfattningen kan allmän domstol vara behörig att 
pröva även offentligrättsliga tvister, om lagstiftarens avsikt inte kan antas 
ha varit att ge förvaltningsmyndigheterna exklusiv behörighet. ett indicium 
för att avsikten kan antas ha varit denna kan vara att förvaltningsdomstolar 
ingår i den administrativa besvärskedjan. Frågan om förvaltningsdomstol 
är behörig besvaras av författningsbestämmelser, och svaret har åtminstone 
tidigare i många fall inneburit att förvaltningsdomstol inte är behörig. Men 
det vore ju praktiskt om de allmänna domstolarna kunde bestämma att för-
valtningsdomstolarna är behöriga i de fall det passar, och således göra sig av 
med en oönskad kompetens att pröva offentligrättsliga tvister.207 Den tolk-
ning som på många håll i doktrinen gavs åt NJA 1994 s. 657 innebar också 
att HD hade skapat en sådan möjlighet åt allmän domstol, och angett krite-
riet ”tvistefrågans art” som utslagsgivande.208 I senare avgöranden har HD 
varken bekräftat eller tillbakavisat denna tolkning av rättsfallet.

206 Lavin (1994/95, s. 734) betecknade HD:s formulering ”överprövning” som illa vald, 
eftersom det inte var det som var i fråga i NJA 1994 s. 657. Se även Strömberg, 1998, s. 290. 
Andra författare tycks dock acceptera HD:s angreppssätt, se t.ex. T. Andersson, 1996, s. 158–
161, dens., 2001, s. 862 f., Nergelius, 1997, s. 441 f., dens., 1998, s. 171 och Hirschfeldt, 
2005, s. 85 och s. 88.
207 Den lätt tillspetsade formuleringen skall inte tolkas som att allmän domstol skulle kunna 
bestämma detta med bindande verkan för förvaltningsdomstolarna. Hur förvaltningsdomsto-
larna har hanterat frågan behandlas i nästa kapitel.
208 Man tog alltså fasta på HD:s eget uttalande om att domstolen hade frångått en doktrin-
skapad princip. Se t.ex. T. Andersson, 1996, s. 162–166, 175, 177 f., 180 f och s. 183 f., 
dens., 2001, s. 863, 867 och s. 873, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 339, Cameron, 1998, 
s. 18 f., Danelius, 1995, s. 65 f., Hirschfeldt, 2005, s. 85 och s. 89, Lavin, 1994/95a, s. 736, 
dens., 1995a, särskilt s. 214 f., dens., 2000, s. 96, dens., 2000/01, s. 94 f., Strömberg, 1995b, 
s. 212–215, dens., 1998, s. 290, Warnling-Nerep, 1995, s. 306 f., dens., 1996, s. 7 och s. 10 f., 
dens., 2008a, s. 262 f. och s. 265 m. hänv. och Warnling-Nerep/Vogel, 1996, s. 219 f. (det kan 
alltså noteras att även Lavin och Strömberg uppfattade sina egna uttalanden om principens 
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I NJA 1996 s. 202 hade Jordbruksverket väckt talan mot en enskild jordbru-
kare och yrkat förpliktande för denne att återbetala vissa jordbruksstöd som 
tidigare hade utgivits till honom. Som utvecklats tidigare är allmän domstol 
i sådana fall exekutionstitelbehörig.209 Jordbrukaren påstod dock att HD i 
NJA 1994 s. 657 hade slagit fast att hithörande frågor skulle prövas av för-
valtningsdomstol. HD tillbakavisade inte direkt denna tolkning av rättsfal-
let, utan uttalade bara att det inte fanns anledning att frångå dittillsvarande 
praxis i fråga om krav på återbetalning av stöd.210 I NJA 1998 s. 656 (II) 
konstaterade HD inledningsvis, förutom att europarätten inte var relevant, 
att den aktuella tvistefrågan inte kunde prövas i förvaltningsdomstol efter-
som rege ringen var besvärsinstans.211 Först härefter gav HD uttryck för den 
traditionella uppfattningen, och uttalade att allmän domstols kompetens var 
utesluten när det anförtrotts åt förvaltningsmyndighet att allsidigt och slut-
giltigt pröva tvistefrågan.212 I NJA 2002 s. 288 började HD dock med att 

innebörd på samma sätt som övriga författare, trots att dessa – åtminstone ”objektivt” sett – 
knappast kunde tolkas på detta sätt, se avsnitt 4.7.1, not 199). Se även hovrätten i NJA 1998 
s. 656 (I). Jfr dock J. Lind, 1995/96, s. 35 f., Malmqvist, 1996, s. 201 och Wennergren, 2005, 
s. 31. en alternativ linje i doktrinen är att uppfatta saken så att allmän domstol inte heller 
före NJA 1994 s. 657 varit kompetent att pröva offentligrättsliga frågor. I denna riktning t.ex. 
Nergelius, 1998, s. 168–171 och i synnerhet dens., 2000a, s. 25. Jfr dock Nergelius, 1997/98, 
s. 1164. 
209 Se avsnitt 4.4.
210 Som utvecklas i avsnitt 4.8 skulle det vara förenat med vissa problem att (utan lagstift-
ning) anförtro återbetalningsfrågorna till förvaltningsdomstol, men HD hänvisade inte expli-
cit till sådana problem. Justitierådet Thorsson, som var skiljaktig i fråga om motiveringen, 
uttalade bl.a. att det kunde synas ligga bättre i linje med NJA 1994 s. 657 att hänvisa även 
tvist om återkrav till förvaltningsdomstol. Även Thorsson ansåg dock att det inte fanns till-
räckliga skäl att frångå dittillsvarande praxis. eftersom Thorsson, till skillnad från majoriteten, 
explicit ville använda ordet ”hänvisa” förefaller det som om åtminstone han ville understryka 
att NJA 1994 s. 657 verkligen innebar att de allmänna domstolarna skulle kunna flytta över 
mål där de tidigare varit behöriga till förvaltningsdomstolarna. 
211 HD har inte i något fall överlämnat ett mål till förvaltningsdomstol när regeringen 
utgjort sista instans i den administrativa besvärskedjan, och förvaltningsdomstolarna har hel-
ler aldrig gjort sig behöriga i strid med uttryckliga bestämmelser när så varit fallet. ett sådant 
”tilltag” anses förmodligen göra alltför mycket våld på den hävdvunna svenska ordningen, 
vilket också illustreras av de lagstiftningsåtgärder som vidtagits på senare tid, se nästa kapitel, 
bl.a. avsnitt 5.4.3.2, 5.6 och 5.7.2. Jfr dock Nergelius, 2000a, s. 87. 
212 Föredraganden i HD hade tvärtom konstaterat att frågan om allmän domstols behörig-
het i första hand måste avgöras efter de principer om kompetensfördelning mellan förvaltning 
och förvaltningsdomstolar å ena sidan och allmänna domstolar å den andra som utvecklats i 
praxis och doktrin. Det fanns alltså en ”medveten tanke” bakom HD:s tillvägagångssätt att 
pröva saker och ting i den omvända ordningen. Jfr även hovrätten i fallet, som noterade bl.a. 
att rättsprövningslagen inte var tillämplig och att eMRK eller eg-rätten inte krävde dom-
stolsprövning för att sedan konstatera att det som återstod var alternativet att falla tillbaka på 
allmänna principer för domstols behörighet.
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konstatera att den aktuella myndigheten hade fått kompetens att ”allsidigt 
och slut giltigt” avgöra de aktuella tvistefrågorna, innan domstolen gick vidare 
med att – i likhet med vad HD i realiteten gjorde i Stallknechtmålet – fråga 
sig vilken domstol som borde göras behörig när art. 6 (1) eMRK krävde 
domstolsprövning.213

4.7.4 En ny innebörd i exklusiv behörighet?
enligt den traditionella uppfattningen säger den som påstår att en förvalt-
ningsmyndighets kompetens är exklusiv inte annat än att allmän domstol inte 
är kompetent. eventuella administrativa besvärsmöjligheter utgör en viktig 
faktor när man skall bestämma om myndighetens kompetens är exklusiv – om 
det finns möjligheter till besvär, och i synnerhet om det finns möjligheter till 
besvär inför förvaltningsdomstol, talar detta starkt för att kompetensen skall 
anses exklusiv. När HD i NJA 1994 s. 657 ställde allting på huvudet genom 
att påstå att ett förbud mot administrativa besvär medförde att inte heller 
allmän domstol skulle vara behörig, skapades viss förvirring. Det är lätt att 
uppfatta uttrycket ”exklusiv” eller ”allsidig och slutgiltig” kompetens på det 
sättet att därmed avses att myndighetens beslut skall vara fullständigt fredat 
från domstolsinblandning överhuvudtaget – och således även från förvalt-
ningsdomstolarna. I modern doktrin och underrättspraxis görs ibland också 
uttalanden i den riktningen, och HD har aldrig direkt tagit avstånd från den 
tolkningen av NJA 1994 s. 657.214

4.8  Den femte utmaningen: förvaltningsdomstolarnas 
transformation

Som utvecklats ovan innebär den traditionella uppfattningen att en adminis-
trativ besvärsordning i regel har ansetts utesluta allmän domstols kompetens. 
I synnerhet har detta ansetts gälla när en eller flera förvaltningsdomstolar 
ingår i besvärskedjan. I likhet med andra aspekter av den traditionella upp-

213 Som sagts i avsnitt 4.6 kom HD fram till att denna domstol skulle vara en förvaltnings-
domstol, men poängen här är att HD gjorde denna bedömning först efter det att domstolen 
med ett traditionellt angreppssätt hade funnit att allmän domstol inte var behörig. 
214 Se t.ex. J. Lind, 1995/96, s. 236, Wennergren, 2005, s. 31 och adjungerade ledamoten 
Westbergs skiljaktiga motivering i hovrätten i NJA 1998 s. 656 (II). I NJA 2002 s. 288 ut -
talade underinstanserna att den omständigheten att ett beslut av en förvaltningsmyndighet 
inte kan överklagas i regel utgör ett tecken på att det anförtrotts åt myndigheten att allsidigt 
och slutgiltigt pröva ett ärende. HD noterade bara i en bisats att myndighetens beslut inte 
fick överklagas. 
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fattningen har det dock endast handlat om en tumregel som varit ganska 
lös i konturerna. Allmän domstol har ofta ansetts utesluten även om den 
ad  ministrativa besvärsordningen endast innefattat förvaltningsmyndigheter 
och regeringen, och omvänt har allmän domstol kunnat vara behörig i vissa 
fall då besvär kunnat anföras till förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomsto-
larna betraktades helt enkelt inte som något artskilt från (övriga) förvalt-
ningsmyndigheter, utan som en sorts myndigheter som (möjligen) kunde 
erbjuda en så kvalificerad prövning att möjligheter till prövning i allmän 
domstol blev överflödiga.215

Det sagda innebär också att parallell behörighet mellan de båda domstols-
slagen inte är något nytt, och traditionellt inte har betraktats som något 
svårbemästrat eller systemfrämmande.216 Om allmän domstol är kompetent 
utgör förvaltningsmyndighets beslut i samma fråga ett partsbesked, och en 
förvaltningsdomstols avgörande med anledning av att beslutet har överkla-
gats utgör därmed också ett partsbesked.217 Den som vill åstadkomma ett 
auktoritativt och rättskraftigt avgörande av en tvistefråga har i sådana fall att 
vända sig till allmän domstol.

Som kommer att utvecklas i nästa kapitel har de reformer som genom-
fördes under framför allt 1970-talet inneburit att förvaltningsdomstolarna 
blivit organisatoriskt självständiga från förvaltningsmyndigheterna och 
regeringen, och deras uppgifter har renodlats till (förvaltnings-)rättskipning, 
samtidigt som nya förfaranderegler tillkommit. Förvaltningsdomstolarna 
har också byggts ut och instansordningsreglerna förändrats så att domstols-
organisationen numera är i stort sett parallell med organisationen för de 
allmänna domstolarna. Allt detta gör givetvis att frågan måste ställas om 
förvaltningsdomstolarnas betydelse för kompetensfördelningsfrågan har för-
ändrats. Kan ett avgörande av en förvaltningsdomstol numera betraktas som 
något principiellt likställt med en dom av allmän domstol, så att en prövning 
i allmän domstol blir överflödig, eller t.o.m. olämplig?218

215 Jfr t.ex. Mats Bergström, 1982, s. 264, Lavin, 1989/90, s. 75 f. och g. Wahlgren, 1995, 
s. 204 f. Jfr Lavins varning i ett annat sammanhang för att alltför mycket fästa sig vid beteck-
ningen ”domstol”, se Lavin, 1988a, s. 42 f.
216 Det har dock i regel ansetts utgöra ett onödigt slöseri med rättskipningens resurser att 
erbjuda prövning i flera domstolsslag. Se avsnitt 5.8.1.1. Jfr avsnitt 4.3.5 med not 134 och 
138 angående partsbeskedens överklagbarhet. 
217 Se t.ex. Lavin, 1972, s. 366 och Petréns skiljaktiga mening i RÅ 1973 ref. 17. Se även 
Ragnemalm, 1970, s. 411–438 m. hänv och Lavin, 1989/90, s. 83.
218 Jfr Lavin, 2000/01, s. 109 och Wennergren, 2005, s. 22. Med uttrycket ”särskild dom-
stol” i RB 10: 17 1 st. 1. avsågs ursprungligen inte förvaltningsdomstolarna, utan dessa ansågs 
falla under lokutionen ”annan myndighet än domstol”, se t.ex. Söderlund, 1970, s. 3 f. 
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Det bör understrykas att frågan endast torde ha relevans för förvaltnings-
domstolarnas prövning i förvaltningsbesvärsmål. genom kommunalbesvär kan 
i princip alla kommunala beslut, som inte kan överklagas på något annat sätt, 
överklagas till förvaltningsdomstol.219 Detta gäller alltså även kommunala 
beslut i rent civilrättsliga angelägenheter som beslut att sälja egendom, att inte 
utge skadestånd till den som anser sig förfördelad etc. Om möjligheterna till 
kommunalbesvär i sig skulle utesluta allmän domstols kompetens skulle kom-
munerna alltså åtnjuta processuell immunitet i allmän domstol. en annan sak 
är att det förefaller som om allmän domstol numera i betydligt färre fall än 
tidigare befattar sig med frågor som avgörs av kommunala organ.220

Vissa uttalanden som gjorts i HD:s praxis tycks sträva i riktning mot att jäm-
ställa prövning i förvaltningsdomstol med prövning i allmän domstol.221 De 
resonemang som förts i anknytning till europarätten som redovisats tidigare 
kan kanske också uppfattas som ett uttryck för en sådan strävan.222 Det tydli-
gaste uttrycket för en sådan inställning hos HD är dock de ställnings taganden 
som gjorts i fråga om verkställbarheten hos förvaltningsdomstolarnas avgöran-
den. en myndighets icke exigibla beslut brukar, som nämnts tidigare, i dok-
trinen betecknas som ett partsbesked. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 
efter överklagande skulle därmed också utgöra partsbesked. HD har dock 
tillbakavisat denna argumentation, och slagit fast att en förvaltningsdomstols 
avgörande i sådana fall utgör en exekutionstitel.223 enligt UB 3: 1 utgör ”dom-

Numera går uppfattningarna isär, se t.ex. å ena sidan. Fitger, 2008, s. 10: 38 och å andra 
sidan Ds 1997: 29 s. 112 och Wennergren, 2005, s. 17. Jfr DV-rapport 2003: 4, förslaget till 
ny RB 10: 15 och s. 73 f. I doktrinen hävdas ibland att förvaltningsdomstolarna numera är 
”likställda” med de allmänna domstolarna, se t.ex. J. Lind, 1993/94, s. 598 och Riberdahl, 
1993, s. 663 f. Se även NJA 1994 s. 657. Detta gäller emellertid även enligt den traditionella 
uppfattningen, eftersom förvaltningsmyndigheterna enligt denna uppfattning är just likställda 
med de allmänna domstolarna (se avsnitt 4.3.3).
219 Se avsnitt 5.5.
220 Se avsnitt 4.5.
221 Se NJA 1987 s. 198, där HD endast hänvisade till att tvister om skyldighet att erlägga 
vissa skatter skulle prövas av förvaltningsdomstolarna, i sista hand RegR. I NJA 1991 s. 363 
hänvisade HD, som skäl för att en försäkringsrätts dom skulle anses utgöra en exekutionstitel, 
till att prövning även i allmän domstol borde undvikas bl.a. med hänvisning till ”den kompe-
tenskonflikt som kan uppkomma beträffande räckvidden av allmän domstols prövningsrätt”. 
Hovrätten hade gjort gällande att allmän domstol enligt allmänna rättsgrundsatser inte kunde 
materiellt ompröva ett avgörande som fattats av en förvaltningsdomstol. HD har dock inte 
gett uttryck för den omvända regeln, dvs. att allmän domstol alltid skulle vara behörig om 
förvaltningsdomstol inte är behörig, jfr t.ex. NJA 1988 s. 152.
222 Jfr Lavin, 2000/01, s. 109.
223 I förarbetena till UB sägs att förvaltningsdomstols dom utgör ”domstols dom” enligt UB 
3: 1 1 st. 1., se prop. 1980/81: 8 s. 172 och s. 285 f. Lavin har tidigare utförligt argumenterat 
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stols dom, utslag eller beslut” en exekutionstitel, och HD bekräftade i NJA 
1987 s. 780 (I) och NJA 1991 s. 363 att detta avsåg även förvaltningsdomstols 
avgörande med anledning av överklagande av en förvaltningsmyndighets icke 
exigibla beslut.224

Det är inte möjligt att generellt avskaffa allmän domstols exekutionstitel-
behörighet med hänvisning till att även förvaltningsdomstolarnas domar utgör 
exekutionstitlar. Frågan om en dom av det sistnämnda slaget skall komma till 
stånd eller inte ligger nämligen helt i den enskildes händer. Förvaltningsmyn-
digheterna kan inte överklaga sina egna beslut till förvaltningsdomstol,225 
och det finns i regel inte några bestämmelser om ansökningsförfaranden eller 
liknande.226 HD:s ”uppgradering” av förvaltningsdomstolarnas av  göranden 

emot att förvaltningsdomstolarnas avgöranden med anledning av överklagande av en myn-
dighets icke exigibla beslut skall kunna utgöra exekutionstitlar, se närmare Lavin, 1984 a, 
s. 276 f. m. hänv., dens., 1986, s. 197 f., dens., 1988 a, särskilt s. 48–52 och dens., 1988 b, pas-
sim. Häremot gregow, 1988, särskilt s. 146–148. Se även von essen, 2009, s. 105 f. m. hänv., 
gregow, 1992, s. 3 f., Lavin, 1989/90, s. 82 f. m. hänv., dens., 1991, passim, dens., 1995 a, 
s. 75 f., dens., 2000, s. 107–109, dens., 2000/01, s. 107 f., J. Lind, 1993/94, s. 598 och Warn-
ling-Nerep, 1995, s. 292 f.
224 Se även NJA 2001 s. 22, som behandlas mer utförligt i avsnitt 7.4.2. Detsamma gäller 
förvaltningsdomstols dom varigenom det allmänna förpliktats att fullgöra något gentemot 
den enskilde, under förutsättning att domen innehåller en tillräckligt specificerad förpliktelse, 
se NJA 1993 s. 99. Jfr Ds 2000: 53 s. 95–106 m. hänv., von essen, 2009, s. 106 f., Lavin, 
1993/94, passim, dens., 1995 a, s. 73 f. och Warnling-Nerep, 1995, s. 294 f. Frågan om en 
förvaltningsdomstols dom med anledning av kommunalbesvär kan utgöra en exekutionstitel 
(förutsatt att det kommunala beslutet innehåller en förpliktelse) är faktiskt inte besvarad (jfr 
Lavin, 1988 b, s. 247). UB innehåller inga särregler för den situationen och det förefaller inte 
möta några större svårigheter att överföra HD:s resonemang i NJA 1991 s. 363 till en för-
valtningsdomstols dom med anledning av kommunalbesvär. HD kan ju alltid åstadkomma 
nödiga avgränsningar genom att bestämma vilka kommunala beslut som, i likhet med försäk-
ringskassans beslut, utgör myndighetsutövning (jfr avsnitt 4.3.5 om NJA 1983 s. 680).
225 I de fall allmän domstol är behörig att pröva en talan om utbetalning av ett bidrag som 
redan beviljats i ett förvaltningsbeslut (se avsnitt 4.4) kan den enskilde förstås inte heller 
överklaga ett beslut som inte gått henne emot för att åstadkomma en exekutionstitel. Frågan 
om allmän domstol fortsätter att vara behörig att pröva en negativ fastställelsetalan (eller en 
fullgörelsetalan) från den enskilde i sådana fall då förvaltningsdomstolarna också är behöriga 
har behandlats något i avsnitt 4.4.
226 Det finns undantag, se 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001: 453). Jfr Lavin, 1991, s. 306. I 
just det fallet är det däremot inte möjligt för den enskilde att (med undantag av kommunalbe-
svär) påkalla domstolsprövning, se avsnitt 5.7.4. Om HD skulle förklara att exekutionstitel-
behörigheten tillhör rättshistorien, skulle visserligen den enskilde i många fall kunna åberopa 
europarätten för att få till stånd en prövning i förvaltningsdomstol (se kapitel 3). Det förefal-
ler dock mycket tveksamt om detsamma kan gälla myndigheterna. eMRK ger knappast något 
stöd åt en kommunal eller statlig myndighet som vill ha tillträde till domstol för att pressa 
pengar ur den enskilde. eg-rätten skulle möjligen, med hänvisning till eg-rättens effektivitet 
och enhetliga tillämpning (jfr avsnitt 3.5.1), kunna verka även i denna riktning, men detta 
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har därför fått till konsekvens att de båda domstolsslagen är parallellt be -
höriga i processer som kan leda fram till verkställbara avgöranden. Denna 
omständighet har föranlett HD att börja utveckla vissa hanteringsregler 
för att undvika parallella processer och kolliderande exekutionstitlar. Dessa 
hant eringsregler skall behandlas längre fram,227 men här kan konstateras att 
hanteringsreglerna i sig också i viss mån pekar på att HD betraktar ett av -
görande från förvaltningsdomstol som något principiellt likställt med en 
dom från allmän domstol.

4.9 Sammanfattning och slutsatser
4.9.1 Sammanfattning
Det ovan redovisade kan sammanfattas i följande punkter.

1.  Den traditionella uppfattningen innebär att allmän domstol är obehörig 
att pröva ett yrkande som explicit hänför sig till förvaltningsmyndighets 
beslutsfattande.

2.  Den traditionella uppfattningen innebär att allmän domstol är obehörig 
att pröva samma fråga som en förvaltningsmyndighet anförtrotts att all-
sidigt och slutgiltigt avgöra. Om myndighetens beslutanderätt inte är av 
denna karaktär, utgör myndighetens beslut endast ett partsbesked, och 
allmän domstol är behörig.

3.  Det är svårt att hitta några hållpunkter för i vilka fall en myndighets 
beslutanderätt är av den ena eller den andra karaktären. Varken distink-
tionen mellan offentlig rätt och privaträtt eller distinktionen mellan 
rättslig och skönsmässig prövning verkar vara särskilt användbar. enligt 
den traditionella uppfattningen kan dock förekomsten av administrativa 
besvärsmöjligheter, i synnerhet om förvaltningsdomstolar ingår i besvärs-
kedjan, och möjligheterna till direkt verkställighet av förvaltningsmyn-
digheternas beslut vara omständigheter som starkt talar mot allmän dom-
stols kompetens.

gäller i så fall endast när det blir fråga om att tillämpa eg-rätt, vilket är långt ifrån i alla fall. 
I NJA 1996 s. 202 uppkom frågan om förvaltningsdomstol, i linje den allmänna tolkningen 
av NJA 1994 s. 657 (se avsnitt 4.7.3), skulle anförtros att pröva även frågor om återbetalning 
av stöd. HD berörde inte den här redovisade problematiken, utan noterade kort att det inte 
fanns anledning att frångå dittillsvarande rättspraxis.
227 Se avsnitt 7.4.2.
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4.  Allmän domstol är i princip behörig att pröva frågor som faller utanför 
myndigheterna beslutskompetens, även om de sammanhänger med frå-
gor som myndigheterna har att avgöra.

5.  Den traditionella uppfattningen utmanas av allmän domstols exeku-
tionstitelbehörighet, eftersom allmän domstol i dessa fall är behörig trots 
att förvaltningsmyndighet är behörig att allsidigt och slutgiltigt avgöra 
samma fråga. Allmän domstols behörighet i dessa fall bör betraktas som 
en självständig konstruktion som uppbärs av det praktiska behovet hos 
det allmänna eller den enskilde att erhålla ett verkställbart avgörande. 
HD har dock dragit vissa konsekvenser av exekutionstitelbehörigheten 
(”konsekvensbehörighet”), och det är ganska oklart hur långt dessa kon-
sekvenser sträcker sig.

6.  Den traditionella uppfattningen utmanas också av den kommunala verk-
samhetens förändrade karaktär. Det minskade utrymmet för helt oregle-
rad kommunal förvaltning medför förmodligen att allmän domstols 
tidigare ganska vidsträckta kompetens att pröva tvister om kommunala 
avgifter numera är mycket begränsad, och väsentligen inskränker sig till 
sådana ”rent privaträttsliga” områden där kommunerna mer eller mindre 
agerar på en konkurrensutsatt marknad och till sådana fall där allmän 
domstol är exekutionstitelbehörig. Underlaget för en sådan slutsats är 
dock ganska magert.

7.  Den europarättsliga rätten till domstolsprövning innebär inte i sig någon 
direkt utmaning mot den traditionella uppfattningen, eftersom HD:s 
praxis pekar på att det inte är allmän domstol som skall utsträcka sin 
behörighet för att möta de europarättsliga kraven. europarätten har dock 
indirekt inneburit en utmaning, eftersom vissa av HD:s uttalanden, och i 
synnerhet den tolkning som gjorts av dessa i doktrinen och i viss under-
rättspraxis, pekar på nya sätt att förstå kompetensfördelningsprinciper-
na:

•   Om  det  är  förbjudet  att  överklaga  en  förvaltningsmyndighets 
beslut betyder det att allmän domstol inte är behörig (då är för-
valtningsmyndighetens beslutanderätt ”exklusiv”).

•   Principen att allmän domstol och förvaltningsmyndighet är sido-
ordnade och likställda innebär att allmän domstol aldrig får pröva 
samma frågor som förvaltningsmyndigheter.

•   Allmän domstol kan överlämna offentligrättsliga mål till förvalt-
ningsdomstol i de fall detta anses ändamålsenligt.

8.  Förvaltningsdomstolarnas transformation till domstolar av samma kaliber 
som allmän domstol innebär en mycket stark utmaning mot den traditio-
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nella uppfattningen, eftersom mycket pekar på att allmän domstol inte 
längre kommer att acceptera parallella prövningar i de båda domstols-
slagen. Tydliga ställningstaganden har framför allt gjorts i de fall där all-
män domstol är exekutionstitelbehörig, men det finns en del som pekar 
på att denna inställning gäller generellt.

4.9.2 Slutsatser och diskussion
Innebär de redovisade utmaningarna att den traditionella uppfattningen nu 
i sin helhet kan förpassas till rättshistorien? Även om den antydda utvidg-
ningen av principen om sidoordning och likställdhet kanske bygger på en 
missuppfattning av principens ursprungliga innebörd, tycks den utvidgade 
principen i stor utsträckning beskriva vad som faktiskt gäller i dag. I äldre 
praxis kan man hitta ganska många fall där allmän domstol ansetts behörig 
att pröva offentligrättsliga ”myndighetsfrågor”. Det är dock mycket svårt att 
hitta några sådana fall i modern praxis.228 Som skäl för att beslutanderät-
ten skall anses allsidig och slutgiltig används – om frågan överhuvudtaget 
berörs – kasuistiska motiveringar som ger liten vägledning för andra fall. Av 
dessa omständigheter kan man givetvis inte dra någon säker slutsats, men 
omständigheterna tycks, tillsammans med utmaningarna i sig, starkt peka 
på att ”gällande rätt” i dag innebär att allmän domstol aldrig är behörig att 
pröva samma fråga som någon förvaltningsmyndighet – statlig eller kom-
munal – i författning tillerkänts befogenhet att avgöra.229

Den är därför inte så noga hur man förhåller sig till de andra begrepps-
förskjutningar som uppstått i svallvågorna av europarätten. Det är givetvis 
en mycket tveksam tanke att frånvaron av administrativa rättsmedel skulle 
kunna tala mot allmän domstols kompetens, men eftersom allmän domstol 
aldrig tycks vara behörig – administrativa rättsmedel eller ej – spelar detta 
inte så stor roll. Det spelar inte heller någon större roll om allmän domstol 
har möjlighet att överlämna några mål till förvaltningsdomstolarna, eftersom 
alternativet är att helt enkelt låta saken vara avgjord genom myndighetens 
prövning. Skulle europarätten kräva något annat, vilket den mycket ofta gör, 
är det förvaltningsdomstolarnas sak att ta ställning till vilka konsekvenser 
detta skall få. Som kommer att framgå av nästa kapitel har det under det 

228 Jfr NJA 2006 s. 410, där det inte förelåg någon absolut rätt att få tvistefrågan under 
myndighetens prövning.
229 Här bortses från de fall där allmän domstol i författning pekas ut som behörig (se avsnitt 
4.5 vid not 178). exekutionstitelbehörigheten behandlas nedan i huvudtexten. 
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senaste decenniet genomförts flera reformer av förvaltningsdomstolarnas 
behörighetsregler som pekar i samma riktning.

exekutionstitelbehörigheten framstår som det stora undantaget från det 
sagda. Som tidigare utvecklats, är det inte möjligt att generellt avskaffa denna 
behörighet, så länge man håller fast vid att det skall vara möjligt för myndig-
heterna och den enskilde att på något sätt åstadkomma verkställbara avgöran-
den. När det också är möjligt att åstadkomma ett sådant avgörande genom 
överklagande till förvaltningsdomstol, uppkommer ett behov av att undvika 
kolliderande exekutionstitlar. Som nämnts, och som kommer att utvecklas 
senare i framställningen, har HD i viss mån skapat hanteringsregler för att 
undvika detta. Det bästa sättet att skapa harmoni i systemet tycks dock sna-
rast vara att generellt införa en möjlighet för förvaltningsmyndigheterna att 
efter en ansökan till förvaltningsdomstol få den enskildes betalningsskyldig-
het fastslagen i ett exigibelt avgörande.230 Införandet av en sådan möjlighet 
skulle ligga väl i linje med rättsutvecklingen under de senaste åren, och det 
kan nog påstås att en sådan reform ”ligger i luften”. efter genomförande av 
en sådan reform kan allmän domstols exekutionstitelbehörighet förpassas 
till rättshistorien. Därmed skulle vi ha nått slutpunkten i den rättsutveck-
ling som föregått under lång tid; allmän domstol är aldrig behörig att pröva 
offentligrättsliga myndighetsfrågor, utan den uppgiften tillkommer förvalt-
ningsdomstolarna.

230 Jfr NJA 2008 s. 560, JustR Håstads särskilda yttrande i NJA 2001 s. 22, T. Andersson, 
2001 a, s. 879 och Warnling-Nerep, 2008 a, s. 279. Se även Lavin, 1989/90, s. 85 f. Detta 
skulle också medföra att man kan undvika de följdproblem som uppkommer i fråga om extra-
ordinära rättsmedel. enligt RF 11: 11 beviljar RegR eller, i den mån det föreskrives i lag, en 
lägre förvaltningsdomstol resning eller återställande av försutten tid ”när fråga är om ärende 
för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans”. I 
andra fall beviljas resning eller återställande av försutten tid av HD eller, i den mån det före-
skrives i lag, en annan domstol som inte är förvaltningsdomstol (ang. behörig domstol, se bl.a. 
RB 58: 4 1 st. samt 2 § 2 st. och 8 § 1 st. 3. lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdom-
stolar). Att allmän domstol är behörig att pröva en myndighets talan om återbetalning av ett 
bidrag hindrar inte att myndighetens återbetalningsbeslut, vare sig det är överklagbart eller 
inte, angrips genom en resningsansökan till förvaltningsdomstol (jfr t.ex. RÅ 1995 ref. 76). 
I det administrativa återbetalningsärendet är ju fortfarande ”regeringen, förvaltningsdomstol 
eller förvaltningsmyndighet” högsta instans, eftersom den allmänna domstolens prövning 
inte gäller återbetalningsbeslutet i sig. I sådana fall där det föreligger lagakraftvunna avgöran-
den i återbetalningsfrågan från både förvaltningsmyndighet och allmän domstol, borde den 
enskilde alltså kunna ansöka om resning i både allmän domstol och förvaltningsdomstol, som 
har att parallellt pröva om resningsgrunder kan anses föreligga. 
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Kapitel 5 Allmän  
förvaltningsdomstols kompetens

5.1 Inledning
I föregående kapitel blev frågan om allmän domstols kompetens föremål för 
belysning i relevanta delar. Syftet med det här kapitlet är att på motsvarande 
sätt belysa frågan om allmän förvaltningsdomstols kompetens. Framställ-
ningen måste dock disponeras på ett helt annat sätt, eftersom kompetens-
reglerna för allmän domstol respektive förvaltningsdomstol är av mycket 
olikartad beskaffenhet. För allmän domstols del ansåg jag mig kunna utgå 
från en huvudregel av innebörd att allmän domstol i tvistemål kunde pröva 
vilka frågor som helst. Kapitlet kunde därför huvudsakligen ägnas åt att 
beskriva (för avhandlingsämnet relevanta) undantag från denna huvudregel. 
För förvaltningsdomstolarnas del kan jag inte utgå från en sådan huvud-
regel. Huvudregeln har tvärtom traditionellt varit den omvända; förvalt-
ningsdomstol är inte behörig om det inte går att hämta uttryckligt stöd för 
sådan behörighet. Som kommer att utvecklas i kapitlet, kan det hävdas att 
denna huvudregel fortfarande gäller, även om det på senare tid har tillkom-
mit bestämmelser som gör anspråk på att fungera som (lagfästa) huvudregler 
om förvaltningsdomstols kompetens.1

Det här kapitlet kommer därför till stor del att ägnas åt att beskriva de 
 regler som gör förvaltningsdomstolarna behöriga i olika situationer. en 
annan faktor som i hög grad blivit styrande för framställningen är att förvalt-
ningsdomstol kan vara behörig på ”flera olika sätt”, dvs. det finns flera olika 
förfaranden (här benämnda ”prövningsformer”) varigenom en tvistefråga 
kan göras till föremål för prövning i förvaltningsdomstol. Bland annat har 
förvaltningsdomstolarna att handlägga ansökningsmål, förvaltningsbesvärs-
mål, kommunalbesvärsmål och rättsprövningsmål.2 De regler som styr för-

1 Se avsnitt 5.4.3.2. 
2 Ang. terminologin, se avsnitt 5.4.1, not 41. Jfr Ds 1997: 29 där en ”hybrid” mellan olika 
prövningsformer föreslogs. Förslaget ledde i stället till en generell regel om överklagan de genom 
förvaltningsbesvär, se avsnitt 5.4.3.2. I kapitlet behandlas inte de fall där ett mål anhängig-
görs hos länsrätt genom underställning av en förvaltningsmyndighets beslut. Underställning är 
föreskrivet i vissa fall, där förvaltningsmyndigheter getts befogenhet till inte rimistiska frihets-
berövanden (se t.ex. 15 § lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall och 7 § lagen 
(1990: 52) med särskilda bestämmelser om vård av unga). Jfr t.ex. Wennergren, 2005, s. 104 
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valtningsdomstolarnas kompetens i respektive måltyp är i princip fristående 
från varandra. Mångfalden av prövningsformer medför emellertid behov av 
särskilda regler för att förhindra att samma fråga blir föremål för flera olika 
förfaranden eller omvänt hamnar ”mellan stolarna” och inte blir prövad 
alls.

Reglerna om förhållandet mellan olika prövningsformer är ofta ofullstän-
diga eller oklara till sin närmare innebörd. Till detta kommer att frågan om 
förhållandet mellan allmän domstols kompetens och förvaltningsdomstols 
kompetens i de olika prövningsformerna ofta är svårbesvarad. Svårigheter 
har några gånger uppkommit i samband med det europarättsliga kravet 
på domstolsprövning, men många problem finns inbyggda i systemet helt 
oavsett detta krav. Det blir helt enkelt svårt att hantera systemet, när olika 
prövningsformer läggs till eller förändras genom punktvisa insatser av lagstif-
taren, ofta utan någon direkt helhetssyn på problematiken.3

I kapitlet kommer jag, efter en kort redogörelse för förvaltningsdom-
stolarnas ursprung och utveckling, att beskriva de regler som styr förvalt-
ningsdomstolarnas kompetens i de olika prövningsformerna. Därefter ägnas 
ganska mycket utrymme åt att beskriva och diskutera förhållandet mellan 
dessa olika prövningsformer, med och utan avseende på rätten till domstols-
prövning. Därpå diskuteras förhållandet mellan prövning i allmän domstol 
och de olika prövningsformerna i förvaltningsdomstol. Avslutningsvis görs 
ett försök till sammanfattning och förs en diskussion om problem och möj-
ligheter med dagens regler.

5.2 Förvaltningsdomstolarnas framväxt
gemensamt för förvaltningsdomstolarna är att de ursprungligen har utgjort 
delar av den offentliga förvaltningen som sedermera successivt brutits loss och 
bildat självständiga enheter. Den äldsta förvaltningsdomstolen är Kammar-
rätten i Stockholm, som kom till under 1600-talet.4 Ursprungligen utgjorde 
Kammarrätten en del av ”CammerRådet” (Kammarkollegiet), som inrätta-

m. hänv. Underställningsinstitutet tycks vara ganska betydelselöst för avhandlings ämnet, och 
det finns inte heller någon anledning att diskutera om det skulle kunna utvidgas för att till-
godose behovet av domstolsprövning i gråzonen, när det finns andra prövningsformer för 
anhängiggörande som ligger betydligt närmare till hands.
3 Se avsnitt 5.9.2.
4 Det är dock inte givet att Kammarrätten i Stockholm skall betraktas som ”samma” kam-
marrätt som den gamla Kammarrätten. 
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des i början av 1600-talet.5 Kammarkollegiet bildade i viss sammansättning 
en domstol som hade till uppgift att döma över tvistiga saker rörande redovis-
ning och andra frågor om kronans ingälder och gods. År 1695 frikopplades 
Kammarrätten från Kammarkollegiet.6 Kammarrättens kompetens utvidga-
des härefter successivt, och under 1800-talet fick Kammarrätten till uppgift 
att döma i bl.a. skattemål och fattigvårdsmål.7

efter 1800-talets misslyckade försök att flytta alla rättsfrågor till de allmän-
na domstolarna accepterade man att ”administrativ rättskipning” var något 
som inte gick att undvika.8 Samtidigt ansågs det angeläget att avlasta framför 
allt regeringen det betungande arbetet med de administrativa besvärsmålen. 
Inrättandet av en administrativ högsta domstol hade varit aktuell sedan mit-
ten av 1800-talet, men tankarna blev inte verklighet förrän 1909, då RegR 
inrättades.9 Bl.a. för att förhindra att reformen medförde ett försvagande av 
regeringsmakten blev RegR organisatoriskt knuten till regeringskansliet.10

Under den första hälften av 1900-talet blev det relativt vanligt att olika 
myndigheter fick till huvudsaklig uppgift att pröva besvärsmål. Sådana myn-
digheter var bl.a. RegR, Försäkringsrådet, Hyresrådet, Riksvärderingsnämn-
den, Patentverkets besvärsavdelning, poliskollegierna och åtminstone från 
1950-talet Kammarrätten.11 Beteckningen ”förvaltningsdomstol” började 
så småningom, efter tysk och fransk förebild, användas för vissa av dessa 
myndigheter.12 Beteckningen användes dock inte konsekvent, och dessa 
myndigheter skilde sig inte i fråga om sammansättning och förfarande på 
något avgörande sätt från övriga förvaltningsmyndigheter.13

5 Något om kollegierna i avsnitt 4.3.1.
6 Se till det anförda SOU 1964: 27 s. 58 f., SOU 1966: 70 s. 263 f. och Modéer/Häthen, 
1995, s. 19.
7 Se t.ex. Lavin, 1972, s. 27 f. 
8 Jfr avsnitt 4.3.1. Se Rabenius, 1874, s. 367–371. Jfr Lavin, 1972, s. 51, 57 och s. 72 f. 
9 Se till det anförda Hammarskjöld, 1907, s. 1 f., 39–48, 64–66 och s. 114–117, prop. 
1909: 11 s. 19 f. och Lavin, 1972, s. 24 och s. 56. 
10 Se Hammarskjöld, 1907, s. 114 f., 117 f., 123 f. och s. 186 f. och prop. 1909: 11 s. 20. Se 
även Lavin, 2007a, passim.
11 Se t.ex. SOU 1955: 19 s. 44.
12 Se t.ex. SOU 1955: 19 s. 44 och SOU 1994: 117 s. 36.
13 Se t.ex. SOU 1946: 69 s. 12, 20 och s. 177 och SOU 1955: 19 s. 44. Några gånger framla-
des förslag om att reglera vilka myndigheter som förtjänade beteckningen förvaltningsdom-
stol, och införa särskilda regler om förfarandet för att göra dem mer domstolslika (se SOU 
1955: 19 s. 86 f. och SOU 1964: 27 s. 105 f.). Dessa förslag ledde dock inte till lagstiftning (se 
t.ex. Herlitz, 1958, s. 12). Vissa ledamöter av RegR ansåg t.o.m. att termen förvaltningsdom-
stol borde avskaffas, se SOU 1964: 27 s. 88. Se även Westerberg, 1957, s. 266.
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RegR:s kompetens utökades successivt och allt fler målgrupper lades till. 
RegR blev med tiden ganska överbelastad, och arbetade upp stora balanser. 
Sedan förslag om en mer genomgripande förändring av kompetensområdet  
hade avvisats, började man under 1960-talet att skissa på en lösning som 
innebar att Kammarrätten – som av denna anledning borde delas i två – 
skulle få behörighet i samma målområden som RegR, och fungera som 
en generell underinstans till RegR.14 Reformen (den s.k. förvaltningsrätts-
reformen15) genomfördes den 1 januari 1972, genom lagen (1971: 289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL). I jämförelse med övriga så kallade 
förvaltningsdomstolar fick kammarrätterna och RegR ett tämligen stort och 
skiftande kompetensområde, vilket ansågs motivera den nya beteckningen 
”allmän förvaltningsdomstol”.16 RegR bröts också ut från regeringen, och 
fick eget kansli och en egen föredragandeorganisation.17 Redan efter några år 
hade de två kammarrätterna blivit kraftigt överbelastade, och två ytterligare 
kammarrätter inrättades därför.18

Länsstyrelserna hade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
fått en stark ställning som det huvudsakliga administrativa rättskipnings-
organet på länsnivå. Länsstyrelserna fungerade dels som tillsyns- och besvärs-
organ i förhållande till kommunerna, dels som första beslutsinstans i många 
ärenden. Länsstyrelserna beslutade i bl.a. skattemål, kommunalbesvärsmål, 
socialvårdsmål, körkortsmål, mål om verkställighet av avgöranden rörande 
vårdnad eller umgänge, barnavårdsmål och mål om tvångsintagning på alko-
holistanstalt. Redan under 1940-talet började frågan om rättssäkerheten  
inför länsstyrelserna att bli föremål för olika offentliga utredningar, och 
sedan Sverige tillträtt eMRK började det ifrågasättas om länsstyrelsernas 
handläggning av de administrativa frihetsberövandena motsvarade konven-
tionens krav. ganska snart började tanken på fristående regionala förvalt-
ningsdomstolar att göra sig gällande. Oenigheten var dock stor, och många 
tyckte att det fanns stora fördelar med att samla förvaltning och förvaltnings-
rättskipning i en och samma myndighet.19

14 Se till det anförda och närmare SOU 1959: 4 s. 42–60 och SOU 1966: 70 s. 245–249, 
254–256, 264, 266 f., 275 f., 295 f., 300, 379–382 och s. 388–392. 
15 genom reformen tillkom också förfarandebestämmelserna i förvaltningslagen (1971: 290) 
och förvaltningsprocesslagen (1971: 291). Samtidigt infördes länsdomstolarna, se strax nedan 
i huvudtexten.
16 Prop. 1971: 30 s. 97. 
17 Prop. 1971: 30 s. 84. 
18 Se SFS 1974: 356, SFS 1976: 401, prop. 1974: 1, bil. 4, s. 82 f., prop. 1974: 78, JuU 
1974: 14, prop. 1975/76: 100, bil. 4, s. 54 f., prop. 1975/76: 138 och JuU 1975/76: 36. 
19 Se närmare SOU 1967: 20 s. 21, 171, 174, 286 f. och s. 294 f., SOU 1967: 22 s. 181, 
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genom förvaltningsrättsreformen inrättades länsskatterätter och länsrät-
ter som fristående organisatoriska enheter under länsstyrelserna. De båda 
länsdomstolarnas behörighetsområde var till en början ganska begränsat. 
Länsskatterätterna prövade olika typer av skattemål, medan länsrätterna prö-
vade vissa mål enligt barnavårdslagen, mål om nykterhetsvård, mål om verk-
ställighet av avgöranden rörande vårdnad och umgänge samt körkortsmål.20 
Även efter förvaltningsrättsreformen fortsatte meningarna att vara delade 
om det lämpliga i att länsdomstolarna organisatoriskt hörde under länssty-
relserna. eftersom det parlamentariska läget förändrades under 1970-talet 
kunde förespråkarna för fristående länsdomstolar relativt snart genomdriva 
sin linje. År 1979 slogs länsdomstolarna samman och bröts ut ur länssty-
relserna för att bilda fristående länsrätter, vilka samtidigt fick beteckningen 
allmänna förvaltningsdomstolar.21

Även efter denna reform var kammarrätternas och RegR:s kompetens dock 
väsentligt mer omfattande än länsrätternas. Länsrätterna prövade huvudsak-
ligen skattemål, körkortsmål samt mål om vissa administrativa frihetsberö-
vanden och andra tvångsåtgärder.22 Det vanliga var alltså att förvaltnings-
myndigheters beslut, i den mån de alls kunde prövas i förvaltningsdomstol, 
skulle överklagas till kammarrätt.23 efter att länsrätternas kompetens under 
några år sporadiskt och inte helt konsekvent försiktigt hade utökats, accelere-
rade utvecklingen dock under 1990-talet, och stora målgrupper som tidigare 
handlagts av kammarrätterna som första instans flyttades till länsrätterna.24 
Huvudprincipen skulle fortsättningsvis vara att länsrätten utgjorde första all-
männa förvaltningsdomstol.25

197 f., 218 och s. 235, SOU 1967: 24 s. 7 f., prop. 1970: 103 s. 71 f., 73–99 och s. 149–154, 
1970:SU 32 s. 9 och s. 14 f., prop. 1971: 14 s. 25–31, 55, 59, 80, 95–97, 102 f. och s. 106 f. 
och 1971:CU 9 s. 11 f. och s. 18.
20 Se 4 § lagen (1971: 52) om skatterätt och länsrätt. Länsdomstolarna utökades 1975 med 
fastighetstaxeringsrätter (SFS 1973: 1108).
21 Se SFS 1979: 165, SOU 1977: 80 s. 91–95, 100–106, 111 och s. 120–124, prop. 
1977/78: 170 s. 2, 4–6 och s. 11–16, KU 1977/78: 47 s. 6–9, prop. 1978/79: 86 s. 29 f., KU 
1977/78: 47 s. 8 f., JuU 1978/79: 27 och JuU 1978/79: 34.
22 14 § AFDL i lydelse enligt SFS 1979: 165.
23 Se även Lavin, 1989/90, s. 72. 
24 Se t.ex. SOU 1991: 106, del A, s. 349–443, prop. 1993/94: 101 s. 30 och s. 55, 
prop. 1993/94: 133 s. 25 f. och s. 29 f., prop. 1994/95: 27 t.ex. s. 142 f. och s. 153 f. och 
1994/95:JuU6 s. 5. I sammanhanget kan anmärkas att det så sent som 1989 i en idéskiss från 
Justitiedepartementet föreslogs att länsrätterna skulle avskaffas och att deras uppgifter skulle 
fördelas mellan tingsrätterna och kammarrätterna, se Ds 1989: 2 s. 48–51.
25 Riksdagen beslutade den 11 juni 2009 att de 23 länsrätterna skall läggas samman till 
11 förvaltningsrätter (ang. namnet, se prop. 2008/09: 165 s. 111 f.). Se prop. 2008/09: 165, 
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ett system av allmänna förvaltningsdomstolar i tre instanser har alltså 
byggts upp genom successiva reformer under framför allt den senare delen 
av 1900-talet.26 Förvaltningsdomstolarna har gradvis frigjorts från myndig-
hetsorganisationen, och uppfattningen om förvaltningsdomstolarnas karak-
tär har parallellt härmed förändrats. I mitten av 1900-talet betraktades RegR 
och Kammarrätten i stor utsträckning som förvaltningsmyndigheter. Fram-
för allt under de senaste tre decennierna har det i stället blivit alltmer själv-
klart att förvaltningsdomstolarna är lika mycket domstolar som de allmänna 
domstolarna, och att båda domstolsslagen sysslar med en likvärdig verksam-
het – rättskipning.27

5.3 Ansökningsmål
I ett begränsat antal fall är det, i enlighet med bestämmelser i speciell för-
valtningsrättslig lagstiftning, möjligt att väcka talan vid en länsrätt genom en 
ansökan. Numera är det svårt att se någon tydlig principiell skiljelinje mellan 
sådana mål – där förvaltningsdomstol alltså beslutar som första instans – och 
mål där en förvaltningsmyndighet i stället fattar det första beslutet i saken 
varefter saken kan prövas av förvaltningsdomstol efter överklagande av den 
enskilde. en stor grupp ansökningsmål rör dock s.k. administrativa frihets-
berövanden, dvs. frihetsberövanden på annan än straffrättslig grund.28 I flera 
andra fall är ett ansökningsförfarande dock föreskrivet, som mål om vissa 

2008/09:JuU23 och rskr 2008/09: 290. Reformen skall genomföras den 15 februari 2010. 
När det i den här framställningen talas om en ”länsrätt” bör detta alltså efter nämnda datum 
förstås som avseende en ”förvaltningsrätt”.
26 Här kan även hänvisas till Nordquist, 2001, s. 94–104 och Strömberg, 1999c, passim, 
för kortfattade framställningar av utvecklingen. Se även Magnus Sjöberg, 2005, passim. en 
”parentes” i förvaltningsdomstolarnas historia utgörs av den särskilda domstolsorganisationen 
för framför allt socialförsäkringsmål, bestående av försäkringsrätter och en försäkringsöver-
domstol, som inrättades i slutet av 1970-talet och avvecklades under första halvan av 1990-
talet. Uppgifterna övertogs då av de allmänna förvaltningsdomstolarna. Se härom t.ex. SOU 
1994: 117 s. 40 och Strömberg, 1999c, s. 334. Av nu existerande domstolar är det, utöver de 
allmänna förvaltningsdomstolarna, bara Patentbesvärsrätten som brukar kallas för förvalt-
ningsdomstol, se t.ex. Strömberg, 1999c, s. 334 f. 
27 Jfr t.ex. Ds 1997: 29 s. 97–101 m. hänv., Magnusson, 1996, s. 16 och Wennergren, 1995, 
passim m. hänv. Se även Montgomery, 1985, s. 709, dens., 1986, s. 452 och Ragnemalm, 
1987, s. 73 f. Det saknas dock inte exempel på att man lyfter fram förvaltningsdomstolarnas 
”myndighetsidentitet” även i sentida doktrin, se t.ex. g. Wahlgren, 1995, s. 205 (som häri tar 
avstamp för en reformdiskussion) och Smith, 2000, s. 14.
28 Se 4 § lagen (1990: 52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 11 § lagen 
(1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall, 7 § lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångs-
vård och 5 kap. 2 § smittskyddslagen (2004: 168). 
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ekonomiska sanktioner,29 mål om återkallelse av luftfartscertifikat30 eller mål 
om betalningsskyldighet eller betalningssäkring för vissa skatter och avgif-
ter.31 I något enstaka fall är ansökningsförfarande också föreskrivet för myn-
digheters anspråk på återbetalning av utgivna förmåner.32 Det förekommer 
också att enskilda har möjlighet att ansöka i förvaltningsdomstol om att 
åtgärder skall vidtas mot offentliga myndigheter.33

För att en förvaltningsdomstol skall vara behörig att pröva ett mål som 
väcks genom ansökan krävs alltså att det finns ett uttryckligt stöd i special-
författning.34 Någon allmän bestämmelse om möjlighet att väcka talan i 
förvaltningsdomstol på detta sätt har aldrig på allvar övervägts av lagstifta-
ren.35

I doktrinen har den uppfattningen någon gång gjorts gällande att förvalt-
ningsdomstolarna, åtminstone när domstolsprövning krävs enligt europarät-
ten, skulle kunna vara behöriga att pröva alla offentligrättsliga frågor oavsett 
om en sådan prövning påkallas genom att ett förvaltningsbeslut överklagas.36 
Det skulle med andra ord bli fråga om en oreglerad form av ansöknings-
mål.37 Uppfattningen är inte särskilt vanlig i doktrinen, och det är enligt min 
uppfattning tveksamt om den i någon situation skulle kunna göra anspråk 
på att beskriva ”gällande rätt”. Som nämnts tidigare, torde förvaltningsmyn-
digheterna sällan kunna åberopa europarätten för att utan författningsstöd 
väcka talan mot den enskilde i förvaltningsdomstol.38 Det skulle alltså främst 
bli fråga om att enskilda fick möjlighet att genom en ansökan väcka talan 
mot myndigheter, eller kanske mot andra enskilda, i förvaltningsdomstol. 
Som sagts flera gånger tidigare i framställningen är det emellertid svårt att ge 

29 Se 6 § lagen (1985: 206) om viten och 10 kap. 8 § andra stycket plan- och bygglagen 
(1987: 10; härefter PBL). 
30 Se 4 kap. 22–23 §§ luftfartslagen (1957: 297).
31 Se 12 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997: 483) och 3 § lagen (1978: 880) om betal-
ningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
32 Se 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001: 453; härefter SoL). Jfr avsnitt 4.8 vid not 226.
33 Se 16 kap. 1–3 §§ lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (härefter LOU) och 
16 kap. 1–4 §§ lagen (2007: 1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster (härefter LUF) och jfr 7 kap. 1–4 §§ lagen (1992: 1528) om offent-
lig upphandling (härefter gLOU). Tidigare prövade förvaltningsdomstolarna också, efter 
ansökan från enskild som riktades mot en annan enskild, frågor om verkställighet av domar 
rörande vårdnad, boende eller umgänge, men den uppgiften har flyttats till de allmänna dom-
stolarna, se FB 21: 1 i lydelse enligt SFS 2006: 458.
34 Jfr t.ex. RÅ 1987 not 855 (skadeståndsyrkande). 
35 Jfr g. Wahlgren, 1995, s. 205 f.
36 Se T. Andersson, 1996, s. 183. Se även Nergelius, 1998, s. 178.
37 Jfr avsnitt 5.4.3.1 om RÅ 1995 ref. 58.
38 Se avsnitt 4.8, not 226. 
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några exempel på offentligrättsliga frågor som befinner sig utanför det förvalt-
ningsrättsliga prövningssystemet. Att en fråga betecknas som offentligrättslig 
sammanhänger mer eller mindre intimt med att någon förvaltningsmyndig-
het (eller regeringen) samtidigt har tillagts kompetens att besluta i frågan.39 
Om man öppnar för en direkt talan i förvaltningsdomstol skulle detta alltså 
innebära att man skapar möjlighet att förbigå dessa myndigheter och därmed 
åsido sätta den förvaltningsprocessuella instansordningsprincipen. Det är svårt 
att se något skäl till en sådan ordning, särskilt som detta inte är erforderligt 
för att uppfylla det europarättsliga kravet på domstolsprövning.40

5.4 Förvaltningsbesvär
5.4.1 Bakgrund
Förvaltningsbesvär är en gammal term som används för att beteckna över-
klagande av en statlig eller kommunal myndighets beslut till en överordnad 
förvaltningsmyndighet (eller regeringen) eller till en förvaltningsdomstol.41 
Termen markerar främst skillnaden mot kommunalbesvären, som skiljer sig 
från förvaltningsbesvären i väsentliga hänseenden (se följande avsnitt). Av 
intresse i förevarande sammanhang är främst frågan om i vilka fall förvalt-
ningsbesvär överhuvudtaget kan anföras och, när så är fallet, om överkla-
gande skall göras till en högre förvaltningsmyndighet (regeringen) eller till 
en förvaltningsdomstol.

Av ålder har huvudregeln i svensk rätt ansetts vara att statliga myndighe-
ters beslut, om inte annat stadgas i författning, kan överklagas till närmast 
högre förvaltningsmyndighet och i sista hand till kungen/regeringen.42 I 

39 Jfr bl.a. avsnitt 1.3.8, 2.2.2 och 4.3.4.2.
40 Se avsnitt 3.4.7 och 3.5.6.1 vid not 445. 
41 Ang. förvaltningsbesvärens bakgrund, se t.ex. Ragnemalm, 1970, s. 7–13 m. hänv. Termen 
”besvär” är numera utmönstrad ur lagstiftningen, som i stället generellt talar om ”överklagan-
de”. Termerna ”förvaltningsbesvär” respektive ”kommunalbesvär” används trots detta fortfa-
rande i doktrinen, se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 219, Ragnemalm, 2007, s. 141 f. 
m. hänv., Strömberg, 1995a, s. 76 och Warnling-Nerep, 1995, s. 334 m. hänv. Jfr Hellners, 
2005, s. 201. Jag kommer att använda såväl dessa termer som ordet ”besvär” i olika samman-
sättningar (besvärsrätt, besvärsordning etc.) av den enkla anledningen att det inte finns någon 
likvärdig term (klumpigheten hos begreppet ”överklagande” har lett till att det allt oftare har 
börjat talas om ”överklagning” eller ”överklagan”, se t.ex. SOU 1999: 97 s. 176 och Warnling-
Nerep, 2009 s. 81. Se även KL 10: 1, 2–3 st., där det talas om att kommun medlemmar får 
överklaga lagligheten hos olika beslut). Jfr Strömberg, 2006, s. 172.
42 Regeln härleds ur den ”uråldriga” rätten att anföra klagomål hos kungen. Jfr avsnitt 4.3.1. 
Se t.ex. prop. 1985/86: 80 s. 46, SOU 1994: 117 s. 36 och s. 154, prop. 1997/98: 101 s. 50 och 
Strömberg, 2006, s. 174. Rätten att klaga till regeringen kom tidigare till uttryck i 30 § verks-
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samband med inrättandet av RegR diskuterades den lämpliga avgränsningen 
av domstolens kompetensområde. Det rådde enighet om att RegR huvud-
sakligen skulle syssla med rättstillämpning, och helst inte avgöra lämplig-
hets- eller skälighetsfrågor.43 Någon skarp gräns mellan dessa båda storheter 
ansågs dock inte vara möjlig att dra.44 önskemålet att åstadkomma en verk-
lig lättnad i regeringens arbetsbörda vägde dessutom så tungt att det ansågs 
angeläget att flytta även vissa frågor som föll inom administrationens s.k. 
fria prövningsutrymme till RegR.45 Bl.a. dessa synpunkter föranledde att ett 
förslag om att dela upp prövningen i varje mål i rättsfrågor och lämplighets-
frågor frångicks, och i stället gjordes i lagen en uppräkning av vilka mål som 
skulle prövas av RegR (den s.k. enumerationsmetoden). I övriga mål skulle 
regeringen liksom tidigare vara den högsta administrativa instansen.46

genom förvaltningsrättsreformen övergav man tekniken med en kompe-
tenskatalog. Fortsättningsvis skulle det i stället anges i de materiella specialför-
fattningarna i vilka fall besvär skulle anföras hos kammarrätten.47 Frågan om 
vilka beslut som skulle kunna överklagas till förvaltningsdomstol skulle alltså 
även fortsättningsvis bestämmas från fall till fall efter främst praktiska över-
väganden.48 För de nyinrättade länsdomstolarna gällde dock fram till mitten 
av 1990-talet att deras kompetensområde bestämdes genom en uppräkning 
(som kompletterades av närmare regler i respektive specialförfattning). Sedan 
man bestämt sig för att länsrätterna i stället för kammarrätterna som huvud-

förordningen (1987: 1100) och därefter i 35 § verksförordningen (1995: 1322). Den sist-
nämnda bestämmelsen ändrades (SFS 1998: 1099) i samband med att den nya huvudregeln 
om överklagande till förvaltningsdomstol infördes (se avsnitt 5.4.3.2). Jfr prop. 1997/98: 101 
s. 67. Verksförordningen har numera ersatts av myndighetsförordningen (2007: 515).
43 Se Hammarskjöld, 1907, s. 118, 182 och s. 190 och prop. 1909: 11 s. 20. I propositionen 
förefaller dock inte den teoretiska gränsen mellan rättsfrågor och ”fritt skön” ha tillmätts lika 
stort vikt som frågan om vilken betydelse de olika målen hade för det allmänna (jfr a. prop. 
s. 17 och 20). 
44 Hammarskjöld, 1907, s. 182–186, 196–199 och s. 200 f.
45 Prop. 1909: 11 s. 19 f. Jfr a. prop. s. 21 f. och s. 25–27.
46 Se Hammarskjöld, 1907, s. 190–194, 200–203 och s. 284 f., prop. 1909: 11 s. 18 f. och 
s. 28–30 och 2 § lagen (1909: 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
47 Se 8 § 1 st. 1. lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar (härefter AFDL) i 
ursprunglig lydelse. eftersom det inte var möjligt att i ett sammanhang ändra alla berörda 
författningar, infördes en supplerande kompetenskatalog i en särskild lag, som skulle förlora 
i betydelse allteftersom specialförfattningarna ändrades (lagen (1971: 309) om behörighet för 
allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål; härefter BehL). Se prop. 1971: 30, s. 91. Ang. 
BehL:s innehåll kan hänvisas till Wennergren, 2005, s. 77–98 m. hänv. BehL har tillämpats så 
sent som 2006 (RÅ 2006 ref. 34). Se härom Lavin, 2007a, s. 287 f. och s. 295 f.
48 Se prop. 1971: 30 s. 88–91. 
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regel skulle utgöra den första förvaltningsdomstolen, frångicks denna uppräk-
ning till förmån för en allmän bestämmelse av följande lydelse. 

Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas vid 
eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en 
länsrätt.49

Avsikten var att nedflyttningar av målen till länsrätt hädanefter lagtekniskt 
skulle kunna genomföras genom att ordet ”kammarrätt” i de olika författ-
ningarna byttes ut mot ”allmän förvaltningsdomstol”.50 Som anmärkts 
tidigare har denna nedflyttning också i stor utsträckning genomförts. De 
angivna reformerna innebar dock inte att den gamla huvudregeln om rätt 
besvärsordning övergavs. Även fortsättningsvis skulle det krävas ett uttryck-
ligt stöd i författning för att förvaltningsbesvär skulle kunna anföras i förvalt-
ningsdomstol.51 I avsaknad av uttryckliga regler gällde fortfarande den gamla 
huvudregeln om överklagande till närmast högre myndighet och i sista hand 
till regeringen.52

5.4.2 Något om överklagbarhet och besvärsrätt
Att det finns regler om överklagande av en myndighets beslut till förvalt-
ningsmyndighet eller förvaltningsdomstol, innebär inte att alla beslut som 
den myndigheten kan tänkas fatta är möjliga att överklaga. enligt regler som 
utvecklats i praxis om s.k. överklagbarhet måste ett beslut ha vissa påtagliga 
rättsliga eller faktiska verkningar för den enskilde för att kunna överklagas.53 
I enlighet härmed är det i regel inte tillåtet att överklaga beredningsbeslut, 
oförbindande yttranden, principbeslut och liknande. Det krävs dock inte att 

49 Se 14 § AFDL i lydelse enligt SFS 1994: 435. Språkfelet i bestämmelsen rättades år 1998 
(SFS 1998: 373; se prop. 1997/98: 101 s. 105). Fram till dess var det alltså möjligt att ”över-
klaga en talan”. Se även Strömberg, 1999c, s. 336.
50 Prop. 1993/94: 101 s. 30 och s. 55. Se även Strömberg, 2006, s. 176 f.
51 enumerationsmetoden gällde med andra ord fortfarande, men ”enumerationen” bestod av 
ett stort antal bestämmelser i olika specialförfattningar, se t.ex. Ds 1997: 29 s. 113, Strömberg, 
1995b, s. 214 och Wennergren, 2005, s. 17 f. Förhållandet illustreras t.ex. av RÅ 1997 ref. 78, 
där RegR genom kreativ författningstolkning lyckades göra en besvärsbestämmelse tillämplig 
på det aktuella beslutet. Se även de i avsnitt 5.4.3.2, not 87, anmärkta rättsfallen. 
52 Det var dock ganska ovanligt att specialförfattningarna helt saknade regler om överklagan-
de, jfr avsnitt 5.4.3.2 vid not 101. Författningstekniken handlade alltså (och handlar) främst 
om att reglera kompetensfördelningen mellan förvaltningsdomstolarna och regeringen.  All-
män domstols kompetens har däremot inte något direkt samband med denna fråga, vilket 
ibland tycks förbises. Se t.ex. J. Lind, 1995/96, s. 235 f. och häremot Strömberg, 1995 b, 
s. 214.
53 22 § FL, som behandlar den s.k. besvärsrätten anses ansluta till reglerna om överklagbar-
het genom förutsättningen att beslutet ”får överklagas”.
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ett beslut har direkta rättsverkningar mot den enskilde för att det skall vara 
överklagbart. Avgörande är i stället vilka faktiska verkningar beslutet kan 
tänkas få, med hänsyn till hur det typiskt sett kan komma att uppfattas av 
enskilda och andra myndigheter. I linje härmed har även s.k. partsbesked, 
dvs. myndighetsbeslut i sådana frågor som kan slutligt avgöras endast av 
allmän domstol, ofta ansetts vara överklagbara.54

Frågan om överklagbarhet kommer inte att utvecklas närmare, eftersom rätts-
praxis tycks vara så pass tillåtande att reglerna om överklagbarhet knappast 
kan hindra förvaltningsdomstolarna att pröva anspråk i gråzonen (jfr avsnitt 
7.2.3). en god illustration (dock möjligen föranledd av fallets eg-rättsliga 
implikationer)55 ges av RÅ 2004 ref. 8, där ett ”konglomerat av uttalanden” 
som Livsmedelsverket avgett i en informationsskrivelse, i ett pressmeddelande 
och på verkets hemsida ansågs utgöra ett förvaltningsbeslut som kunde över-
klagas.56 Här kan även hänvisas till RÅ 2007 ref. 7, där en skrivelse från en 
socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare att inom viss tid sälja 
sin bil vid äventyr att rätten till bistånd annars kunde ifrågasättas, ansågs 
utgöra ett överklagbart beslut, och även ett beslut som kunde överklagas 
enligt SoL 16: 3.

I fråga om vem som har rätt att överklaga ett beslut, den s.k. besvärsrätten, 
föreskrivs i 22 § FL att ett beslut kan överklagas av den som beslutet ”angår” 
om det gått honom emot. Den som fått avslag på en ansökan eller den mot 
vilken ett betungande beslut är riktat har utan vidare besvärsrätt enligt denna 
bestämmelse. Även andra än sådana direkt berörda kan dock ha rätt att över-
klaga. I praxis har den förutsättningen ställts upp att beslutet antingen skall 
påverka den klagandes rättsställning eller beröra ett (den klagandes) intresse 
som på något sätt erkänts av rättsordningen.57

54 Se t.ex. prop. 1985/86: 80 s. 48, Ds 1997: 29 s. 104, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 249, 
Konradsson, 1979b, s. 64 f., Ragnemalm, 1970, s. 411–422 m. hänv., dens., 1987, s. 271, 
dens., 2006a, s. 96 f. och dens., 2007, s. 159. Jfr Nordström, 1977, passim m. hänv. Jfr dock 
Hellners/Malmqvist, 2007, s. 270 f. Ang. partsbesked, jfr avsnitt 4.3.5. Ang. överklagbarhet i 
allmänhet, se t.ex. prop. 1985/86: 80 s. 47–49, Ds 1997: 29 s. 103 f., Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 243–252 m. hänv., Hellners/Malmqvist, 2007, s. 264–277 m. hänv., Konradsson, 
1979a, passim, dens., 1979b, passim, Ragnemalm, 1970, passim, dens., 1987, s. 269–275, 
dens., 2005, passim, dens., 2007, s. 155–160, Strömberg, 2006, s. 188–191 m. hänv. och 
Wennergren, 2005, s. 327–331 m. hänv. 
55 Se engström, 2005, s. 148–152.
56 Se även engström, 2005, passim och Ragnemalm, 2005, s. 448–453. 
57 Se närmare t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 254–265 m. hänv., von essen, 2009, 
s. 212–217 m. hänv., Hellners/Malmqvist, 2007, s. 277– 298 m. hänv., Lavin, 2008c, passim 
m. hänv., Ragnemalm, 2007, s. 161–172, Strömberg, 2006, s. 191–198 m. hänv. och Wen-
nergren, 2005, s. 331–349 m. hänv. Se även Lavin, 2000/01, s. 104. Inte heller i fråga om 
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5.4.3 Rätten till domstolsprövning

5.4.3.1 Upptakt – Stallknecht och Lassagård
Som utvecklats i föregående kapitel har HD i flera rättsfall intagit stånd-
punkten att det är förvaltningsdomstolarna som skall uppfylla det europa-
rättsliga kravet på domstolsprövning,58 åtminstone i sådana fall då detta kan 
ske genom överprövning av förvaltningsbeslut.59 RegR visade initialt en viss 
ovillighet mot att resonera på samma sätt som HD. RÅ 1995 ref. 58 utgör 
fortsättningen på det i föregående kapitel beskrivna s.k. Stallknechtmålet.60 
Sedan den enskilde hade misslyckats med att få saken prövad i allmän dom-
stol, vände hon sig till en länsrätt och framställde samma yrkande som hon 
hade framställt i allmän domstol.61 Både länsrätten och kammarrätten ansåg 
att förvaltningsdomstol endast kunde vara behörig med stöd av en uttrycklig 
författningsföreskrift, och avvisade den enskildes talan. Även RegR avvisade 
talan, men meningarna var delade i fråga om skälen härför. Minoriteten (två 
regeringsråd) ansåg, i likhet med underinstanserna, att det avgörande var 
avsaknaden av erforderligt författningsstöd för förvaltningsdomstols kom-
petens. Majoritetens (tre regeringsråd) motivering var dock mer svårtolkad. 
enligt majoriteten gick det inte att göra några säkra uttalanden i frågan om 
art. 6 (1) eMRK var tillämplig på de jordbruksbidrag som var aktuella i 
målet, och därmed fanns det inte grund för slutsatsen att nämnda artikel 
skulle göra en domstolsprövning av den enskildes anspråk nödvändig.

Till stöd för denna slutsats hänvisade RegR bl.a. till att de flesta avgöranden 
av eMRD hade rört sociala förmåner. RegR utvecklade dock inte varför en 
social förmån skulle vara mer civil än ett jordbruksbidrag. Vidare hänvisade 
RegR till eMRD:s avgörande i Procola (1995), där eMRD hade uttalat sin 

besvärsrätten görs någon närmare utvikning, av samma skäl som anförts i fråga om överklag-
barhet (se ovan vid not 55). en motsvarande illustration ges av RÅ 2006 ref. 9 (där det dock 
likaledes är tänkbart att de eg-rättsliga aspekterna medförde en extra generös bedömning, se 
engström, 2006, s. 527–530). 
58 Ang. europarättens företräde, se avsnitt 4.6, not 187. 
59 I sammanhanget bör det erinras om att prövning i vissa nämnder kan vara godtagbart i 
ett europarättsligt perspektiv (jfr avsnitt 3.4.4 och 3.5.4). 
60 Se avsnitt 4.7.1 om NJA 1994 s. 657.
61 Den enskilde överklagade alltså inte något beslut av Jordbruksverket, utan framställde sin 
talan som en fullgörelsetalan identisk med den som hon fört i allmän domstol. Detta torde 
dock inte i sig ha varit avgörande för RegR:s ställningstagande (RegR hänvisade inledningsvis 
till förbudet att överklaga Jordbruksverkets beslut), och det torde väl i och för sig ha varit möj-
ligt för den enskilde att utverka ett negativt beslut av Jordbruksverket för att sedan överklaga 
detta. Jfr dock Strömberg, 1998, s. 290 och s. 293 och dens., 1999c, s. 340.
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pecuniary rights-formel.62 RegR drog dock inte några särskilda slutsatser av 
denna formel, utan övergick till konstaterandet att det inte gick att göra några 
säkra uttalanden i frågan om tillämpligheten av art. 6 (1) eMRK. Majorite-
tens votum har ifrågasatts och kritiserats på den grunden att det synbarligen 
innebar att majoriteten undvek att ta ställning i en för målet avgörande rätts-
fråga. När RegR avgjorde målet gällde eMRK som svensk lag, och domstolar 
har naturligtvis att tolka och tillämpa de rättsregler som är erforderliga för 
målets avgörande. Domstolar har inte rätt att vägra att tillämpa en regel med 
hänvisning till att dess närmare innebörd är oklar.63 Som antytts i kapitel 2 
tycks dock eMRK, även i sin skepnad som svensk lag, på många sätt inta en 
särställning.64 I förarbetena till inkorporeringslagen manades till försiktighet 
vid tolkningen av eMRK, och det underströks att det var lagstiftaren som bar 
det primära ansvaret för den svenska rättens förenlighet med konventionen.65 
Majoritetens motivering kanske kan förklaras med att en sådan förarbets-
reglerad ”försiktighetsprincip” kommit till användning.66 Majoriteten utgick 
med andra ord från en tolkning av eMRK som innebar att svenska författ-
ningar stod i överensstämmelse med konventionen så länge det inte fanns 
säkra hållpunkter för den motsatta tolkningen.

Den nyss nämnda problematiken får dock, åtminstone såvitt avser rätten 
till domstolsprövning, anses vara ganska överspelad i dag.67 Mer intressant 
är frågan om minoritetens votum, och principen att förvaltningsdomstolar-
nas kompetens alltid måste ha uttryckligt författningsstöd.68 Det framgår av 

62 Se om pecuniary rights avsnitt 3.4.2.5 vid not 221.
63 Jfr avsnitt 3.2.3. Se t.ex. T. Andersson, 2001a, s. 867 f. Se även Bratt/Södergren, 2000b, 
s. 431 f.
64 Jfr avsnitt 2.4.4.3, särskilt not 223.
65 Se SOU 1993: 40, del A, s. 225, 228 f. och s. 238, del B, s. 105 och s. 126, prop. 
1993/94: 117 s. 35–38 och s. 53 f. och 1993/94:KU24. Såvitt gällde art. 6 (1) eMRK uttalade 
Fri- och Rättighetskommittén t.o.m. att bestämmelsen riktade sig till lagstiftaren såvitt gällde 
rätten att få tillgång till domstolsprövning och endast kunde tillämpas direkt av domstolarna i 
fråga om övriga rättegångsgarantier (SOU 1993: 40, del B, s. 106). Förarbetsuttalandena, som 
i detalj var resultatet av en politisk kompromiss (se t.ex. redogörelsen i motion 1993/94:K25 
och Bernitz, 1994/95, s. 260 f.), har utsatts för kritik i doktrinen, se t.ex. Nergelius, 1996 a, 
s. 682–686 och dens., 1997, s. 428 f. och s. 438 f. 
66 Jfr Hane, 1995, s. 943. Man kan också tänka sig att förankra en sådan försiktighetsprincip 
i det s.k. uppenbarhetsrekvisitet i RF 11: 14 (jfr avsnitt 3.2.4). Jfr T. Andersson, 2001 a, s. 868, 
Nergelius, 2000a, s. 13 och Strömberg, 1998, s. 291. 
67 Jfr avsnitt 4.6, not 187. Jfr dock nedan vid not 86 ang. jordbruksstöd. 
68 I doktrinen har det gjorts gällande att även majoriteten måste ha delat denna uppfatt-
ning, se T. Andersson, 1996, s. 165, Nergelius, 1998, s. 168 och s. 171 och dens., 2000 a, 
s. 28. Möjligen (men detta är spekulationer) grundas detta ställningstagande på att inte heller 
majoriteten ville tillåta den enskildes talan, eftersom art. 6 (1) eMRK inte ansågs kräva detta. 
Detta skulle då inte följa av det i författning uppställda besvärsförbudet, eftersom talan inte 
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NJA 1994 s. 657 att HD var medveten om denna princip, men domstolen 
valde ändå att anförtro prövningen till förvaltningsdomstol.69 Även i senare 
avgöranden har HD gett uttryck för uppfattningen att förvaltningsdomsto-
larna kan pröva förvaltningsbeslut även utan uttryckligt författningsstöd.70 I 
RÅ 1995 ref. 58 uttryckte RegR:s minoritet, i likhet med underinstanserna, 
dock motsatt uppfattning, och ville vidhålla denna uppfattning även om 
europarätten skulle kräva något annat.

Det är dock inte helt klart huruvida RegR:s minoritet menade att kravet på 
domstolsprövning helt enkelt fick vika för det krav på uttryckligt författnings-
stöd som kunde härledas ur 14 § AFDL eller om minoriteten, trots att HD 
redan gett uttryck för motsatt uppfattning, menade att det var allmän dom-
stol som borde uppfylla kravet.71 För den sistnämnda tolkningen talar särskilt 
den vanliga uppfattningen att HD i NJA 1994 s. 657 hade börjat flytta över 
mål från allmän domstol till förvaltningsdomstol,72 något minoriteten kanske 
fann det angeläget att försöka stävja. I doktrinen har minoritetens kompro-
misslösa hållning kritiserats, och det har från vissa håll gjorts gällande att 14 § 
AFDL inte uppställer något krav på författningsstöd för förvaltningsdom-
stols kompetens.73 Företrädare för den motsatta uppfattningen har dock inte 
saknats.74 Kritiken går ut på att bestämmelsen enligt sin ordalydelse endast 
behandlar vilken förvaltningsdomstol som är behörig i de fall sådan dom-
stol är behörig enligt lag eller annan författning, men däremot inte frågan 
om förvaltningsdomstol kan vara behörig utan uttryckligt författningsstöd. 
Att bestämmelsen med hänsyn till sin tillkomsthistoria (jfr avsnitt 5.4.1) 
måste anses vara avsedd att reglera även den sistnämnda frågan hindrar inte 
att den kan behöva tolkas på ett annat sätt när kravet på domstolsprövning 
gör sig gällande.75 Diskussionen är i viss mån överspelad, genom tillkomsten 
av 22 a § FL,76 men den har ett visst intresse för hur vissa andra frågor skall 
hanteras.77

hade väckts genom överklagande. I så fall kan hänvisas till vad som anförts ovan vid not 40 
om det lämpliga i att tillåta oreglerade ansökningsmål. 
69 Jfr t.ex. Hane, 1994/95, s. 944 och Lavin, 1994/95a, s. 736.
70 Se om NJA 2002 s. 288 avsnitt 4.6.
71 Se t.ex. T. Andersson, 1996, s. 166, dens., 2001, s. 873, Hane, 1995, s. 944, Nergelius, 
1996b, s. 867, dens., 1997, s. 440, dens., 1997/98. s. 1165 och dens., 2000a, s. 79.
72 Se avsnitt 4.7.3.
73 Se T. Andersson, 1996, s. 163 och s. 180–184, dens., 2001, s. 866 f. och s. 870, Nergelius, 
1997, s. 441, dens., 1998, s. 167 och dens., 2000a, s. 28.
74 Se t.ex. Lavin, 1994/95a, s. 736, Strömberg, 1995b, s. 214 och dens., 1998, s. 292.
75 Se T. Andersson, 2001a, s. 866 f.
76 Härom avsnitt 5.4.3.2. 
77 Se avsnitt 5.7.2, särskilt not 187. 
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RegR ställdes åter inför frågeställningen i det s.k. Lassagårdsmålet (RÅ 1997 
ref. 65). Även detta fall rörde jordbruksstöd, och även i detta fall föreskrevs 
förbud mot överklagande av Jordbruksverkets beslut. RegR fann dock att 
detta förbud inte var förenligt med eg-rättens allmänna rättsprinciper, och 
att den klagande utan hinder av förbudet hade rätt att få saken prövad i 
domstol. RegR löste problemet med att finna en behörig domstol genom att 
tillämpa huvudregeln i den aktuella förordningen, som föreskrev överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol.78

Till skillnad från RÅ 1995 ref. 58 rörde målet alltså ett jordbruksstöd som 
utgick enligt eg-rätten, och RegR konstaterade, med hänvisning till egD:s 
avgörande i Borelli (1992), att en rätt till domstolsprövning följde av eg-
rättens allmänna rättsprinciper. Detta konstaterande tycks dock inte ha varit 
nog. RegR noterade nämligen att egD brukade hänvisa till bl.a. art. 6 eMRK 
som ett uttryck för ”medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditio-
ner” och att eU-fördraget stadgade att unionen som allmänna principer för 
gemenskapsrätten skulle respektera bl.a. de grundläggande rättigheterna som 
de garanterades i eMRK. Härefter redogjorde RegR för innehållet i art. 6 (1) 
eMRK och tillade att det bara var domstol som kunde begära ett förhandsav-
görande från egD. RegR:s resonemang måste kanske förstås mot bakgrund 
av den i Sverige inte helt ovanliga uppfattningen att rätten till domstolspröv-
ning enligt eg-rätten ansluter till art. 6 (1) eMRK.79 Samtliga underinstan-
ser (som var fyra, med anledning av att en kammarrätt hade hänvisat målet 
till en länsrätt som låg under en annan kammarrätt) hade resonerat omkring 
art. 6 (1) eMRK.80 Det tycks alltså ha varit främmande att betrakta eg-rät-
ten som en självständig källa till ett krav på domstolsprövning.81 eg-rätten 
fick ändå, på något sätt sammanställd med art. 6 (1) eMRK, det resultatet att 
en rätt till domstolsprövning ansågs föreligga. en fråga som därmed inte full-
ständigt besvarades i RÅ 1997 ref. 65 var hur det härefter skulle förhålla sig 

78 Därmed kunde 14 § AFDL tillämpas för att peka ut behörig länsrätt. I doktrinen var 
meningarna delade om betydelsen av RegR:s lösning på problemet. Nergelius ville förstå 
avgörandet som att RegR övergett den gamla principen om krav på uttryckligt författnings-
stöd för förvaltningsdomstols kompetens (Nergelius, 1997/98, s. 1163 och s. 1167, dens., 
1998, s. 171 f., 175 och s. 177 och dens., 2000 a, bl.a. s. 29, 77, 82 f. och s. 86), medan Ström-
berg ansåg att fallet inte kunde läggas till grund för så långtgående slutsatser (Strömberg, 
1998, s. 292). Se även T. Andersson, 2001a, s. 869 f. 
79 Se avsnitt 3.5.2, not 384. Se även avsnitt 5.4.3.2 och 5.6.2. 
80 Länsrätten i Jönköpings län hade dock använt det originella greppet att ur bl.a. den eg-
rättsliga principen om domstolsprövning dra slutsatsen att det rörde sig om en civil rättighet 
enligt art. 6 (1) eMRK. Jfr avsnitt 3.4.2.3, not 122, om att eMRD i ett visst fall gjorde något 
liknande över tio år senare. 
81 Jfr Nergelius, 1997, s. 441–443, dens., 1997/98, s. 1166 och dens., 2000a, s. 81.
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med rätten till domstolsprövning när eg-rätten inte var tillämplig. Stod sig i 
sådana fall den bedömning som hade gjorts i RÅ 1995 ref. 58 och skulle alltså 
besvärsförbud även fortsättningsvis upprätthållas med hänvisning till att det 
inte var säkert att art. 6 (1) eMRK var tillämplig?82 RÅ 1997 ref. 65 avgjordes 
av andra ledamöter än RÅ 1995 ref. 58, och i det förstnämnda avgörandet 
nämns det sistnämnda avgörandet inte alls. en inte helt osannolik förklaring 
till den kvarstående osäkerheten är att RegR medvetet undvek att klargöra 
hur de två avgörandena förhöll sig till varandra. Detta skulle också kunna 
förklara den något svårgripbara hanteringen av de europarättsliga rättskäl-
lorna. Än i skrivande stund finns det inte något entydigt svar på frågan. Som 
framgår av avsnitt 3.4.2.5 har eMRD inte heller senare prövat frågan om 
den civila karaktären av jordbruksbidrag. Helhetsintrycket av eMRD:s praxis 
motiverar dock knappast någon annan slutsats än att även tvister om såda-
na bidrag rör civila rättigheter.83 efter Stallknechtmålen valde den svenska 
regeringen också att förlikas, sedan den enskilde framfört klagomål hos kon-
ventionsorganen.84 Faktum kvarstår dock att det inte finns något avgörande 
från RegR som öppet avviker från RÅ 1995 ref. 58, och i brist på tydliga 
ställningstaganden från eMRD finns det därför en kvardröjande osäkerhet. 
I åtminstone ett mål i förvaltningsdomstol har frågan ställts på sin spets på 
ett tydligt sätt. Målet gällde ett jordbruksstöd enligt förordningen (1996: 93) 
om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige (NF). Rätten till stöd följde 
alltså av svensk nationell rätt och inte av eg-rätten. Beslut om stöd fattades 
av länsstyrelsen, vars beslut kunde överklagas till Jordbruksverket. Mot Jord-
bruksverkets beslut gällde – och gäller fortfarande – besvärsförbud (23 § NF). 
Länsrätten, vars beslut efter prövningstillstånd fastställdes av kammarrätten, 
avvisade överklagandet med hänvisning till besvärsförbudet och till RÅ 1995 
ref. 58. Klagandens argumentation i kammarrätten och i RegR gick bl.a. ut 
på att RÅ 1997 ref. 65 måste stå i strid med RÅ 1995 ref. 58 och att rätten 
till domstolsprövning följde av art. 6 (1) eMRK. RegR meddelade inte pröv-
ningstillstånd.85 I RÅ 2005 ref. 29 hade både Kammarrätten i Stockholm och 
Kammarrätten i Jönköping funnit att ett nationellt jordbruksbidrag omfatta-
des av art. 6 (1) eMRK. RegR berörde inte uttryckligen frågan, eftersom det 
redan på grund av att allmän domstol var behörig ansågs saknas skäl att åsido-
sätta ett besvärsförbud.86 en bokstavstolkning av RegR:s motivering skulle 
dock kunna ge vid handen att RegR delade underinstansernas uppfattning i 

82 Jfr Bratt/Södergren, 2000b, s. 432–434, Cameron, 1998, s. 36, Nergelius, 1997/98, 
s. 1168, dens., 1998, s. 174 f., dens., 2000a, s. 40 och s. 83 f. och Strömberg, 1998, s. 291.
83 Se även t.ex. Lavin, 2000/01, s. 94 och Warnling-Nerep/Vogel, 1996, s. 213 f. m. hänv.
84 Se kommissionens beslut i Stallknecht (1996).
85 RegR 2003-09-18, mål nr 80-2002.
86 Härom avsnitt 5.8.1.2.
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fråga om art. 6 (1) eMRK. RegR uttalade nämligen att skälet (dvs. i bestämd 
form singularis) till att besvärsförbudet inte skulle åsidosättas var att allmän 
domstol var kompetent.

5.4.3.2 Ny lagstiftning om överklagande till förvaltningsdomstol
genom RÅ 1997 ref. 65 var långt ifrån alla problem lösta. Det var ju inte 
givet att det i alla situationer skulle vara möjligt att falla tillbaka på en huvud-
regel om överklagande till förvaltningsdomstol, när ett besvärsförbud behöv-
de åsidosättas med hänsyn till europarätten.87 en allmänt tillämplig sådan 
huvudregel skulle dock kunna införas av lagstiftaren. en sådan regel hade 
också föreslagits redan 1994, men då inte resulterat i lagstiftning.88 efter viss 
ytterligare beredning kunde dock en sådan bestämmelse träda i kraft den 1 
oktober 1998.89 Med vissa undantag90 gäller härefter, enligt 22 a § förvalt-
ningslagen (1986: 223)91 att beslut av förvaltningsmyndigheter överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol.

87 Jfr dock Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 331 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 248. Jfr 
RÅ 2001 ref. 56, där RegR förklarade att besvärsbestämmelser som tillkommit under målets 
handläggning i RegR skulle tillämpas (22 a § FL var inte tillämplig, se nedan vid not 94). 
Se även RÅ 1997 ref. 78, där RegR efter en komplicerad tolkningsoperation ansåg en viss 
besvärsbestämmelse tillämplig (europarätten nämndes inte).
88 Se SOU 1994: 117, bl.a. s. 146–157 och s. 217. I det betänkandet förs dock inte några 
resonemang om möjligheterna att åsidosätta avvikande regler med stöd av eMRK, vilket 
inte är särskilt märkligt med tanke på att betänkandet härrör från samma Fri- och rättighets-
kommitté som avgett det ovan nämnda betänkandet om inkorporeringen av eMRK (SOU 
1993: 40, se ovan vid not 65). Det nu beskrivna förslaget utgjorde dock inte resultatet av 
någon kompromiss. Flera ledamöter reserverade sig mot förslaget med hänvisning till att 
utredningsarbetet varit ofullständigt och att konsekvenserna av förslaget inte hade belysts 
tillräckligt (SOU 1994: 117 s. 237–247). Frågan bereddes också vidare i justitiedepartemen-
tet innan någon proposition lades fram (se nedan). Det kan alltså konstateras, även om det 
förstås inte går att säga något säkert om vilken betydelse detta hade, att tanken på en generell 
regel om prövning i förvaltningsdomstol fanns på den politiska dagordningen när HD och 
RegR avgjorde Stallknechtmålen och när RegR avgjorde Lassagårdsmålet. Frågan var politiskt 
omstridd när Stallknechtmålen avgjordes, medan lagstiftning var att vänta när Lassagårds-
målet avgjordes (se nedan). 
89 SFS 1998: 386. Ang. beredningen, se prop. 1997/98: 101 s. 48 f. och Ds 1997: 29 
s. 79–89. Se även SOU 1997: 57 s. 110 f. och Warnling-Nerep, 2008a, s. 248–251 m. hänv.
90 Undantag gäller numera för anställningsärenden och normbeslut. Åtminstone det först-
nämnda undantaget är dock långt ifrån oproblematiskt med hänsyn till europarätten, efter-
som regeringens befattning med anställningsärenden – och därmed möjligheterna till rätts-
prövning, se avsnitt 5.6.2 – härefter har avskaffats, se närmare t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 335, Warnling-Nerep, 2007, passim, särskilt s. 266–269, dens., 2008a, s. 254 och 
dens., 2008b, s. 495–502. Jfr dock R. Petersson, 2008, passim.
91 Härefter FL.
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Avgränsningen till förvaltningsmyndigheters beslut följer av 1 § FL.92 Om 
beslut av ett privaträttsligt organ som utför offentliga förvaltningsuppgifter 
skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol krävs alltså även fort-
sättningsvis en särskild bestämmelse härom. Sådana bestämmelser finns t.ex. 
i 49 § lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring och 21 § lagen (1989: 41) 
om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.93 I RÅ 2001 ref. 56, 
som avsåg ett beslut av en jaktvårdsområdesförening, förklarade RegR, med 
hänvisning till art. 6 (1) eMRK, att bestämmelser om överklagande som till-
kommit under målets handläggning i RegR skulle tillämpas. Om problemet 
i något annat fall inte skulle kunna lösas på ett så elegant sätt förefaller det 
ganska närliggande – förutsatt att det inte finns andra möjligheter till dom-
stolsprövning – att tillgripa en analog tillämpning av 22 a § FL.94

Inte heller beslut av mellanstatliga organ täcks av bestämmelsen, något som 
kanske är naturligt eftersom en behörighet för svensk domstol att överpröva 
sådana beslut medför särskilda problem. Såväl Miljööverdomstolen95 som 
Kammarrätten i Sundsvall96 har avvisat ett överklagande av ett beslut av den 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen som har fått befogenhet att besluta i 
vissa frågor om fisket i gränsälvarna mellan Sverige och Finland (se lagen 
(1997: 201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeom-
råde och kungörelsen (1971: 1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom 
Torne älvs fiskeområde). Domstolarna var överens om att domstolsprövning 
var erforderligt enligt art. 6 (1) eMRK och om att gränsälvskommissionen 
inte kunde betraktas som en domstol.97 Miljööverdomstolen ansåg sig obehö-
rig med hänvisning till ”tvistefrågans speciella art”, vilket förmodligen betyd-
de att förvaltningsdomstol ansågs ligga närmast till hands.98 Kammarrätten 
ansåg dock att en svensk domstol inte kunde göra sig behörig utan stöd i en 
rättskälla av samma dignitet som den mellanstatliga överenskommelse som 
reglerade själva sakfrågan.99

92 Jfr prop. 1997/98: 101 s. 61.
93 Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 243 f. m. hänv. och s. 332 m. hänv., Hellners/
Malmqvist, 2007, s. 263, Ragnemalm, 2007, s. 160 m. hänv., Strömberg, 2006, s. 187 och 
Warnling-Nerep, 2008a, s. 251 m. hänv.
94 Jfr Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 353 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 277 och 
s. 291.
95 2000-10-05, mål nr M 4800-99.
96 2002-12-19, mål nr 1682-2001.
97 Jfr avsnitt 3.4.2.5 vid not 186.
98 Jfr MöD 2004: 56, där Miljööverdomstolen ansåg att de klagande inte kunde göra gäl-
lande någon rättighet, och därför inte hade rätt till domstolsprövning enligt art. 6 (1).
99 Förhållandena tycks vara annorlunda i Finland, se eMRD:s avgörande i Alatulkkila 
(2005), punkterna 19–22 och 51–54.
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enligt 3 § FL är 22 a § FL, liksom de flesta av FL:s bestämmelser, endast 
subsidiärt tillämplig, och viker för avvikande bestämmelser i lag eller förord-
ning.100 Det var redan före reformen en ovanlig företeelse att offentligrätts-
liga författningar helt saknade bestämmelser om överklagande.101 I samband 
med reformen gjordes en genomgång av författningar som saknade sådana 
regler, och bestämmelser om överklagande till regeringen infördes när så 
ansågs erforderligt.102 22 a § FL innebar alltså inte direkt någon förändring 
av den interna svenska rätten i fråga om besvärsmöjligheter och besvärs-
väg.103 Den huvudsakliga praktiska betydelsen av reformen förefaller i stället 
ha varit tillkomsten av en sådan huvudregel om förvaltningsdomstols kom-
petens som man kunde behöva falla tillbaka på i sådana fall då ett besvärsför-
bud inte kunde upprätthållas med hänsyn till europarätten.104

I samband med 2006 års reformering av rättsprövningsinstitutet105 gjor-
des i förtydligande syfte vissa justeringar i FL:s besvärsregler. Som nyss har 
sagts gäller enligt 3 § FL att bl.a. 22 a § FL får vika för avvikande regler 
i annan lag eller förordning. Bestämmelsen försågs nu med ett nytt andra 
stycke av följande lydelse.106

100 För säkerhets skull infördes en erinran om detta i 22 a § 3 st. FL. 2006 års ändringar 
behandlas strax nedan i huvudtexten. Jfr RÅ 2006 ref. 34, där kompetenskatalogen i BehL 
ansågs ha företräde framför 22 a § FL, varför målet skulle handläggas som enpartsmål i kam-
marrätt i stället för tvåpartsmål i länsrätt. 
101 Även före reformen var alltså utrymmet för tillämpning av den gamla huvudregeln om över-
klagande till överordnad myndighet eller regeringen mycket litet, se t.ex. Ds 1997: 29 s. 93 f. 
102 Se prop. 1997/98: 101 s. 64–67.
103 Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 2007. s. 331 f., Strömberg, 1998 s. 293, P. Södergren, 
2002, s. 208, Warnling-Nerep, 2003, s. 381, dens., 2008a, s. 248 och s. 249 och Wennergren, 
2005, s. 64. I doktrinen tycks man dock ibland vilja tillmäta reformen en större betydelse, se 
t.ex. Nergelius, 2000a, s. 29.
104 Se Ds 1997: 29 s. 141–158 och s. 183–186 och prop. 1997/98: 101 s. 59–62 och s. 112 f. 
Se även Warnling-Nerep, 2003, s. 381. Författningstekniskt har bestämmelsen sedermera fått 
större betydelse, eftersom många förordningsbestämmelser om överklagande till förvaltnings-
domstol har, vilket också förutskickades i lagstiftningsärendet (se prop. 1997/98: 101 s. 59, 
62 f. och s. 112) bytts ut mot en hänvisning till 22 a § FL. Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 333. Det är dock inte alldeles ovanligt att tveksamma besvärsförbud kvarstår i olika 
förordningar, även på det notoriska jordbruksområdet, se t.ex. 9 § (numera upphävda) för-
ordningen (1989: 896) om vissa bidrag till jordbruksföretag (jfr RÅ 1998 ref. 43) och 23 § 
(fortfarande gällande) förordningen (1996: 93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sve-
rige (jfr ovan vid not 85). Se även JO 2006/07 s. 376. I samband med nytillkommen special-
lagstiftning händer det också att lagstiftaren förbiser problematiken. Se närmare Lavin, 2001, 
s. 131–141 m. hänv. och Warnling-Nerep, 2008a, s. 255 f. m. hänv. 
105 Se avsnitt 5.6.2. 
106 Samtidigt togs 22 a § 3 st. FL, som hade erinrat om innehållet i 3 §, bort eftersom denna 
erinran ansågs bli i viss mån missvisande, se prop. 2005/06: 56 s. 11 och s. 25.
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Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om 
det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättig-
heter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen 
den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Syftet var som sagt endast att förtydliga vad som redan gällde, dvs. att 22 a § 
FL kunde tillämpas trots ett i specialförfattning stadgat besvärsförbud i de 
fall ett sådant förbud stod i strid med europarätten.107 Förtydligandet – 
och särskilt den utformning som gavs den samtidigt införda nya rättspröv-
ningslagen108 – innebar dock ett direkt uttryck i författningstext för den 
svenska uppfattningen att rätten till domstolsprövning enligt eg-rätten inte 
utgör någon från art. 6 (1) eMRK fristående företeelse.109 eftersom den nya 
bestämmelsen endast har en förtydligande funktion tycks det dock inte fin-
nas några hinder för domstolarna att även fortsättningsvis åsidosätta besvärs-
förbud och göra sig behöriga enligt 22 a § FL med stöd av såväl art. 6 (1) 
eMRK som eg-rätten.

Bestämmelsens konstruktion ger även i övrigt upphov till vissa problem, 
åtminstone för den som är road av formalistiska resonemang i anslutning 
till lagstiftningens ordalydelse. enligt tidigare gällande rätt var ju domsto-
larna hänvisade till att åsidosätta uttryckliga regler om besvärsförbud i sådana 
fall då dessa regler stod i strid med det europarättsliga kravet på domstols-
prövning. Nu föreskrivs i stället (åtminstone när kravet på domstolsprövning 
följer av eMRK) att 22 a § FL skall ha företräde så snart det ”behövs” för 
att tillgodose rätten till domstolsprövning.110 Om en specialförfattning an -
visar en högre förvaltningsmyndighet som besvärsinstans, och föreskriver att 
besvärsmyndighetens beslut inte får överklagas, är det ju klart (förutsatt att 

107 Se prop. 2005/06: 56 s. 10 f. och s. 20. Jfr dock Warnling-Nerep, 2006b, s. 353 f. 
108 Se härom avsnitt 5.6.2. 
109 Se härom avsnitt 3.5.2, not 384. Någon förklaring till ställningstagandet lämnas inte i de 
synnerligen kortfattade förarbetena (se Ds 2005: 9 s. 38 och s. 64 och prop. 2005/06: 56 s. 10 f. 
och s. 24 f.), trots att det i samband med redogörelse för tidigare lagstiftningsarbete talades om 
eg-rätten (Ds 2005: 9 s. 35 och prop. 2005/06: 56 s. 10). Som anmärkts i avsnitt 3.5.2, not 
384, tycks det vara en vanlig uppfattning att rätten till domstolsprövning enligt eg-rätten 
ansluter till art. 6 (1) eMRK, vilket kan förklara att man i doktrinen inte har reagerat mot 
utformningen av 3 § 2 st. FL (jfr t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 333). Det föreligger 
åtminstone något kammarrättsavgörande från tiden före den förtydligande reformen, där ett 
besvärsförbud åsidosattes till förmån för 22 a § FL i en situation som uttryckligen ansågs falla 
utanför art. 6 (1) eMRK men ändå omfattas av det eg-rättsliga kravet på domstolsprövning, 
se Kammarrätten i Stockholm, 2001-11-26, mål nr 4245–4247-1999.
110 Det har ifrågasatts om det är möjligt att lösa en lagkonflikt på det sättet, se Cameron, 
2006, s. 575 f. (not 98).
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andra möjligheter till domstolsprövning inte finns) att 22 a § FL ”behövs” för 
att tillgodose rätten till domstolsprövning. Om någon trots besvärsförbudet 
överklagar den högre förvaltningsmyndighetens beslut till en länsrätt ter sig 
situationen ganska oproblematisk. Länsrätten har helt enkelt att konstatera 
att 22 a § FL behöver tillämpas, och ta upp överklagandet till prövning. Men 
vad händer om någon i stället överklagar den lägre förvaltningsmyndighetens 
beslut direkt till en länsrätt, med förbigående av besvärsmyndigheten? Även i 
denna situation kan man ju påstå att 22 a § FL ”behövs” för att tillgodose rät-
ten till domstolsprövning – enligt specialförfattningen finns det ju inte några 
möjligheter till domstolsprövning. Av 3 § 2 st. FL tycks inte följa att läns-
rätten måste avvakta sakens slutgiltiga prövning inom myndighets hierarkin 
innan länsrätten kan tillämpa 22 a § FL.111 Det tycks alltså vara lika fören-
ligt med bestämmelsernas ordalydelse att låta den enskilde överklaga besluts-
myndighetens beslut direkt till förvaltningsdomstol, med förbigående av 
besvärsmyndigheten, som att låta 22 a § FL träda i tillämpning först efter att 
besvärsmyndigheten har avgjort ärendet. Rimligen bör det sistnämnda alter-
nativet vara det som gäller, eftersom europarätten inte kräver något annat, 
och detta alternativ innebär att man våldför sig mindre på den författnings-
stadgade besvärsordningen. I doktrinen finns det dock (möjligen beroende på 
olyckliga formuleringar) uttryck för det förstnämnda alternativet.112

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagstiftaren ganska tydligt pekar 
åt samma håll som HD, och i numera i stor utsträckning även RegR; om 
europarätten kräver domstolsprövning och sådan domstolsprövning kan 
tillhandahållas genom att förvaltningsdomstolarna prövar en förvaltnings-
myndighets beslut i den ordning som gäller för förvaltningsbesvär är det 
den lösningen som skall väljas. Rätten till domstolsprövning skall (om det 
går) kanaliseras in i förvaltningsbesvärsinstitutet.113 Detta innebär ändå inte 
att förvaltningsdomstolarna på samma sätt som allmän domstol har tillagts 
en generell behörighet. Förvaltningsdomstolarnas kompetens måste även 
fortsättningsvis härledas ur uttryckliga författningsbestämmelser,114 men det 
finns en generellt tillämplig sådan bestämmelse att falla tillbaka på i de fall 
besvärsbestämmelserna i specialförfattningarna inte skulle medge domstols-
prövning.

111 Jfr om konstruktionen av den äldre rättsprövningslagen avsnitt 5.6.1, särskilt vid 
not 142. 
112 Se Warnling-Nerep, 2006b, s. 353 och s. 357 f. och dens., 2006c, s. 265 f.
113 Detta förutsätter dock att ingen annan möjlighet till domstolsprövning redan utan hän-
syn till europarätten står till förfogande, se vidare avsnitt 5.7.2 och 5.8.1.2. 
114 Jfr dock avsnitt 5.7.1 vid not 170 ang. överprövning enligt LOU.
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5.5 Kommunalbesvär
enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (1991: 900)115 har varje medlem av 
en kommun eller ett landsting rätt att få lagligheten av kommunens eller 
landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos länsrätten. genom 
sådana  s.k. kommunalbesvär116 kan kommunens117 medlemmar som huvud-
regel överklaga bl.a. samtliga beslut av fullmäktige och samtliga beslut av de 
kommunala nämnderna som inte är av rent förberedande eller rent verkstäl-
lande art.118 Om det finns särskilda föreskrifter om överklagande i annan 
ordning eller föreskrifter om besvärsförbud gäller dock dessa föreskrifter.119

Ursprungligen tycks kommunalbesvären ha varit avsedda att fungera som 
ett associationsrättsligt kontrollinstrument av samma typ som gäller för t.ex. 
aktiebolag och ekonomiska föreningar. Reglerna om kommunalbesvär går 
tillbaka till 1862 års kommunalförordningar och utformningen av besvärs-
reglerna sammanhänger med den tidens betraktelsesätt på kommunerna 
som privaträttsliga associationer. Kommunerna kunde visserligen åläggas 
att sköta (statliga) offentliga förvaltningsuppgifter, men kommunala beslut 
i sådana fall skulle i princip överklagas genom förvaltningsbesvär.120 Kom-
munalbesvärsreglerna (som ursprungligen endast tog sikte på beslut av kom-
munfullmäktige eller kommunalstämma) utformades därför efter mönster 
av regler om klander av bolags- och föreningsstämmobeslut.121

Uppfattningen om kommunernas karaktär har förändrats, och sedan 
ganska lång tid betraktas kommunerna allmänt som offentligrättsliga sub-
jekt. Kommunalbesvärens tänkta funktion har därför också förändrats, och 
numera betraktas de främst som ett medel för en allmän offentligrättslig 

115 Härefter KL.
116 Ang. terminologin, se avsnitt 5.4.1, not 41. 
117 Härefter talas för enkelhets skull endast om kommunen.
118 KL 10: 2.
119 KL 10: 3. Det är ganska sällsynt med bestämmelser som direkt förbjuder kommunalbe-
svär, men det förekommer, se LOU 16: 4 och LUF 16: 5. För kommunala beslut är det också 
ganska sällsynt med generella besvärsförbud, men då sådana förekommer anses de ta sikte 
på såväl förvaltningsbesvär som kommunalbesvär, se t.ex. RÅ 1988 not 287 och RÅ 1995 
ref. 90. Det vanliga är dock att avsaknaden av särskilda föreskrifter om överklagande, dvs. om 
förvaltningsbesvär, innebär att kommunalbesvär är det rättsmedel som står till buds, se vidare 
avsnitt 5.7.1.
120 Jfr avsnitt 2.5.9.
121 Se t.ex. SOU 1982: 41 s. 27–33, Kaijser, 1964, s. 309, Riberdahl, 1992, s. 192 m. hänv., 
S. Sjöberg, 1948, s. 95 och H. Sundberg, 1966, s. 25 m. hänv. Se även Indén, 2008, s. 63 f. 
m. hänv.
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medborgarkontroll av kommunerna.122 Detta illustreras bl.a. av reglerna om 
besvärsrätt, som tillkommer alla kommunmedlemmar även om de inte alls är 
berörda av beslutet, och omvänt ingen annan, inte ens om beslutet är direkt 
riktat till någon som inte är kommunmedlem,123 av reglerna om överklagbar-
het, som inte förutsätter att besluten har några rättsliga eller faktiska verk-
ningar överhuvudtaget för att kunna överklagas124 och av besvärsgrunderna, 
dvs. de brister som kan föranleda att ett kommunalt beslut upphävs. Kort 
uttryckt kan kommunalbesvär leda till upphävande av ett beslut om beslutet 
inte har tillkommit i laga ordning, om kommunen har överskridit sin kom-
petens, om beslutsorganet har överskridit sin kompetens eller om beslutet 
strider mot lag eller annan författning.125

I linje med vad som sagts om kommunalbesvärens funktion, har denna 
besvärsform tidigare främst kommit till användning för s.k. oreglerad kom-
munal förvaltning, dvs. beslut i frågor där utrymmet för myndighetsutöv-
ning är litet och där enskilda rättsskyddsintressen inte gjort sig så starkt gäl-
lande.126 Utvecklingen har dock gått mot att allt fler kommunala områden 
underkastats en mer eller mindre uttömmande reglering i lag. På flera om -
råden finns utförliga bestämmelser om skyldighet för kommunen att erbju-

122 Se t.ex. SOU 1982: 41 s. 184 f., prop. 1990/91: 117 s. 136, Bohlin, 2003, s. 229, Bohlin/
Warnling-Nerep, 2007, s. 219 och s. 254, von essen, 2000, s. 309–313 m. hänv., Hilborn 
m.fl., 2001, s. 396 f., Indén, 2008, s. 63 m. hänv., Kaijser/Riberdahl, 1983, s. 591, Lavin, 
1989/90, s. 84, dens., 2000/01, s. 102, Nerep/Warnling-Nerep, 2006a, s. 77, Ragnemalm, 
2007, s. 144, Riberdahl, 1992, s. 196, S. Sjöberg, 1948, bl.a. s. 92–105, Warnling-Nerep, 
1995, s. 326–328 och dens., 2006, s. 87. en god illustration ges redan av plenimålet RÅ 1974 
ref. 123. Se även SOU 1982: 41 s. 50–53 och prop. 2000/01: 80 s. 96. 
123 KL 10: 1. Se t.ex. Bohlin, 2003, s. 239, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 254, von essen, 
2000, s. 314 f., Indén, 2008, s. 64 f., Lindquist/Losman, 2006, s. 215, Nerep/Warnling-
Nerep, 2006, s. 78, Strömberg, 1995a, s. 78 f., Warnling-Nerep, 1995, s. 338 f. och dens., 
2006, s. 89. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egen-
dom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där, KL 1: 4.
124 Allehanda råd, riktlinjer, allmänna uttalanden och liknande som avges av kommunfull-
mäktige är alltså möjliga att angripa genom kommunalbesvär. För de kommunala nämnderna 
finns ett förbud mot att överklaga beslut av rent förberedande eller rent verkställande art (KL 
10: 2 2.). Detta innebär att beslut som intar en helt osjälvständig ställning (jfr dock RÅ 1990 
not 177) i förhållande till ett tidigare eller kommande beslut av fullmäktige, en annan nämnd 
eller samma nämnd inte får överklagas. I stället är det ”huvudbeslutet” som kan angripas 
genom kommunalbesvär. Se t.ex. Bohlin, 2003, s. 235–239, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, 
s. 252–254 m. hänv., Hilborn m.fl., 2001, s. 398–400, Ragnemalm, 2007, s. 152 f. m. hänv., 
Strömberg, 1995a, s. 77, dens., 2006, s. 188 och Warnling-Nerep, 1995, s. 337 f. Jfr dock 
Lindquist/Losman, 2006, s. 216 f. 
125 Se närmare KL 10: 8.
126 Jfr avsnitt 2.3.2, not 44.
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da sina medlemmar vissa tjänster, utbetala vissa bidrag etc.127 enskilda har 
givetvis intresse av att kommunen följer dessa bestämmelser, och de kommu-
nala myndigheternas tillämpning av bestämmelserna kan också många gång-
er betraktas som myndighetsutövning mot enskilda. Trots detta saknas ofta 
särskilda besvärsregler i de olika författningarna, och det är alltså meningen 
att rättsmedlet mot de kommunala besluten skall vara kommunalbesvär.128 I 
praktiken är enskilda som vill tillvarata sina intressen mot kommunen därför 
många gånger hänvisade till de begränsade överprövningsmöjligheter som 
kommunalbesvären innebär.

I de ursprungliga bestämmelserna om kommunalbesvär hade man utan när-
mare motivering medtagit en besvärsgrund som eventuellt kunde uppfattas 
som ett avsteg från det associationsrättsliga betraktelsesättet. Besvärsgrunden 
”enskild rätt kränkt” (eller liknande formulering), vållade viss meningsskilj-
aktighet i doktrinen. De som ville fasthålla vid kommunalbesvärens associa-
tionsrättsliga karaktär hävdade att grunden endast tog sikte på klagandens 
på själva kommunmedlemskapet grundade rätt, sådan den framgick av kom-
munalförfattningarna, medan andra menade att besvärsgrunden tog sikte på 
den enskildes ”privata” rättigheter, dvs. främst den enskildes rättigheter i rent 
civilrättsliga tvister med kommunen.129 Att den sistnämnda uppfattningen 
fick ett åtminstone begränsat genomslag i praxis tycks klart. genom den nu 
gällande KL avskaffades den nyss nämnda besvärsgrunden. Som skäl anför-
des i förarbetena bl.a. att besvärsgrunden sällan åberopades med framgång, 
eftersom prövningsinstansen konstaterade att klaganden haft möjlighet att få 
saken prövad i allmän domstol.130 Samtidigt har alltså kommunalbesvärens 
tillämpningsområde kommit att omfatta många frågor som berör den enskil-
des ”offentligrättsliga rätt”.131 Rättsutvecklingen kan betraktas som något av 
en kompromiss mellan intresset av ”rättvisa” mellan invånare i olika kom-
muner och den kommunala självstyrelsen. Staten avstår å ena sidan inte från 
att inkräkta på den kommunala självstyrelsen genom att införa detaljerade 
regler om vad kommunen skall göra, men avstår å andra sidan från att medge 
enskilda att rättsligt genomdriva sina anspråk på att kommunen följer dessa 
regler. Konstaterandet har samband med den doktrinära distinktionen mellan 

127 Se t.ex. 2 a kap., 4 kap. 7 § och 9 kap. 6 och 6 a §§ skollagen (1985: 1100).
128 Se t.ex. von essen, 2000, s. 313 f. och s. 326 f. m. hänv., Indén, 2008, s. 65, Magnusson, 
1977, passim, Sterzel, 1992, s. 208 f. och s. 232 och Warnling-Nerep, 1995, s. 327. Se även 
Petréns särskilda yttrande i RÅ 1974 ref. 123 och SOU 1982: 41 bl.a. s. 293–303. 
129 Se t.ex. SOU 1982: 41 s. 37 f. och s. 162–167 m. hänv., Kaijser, 1964, s. 305 och s. 309–
322 m. hänv., Riberdahl, 1992, s. 195 f. m. hänv., S. Sjöberg, 1948, s. 247–252 och Sterzel, 
1963, s. 9–82 m. hänv.
130 Se prop. 1990/91: 117 s. 135 f. Jfr avsnitt 7.3.2.3, not 121. 
131 Jfr Sterzel, 1992, s. 211 (not 10).
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”rättighetslagar” och ”skyldighetslagar”. Till de förstnämnda räknas sådana 
lagar som ger den enskilde en utkrävbar rättighet, varmed vanligen avses att 
det är möjligt att genom förvaltningsbesvär framkalla ett domstolsavgörande 
av innebörd att rättigheten skall utgå. Till de sistnämnda räknas lagar som 
mycket väl kan innehålla detaljerat angivna skyldigheter för kommunen (och 
därmed åtminstone i något avseende motsvarande rättigheter för enskilda), 
men inte ger enskilda några utkrävbara rättigheter eftersom rättsmedlet mot 
ett negativt kommunalt beslut endast består i kommunalbesvär.132

5.6 Rättsprövning
5.6.1 Bakgrund
Under 1980-talet uppmärksammades att de svenska reglerna om överklagan-
de av förvaltningsbeslut stod i mindre god överensstämmelse med art. 6 (1) 
eMRK.133 Vissa frågor rörande civila rättigheter eller skyldigheter avgjor-
des slutligt av förvaltningsmyndigheter eller regeringen, och det fanns inte 
några möjligheter till domstolsprövning.134 Några generella regler om ordi-
när domstolsprövning – i allmän domstol eller förvaltningsdomstol – ansågs 
dock inte kunna komma i fråga.135 I stället förutskickades en successiv över-
syn av besvärsreglerna i olika författningar och en anpassning av dessa när 
så ansågs ändamålsenligt.136 Tills vidare, och för övriga fall, infördes genom 

132 Se t.ex. SOU 1994: 139 s. 299–301, SOU 1999: 97 s. 173–180, Warnling-Nerep, 1995, 
s. 111–113 m. hänv. och dens., 1997, passim, m. hänv. Jfr dock Riberdahl, 1992, s. 196.
133 Jfr avsnitt 3.4.2.5, not 177, varav framgår att Sverige första gången fälldes genom Spor-
rong and Lönnroth (1982). Detta tycks dock inte omedelbart ha gjort särskilt stort intryck på 
den svenska lagstiftaren, se t.ex. Danelius, 1989, s. 657–659 m. hänv. och Warnling-Nerep, 
1993, s. 439 f. m. hänv. När rättsprövningslagen började arbetas fram hade Pudas (1987) hän-
skjutits till eMRD och hade åtföljts av flera andra mål innan lagen antogs, se t.ex. Danelius, 
1989, s. 658 f. m. hänv. och Warnling-Nerep, 1991, s. 133 f. m. hänv. Angående den tidigare 
svenska uppfattningen, se t.ex. prop. 1951: 165 s. 12 och SOU 1955: 19 s. 27 och s. 55. 
134 Problemet ansågs dock inte vara av någon större omfattning, se DsJu 1986: 3 s. 54–56. 
135 Se DsJu 1986: 3 s. 58 f.
136 Se prop. 1987/88: 69 s. 18 och DsJu 1986: 3 s. 59–64. Någon fullständig anpassning den 
vägen var alltså inte avsedd, ens på längre sikt. Utvecklingen har dock stadigt gått mot att 
regeringen skall vara besvärsinstans i så få ärenden som möjligt, och offentliga utredningar har 
uttryckliga direktiv att sträva i den riktningen, varvid även europarätten skall beaktas, se Ds 
2000: 1 s. 43–50. I enskilda lagstiftningsärenden förekommer det att förslag om överflyttning 
av besvärsärenden till förvaltningsdomstolarna delvis stöds på argumentet att regeringen, på 
grund av möjligheten till rättsprövning, ändå inte har sista ordet, se prop. 2006/07: 98 s. 7 
och SOU 2005: 77 s. 901 f. 
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lagen (1988: 205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut137 en möjlig-
het att begära prövning i RegR av sådana beslut av förvaltningsmyndigheter 
eller regeringen som inte kunde bli föremål för domstolsprövning i annan 
ordning.138

Rättsprövningen var begränsad till rättsfrågor – RegR skulle pröva om 
avgörandet ”strider mot någon rättsregel”139 – och det var en ren kassations-
prövning, dvs. RegR kunde bara upphäva beslutet eller låta det stå fast.140 
Vidare gällde att ett beslut, för att kunna rättsprövas, måste innebära myndig-
hetsutövning mot den enskilde, att det annars kunde prövas av domstol endast 
efter ansökan om resning och att det inte skulle ha kunnat överprövas i annan 
ordning.141 De sistnämnda förutsättningarna var föranledda av önskemålet 
att tillämpningsområdet för rättsprövning skulle avgränsas till sådana fall där 
art. 6 (1) eMRK krävde domstolsprövning.142 Detsamma gällde undantagen 
för många beslut av s.k. domstolsliknande nämnder och beslut i frågor som 
antogs falla utanför art. 6 (1) eMRK.143 I samma syfte begränsades lagens 
tillämpningsområde till ärenden som rörde ”något förhållande som avses i 
8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen”, dvs. tillämpning av civilrättsliga eller 
betungande offentligrättsliga regler.144

137 Härefter RPL. Bl.a. på grund av den planerade översynen av besvärsreglerna och de osäk-
ra konsekvenserna för RegR:s arbetsbelastning tidsbegränsades lagen (se prop. 1987/88: 69 
s. 30). Lagens giltighetstid förlängdes sedan vid flera tillfällen, innan den slutligen gjordes 
permanent, se SFS 1991: 1825, SFS 1994: 1759, SFS 1996: 420, prop. 1990/91: 176 s. 7–9, 
prop. 1994/95: 27 s. 169 och prop. 1995/96: 133 s. 5 f.
138 Det kan anmärkas att en liknande prövningsform hade skisserats redan 1955, se SOU 
1955: 19 s. 69–73. Se även Wennergren, 1995, s. 69 f. och dens., 2005, s. 442 f.
139 1 § 1 st. RPL. enligt ett tillägg 1991 skulle rättsstridigheten dessutom vara beskriven av 
sökanden eller också klart framgå av omständigheterna i ärendet. Ang. prövningens omfatt-
ning, se t.ex. Warnling-Nerep, 2008a, bl.a. s. 192–309 m. hänv.
140 5 § RPL. 
141 1 § 2 st. RPL. I rättstillämpningen har även en eventuell och indirekt möjlighet till dom-
stolsprövning av ett beslut ansetts utesluta rättsprövning, se RÅ 1990 not 302 (ett föreläg-
gande att genomgå läkarkontroll som eventuellt kunde följas av en återkallelse av luftfartscer-
tifikat eller annan åtgärd, vilken i sin tur antingen prövades av länsrätt efter ansökan eller av 
kammarrätt efter överklagande). 
142 Se prop. 1987/88: 69 s. 19. Rekvisitet myndighetsutövning var avsett att undanta beslut av 
typen partsbesked (se avsnitt 5.8.3), men innebar också att det ställdes större krav på ”verk-
ningarna” hos ett beslut för att det skulle kunna bli föremål för rättsprövning än för att ett 
beslut skulle vara överklagbart genom förvaltningsbesvär (jfr avsnitt 5.4.2), jfr t.ex. RÅ 1995 
ref. 55 och RÅ 2005 ref. 22.
143 Se 2 § RPL och prop. 1987/88: 69 s. 21 f. 
144 De angivna bestämmelserna i RF föreskriver lagform för föreskrifter om ”enskildas per-
sonliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes” samt för 
föreskrifter om ”förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   322 09-10-06   08.38.41



323

genom den sistnämnda bestämningen av tillämpningsområdet ansågs 
rättsprövningen med bred marginal täcka det som rimligen kunde falla under 
begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” enligt art. 6 (1) eMRK.145 
Det visade sig dock snart att detta antagande varit för optimistiskt.146 Någon 
förändring av rättsprövningslagens tillämpningsområde kom dock inte till 
stånd.147 Lagstiftaren valde slutligen i stället, som ovan utvecklats, att utvid-
ga möjligheterna till förvaltningsbesvär.148

I samband med att kammarrätterna gjordes behöriga att pröva vissa 
resningsmål flyttades uppgiften att i första instans pröva ansökningar om 
rättsprövning av andra beslut än regeringsbeslut till dessa domstolar år 
1994.149 genom det fortlöpande arbetet med att utvidga möjligheterna till 
förvaltningsbesvär i förvaltningsdomstol, blev dock utrymmet för rättspröv-

enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden”. 
Den närmare innebörd dessa lokutioner tillagts i rättsprövningspraxis förbigås i stort sett i den 
här framställningen. Den intresserade kan hänvisas till Warnling-Nerep, 2002, s. 127–149 
m. hänv. och Wennergren, 2005, s. 447–451 m. hänv. Se även Strömberg, 1991, passim. Det 
kan dock anmärkas att frågor om bidrag eller stöd från det allmänna konsekvent har ansetts 
falla utanför RPL:s tillämpningsområde, se t.ex. RÅ 1991 not 366 och RÅ 1995 ref. 4. Av 
visst intresse i förevarande sammanhang är också att det är förvaltningsärendet som skall röra 
något av de angivna förhållandena – den prövning som påkallas i rättsprövningsmålet behöver 
inte nödvändigtvis röra ett sådant förhållande, utan kan avse en processuell fråga, som t.ex. 
om regeringen överhuvudtaget varit behörig att avgöra ett visst ärende, se t.ex. RÅ 1997 
ref. 74. 
145 Prop. 1987/88: 69 s. 21. Tanken att helt enkelt anknyta RPL:s tillämpningsområde 
till dessa begrepp avvisades med motiveringen att tillämpningsområdet för RPL skulle bli 
oklart och att begreppet ”civila” skulle kunna verka förvirrande (a. st.). Se även DsJu 1986: 3 
s. 67–69.
146 Jfr avsnitt 3.4.2.5 vid not 215, varav framgår att utvecklingen mot att inkludera även 
offentligrättsliga förmåner under begreppet hade påbörjats redan 1986. Postgången från 
Strasbourg till Stockholm tycks alltså ha varit långsam, jfr prop. 1990/91: 176 s. 8 och SOU 
1994: 117 s. 178 f. Anknytningen till RF 8: 2 och 3 har många gånger ifrågasatts i doktrinen, 
se t.ex. Lavin, 2000, s. 103, Warnling-Nerep, 1993, s. 456–460, dens., 1995, s. 323–325, 
dens., 1996, s. 6, dens., 1997/98, s. 908, dens., 2006b, s. 356 och s. 359 och Wennergren, 
2005, s. 446–449. Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 306 f. och Warnling-Nerep, 
2007, s. 260.
147 Även andra aspekter på rättsprövningens tillräcklighet i förhållande till art. 6 (1) eMRK, 
som prövningens omfattning, har diskuterats från tid till annan. Detta berörs något i avsnitt 
3.4.5 med not 329. 
148 Se avsnitt 5.4.3.2. I prop. 1995/96: 133 s. 11 f. uppmärksammades problematiken, men 
regeringen förklarade sig inte beredd att utvidga tillämpningsområdet. Till stöd härför anför-
des bl.a. att det, på grund av den ständiga utvidgningen av begreppet ”civila rättigheter och 
skyldigheter” inte någonsin var möjligt att definitivt ta ställning till om lagstiftningen helt och 
hållet uppfyllde konventionens krav på rätt till domstolsprövning. 
149 SFS 1994: 1759, se prop. 1994/95: 27 s. 170.
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ning i kammarrätt allt mindre.150 Slutligen gjordes ställningstagandet att 
det endast beträffande regeringens beslut fanns skäl att bibehålla den mer 
inskränkta domstolsprövning som rättsprövningen innebar. RPL upphävdes 
därför, och ersattes av lagen (2006: 304) om rättsprövning av vissa regerings-
beslut.151

5.6.2 Rättsprövning av regeringsbeslut
enligt 1 § NRPL får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut 
av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter 
eller skyldigheter i den mening som avses i art. 6 (1) eMRK. Tillämpnings-
området för rättsprövningen har alltså knutits an till de relevanta begreppen 
i eMRK.152 Liksom fallet är beträffande besvärsreglerna i FL har den eg-
rättsliga rätten till domstolsprövning dock lämnats utanför.153 Som tidigare 
antytts står förklaringen förmodligen att finna i uppfattningen att den sist-
nämnda rättigheten ansluter till art. 6 (1) eMRK, och att det alltså inte är 
fråga om två ”olika” rättigheter till domstolsprövning.154 genom NRPL har 
man emellertid gått längre än att ge uttryck för denna uppfattning. Tillämp-
ningsområdet har inte anknutits till sådana fall där art. 6 (1), eventuellt 
”filtre rad” genom eg-rätten, kan tänkas kräva domstolsprövning, utan det 
har explicit utsagts att regeringens beslut skall innefatta en prövning av civila 
rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i art. 6 (1) eMRK. För 
att NRPL skall täcka alla fall där eg-rätten kan tänkas kräva domstolspröv-
ning krävs alltså att alla frågor om tillämpning av eg-rätt som regeringen 
kan tänkas avgöra även kan anses innefatta en prövning av civila rättigheter 
eller skyldigheter.155

150 Jfr avsnitt 5.7.2 ang. förhållandet mellan rättsprövning enligt den tidigare lagstiftningen 
och förvaltningsbesvär. 
151 Härefter NRPL. Se prop. 2005/06: 56 s. 10 och Ds 2005: 9 s. 37. 
152 Detta tycks inte ha tagits emot med odelad förtjusning av samtliga ledamöter av RegR, 
se Lavin, 2007a, s. 12. och dens., 2008a, s. 10.
153 Jfr avsnitt 5.4.3.2. När RPL kom till var ju ett svenskt eg-medlemskap ännu tämligen 
avlägset, men i senare lagstiftningssammanhang uppmärksammades eg-rätten åtminstone 
vid något tillfälle, se prop. 1990/91: 176 s. 8, för att sedan – efter medlemskapet – åter glöm-
mas bort, se prop. 1995/96: 133 s. 11 f. I det nu aktuella lagstiftningsärendet – där tillämp-
ningsområdet för rättsprövningen utvidgades med hänvisning till den s.k. Århuskonventio-
nen som även tillträtts av eg (se 2 § NRPL och prop. 2005/06: 56 s. 15–18) behandlas den 
eg-rättsliga rätten till domstolsprövning inte alls, se prop. 2005/06: 56 s. 8 f. och s. 10–12 
och Ds 2005: 9 s. 38–40.
154 Jfr avsnitt 5.4.3.2 vid not 109 och avsnitt 3.5.2, not 384. 
155 jfr avsnitt 3.5.2.
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Å andra sidan tycks rättsprövning enligt NRPL i vissa situationer kunna bli 
aktuell trots att den enskilde inte har någon rätt till domstolsprövning enligt 
art. 6 (1) eMRK och inte heller skulle ha tillerkänts rätt att överklaga ett 
förvaltningsbeslut i ordinär ordning. Förutsättningen för rättsprövning är ju 
att regeringsbeslutet ”innefattar en prövning av den enskildes civila rättig-
heter eller skyldigheter” inte att den enskilde har rätt till domstolsprövning 
enligt art. 6 (1) eMRK.156 I pleniavgörandet RÅ 2008 ref. 36 hade ett antal 
enskilda överklagat ett kommunalt planbeslut till länsstyrelsen. Sedan läns-
styrelsen avslagit överklagandet överklagade endast två av de enskilda läns-
styrelsens beslut till regeringen. Sedan även regeringen hade avslagit överkla-
gandet ansökte alla som ursprungligen hade överklagat kommunens beslut 
om rättsprövning. RegR:s majoritet (15 regeringsråd) fann att samtliga också 
hade rätt att ansöka om rättsprövning, eftersom regeringsbeslutet innefattade 
en prövning av deras civila rättigheter. Minoriteten (fyra regeringsråd) hade 
motsatt uppfattning, och hänvisade bl.a. till att rätten till domstolsprövning 
enligt art. 6 (1) eMRK förutsätter att den enskilde utnyttjar till buds stående 
rättsmedel och inte frivilligt avstår från sin rätt till domstolsprövning.

I övrigt innebär inte NRPL några större förändringar jämfört med RPL.157 
Många av de tidigare gällande begränsningarna och undantagen har förstås 
kunnat rensas bort, eftersom de inte blir aktuella när rättsprövningen är 
begränsad till regeringsbeslut.158 Fortfarande gäller att RegR skall pröva om 
regeringens avgörande strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden 
har angett eller som klart framgår av omständigheterna och att RegR om 
beslutet befinns rättsstridigt har att upphäva detsamma.159

156 Problematiken, och det strax nämnda avgörandet, behandlas utförligt i Warnling-Nerep, 
2009, passim. 
157 en saklig förändring är dock att vissa miljöorganisationer har fått rätt att ansöka om 
rättsprövning i enlighet med den s.k. Århuskonventionen, se 2 § NRPL och härom Warnling-
Nerep, 2008a, s. 140–142 m. hänv.
158 Detta gäller t.ex. förutsättningarna att beslutet inte kan överprövas i annan ordning 
eller att det kan bli föremål för domstolsprövning endast efter ansökan om resning, vilka är 
uppfyllda i fråga om alla regeringsbeslut. Jfr dock avsnitt 5.8.3 ang. förhållandet till allmän 
domstol. 
159 7 § NRPL.
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5.7 Förhållandet mellan olika prövningsformer
5.7.1 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
Kommunala beslut inom specialreglerad förvaltning skall numera ofta, som 
tidigare sagts, överklagas genom kommunalbesvär. Det är inte helt ovanligt 
att en specialförfattning anvisar förvaltningsbesvär för vissa beslut enligt för-
fattningen, medan inget sägs om övriga beslut.160 Av KL 10: 3 följer att dessa 
övriga beslut skall överklagas genom kommunalbesvär.161 För att bestämma 
tillämplig besvärsordning måste man därför många gånger bestämma vad 
ett visst beslut ”avser”, vilket oftast innebär att man måste ta ställning till 
vilka materiella bestämmelser som ligger till grund för beslutet.162 genom 
in  förandet av 22 a § FL skapades emellertid vissa tveksamheter för den som 
är intresserad av att följa lagtextens ordalydelse.

enligt KL 10: 3 skall reglerna om kommunalbesvär inte tillämpas om det i lag 
eller annan författning finns ”särskilda föreskrifter” om överklagande. I 22 a § 
FL finns i och för sig en ”särskild föreskrift” om överklagande, som innebär 
att förvaltningsbesvär i förvaltningsdomstol är den tillämpliga besvärsformen. 
Nu gäller emellertid enligt 3 § FL att avvikande bestämmelser i annan lag eller 
förordning tar över 22 a § FL. Såväl 22 a § FL som 10 kap. KL är med andra 
ord subsidiärt tillämpliga i förhållande till alla andra av vikande bestämmelser, 

160 Se t.ex. 16 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001: 453) och 2 a kap. 19 § skollagen (1980:  
1100). 
161 Det finns dock exempel på den omvända lagstiftningstekniken, se 13 kap. 1 och 2 §§ 
PBL. Jfr RÅ 1994 ref. 57 och RÅ 1994 ref. 63. Principen är att förvaltningsbesvär och kom-
munalbesvär utesluter varandra, dvs. båda besvärsformerna kan inte användas mot ett och 
samma beslut (jfr dock avsnitt 7.2.3 vid not 59 ang. ”dubbla” beslut), se t.ex. SOU 1982: 41 
s. 50, Mats Bergström, 1982, s. 263, Bohlin, 2003, s. 233 och Sterzel, 1992, bl.a. s. 227. 
Ang. en bestämmelse (73 § 2 st.) i den äldre socialtjänstlagen (1980: 620) som eventuellt gav 
uttryck för ett undantag, se Mats Bergström, 1982, s. 261–265 m. hänv, dens., 1983, s. 67, 
Sterzel, 1992, s. 227 f. och prop. 2000/01: 80 s. 172 och s. 269. 
162 Se t.ex. RÅ 1973 ref. 41, RÅ 1978 2: 35, RÅ 1979 Bb 301, RÅ 1981 2: 6, RÅ 1981 2: 19, 
RÅ 1985 2: 57, RÅ 1986 ref. 42, RÅ 1987 ref. 27, RÅ 1991 not 220, RÅ 1992 not 64, RÅ 
2001 ref. 18, RÅ 2001 ref. 76, Bohlin, 2003, s. 232 f. m. hänv. och Warnling-Nerep, 1995, 
s. 327–333 m. hänv. Se även SOU 1982: 41 s. 53. Jfr dock RÅ 1986 ref. 138, där RegR ansåg 
att ett beslut som helt föll utanför SoL 1980 inte alls fick överklagas. Socialnämnden hade 
uppburit den enskilde tillkommande medel enligt 17 kap. 1 § lagen (1962: 381) om allmän 
försäkring (härefter AFL) och hade vägrat att utbetala medlen till den enskilde. enligt RegR 
reglerades frågan i AFL, och socialnämndens beslut kunde därför inte anses vara ett beslut 
enligt återkravsreglerna i SoL 1980. De eventuella möjligheterna att i ett sådant fall i stället 
anföra kommunalbesvär mot socialnämndens beslut kommenterades inte av RegR. Frågan 
om hur man bestämmer vilka materiella bestämmelser som ligger till grund för ett beslut 
utvecklas något i avsnitt 7.2.3 vid not 58.
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och den bokstavstolkande rättstillämparen hamnar i en evig cirkel. Av förar-
betena till 22 a § FL framgår dock att lagstiftaren inte avsåg att bestämmelsen 
skulle kunna tillämpas på sådana kommunala beslut som ditintills hade över-
klagats genom kommunalbesvär. Någon föreskrift härom ansågs dock inte 
nödvändig, eftersom förhållandet ansågs framgå av 31 § FL.163 enligt den 
sistnämnda bestämmelsen gäller 13–30 §§ FL – så ledes bl.a. 22 a § – inte 
sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten 
kan överklagas enligt 10 kap. KL. 22 a § FL är alltså inte tillämplig på ett 
beslut som kan överklagas genom kommunalbesvär. Men fortfarande gäller 
ju enligt KL 10: 3 att ett beslut inte skulle kunna överklagas genom kommu-
nalbesvär om 22 a § FL hade varit tillämplig. 31 § FL innebär alltså bara en  
annan variant på den ömsesidiga subsidiaritet som följer av 3 § FL och 
KL 10: 3.

Det är alltså, i avsaknad av uttryckliga föreskrifter i speciallagstiftning, inte 
möjligt att med ledning av lagtexten bestämma om ett kommunalt beslut 
skall överklagas genom förvaltningsbesvär eller genom kommunalbesvär. För-
arbetena till 22 a § FL ger dock, som sagts ovan, tydligt besked om vad som 
varit avsikten, och detta tycks också ha blivit utslagsgivande i rättstillämp-
ningen. I annat fall skulle det ju inte längre finnas några kommunalbesvär.164  
22 a § FL skulle alltså endast vara tillämplig på statliga myndigheters beslut. 
Avsaknad av särskilda besvärsregler för kommunala beslut skall medföra att 
10 kap. KL blir tillämpligt.165 en fråga som inte tycks ha uppmärksammats 
tidigare är dock om ett annat betraktelsesätt på problemet skulle kunna 
anläggas i de fall europarätten kräver domstolsprövning av ett kommunalt 
beslut.

Som har utvecklats i ett tidigare kapitel, är det mycket tveksamt om kom-
munalbesvärsprövningen är tillräcklig för att motsvara europarättens krav,166 
och i vart fall kan det uppkomma situationer där den som berörs av ett 
kommunalt beslut inte är kommunmedlem, och därför inte har några möj-

163 Prop. 1997/98: 101 s. 64. 
164 Med undantag för det udda fall där kommunalbesvär uttryckligen föreskrivits i special-
lagstiftningen, se ovan, not 161, om PBL 13: 1.
165 Det ställningstagandet gjordes också i RÅ 2006 not. 82, där klaganden inte var kom-
munmedlem och därför helt saknade möjligheter att överklaga (jfr nedan i huvudtexten). 
Samma uppfattning uttalas i regel också i doktrinen, se t.ex. Bohlin, 2003, s. 232, Bohlin/
Warnling-Nerep, 2007, s. 219 f. och s. 333, Hellners/Malmqvist, 2007, s. 302 och Warnling-
Nerep, 2008a, s. 252. Varken i praxis eller doktrin tycks man dock ha uppmärksammat den 
redovisade rundgången mellan besvärsreglerna. 
166 Se avsnitt 3.4.5.
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ligheter att anföra kommunalbesvär.167 Skulle en förvaltningsdomstol, med 
stöd av europarätten och av 22 a § FL, kunna ta upp ett överklagande som 
förvaltningsbesvär, trots att kommunalbesvär utan avseende på europa rätten 
skulle ha varit det tillämpliga rättsmedlet? Som redan sagts, ger ju en bok-
stavstolkning av KL och FL inte ens något svar på frågan om vilket rättsmedel 
som är det korrekta. Förvaltningsdomstolarna behöver därför inte åsidosätta 
några uttryckliga inhemska bestämmelser för att ge europarätten genom-
slag. Vissa negativa praktiska konsekvenser kan emellertid uppkomma. Om 
förvaltningsbesvär får ersätta kommunalbesvär i ett individuellt fall kvar-
står ju parallellt härmed möjligheterna för alla kommunmedlemmar att föra 
talan mot beslutet i den för kommunalbesvär stadgade ordningen. en sådan 
åtgärd kan alltså öppna för parallella prövningar i förvaltningsdomstol med 
de  olägenheter som är förenade härmed. Problemet tycks hittills inte ha ställts 
på sin spets i praxis.

I RÅ 2006 not 82, där klaganden inte var kommunmedlem, och alltså inte 
hade några möjligheter alls att föra talan mot ett beslut om avgift för familje-
hemsplacering, uttalade RegR att det inte fanns skäl att medge klagorätt med 
hänvisning till art. 6 eMRK. Detta grundades på att det kommunala beslu-
tet inte inneburit att klaganden ålagts någon betalningsskyldighet, eftersom 
sådan skyldighet åläggs av länsrätt efter framställning av kommunen (SoL 
9: 3).168

Vissa paralleller kan göras till förhållandet mellan kommunalbesvär och 
överprövning enligt lagstiftningen om offentlig upphandling. Förvaltnings-
domstolarna kan på ansökan av en leverantör överpröva beslut som fattats 
vid offentlig upphandling under förutsättning bl.a. att den upphandlande 
enheten har brutit mot någon bestämmelse i LOU eller LUF (se närmare 
LOU 16: 1–3 och LUF 16: 1–4). enligt LOU 16: 4 och LUF 16: 5 får ett 
beslut ”som denna lag är tillämplig på” inte överklagas genom kommunal-
besvär. Bestämmelserna motsvarar, såvitt nu är av intresse, vad som gällde 
enligt gLOU (se gLOU 7: 1–5). LOU och LUF, liksom gLOU, innehål-
ler inte några föreskrifter om under vilka förutsättningar en upphandlande 
enhet har rätt att avbryta en offentlig upphandling. I RÅ 2001 ref. 18 hade 
den klagande anfört kommunalbesvär mot ett sådant beslut. RegR konstate-
rade, med närmare motivering, att gLOU inte var tillämplig på ett beslut att 
avbryta en upphandling och drog slutsatsen att ett sådant beslut därför kunde 
bli föremål för kommunalbesvär. Härefter gjorde egD i flera avgöranden 
uttalanden som pekade mot att vissa direktiv på upphandlingsområdet kräver 

167 Se avsnitt 5.5.
168 Se även avsnitt 5.7.4.
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att beslut om att avbryta en offentlig upphandling skall kunna bli föremål 
för överprövning.169 I RÅ 2005 ref. 62 uttalade RegR, med hänvisning bl.a. 
härtill, att ett sådant beslut också skulle bli föremål för överprövning i för-
valtningsdomstol.170 Avgörandet väcker frågan om RegR:s ställningstagande 
innebär att beslut om avbrytande av en offentlig upphandling härefter skall 
anses utgöra beslut på vilka gLOU, LOU eller LUF ”är tillämplig”, så att 
den möjlighet till kommunalbesvär som framgår av RÅ 2001 ref. 18 har fallit 
bort, eller om det är möjligt att i förekommande fall både ansöka om över-
prövning av och anföra kommunalbesvär mot ett sådant beslut.

5.7.2 Rättsprövning eller förvaltningsbesvär?
NRPL gäller endast regeringens beslut. FL gäller inte regeringens beslut, 
eftersom regeringen inte är en förvaltningsmyndighet (1 § FL). Det finns 
alltså inte något stöd i 3 och 22 a §§ FL för att låta regeringsbeslut bli före-
mål för förvaltningsbesvär. Något sådant har heller aldrig förekommit, och 
brukar anses främmande för det svenska konstitutionella systemet.171 Avsik-
ten med dagens reglering är klar och tydlig: Om regeringsbeslut gäller civila 
rättigheter eller skyldigheter i eMRK:s mening kan de bli föremål för rätts-
prövning enligt NRPL. Om beslut av förvaltningsmyndigheter gäller sådana 
rättigheter eller skyldigheter kan de i stället bli föremål för förvaltnings besvär, 
enligt uttryckliga regler i specialförfattningarna eller (åtminstone såvitt avser 
statliga förvaltningsmyndigheter) enligt 3 och 22 a §§ FL.172

169 Se de hänvisningar som lämnas i RÅ 2005 ref. 62.
170 RegR uttalade faktiskt aldrig uttryckligen att överprövningen skulle ske i enlighet med det 
prövningssystem som anvisades av gLOU, men detta kanske var underförstått (jfr RÅ 2008 
ref. 35). RegR hänvisade bl.a. till att motsvarande bedömning hade gjorts i RÅ 2005 ref. 10, 
där frågan dock främst var om den omständigheten att avtal redan hade ingåtts skulle hindra 
överprövning i den situationen att den upphandlande enheten inte alls hade iakttagit reglerna 
om offentlig upphandling (se gLOU 7: 1 2 st.). I RÅ 2005 ref. 62 hade kammarrätten med 
utförlig motivering funnit att den överprövning som påbjöds av eg-rätten inte, i avsaknad 
av närmare regler i gLOU, kunde ankomma på förvaltningsdomstol. Jfr avsnitt 3.5.6.2 ang. 
egD:s förhållningssätt till nationella forumregler på bl.a. upphandlingsområdet. 
171 Jfr t.ex. prop. 2005/06: 56 s. 10, Ds 2005: 9 s. 37, Warnling-Nerep, 2003, s. 379, dens., 
2008a, bl.a. s. 118 f. m. hänv. och s. 123 och dens., 2008b, s. 491. Se även prop. 2005/06: 56 
s. 14 f. ang. ifrågasatt tvåpartsprocess i rättsprövningsmål, som tillbakavisas med hänvisning 
bl.a. till att det ”inte kan komma i fråga att regeringen i den här typen av mål skulle uppträda 
som part i en svensk domstol” och att en annan ordning ”skulle vara mindre väl förenlig med 
det förhållandet att det är regeringen som styr riket och således är den främsta myndigheten 
i landet.”
172 Jfr t.ex. prop. 2005/06: 56 s. 10 f. och Ds 2005: 9 s. 37 f. Se även Warnling-Nerep, 2007, 
bl.a. s. 254–257.
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Under den tid RPL gällde var saker och ting inte lika tydliga.173 Som utveck-
lats ovan infördes RPL 1988 för att Sverige snabbt skulle uppfylla kraven på 
domstolsprövning enligt art. 6 (1) eMRK. Tio år senare tillkom 22 a § FL för 
att utpeka en behörig domstol i sådana fall då ett besvärsförbud inte kunde 
upprätthållas med hänsyn till det europarättsliga kravet på domstolsprövning. 
en förutsättning för rättsprövning enligt RPL var att beslutet inte kunde bli 
föremål för domstolsprövning i annan ordning. Samtidigt var det naturligtvis 
en förutsättning för att ett besvärsförbud skulle kunna åsidosättas med stöd 
av europarätten att det europarättsliga kravet på domstolsprövning inte var 
uppfyllt redan utan ett sådant åsidosättande – med andra ord att det inte 
fanns några möjligheter till domstolsprövning i annan ordning.174 Det kunde 
förefalla som om lagstiftaren hade skapat ett cirkelresonemang av samma 
typ som det som gäller beträffande kommunalbesvär och förvaltningsbesvär 
enligt 22 a § FL.175 Om besvärsförbud gällde för ett beslut av en förvaltnings-
myndighet som föll inom tillämpningsområdet för RPL samtidigt som det 
europa rättsliga kravet på domstolsprövning var tillämpligt, skulle det alltså 
inte vara möjligt att ur bestämmelserna utläsa om det var RPL eller 22 a § FL 
som skulle tillämpas. Åtminstone enligt min uppfattning var problemet dock 
av en helt annan karaktär – det handlade inte om att välja mellan två subsidiärt 
tillämpliga prövningsformer. Den bestämmelse som, i enlighet med 3 § FL, 
eventuellt kunde ha företräde framför 22 a § FL var inte RPL, utan det i 
specialförfattning stadgade fullföljsförbudet.176 Den fråga som måste ställas 
innan 22 a § FL kunde tillämpas var huruvida det fanns stöd i europarätten 
för att åsidosätta detta fullföljdsförbud. Om det aktuella förvaltningsärendet 
föll inom RPL:s materiella tillämpningsområde, fanns det ju enligt gällande 
regler möjligheter till domstolsprövning, och något behov av att åsidosätta 
fullföljsförbudet uppkom inte. Det finns ju inget stöd i europarätten för att 
byta ut en form av domstolsprövning mot en annan, om den förstnämnda i 
och för sig är tillräcklig enligt europarätten.177

173 Denna problematik, ehuru överspelad (se dock nedan om övergångsbestämmelserna och 
om eg-rätten) utvecklas något här, eftersom den är en parallell till de kompetenskonflikter 
med allmän domstol som skall diskuteras längre fram, och rättsutvecklingen har ett visst 
intresse även för de sistnämnda frågorna (se avsnitt 5.9.2). 
174 Det sist sagda har dock inte alltid uppfattats som självklart, se strax nedan i huvudtexten 
och avsnitt 5.8.1.2. Som kommer att utvecklas på nämnda ställen tycks dock HD och RegR 
åtminstone numera ansluta sig till detta synsätt. 
175 Se avsnitt 5.7.1.
176 Jfr dock Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 334, Nerep/Warnling-Nerep, 2006, s. 103 f., 
Warnling-Nerep, 2003, s. 386–392, dens., 2004/05b, s. 875 och s. 879 f., dens., 2006 a, 
s. 97 f., dens., 2006 b, s. 356 f., dens., 2006 c, s. 264, dens., 2007, s. 254 och dens., 2008 a, 
s. 253 och s. 288 f., där problemet beskrivs som en fråga om det är 22 a § FL eller RPL som 
skall ges företräde. 
177 Jfr avsnitt 4.7.3 och 5.8.1.2.
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Numera tycks RegR ha klargjort att det ovan förda resonemang är det ”rik-
tiga” (se nedan).178 I RÅ 2002 not 57 uttalade RegR emellertid, i ett obiter 
dictum, att en av förutsättningarna för rättsprövning var att ärendet inte var av 
sådan art att det kunde överprövas av domstol i annan ordning. ett exempel 
på en sådan överprövningsmöjlighet var, enligt RegR, att myndighetsbeslutet, 
oaktat ett i författning föreskrivet överklagandeförbud, ändå kunde överprö-
vas med stöd av art. 6 eMRK.179 I detta uttalande tycktes RegR alltså ge 
uttryck för inställningen att länsrätterna kunde åsidosätta inhemska författ-
ningar med stöd av eMRK, trots att RPL annars hade varit tillämplig. Konse-
kvensen hade blivit att tillämpningsområdet för RPL hade avgränsats till dels 
regeringsbeslut, dels sådana myndighetsbeslut som föll inom RPL:s materi-
ella tillämpningsområde, men inte omfattades av rätten till domstolsprövning 
enligt art. 6 (1) eMRK.180 I RÅ 2004 ref. 99, där rättsprövning begärdes av 
Boverkets beslut att vägra tillstånd till överlåtelse av vissa tomträtter enligt 
lagen (2002: 102) om allmännyttiga bostadsföretag, hämtade Kammarrätten 
i Jönköping ledning i RÅ 2000 not 57 och avvisade ansökningarna om rätts-
prövning, eftersom Boverkets beslut ansågs röra sådana civila rättigheter som 
avsågs i art. 6 (1) eMRK och det därför var möjligt att, trots fullföljdsförbud, 
överklaga beslutet till länsrätt. RegR tog dock ganska tydligt avstånd från sitt 
tidigare obiter dictum. enligt RegR kunde det, med anledning av den bris-
tande korrespondensen mellan tillämpningsområdet för art. 6 (1) eMRK och 
RPL, uppkomma situationer då RPL inte täckte det område som omfattades 
av konventionens skydd. I ett sådant fall, uttalade RegR, kunde de rättstilläm-
pade organen för att uppfylla Sveriges konventionsenliga förpliktelser tvingas 
åsidosätta ett uttryckligt fullföljdsförbud och erbjuda domstolsprövning vid 
sidan av den i RPL föreskrivna ordningen. Detta innebar enligt RegR inte att 
RPL skulle sättas ur spel så snart ett beslut rörde någons civila rättigheter och 
skyldigheter i konventionens mening, eftersom RPL var primärt avsedd för 
just sådana fall. Om domstolsprövning efter överklagande eller annars i ordi-
när ordning inte stod till buds trädde möjligheten till rättsprövning supple-
rande in. Detta hade också, enligt RegR, kommit till uttryck i fast rättspraxis. 
Uttalandet i RÅ 2002 not 57, såsom utgörande endast ett ”obiter dictum i ett 
notisfall”, var enligt RegR ”inget prejudikat ägnat att styra rättstillämpningen 
i nya banor”.

178 Se även Ds 2005: 9 s. 36 och Lavin, 2005a, s. 7 f. Jfr (ang. förvaltningsbesvär i olika 
domstolar) Stävberg, 2006, s. 379.
179 Ang. bakgrunden till uttalandet, se P. Södergren, 2002, s. 210–212 och Warnling-Nerep, 
2003, s. 374–376.
180 Se även P. Södergren, 2002, s. 218 och Warnling-Nerep, 2003, s. 389. Jfr dock Warnling-
Nerep, 2004/05b, s. 878 f.
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Även sedan förhållandet mellan rättsprövning och förvaltningsbesvär på 
detta sätt hade klargjorts var situationen inte helt problemfri. RPL:s mate-
riella tillämpningsområde var ju inte knivskarpt avgränsat, och det kunde 
många gånger vara en ganska öppen tolkningsfråga om ett förvaltningsärende 
kunde anses röra något förhållande som avsågs i RF 8: 2 eller 3.181 Det hävda-
des ibland att förutsättningarna för rättsprövning borde tolkas konventions-
konformt, så att man undvek att frågor som täcktes av art. 6 (1) eMRK föll 
utanför RPL:s tillämpningsområde.182 I fråga om förvaltningsmyndigheters 
beslut uppkom emellertid härvid ett dilemma, eftersom konsekvensen av att 
inte tolka RPL konventionskonformt ju skulle kunna bli att beslutet i stället 
fick överklagas enligt 22 a § FL. I sådana fall var det öppet för nya problem, 
i synnerhet eftersom det var olika domstolar som i första hand hade att ta 
ställning till ansökningar om rättsprövning respektive överklagande.183

Den nu beskrivna problematiken tycks som sagt vara överspelad genom att 
rättsprövningen har begränsats till regeringsbeslut.184 Som antytts ovan har 
NRPL:s utformning dock fört med sig en problematik av nytt slag.185 efter-
som NRPL uttryckligen har begränsats till beslut som innefattar en prövning 
av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses 
i art. 6 (1) eMRK, har beslut i eg-rättsliga frågor som inte kan anses röra 

181 Se t.ex. RÅ 1995 ref. 4 ang. ”betungande moment” i en gynnande reglering. 
182 Se t.ex. Warnling-Nerep, 2002, s. 146 och dens., 2008b, s. 493.
183 Se P. Södergren, 2002, s. 219 f. m. hänv.
184 Det är dock inte helt uteslutet att problematiken fortfarande kan bli aktuell. enligt över-
gångsbestämmelserna till NRPL (punkt 2) skall den upphävda RPL alltjämt gälla beträffande 
en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet (dvs. den 1 juli 
2006), om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. Avsikten är att ansökningar 
om rättsprövning av beslut som faller inom det materiella tillämpningsområdet för RPL, 
men inte inom det materiella tillämpningsområdet för NRPL, ändå skall kunna prövas för 
att undvika rättsförluster (prop. 2005/06: 56 s. 19 f.). Bestämmelsen tycks dock, vilket lagstif-
taren också tycks ha insett (se prop. 2005/06: 56 s. 32) enligt sin ordalydelse gå längre än så. 
Rättsprövning i kammarrätt förefaller utgöra det korrekta rättsmedlet för alla beslut som har 
meddelats före ikraftträdandet, inte kan domstolsprövas i annan ordning och faller inom det 
materiella tillämpningsområdet för RPL (jfr Warnling-Nerep, 2008a, s. 238–240). För sådana 
beslut måste alltså länsrätterna kontrollera om rättsprövning är möjlig innan de kan åsidosätta 
några besvärsförbud med stöd av europarätten. Om beslutet har meddelats efter ikraftträdan-
det kan länsrätterna åsidosätta besvärsförbud till förmån för europarätten och tillämpa 3 § 
2 st. och 22 a § FL. I vissa fall blir det alltså helt avgörande för tillämpligt rättsmedel på vilken 
sida om ikraftträdandet ett beslut har meddelats. Till detta skall läggas den ovan beskrivna 
osäkerheten om förhållandet mellan de båda rättsmedlen enligt äldre rätt. Risken för att ett 
beslut blir föremål för prövning i ”fel” ordning förefaller vara ganska stor, och frågan kan alltså 
åter hamna på RegR:s bord i ordinär eller extraordinär ordning. 
185 Se avsnitt 5.6.2.
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sådana rättigheter eller skyldigheter lämnats utanför lagens tillämpningsom-
råde. eftersom eg-rätten kräver domstolsprövning helt oavsett om beslutet 
rör någons civila rättigheter eller skyldigheter,186 blir frågan hur detta krav 
skall tillgodoses enligt de nu gällande bestämmelserna.

ett alternativ är att tolka begreppet ”civila rättigheter eller skyldigheter”  
mycket extensivt – kanske i direkt strid med eMRD:s praxis – för att alla 
regeringsbeslut i eg-rättsliga frågor skall kunna bli föremål för rättspröv-
ning. ett annat, och betydligt mer kontroversiellt, alternativ är att låta såda-
na beslut bli föremål för prövning i länsrätt efter förvaltningsbesvär.187 Något 
direkt stöd för ett sådant förfarande finns som sagt inte i 22 a § FL, eftersom 
FL inte gäller regeringsbeslut. Men det finns inte heller något stöd i NRPL 
för att utvidga tillämpningsområdet på det skisserade sättet. Författningar-
nas ordalydelse ger egentligen inte företräde åt någotdera alternativet. Den 
underliggande, ofta uttalade, inställningen hos i vart fall lagstiftaren – att 
överklagande av regeringsbeslut är främmande för det svenska statsskick-
et – torde dock medföra en stark presumtion för en extensiv tillämpning 
av NRPL, om nu inte domstolsprövning helt enkelt, i strid med eg-rätten, 
skall förvägras.

5.7.3 Rättsprövning eller kommunalbesvär?
NRPL gäller endast regeringsbeslut, och regeringsbeslut kan givetvis aldrig 
bli föremål för kommunalbesvär. enligt nu gällande författningar uppkom-
mer alltså inte några kollisioner mellan de två rättsmedlen. en fråga som 
aldrig tycks ha fått något slutgiltigt svar under RPL:s tid är dock om för-
utsättningen att beslutet ”endast kan prövas av domstol efter ansökan om 
resning” eller förutsättningen att beslutet ”inte kan överprövas i annan ord-
ning” skulle tolkas så att rättsprövning av kommunala beslut var utesluten. 
Frågan berördes inte i förarbetena till RPL, och brukar inte heller beröras i 
doktrinen.188 en sparsmakad och orefererad praxis från RegR ger ett något 
motsägelsefullt intryck.

186 Se avsnitt 3.5.2.
187 Tankar i den riktningen (i en något annorlunda kontext) har faktiskt luftats emellanåt, 
se Warnling-Nerep, 2003, s. 390 f. och dens., 2004/05b, s. 881. Jfr även avsnitt 5.4.3.1 vid 
not 75 angående argument för att förvaltningsdomstols kompetens inte kräver uttryckligt 
författningsstöd. Om sådana argument godtas i den nu beskrivna situationen tycks det inte 
finnas några hinder mot att överklaga regeringsbeslut till länsrätt; bestämmelser som direkt 
förbjuder ett sådant överklagande förekommer knappast. 
188 Jfr dock Warnling-Nerep, 1998/99, s. 516 (not 25) m. hänv. 
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I RÅ 1994 not 364 och RÅ 1999 not 66 avvisade RegR ansökningar om rätts-
prövning av kommunala beslut med uttrycklig hänvisning till att besluten 
hade kunnat bli, respektive hade blivit, föremål för kommunalbesvär. Så långt 
tycktes saken alltså vara klar. I RÅ 2006 not 82, där den enskilde inte ansågs 
ha möjlighet att anföra vare sig förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär,189 
diskuterade kammarrätten möjligheterna till rättsprövning. Kammarrätten 
konstaterade dock, med hänvisning till RÅ 1994 not 364, att inte heller 
denna form av domstolsprövning kunde komma i fråga, eftersom beslutet 
kunde bli föremål för laglighetsprövning på initiativ av kommunmedlemmar. 
RegR uttalade att det inte förelåg någon framställning om rättsprövning, och 
att ”kammarrättens överklagade avgörande inte innefattar något slutligt ställ-
ningstagande i detta hänseende”. Det förefaller alltså som att RegR, trots sina 
egna tidigare avgöranden, ville understryka att frågan var öppen, åtminstone i 
den beskrivna situationen. I RÅ 2006 not 113 avvisade RegR emellertid ånyo 
en ansökan om rättsprövning av ett kommunalt beslut med hänvisning till att 
beslutet hade kunnat överprövas enligt kommunallagen.

Som utvecklats tidigare är det mycket osäkert om kommunalbesvärspröv-
ningen kan anses uppfylla det europarättsliga kravet på domstolsprövning.190 
Trots detta har möjligheterna till kommunalbesvär ansetts utesluta rättspröv-
ning.191 RegR:s uttalande i RÅ 2006 not 82 kan förstås på olika sätt. en 
långtgående tolkning är att RegR insåg det tveksamma i sina tidigare ställ-
ningstaganden, och tog avstånd från dessa, men den stämmer inte så väl 
med att dessa tidigare ställningstaganden strax härpå bekräftades. en annan, 
kanske mer plausibel, tolkning är att RegR menade att de tidigare avgöran-
dena inte utan vidare kunde leda till slutsatsen att rättsprövning skulle vara 
utesluten när sökanden själv inte hade några möjligheter att anföra kommu-
nalbesvär. I så fall skulle RegR ha öppnat för en praxisskapad begränsning av 
förutsättningen att beslutet ”kan prövas av domstol endast efter ansökan om 
resning”; förutsättningen skulle kunna läsas som ”kan på talan av sökanden 
prövas av domstol endast efter ansökan om resning”. Med hänsyn till den 
förändrade rättsprövningslagen är det osäkert om frågan någonsin kommer 
att få ett svar.

189 Se även avsnitt 5.7.1 och 5.7.4.
190 Se avsnitt 3.4.5.
191 Jfr härtill Warnling-Nerep, 2008a, s. 149 f.
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5.7.4 Ansökningsmål eller förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär?
Bestämmelser om att vissa frågor skall avgöras av förvaltningsdomstol efter 
ansökan innebär oftast att det enda egentliga avgörandet av frågan fattas av 
en förvaltningsdomstol.192 I vissa fall är dock reglerna uppbyggda på det 
sättet att myndigheten först fattar ett beslut för att senare, om den enskilde 
inte frivilligt efterkommer beslutet, ansöka hos länsrätten om ett avgörande 
i enlighet med beslutet. enligt SoL 8: 1 får kommunen ta ut ersättning för 
vissa kostnader i samband med hjälpinsatser.193 enligt SoL 9: 1 och 2 har 
socialnämnden i vissa fall rätt att återkräva ekonomiskt bistånd som utgivits 
till enskilda. Om den enskilde i sådana fall inte betalar frivilligt kan social-
nämnden, enligt SoL 9: 3, väcka talan hos länsrätten inom tre år från det 
kommunens kostnader uppkom.

Den kommunala nämndens beslut om ersättnings- eller återbetalningsskyl-
dighet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär enligt reglerna i SoL.194 
Av det som ovan utvecklats om förhållandet mellan förvaltnings besvär och 
kommunalbesvär följer då att besluten kan överklagas genom kommunal-
besvär.195 Att det finns föreskrifter om ansökan till länsrätt innebär ju inte 
att det finns särskilda föreskrifter om överklagande,196 och därmed finns det 
inget hinder mot en kommunalbesvärsprövning.197 Samma ersättningsfråga 
kan därmed bli föremål för förvaltningsdomstolarnas bedömning i två olika 
förfaranden, även om den ena är inskränkt till en legalitetskontroll. Det tycks 
heller inte vara någon förutsättning för ett ansökningsmåls anhängiggörande 
att den kommunala nämndens beslut om ersättningsskyldighet eller återkrav 

192 Jfr avsnitt 5.3. Socialnämnden beslutar t.ex. inte först om vård enligt LVU och ansöker 
sedan hos länsrätten om sådan vård och byggnadsnämnden beslutar inte först om tilläggs-
avgift enligt PBL för att sedan ansöka hos länsrätten om sådan avgift. Myndigheterna beslutar 
bara om att göra en ansökan. 
193 Se även 6 kap. socialtjänstförordningen (2001: 937). För olika sociala tjänster har kom-
munen i stället rätt att ta ut avgifter enligt SoL 8: 2. Dessa avgifter omfattas inte av de strax 
nedan behandlade reglerna om ansökan till länsrätt. För vissa av avgifterna gäller särskilda 
beräkningsregler (SoL 8: 3–9) och avgiftsbeslut i enskilda fall kan sedan den 1 juli 2002 över-
klagas genom förvaltningsbesvär (SoL 16: 3). Beslut i fråga om övriga avgifter kan, liksom 
tidigare, endast överklagas genom kommunalbesvär. Se prop. 2000/01: 149 s. 50 f., 61 och 
s. 90 f.
194 SoL 16: 3.
195 Se avsnitt 5.7.1.
196 Se KL 10: 3. Jfr LOU 16: 4 och LUF 16: 5, som uttryckligen förbjuder kommunalbesvär 
mot sådana beslut som omfattas av lagens bestämmelser. Sådana beslut kan ofta angripas i 
förvaltningsdomstol, men inte genom överklagande (se LOU 16: 1–3 och LUF 16: 1–4). Jfr 
ovan vid not 170.
197 Jfr RÅ 2006 not 82, där RegR dock inte uttalade sig i just den frågan. 
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har vunnit laga kraft,198 varför det är helt tänkbart att det blir fråga om en 
parallell prövning, kanske i olika instanser samtidigt.

Den ovan berörda frågan om det med anledning av det europarättsliga 
kravet på domstolsprövning kan tänkas att 22 a § FL medger prövning som 
förvaltningsbesvär trots att kommunalbesvär är den anvisade prövningsfor-
men, tycks dock ha besvarats nekande i den nu aktuella situationen. I RÅ 
2006 not 82 uttalade RegR nämligen att kommunens beslut inte innebär 
att den enskilde åläggs någon betalningsskyldighet, eftersom ett sådant åläg-
gande förutsätter prövning i länsrätt. Kravet på domstolsprövning är m.a.o. 
uppfyllt, eftersom det enda bindande avgörandet kommer till stånd genom 
just domstolsprövning.199

5.8 Förhållandet till allmän domstol
5.8.1 Förvaltningsbesvär och prövning i allmän domstol

5.8.1.1 Allmänt
Ända sedan förvaltningsdomstolarna kom till har det varit en princip i lag-
stiftningsarbetet att man skall undvika att allmän domstol och förvaltnings-
domstol prövar samma sak. Därför har lagstiftaren försökt undvika att sätta 
in förvaltningsdomstol som besvärsinstans i de fall där allmän domstol är 
behörig.200 Åtminstone så sent som i mitten av 1980-talet förklarade lagstif-
taren dock att principen inte var konsekvent genomförd, och att det fanns 
flera fall där både allmän domstol och förvaltningsdomstol var behöriga att 
pröva samma fråga.201 Som utvecklats i föregående kapitel tycks rättsutveck-
lingen ha gått mot en mer eller mindre absolut regel, med vissa praktiskt 
betingade undantag, av innebörd att allmän domstol inte är behörig om 
förvaltningsdomstol är behörig att pröva samma fråga.202 I de undantagsfall 
där allmän domstol fortsätter att vara behörig, har förvaltningsdomstolarna 

198 Om den enskilde driver kommunalbesvärsmålet ända till RegR skulle ett sådant krav för 
övrigt kunna tänkas komma i konflikt med den i SoL 9: 3 stadgade treårsfristen. 
199 Jfr NJA 1991 s. 363 ang. ”karaktären” av ett myndighetsbeslut om återbetalning när ett 
verkställbart avgörande förutsätter prövning i domstol. 
200 Se prop. 1909: 11 s. 27 f., 34 och s. 165–167, SOU 1959: 4 s. 48 f., SOU 1966: 70 
s. 390–392, prop. 1971: 30 s. 89, DsJu 1982: 14 s. 11, 39 f. och s. 64 f., prop. 1983/84: 120 
s. 30, SOU 1983: 73 s. 123 och s. 125, DsJu 1985: 6 s. 376, 384–388 och s. 392 och prop. 
1985/86: 80 s. 48–52. Jfr avsnitt 5.4.2 om partsbeskedens överklagbarhet.
201 Se prop. 1985/86: 80 s. 48. 
202 Se avsnitt 4.8.
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inte några möjligheter att inskränka sin i författning stadgade kompetens 
med hänvisning till allmän domstol. I sådana fall uppkommer alltså även 
fortsättningsvis parallell behörighet.203

5.8.1.2 Rätten till domstolsprövning
I en situation där europarätten kräver domstolsprövning har förvaltnings-
domstolarna, som utvecklats tidigare, möjlighet att åsidosätta ett i författ-
ning stadgat fullföljdsförbud och ta upp ett förvaltningsbesvär till prövning 
med stöd av 22 a § FL. Frågan hur förvaltningsdomstolarna skall hantera 
en sådan situation när allmän domstol också är behörig har visat sig något 
problematisk. I linje med vad som har sagts ovan om förhållandet mellan 
olika prövningsformer i förvaltningsdomstol, skulle man ju kunna hävda att 
förvaltningsdomstolarna bara kan åsidosätta författningsstadgade fullföljds-
förbud med stöd av europarätten i sådana situationer där inte någon annan 
form av domstolsprövning redan finns att tillgå i den svenska rätten. Både 
HD och RegR tycks numera, efter vissa komplikationer, ansluta sig till detta 
betraktelsesätt.204

en bidragande orsak till dessa komplikationer kan ha varit lagstiftarens ut -
talade ambition att genom 22 a § FL bidra till ett klargörande av kompe-
tensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol.205 enligt 
sin ordalydelse tycks bestämmelsen dock svårligen kunna bidra till ett sådant 
klargörande. Bestämmelsen inskränker inte allmän domstols kompetens, och 
den reglerar inte heller om det är allmän domstol eller förvaltningsdomstol 
som skall åsidosätta de interna behörighetsreglerna till förmån för det europa-

203 Det har visserligen någon gång förekommit att RegR har motiverat avvisningsbeslut med 
att den aktuella talan är sådan som skall föras vid allmän domstol (se RÅ 1974 B 869), men 
det rör sig då om fall där det inte finns någon författning som pekar ut förvaltningsdomstol 
som behörig. Hänvisningen till allmän domstol får väl närmast betraktas som en service åt 
den enskilde. 
204 Se strax nedan i huvudtexten. Se även Warnling-Nerep, 2008a, s. 269–274 m. hänv. och 
s. 292 f. ett frågetecken kan dock sättas för RÅ 2005 ref. 50, där den enskilde hade överkla-
gat ett beslut av Jordbruksverket att avräkna en fordran på återbetalning av utbetalt miljö-
stöd mot en utbetalning av beviljad arealersättning (om den materiella rättsfrågan, se avsnitt 
2.3.7). Länsrätten hade initialt avvisat överklagandet med hänvisning till att den företagna 
kvittningen inte hade gjorts med stöd av någon lag eller författning som länsrätten hade 
att tillämpa. Kammarrätten hade dock återförvisat målet till länsrätten med hänvisning till 
bl.a. art. 6 (1) eMRK. Som utvecklats i avsnitt 4.4 är det emellertid mycket som talar för att 
allmän domstol är kompetent att pröva en talan från den enskilde i en sådan situation. RegR 
tog upp målet sedan det prövats i sak av länsrätt och kammarrätt, och berörde inte kompe-
tensfrågan. 
205 Se prop. 1997/98: 101 s. 59. Se även t.ex. Warnling-Nerep, 2003, s. 381.
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rättsliga kravet på domstolsprövning i förekommande fall. 2006 års reformer 
har inte ändrat på detta, eftersom en förutsättning för att 22 a § FL skall ges 
företräde enligt de nya reglerna är att det behövs för att tillgodose rätten till 
domstolsprövning (se avsnitt 5.4.3.2). Att rätten till domstolsprövning skall 
kanaliseras in i förvaltningsbesvärsinstitutet, i de fall där detta är möjligt, föl-
jer alltså inte av 22 a § FL, utan av HD:s (och i viss mån RegR:s) praxis och 
lagstiftarens intentioner med den nämnda bestämmelsen. De högsta stats-
organens allmänna inställning till frågan är tydlig, men denna inställning har 
inte kommit till tydligt uttryck i lagstiftningen.206

De s.k. Fimgromålen (NJA 2001 s. 22 och RÅ 2005 ref. 29) gällde återkrav av 
vissa utbetalade jordbruksstöd. Som utvecklats i föregående kapitel är allmän 
domstol behörig att pröva sådana frågor på talan av både myndigheter och 
enskilda.207 Sedan jordbrukaren hade överklagat Jordbruksverkets beslut om 
återbetalning till förvaltningsdomstol ansåg Kammarrätten i Stockholm208 
att beslutet skulle få överklagas trots ett fullföljdsförbud, mot bakgrund av 
innehållet i art. 6 (1) eMRK och rättsfallet RÅ 1997 ref. 65. eftersom Jord-
bruksverket under tiden hade ansökt om betalningsföreläggande, blev det 
HD som först fick anledning att kommentera riktigheten i kammarrättens 
ställningstagande. HD konstaterade att eMRK inte gav den enskilde någon 
rätt att överklaga Jordbruksverkets beslut och att förvaltningsdomstols rätt att 
pröva överklagandet inte fann stöd i vare sig eMRK, eg-rätten eller någon 
författning. enligt majoriteten var det därför enligt ”gängse uppfattning […] 
tvivelaktigt om förvaltningsdomstol skall anses behörig”. Minoriteten (två 
justitieråd) uttalade att kammarrätten borde ha ”beaktat att rätt till domstols-
prövning redan fanns och inte ha satt överklagandeförbudet […] åsido”.209

Även om man valde olika starka uttryckssätt tycks HD:s ledamöter alltså 
ha varit eniga i att det inte fanns någon anledning för förvaltningsdomsto-
larna att åsidosätta uttryckliga fullföljdsförbud i sådana situationer då allmän 
domstol var behörig. RegR visade sig slutligen också dela denna uppfattning, 
och uttalade att det inte fanns någon anledning att åsidosätta det aktuella 
överklagandeförbudet, eftersom den enskilde hade rätt att genom negativ 
fastställelsetalan få frågan om sin återbetalningsskyldighet prövad i sak av 
allmän domstol.

206 Jfr Strömberg, 1998, s. 293.
207 Se avsnitt 4.4.
208 Liksom i RÅ 1997 ref. 65 passerade målet fyra förvaltningsdomstolar innan det hamnade 
i RegR, eftersom överklagandet hade ställts till ”fel” länsrätt. 
209 Som kommer att framgå av avsnitt 7.4.2 utgjordes den väsentliga skiljelinjen inom HD 
inte av frågan om kammarrätten hade gjort rätt eller fel, utan av frågan om vilka konsekvenser 
kammarrättens ställningstagande skulle få för rättegången i allmän domstol. 
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Samma bedömning hade redan gjorts av Kammarrätten i Jönköping, som var 
den första förvaltningsdomstol som hade haft att ta ställning till frågan efter 
HD:s avgörande i NJA 2001 s. 22. Det kan faktiskt ifrågasättas om något 
annat synsätt egentligen låg till grund för Kammarrättens i Stockholm ovan 
nämnda ställningstagande. Som kommer att utvecklas längre fram,210 var det 
länge ganska oklart om allmän domstol i hithörande mål skulle göra en full-
ständig sakprövning av frågan om återbetalningsskyldighet. I NJA 2001 s. 22 
uttalades att betalningsskyldigheten skulle prövas ”i sak”, men det gick inte att 
fullständigt säkert dra den slutsatsen från tidigare avgöranden.211 Kammar-
rätten i Stockholm hade alltså inte, oavsett om man var bekant med HD:s 
praxis, grund för några säkra slutsatser i frågan om ”rätt till domstolspröv-
ning redan fanns” som HD:s minoritet uttryckte saken. De bedömningar 
som senare gjordes av Kammarrätten i Jönköping och av RegR skulle därmed 
vara en konsekvens av att HD hade klargjort att så var fallet, en konsekvens 
som grundades på det självklara synsättet att besvärsförbud inte kunde åsido-
sättas om ”rätt till domstolsprövning redan fanns”. I doktrinen har man dock, 
åtminstone före RÅ 2005 ref. 29, ibland gett uttryck för ett annat synsätt, 
som går ut på att förvaltningsdomstolarna inte skulle behöva beakta frågan 
om allmän domstols kompetens när de prövar om besvärsförbud kan åsido-
sättas med stöd av europarätten.212

5.8.2 Kommunalbesvär och prövning i allmän domstol
Som berörts ovan är det i princip möjligt att överklaga alla kommunala beslut, 
oavsett vilken fråga de behandlar, genom kommunalbesvär. Även kommu-
nens ställningstaganden i rent civilrättsliga angelägenheter eller andra frågor 
som de kommunala myndigheterna inte har någon befogenhet att avgöra med 
bindande verkan för enskilda kan alltså bli föremål för prövning i kommu-
nalbesvärsmål.213 Detta innebär att den omständigheten att allmän domstol 
– eller någon annan domstol genom ett förfarande som inte innebär överkla-
gande av det kommunala beslutet – är den som slutligt har att avgöra den fråga 
som det kommunala beslutet avser, inte har någon betydelse för möjligheterna 

210 Se avsnitt 7.4.4.3. 
211 Se avsnitt 7.4.4.3. 
212 Se t.ex. T. Andersson, 2001a, s. 872 f., 875 f. och s. 879 och Warnling-Nerep, 2003, 
s. 388. Fimgromålen tycks hur som helst ha lett till en viss omsvängning i kammarrätts-
praxis, se t.ex. Kammarrätten i Jönköping 2006-02-13, mål nr 2775-04, 2006-09-13, mål 
nr 3955-04, 2006-09-25, mål nr 2386-06 och Kammarrätten i göteborg, 2006-12-21, mål 
nr 6447-04.
213 Ang. vilken prövning som skall göras i sådana fall, se avsnitt 7.3.2.3 vid och i not 121. 
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att anföra kommunalbesvär.214 Som något utvecklats i föregående kapitel kan 
inte heller möjligheterna till kommunalbesvär i sig ha någon betydelse för 
allmän domstols kompetens.215 I sådana fall där allmän domstol är kompetent 
kommer alltså parallella prövningar att vara en fortsatt realitet.

5.8.3 Rättsprövning och prövning i allmän domstol
enligt RPL var det bara möjligt att få rättsprövning av sådana beslut som 
innebar myndighetsutövning mot den enskilde.216 Avsikten var att ”beslut av 
typen partsbesked” skulle undantas från rättsprövning.217 I sådana fall kunde 
ju tvistefrågan prövas av allmän domstol, och då erfordrades ingen rättspröv-
ning för att tillgodose de europarättsliga kraven på domstolsprövning.218 I 
NRPL har rekvisitet ”myndighetsutövning” utgått, och ersatts med förut-
sättningen att det beslut som sökanden vill ha rättsprövat skall ”innefatta 
[…] en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter”. Även 
denna lokution anses ge uttryck för att partsbesked inte skall kunna bli före-
mål för rättsprövning, eftersom ett partsbesked inte innebär någon prövning 
av den enskildes rättigheter eller skyldigheter, utan endast ena partens syn på 
hur en fråga bör bedömas vid en eventuell prövning.219

214 Det förekommer dock bestämmelser som förbjuder kommunalbesvär när tvistefrågan 
enligt särskilda föreskrifter kan prövas i annan ordning, se t.ex. LOU 16: 4 och LUF 16: 5 
(härom i avsnitt 5.7.1), lagen (1987: 439) om inskränkning i rätten att överklaga och PBL 
13: 1 2 st. Se även RÅ 1995 ref. 90 och Bohlin, 2003, s. 241.
215 Se avsnitt 4.3.4.3, not 128. 
216 1 § 2 st. 1. RPL. 
217 Se prop. 1987/88: 69 s. 35. 
218 Jfr t.ex. RÅ 1989 not 307, RÅ 1993 not 395, RÅ 1994 not 162, RÅ 1995 not 88, RÅ 
1997 not 218, RÅ 1999 not 10, RÅ 2000 not 142, RÅ 2001 not 133, RÅ 2003 not 70, RÅ 
2003 not 133, RÅ 2003 not 191, RÅ 2005 not 124 och Strömberg, 1991, s. 292. Den tanken 
utvecklas dock inte i förarbetena och det förefaller faktiskt något oklart om man tänkte sig att 
en tvistemålstalan i sådana fall innebar att ”beslutet” prövades i domstol, jfr prop. 1987/88: 69 
s. 35. 
219 Se prop. 2005/06: 56 s. 13, där det t.o.m. anges att partsbesked saknar faktiska verkningar 
för den enskilde (jfr avsnitt 5.4.2 ang. partsbeskeds överklagbarhet). I författningskommenta-
ren uttalas mer försiktigt att de flesta partbesked inte har några egentliga verkningar för den 
enskilde, se a. prop. s. 22. Det återstår att se hur dessa uttalanden kommer att behandlas i 
rättstillämpningen. Jfr Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 307. Jfr också T. Andersson, 2004, 
bl.a. s. 14–16 ang. möjligheterna till rättsprövning av ett beslut om arbetsplan för väg, när 
frågan om vägens tillåtlighet dessutom kan prövas av fastighetsdomstol eller miljödomstol och 
s. 22 f. angående situationen då den sistnämnda prövningen enligt MB:s regler skall överläm-
nas till regeringen (och alltså kan bli föremål för förnyad rättsprövning hos RegR). 
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5.9 Sammanfattning och slutsatser
5.9.1 Sammanfattning
Det som redovisats i kapitlet kan (såvitt avser nu gällande rätt) sammanfattas 
i följande punkter:

 1.  Förvaltningsdomstol är bara behörig att pröva ett mål som inleds genom 
ansökan om det finns uttryckligt stöd härför i speciallagstiftning. ett 
sådant stöd finns bara i några enstaka fall. Det europarättsliga kravet på 
domstolsprövning medför inget behov för förvaltningsdomstolarna av 
att sätta sig över denna princip.

 2.  Förvaltningsdomstolarnas behörighet att pröva förvaltningsbesvär förut-
sätter i princip uttryckligt stöd i författning. Det finns dock en generellt 
utformad regel om förvaltningsbesvär i förvaltningsdomstol som kan 
komma till användning när ett besvärsförbud i en specialförfattning inte 
kan upprätthållas med hänsyn till europarätten. Bestämmelsen är dock 
inte tillämplig på regeringens beslut, och inte heller på beslut av privat-
rättsliga organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

 3.  Beslut av kommunala organ kan överklagas genom förvaltningsbesvär, 
om detta är föreskrivet i specialförfattning. Om sådan föreskrift saknas 
kan de kommunala besluten överklagas genom kommunalbesvär. Kom-
munalbesvären är dock inte avsedda att fungera som ett rättsmedel för 
den enskilde, utan som ett instrument för en allmän offentligrättslig 
medborgarkontroll av kommunerna.

 4.  Rättsprövning kan komma i fråga för sådana beslut av regeringen som 
rör den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som 
avses i art. 6 (1) eMRK. Detta är den enda möjlighet till domstolspröv-
ning av regeringens beslut som anvisas av gällande författningar.

 5.  gränsdragningen mellan förvaltningsbesvär och kommunalbesvär kan 
många gånger vara svår. Bestämmelser i specialförfattningar om förvalt-
ningsbesvär anknyter ofta till vilka materiella författningsbestämmelser 
som ligger till grund för ett beslut av en kommunal myndighet. Beslut 
som grundas på andra bestämmelser skall överklagas genom kommu-
nalbesvär. Tillkomsten av 22 a § FL har medfört ett lagtekniskt cirkel-
resonemang, men det är tydligt att avsikten är att 22 a § FL inte skall 
kunna tillämpas på kommunala myndigheters beslut. Frågan kan dock 
ställas om det ändå inte skulle kunna vara möjligt att låta en enskild 
anföra förvaltningsbesvär mot ett kommunalt beslut, om möjligheten till 
 kommunalbesvär inte är tillräcklig för att tillgodose det europarättsliga 
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kravet på domstolsprövning. Frågan är svår och obesvarad i rättstillämp-
ningen.

 6.  gränsdragningen mellan rättsprövning och förvaltningsbesvär är vid 
första påseende klar och tydlig enligt nu gällande bestämmelser; reger-
ingsbeslut kan aldrig bli föremål för förvaltningsbesvär och endast 
regeringsbeslut kan bli föremål för rättsprövning. Den avgränsning till 
”civila rättigheter eller skyldigheter” som gjorts i NRPL kan dock vara 
problematisk. I en situation där eg-rätten påfordrar domstolsprövning 
av ett regeringsbeslut utan att beslutet kan anses innefatta en prövning 
av civila rättigheter eller skyldigheter är det formellt en öppen fråga om 
beslutet skall prövas genom rättsprövning eller efter förvaltningsbesvär 
i länsrätt (eller inte alls). Vanliga uppfattningar om vad som är förenligt 
med det svenska statsskicket talar dock för den förstnämnda lösningen.

 7.  Det finns inga regler om förhållandet mellan å ena sidan ansöknings-
mål och å andra sidan förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. För-
valtningsbesvär är dock aldrig föreskrivet när samma fråga kan komma 
under prövning i ett ansökningsmål. De generella reglerna om kom-
munalbesvär är dock tillämpliga även om ansökningsförfarande är före-
skrivet, varför det är möjligt att samma fråga kan bli föremål för både 
ansöknings- och kommunalbesvärsmål.

 8.  Avsikten är att rättsprövning aldrig skall komma i fråga när allmän dom-
stol är behörig. Det kan dock diskuteras om NRPL:s utformning kom-
mer att förverkliga denna avsikt i samtliga fall.

 9.  Om förvaltningsdomstolarna är behöriga att pröva förvaltningsbesvär 
enligt specialförfattningarna hindras detta inte av att allmän domstol 
är behörig. I så fall uppkommer parallell behörighet. Förvaltnings-
domstolarna har dock ingen anledning att göra sig behöriga i strid med 
författningsstadgade besvärsförbud i sådana fall då allmän domstol är 
behörig.

10.  Allmän domstols kompetens har inte någon betydelse för förvaltnings-
domstolarnas behörighet i kommunalbesvärsmål. Här har parallella pröv-
ningar alltid varit och fortsätter att vara en realitet.

5.9.2 Slutsatser och diskussion
Kapitlet har förhoppningsvis gett en bild av det ”lapptäcke” av olika pröv-
ningsformer i förvaltningsdomstol som numera föreligger. Även en jurist med 
god kännedom om området går lätt vilse i den snårskog av specialföreskrifter, 
generella subsidiära föreskrifter, halvsubsidiära föreskrifter och föreskrifter 
som är subsidiära till andra subsidiära föreskrifter som är avsedd att reglera 
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förvaltningsdomstolarnas kompetens.220 Att denna situation har uppstått har 
flera förklaringar. en förklaring är den historiska svenska ordningen med 
överprövning inom myndighetshierarkin som den normala ordningen att 
angripa ett förvaltningsbeslut. Förvaltningsdomstolarna, som i nuvarande 
form är en ganska sentida konstruktion, var inte avsedda att ersätta den över-
prövningsfunktion som normalt utövades av överordnade myndigheter och 
regeringen. endast på vissa av lagstiftaren utpekade områden skulle förvalt-
ningsdomstolarna fungera som en extra rättssäkerhetsgaranti. Steg för steg, 
ofta under trycket från europarätten, har förvaltningsdomstolarnas kompe-
tensområde sedan utökats.

Inte heller i dag är förvaltningsdomstolarnas kompetens definierad i några 
generella termer. Förvaltningsbesvär i förvaltningsdomstol framstår visserli-
gen som den av lagstiftaren anvisade huvudregeln för prövning av förvalt-
ningsbeslut, men tillämpning av denna huvudregel förutsätter i praktiken 
fortfarande att lagstiftaren i det enskilda fallet har tagit ställning för detta 
rättsmedel.221 Förutom att 22 a § FL viker för besvärsregler i specialförfatt-
ning – vilka är legio – är bestämmelsen inte tillämplig på vare sig regerings-
beslut eller kommunala myndigheters beslut. För den som vill angripa såda-
na beslut är det meningen att andra rättsmedel – rättsprövning respektive 
kommunalbesvär – skall komma till användning. Dessa rättsmedel framstår 
i detta sammanhang främst som komplicerande faktorer för den som önskar 
sig klara, tydliga och generellt utformade regler om förvaltningsdomstolar-
nas kompetens.

Det nyss sagda leder in på en annan viktig förklaring till lapptäcket. De 
omfattande befogenheter som tillkommer förvaltningsdomstolarna i för-
valtningsbesvärsmål – domstolarna har i princip att sätta sig i förvaltnings-
myndighetens ställe och kan, efter att ha tagit ställning till både lagligheten 
och lämpligheten hos det överklagade beslutet, fatta ett eget positivt beslut 
som ersätter det förstnämnda beslutet – medför att lagstiftaren väjer för att 
göra detta rättsmedel generellt tillämpligt.222 Som tidigare antytts anses 

220 Warnling-Nerep har många gånger kritiserat lapptäcket eller den ”normativa djungeln” 
och efterlyst ett helhetsgrepp på situationen, se t.ex. Nerep/Warnling-Nerep, 2006, s. 103 f., 
Warnling-Nerep, 2004/05b, s. 873, dens., 2008a, på åtskilliga ställen, bl.a. s. 275–277, 285–
288 och s. 293–299 och dens., 2008b, s. 488.
221 Ang. europarätten, se strax nedan. 
222 Jfr Smith, 2000, s. 23–30 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 294 f. m. hänv. Under lång tid 
har man i olika sammanhang försökt begränsa förvaltningsdomstolarnas kompetensområde 
till mer ”rättsligt” betonade mål, men det har också hela tiden erkänts att sådana strävanden 
aldrig kan få full framgång. Se t.ex. Hammarskjöld, 1907, s. 184–186, SOU 1955: 19 s. 80 f., 
SOU 1959: 4 s. 42–60, SOU 1966: 70 s. 380–391 och prop. 1971: 30 s. 88. Dessa strävanden 
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t.ex. möjligheter att anföra förvaltningsbesvär mot ett kommunalt beslut i 
sig innebära ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen, och att föreskriva 
detta rättsmedel mot regeringens beslut har t.o.m. ansetts främmande för 
det svenska statsskicket. Sådana beslut223 måste därför, om de alls skall vara 
angripbara, bli föremål för andra, mer inskränkta, rättsmedel.

Som utvecklats tidigare förefaller den ”allmänna uppfattningen” (hos lag-
stiftaren, HD och RegR) vara att den europarättsliga rätten till domstolspröv-
ning, när de svenska författningarna inte ger klart besked, skall få genom-
slag genom att myndigheternas beslut blir föremål för förvaltningsbesvär. På 
grund av vad som sagts tidigare om ”lapptäcket” måste denna uppfattning 
emellertid förstås så att den är förenad med ett antal förbehåll. Den gäller för 
det första knappast alls för regeringens beslut. Vad gäller kommunala beslut är 
det, för det andra, svårt att få något grepp om vilken roll kommunalbesvärs-
institutet är avsett att spela i sammanhanget. Klart är åtminstone att detta 
institut i vissa situationer inte motsvarar europarättens krav. Från lagstiftaren 
och de högsta domstolarna saknas dock, trots den stora uppmärksamhet som 
ägnats rätten till domstolsprövning under de senaste åren, klara besked om 
hur sådana situationer skall hanteras.224

Som utvecklats i föregående kapitel är det ganska mycket som talar för 
att allmän domstols kompetens i sådana frågor som avgörs genom beslut av 
förvaltningsmyndigheter numera är mycket inskränkt. Om allmän dom-

beror just på att den önskvärda friheten för förvaltningsmyndigheterna måste tillförsäkras på 
lagstiftningsnivå, genom inskränkningar i domstolarnas kompetens och inte som i många 
andra länder genom att domstolarna visserligen har en generell behörighet att pröva för-
valtningsbeslut, men å andra sidan är begränsade till att uttala sig i ”rättsfrågor”. Se t.ex. 
Nergelius, 2000a, s. 18 f. m. hänv. Den svenska ordningen har regelbundet varit uppe till 
diskussion, men har i regel ansetts vara något att värna om (se t.ex. SOU 1946: 69 s. 173 f., 
SOU 1955: 19 s. 26 f. och s. 61 och SOU 1992: 138 s. 47).
223 Här bortses från de kommunala beslut där lagstiftaren medvetet har valt att inskränka 
den kommunala självstyrelsen genom att föreskriva förvaltningsbesvär.
224 Detta kan givetvis sammanhänga med att samtliga uppmärksammade fall har gällt beslut 
av statliga myndigheter. 
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stol i ett enskilt fall ändå skulle vara behörig (dvs. främst exekutionstitel-
situationerna), måste förvaltningsdomstolarna ta hänsyn till detta när frågan 
uppkommer om att tillåta förvaltningsbesvär med hänsyn till europarätten. 
Detta gäller såväl när författningsbestämmelserna innehåller ett uttryckligt 
förbud mot överklagande till förvaltningsdomstol som när en viss prövnings-
form (kommunalbesvär) i och för sig är föreskriven, men i det enskilda fal-
let anses otillräcklig med hänsyn till europarätten. Ytterligare en faktor att 
ta hänsyn till när fråga uppkommer om att tillåta förvaltningsbesvär med 
hänvisning till europarätten, är huruvida förvaltningsdomstol är behörig i 
ansökningsmål. Om så är fallet, och det således endast är förvaltningsdomstol 
som kan meddela ett ”bindande” avgörande, kan det vara så att europarätten 
inte kräver att det dessutom skall vara möjligt att överklaga förvaltningsmyn-
dighetens beslut.225

Den problematik som uppkommer när den europarättsliga rätten till 
domstolsprövning relateras till det svenska lapptäcket för domstolsprövning 
av förvaltningsbeslut, kan illustreras med följande (förenklade) ”frågesche-
man” som en länsrätt kan ha att beta av innan den anser sig behörig att pröva 
förvaltningsbesvär:226

A. Statliga förvaltningsmyndigheters beslut
 1.  Finns det bestämmelser i specialförfattning (eventuellt en hänvisning 

till 22 a § FL) som föreskriver att beslutet skall överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol?

 2.  Om svaret på fråga 1 är ja: ta upp överklagandet till prövning (förutsatt 
att det ställts till rätt förvaltningsdomstol).

 3.  Om svaret på fråga 1 är nej (och det alltså finns en avvikande bestäm-
melse): Stadgar den avvikande bestämmelsen besvärsförbud eller pekar 
den ut en högre förvaltningsmyndighet som rätt besvärsinstans?

 4.  Om högre förvaltningsmyndighet: lagstiftningen besvarar inte frågan, 
men ”sunt förnuft” säger att överklagandet skall avvisas, oavsett om 
europa rätten kräver domstolsprövning (sådan får då komma in på ett 
senare stadium).

 5.  Om besvärsförbud är föreskrivet: kräver europarätten domstolspröv-
ning?

225 Jfr avsnitt 5.7.1 och 5.7.3. 
226 Följande scheman är endast avsedda att illustrera komplexiteten i reglerna, och det kan 
mycket väl finnas andra frågor som behöver ställas. Man kan också ha synpunkter på frågor-
nas ordningsföljd. 
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 6.  Om svaret på fråga 5 är nej (vilket lär tillhöra undantagen): avvisa över-
klagandet.

 7.  Om svaret är på fråga 5 är ja: är allmän domstol kompetent att pröva 
tvistefrågan?

 8. Om svaret på fråga 7 är ja: avvisa överklagandet.
 9.  Om svaret på fråga 7 är nej: ta upp överklagandet till prövning med stöd 

av europarätten, 22 a § (och 3 § 2 st.) FL samt 14 § AFDL.

B. Kommunala förvaltningsmyndigheters beslut
 1.  Finns det bestämmelser i specialförfattning som säger att beslutet skall 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol?
 2.  Om svaret på fråga 1 är ja: ta upp överklagandet till prövning (förutsatt 

att det ställts till rätt förvaltningsdomstol).
 3.  Om svaret på fråga 1 är nej: finns det någon annan bestämmelse om 

överklagande eller om besvärsförbud?
 4.  Om svaret på fråga 3 är ja: avvisa (kanske) överklagandet.227

 5.  Om svaret på fråga 3 är nej (då är kommunalbesvärsreglerna tillämp-
liga), kräver europarätten domstolsprövning?

 6.  Om svaret på fråga 5 är nej: avvisa överklagandet.
 7.  Om svaret på fråga 5 är ja: är kommunalbesvärsprövningen i det enskil-

da fallet ett tillräckligt rättsmedel enligt europarätten (har den enskilde 
överhuvudtaget besvärsrätt, räcker prövningens omfattning till, etc.)?

 8.  Om svaret på fråga 7 är ja (hur länsrätten nu skall kunna veta det): 
avvisa överklagandet.

 9.  Om svaret på fråga 7 är nej (dito): är allmän domstol kompetent?
10.  Om svaret på fråga 9 är ja: avvisa överklagandet.
11.  Om svaret på fråga 9 är nej: rör det kommunala beslutet en sådan fråga 

som förvaltningsdomstol har att avgöra efter ansökan?
12.  Om svaret på fråga 11 är ja: avvisa (kanske) överklagandet.
13.  Om svaret på fråga 11 är nej: ta eventuellt upp överklagandet till pröv-

ning och frångå den hittills gällande principen att kommunalbesvär och 
förvaltningsbesvär aldrig skall kunna förekomma samtidigt.

227 I likhet med vad som sagts i avsnitt 5.4.3.2 utgår jag från den inte helt självklara stånd-
punkten att alla möjligheter till överklagande eller annan överprövning måste uttömmas 
innan frågan om rätt till domstolsprövning kommer upp. När besvärsförbud är föreskrivet 
mot kommunala beslut tycks det alltid finnas alternativa möjligheter till domstolsprövning av 
tvistefrågan (jfr avsnitt 5.8.2, not 214). 
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Den viktigaste slutsatsen av det som redovisats i kapitlet är att lapptäcket 
av prövningsformer i förvaltningsdomstol förmodligen kommer att bestå 
under överskådlig tid, och att den allmänna uppfattningen förefaller vara 
att den europarättsliga rätten till domstolsprövning skall förverkligas genom 
prövning i förvaltningsdomstol i någon av dess former. Frågan är nu vad det 
som redovisats i detta och föregående kapitel betyder för domstolsprövning 
av anspråk i gråzonen. Innebär förvaltningsdomstolarnas ökade betydelse 
och alltmer omfattande behörighet att det är dessa domstolar som har att ta 
ställning till frågor om samtidig eller alternativ tillämpning av privaträttsliga 
och offentligrättsliga regler? Ankommer den uppgiften i stället på allmän 
domstol och hur går detta i så fall ihop med att allmän domstols kompetens 
i offentligrättsliga ”myndighetsfrågor” är mycket begränsad? eller ankom-
mer uppgiften kanske på båda domstolsslagen gemensamt? ett svar på dessa 
frågor skall sökas i de två följande kapitlen.
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Kapitel 6 effektiv domstolsprövning, 
saklig kompetensfördelning och 

systemupprätthållande instrument

6.1 Inledning
Det som sagts i de närmast föregående två kapitlen ger underlag för att upp-
ställa en preliminär hypotes om en saklig kompetensfördelning mellan allmän 
domstol och förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolarna fungerar, med 
förbehåll för de problem som skapas av mångfalden av prövningsformer, 
nästintill generellt som överprövningsorgan i förhållande till statliga och 
kommunala förvaltningsmyndigheter och som rättsprövningsorgan i förhål-
lande till regeringen när enskilda intressen är direkt berörda. eftersom för-
valtningsmyndigheternas och regeringens kompetens i stort sett omfattar det 
som brukar kallas för offentlig rätt,1 kommer förvaltningsdomstolarnas kom-
petens att i praktiken omfatta detta rättsområde.2 Allmän domstols kompe-
tens att avgöra sådana frågor som förvaltningsmyndigheter, regeringen  eller 
förvaltningsdomstolar har kompetens att avgöra – med andra ord offentlig-
rättsliga frågor – tycks å andra sidan numera (med vissa praktiskt betingade 
undantag) vara mycket begränsad. Allmän domstols kompetens i tvistemål 
omfattar det som ”blir över”, vilket i praktiken är detsamma som privaträt-
ten. Den sakliga kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvalt-
ningsdomstol skulle därmed i grova drag ansluta till den vedertagna uppdel-
ningen av den materiella rätten i privaträtt och offentlig rätt.

Hypotesen är något osäker, bl.a. eftersom denna (eventuella) kompetens-
fördelning inte har kommit till stånd som ett resultat av medvetna över-
väganden från lagstiftarens sida. I stället utgör den, som framgår av de före-
gående kapitlen, resultatet av en komplicerad och långvarig utveckling, som 
i viss mån gör det svårt att peka på vilka ändamål den är tänkt att tjäna. en 
mycket komplicerande faktor är att det råder en viss osäkerhet i fråga om 
förvaltningsprocessens funktion och därmed om vilken den egentliga inne-
börden är av förvaltningsdomstolarnas prövning och avgöranden. I detta och 
i nästa kapitel kommer jag dock att utgå från att det föreligger en sådan sak-

1 Här avses då ”offentlig rätt i trängre mening”, dvs. inte t.ex. processrätt eller straffrätt, se 
avsnitt 2.2.2, not 11.
2 Jfr avsnitt 1.3.8, 2.2.2 och 4.3.4.2.
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lig kompetensfördelning, och även från att det är ett ”inomrättsligt” intresse 
att den upprätthålls. I slutet av nästa kapitel kommer frågan att tas upp till 
förnyad diskussion i ljuset av de frågeställningar som då har behandlats.

Som skäl för att den dömande verksamheten i allmänhet är specialise-
rad och uppdelad på vissa områden brukar nämnas bl.a. ökad effektivitet 
och säkerhet i rättskipningen på grund av bättre kunskaper, behov av anpas-
sade förfaranderegler för vissa måltyper och ibland t.o.m. en föreställning 
om att vissa specialorgan skulle åtnjuta ett större förtroende bland allmän-
heten än de allmänna domstolarna.3 Även om förvaltningsdomstolarna inte 
ursprungligen inrättats med någon uttalad ambition att skapa prövnings-
organ som skulle vara bättre skickade än de allmänna domstolarna att avgöra 
vissa måltyper – ursprungligen har det ju handlat om att tillskapa möjlig-
heter till domstolsprövning av sådana frågor som tidigare inte prövats i dom-
stol överhuvudtaget – tycks dessa skäl i dag kunna göra sig gällande med 
samma styrka beträffande förvaltningsdomstolarna som beträffande olika 
specialdomstolar.4 enligt RB gäller också samma relativt långtgående krav 
på att ex officio bevaka att den sakliga kompetensfördelningen upprätthålls i 
förhållande till förvaltningsdomstolarna som i förhållande till olika special-
domstolar.5

Utgångspunkten för det följande är alltså att det är ett ”inomrättsligt” 
intresse att den sakliga kompetensfördelningen mellan allmän domstol och 
förvaltningsdomstol skall upprätthållas, och att denna kompetensfördelning 
i stora drag ansluter till uppdelningen av den materiella rätten i offentlig rätt 
och privaträtt. Samtidigt har det tidigare konstaterats att det förekommer 
anspråk i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt som åtminstone på 
rimliga grunder tycks kunna göras gällande enligt svensk rätt (kap. 2) och att 
starka skäl kan åberopas för att även sådana anspråk skall kunna bli föremål 
för en effektiv domstolsprövning (kap. 3). Slutligen kan det erinras om att 
intresset av en effektiv domstolsprövning bl.a. innebär att en tvistefråga inte 
skall kunna prövas upprepade gånger.6 Därmed är vi framme vid avhandling-

3 Se närmare t.ex. SOU 1987: 13 s. 61–80 (där även en rad nackdelar räknas upp), T. Anders-
son, 2005, s. 27 och Heuman, 2007, s. 11–13. 
4 Som framgår av kapitlet används begreppet specialdomstol för alla domstolar utom förvalt-
ningsdomstolarna som betraktas som ”särskilda domstolar” enligt RB 10: 17 1 st. 1. Detta 
sticker nog i ögonen på en och annan, som vill hävda att fastighets- och miljödomstolarna inte 
är några specialdomstolar (eftersom de är tingsrätter). Jag har dock inte hittat någon bättre 
sammanfattande benämning på ”särskilda domstolar som inte är förvaltningsdomstolar” och 
att hitta på ett helt nytt begrepp skulle förmodligen vara mer förvirrande än klargörande. 
5 Se avsnitt 6.3.4.1.
6 Se avsnitt 1.1.4. Jfr avsnitt 3.4.6 vid not 333.
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ens huvudfråga, nämligen i vilken mån det är möjligt att samtidigt tillgodose 
de olika intressen som tidigare i punktform har ställts upp på följande sätt.7

1. Intresset av domstolsprövning av anspråk i gråzonen
2. Intresset av att undvika upprepade prövningar av en och samma fråga
3.  Intresset av att upprätthålla kompetensfördelningen mellan allmän 

domstol och förvaltningsdomstol

Det som skall undersökas är i vilken mån intressena kan tillgodoses genom 
domstolarnas tillämpning av några olika processuella institut, som kan 
användas som ”instrument” för att hantera förekommande intressemotsätt-
ningar.8 Först och främst märks härvid själva forumreglerna, som ofta är det 
enda uttrycket i lagstiftningen för att rättskipningen är uppdelad. Men även 
andra regler eller principer kan ha betydelse, som rättskraft (positiv och nega-
tiv), litis pendens och det ”instrument” som ligger i att domstolen begränsar 
den materiella sakprövningen och inte prövar alla frågor som någon part vill 
underställa domstolens bedömning.

Den beskrivna intressekonflikten har endast i ringa mån uppmärksam-
mats av lagstiftaren, och lagstiftningen är alltså i regel inte utformad under 
hänsynstagande till den. eftersom det rör sig om ”inomrättsliga” intressen 
som bör kunna tillgodoses inom ramen för det befintliga systemet, torde 
det kunna påstås att det är upp till domstolarna att hantera förekommande 
motsättningar genom en relativt fri tillämpning av processuella regler eller 
principer.9 Det är väl inte alltför djärvt att påstå att en av domstolarnas 
uppgifter är att ”upprätthålla rättssystemet”, och när systemet innefattar en 
intressekonflikt är det upp till domstolarna att lösa konflikten med hjälp av 
de instrument som lagstiftaren har ställt till deras förfogande.

Frågan om vilka möjligheter allmän domstol respektive förvaltningsdom-

7 Se avsnitt 1.2.
8 Beteckningen ”instrument” är hämtad från T. Andersson, som i samband med en diskus-
sion om parallella förfaranden (varmed menas att det finns utrymme för flera avgöranden 
av samma fråga, se t.ex. T. Andersson, 2004, s. 3) räknar upp ”instrument som […] kan 
användas för att antingen undvika parallell prövning eller för att motverka motstridiga avgö-
randen (eller konsekvenserna av motstridiga utfall)”, se T. Andersson, 2004, s. 7 (citatet) och 
dens., 2005, s. 23. Andersson skiljer mellan hårda instrument, vartill hänförs behörighetsreg-
ler (här genomgående betecknade forumregler), rättskrafts- och litispendensregler samt bin-
dande  verkan av tidigare avgörande (positiv rättskraft). Mjuka instrument är enligt Andersson 
kumulation, bevisverkan av tidigare avgörande samt vilandeförklaring. extraordinära rätts-
medel kallas korrektionsinstrument. Se T. Andersson, 2004, s. 7 f., dens., 2005, s. 25 f. och 
dens., 2008a, s. 351 f. 
9 Jfr dock T. Andersson, 2004, s. 8 med not 33. 
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stol har att på det antydda sättet tillgodose de tre nyss uppräknade intressena 
kommer dock inte att behandlas förrän i nästa kapitel. I det här kapitlet skall 
en liknande problematik som uppkommer i några andra situationer behand-
las. Närmare bestämt kommer kapitlet att behandla en parallell intressekon-
flikt som uppkommer i förhållandet mellan allmän domstol och olika spe-
cialdomstolar. Skälet till detta omständliga upplägg är främst av pedagogisk 
natur. Intressekonflikten är på många sätt lättare att hantera i förhållandet 
mellan allmän domstol och vissa specialdomstolar, eftersom de processuella 
regler som gäller i respektive domstol är mer likartade, och eftersom HD är 
slutinstans för både allmän domstol och vissa specialdomstolar. När samma 
konflikt skall behandlas i förhållandet mellan allmän domstol och förvalt-
ningsdomstol tillkommer komplikationer i form av bl.a. väsentligt skilda 
processuella bestämmelser och två sidoordnade prejudikatinstanser.

genom att först behandla problemet i förhållande till kompetensfördel-
ningen mellan allmän domstol och några specialdomstolar blir det möjligt att 
skissera en ”mall” för hur intressekonflikten kan hanteras. Denna ”mall” kan 
sedan användas för att åskådliggöra de speciella svårigheter som uppkommer 
när motsvarande problem skall relateras till kompetensfördelningen mellan 
allmän domstol och förvaltningsdomstol. Att skissera ”mallen” är emellertid 
inte alldeles enkelt, utan förutsätter många gånger ganska ingående resone-
mang. Detta får motivera att ”mallen” ägnas ett eget kapitel. Nackdelen med 
det valda upplägget är att ”mallen” kommer att skisseras utifrån ett ensidigt 
civilprocessuellt betraktelsesätt, och att alla svårigheter som beskrivs i nästa 
kapitel kan uppfattas som hänförliga till förvaltningsprocessens ”egenheter”. 
Man måste emellertid börja någonstans, och man bör helst ha någonting som 
till nöds kan beskrivas som ”gällande rätt” att anknyta diskussionen till. Den 
problematik som behandlas i det här kapitlet är det enda jag har hittat som 
uppfyller den nämnda förutsättningen.

I det här kapitlet kommer främst förhållandet mellan allmän domstol å 
ena sidan och fastighetsdomstol respektive miljödomstol å den andra,10 som 
tidigare varit föremål för viss uppmärksamhet i rättspraxis och doktrin, att 
uppmärksammas.11 För att kunna behandla problematiken i den kontexten 
måste den nämnda intressekonflikten något generaliseras och utvecklas:

10 Även förhållandet mellan allmän domstol och Arbetsdomstolen, som varit föremål för viss 
uppmärksamhet i doktrinen, behandlas kortfattat på några ställen. 
11 en del av den problematik som behandlas i kapitlet kan snart komma att vara överspelad 
genom vissa föreslagna förändringar av fastighets- och miljödomstolarna och av miljöproces-
sen, se SOU 2009: 10 och de närmare hänvisningar till betänkandet som lämnas i kapitlet. 
Detta minskar emellertid inte kapitlets värde som underlag för diskussionen i nästa kapitel. 
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1.  en tvist skall inte styckas sönder och delas upp på olika domstolar 
(eftersom detta ofta skulle innebära att tvisten inte blir föremål för en 
effektiv domstolsprövning; helhetsbilden går förlorad, det öppnas för 
materiellt orättvisa avgöranden och ”felaktiga” exekutionstitlar).

2.  Två (eller fler) domstolar skall inte avgöra samma konkreta fråga (efter-
som en effektiv domstolsprövning bl.a. innebär att domstolsavgöran-
dets effekter inte skall kunna undergrävas av ett senare avgörande).

3.  Domstolar skall inte avgöra sådana frågor som en annan domstol har 
getts exklusiv kompetens att avgöra (i annat fall skulle den sakliga 
kompetensfördelningen undergrävas).

Innan problematiken kan behandlas, är det dock en annan problematik som 
måste bli föremål för viss diskussion. Kompetensfördelningen mellan allmän 
domstol, fastighetsdomstol och miljödomstol innebär, såvitt är av intresse 
för kapitlet, ofta att de båda sistnämnda domstolarna har gjorts behöriga att 
pröva vissa typer av ”tvister” eller ”frågor” och att allmän domstols behörig-
het är inskränkt i motsvarande mån. Vad som avses med en viss sorts ”tvist” 
eller ”fråga” är inte alldeles klart, men det låter sig åtminstone sägas att det 
har ganska stor betydelse vilka materiella rättsregler som skall tillämpas på 
tvisten.12 enligt en ofta hävdad uppfattning skall det nu förhålla sig på det 
sättet i civilprocessen, att det är domstolen som har att självständigt bedöma 
vilka rättsregler som är tillämpliga, helt oavsett vad parterna har för uppfatt-
ning i detta hänseende. Parternas påståenden om att deras mellanhavande 
skall bedömas enligt vissa rättsregler (i fortsättningen benämns sådana påstå-
enden ”rättspåståenden”13) skulle därmed inte ha någon betydelse för hur 
tvisten definieras av domstolen.

ett studium av hur de olika instrumenten har kommit till användning 
och hur de kan tänkas komma till användning, visar dock att det knappast är 
möjligt att ens diskutera de olika instrumentens funktion och inbördes sam-
band utan att tillmäta parternas rättspåståenden en ganska stor relevans.14 

12 Se närmare avsnitt 6.3.
13 Som kommer att framgå lite varstans i kapitlet (se t.ex. avsnitt 6.2.2.2 vid not 32) lider 
begreppet ”rättspåstående” av en viss historisk belastning. Jag anser dock att begreppet är så 
träffande i förevarande sammanhang att jag inte kan avstå från att använda det. Dessutom kan 
man kanske ifrågasätta om det egentligen är någon större skillnad mellan den äldre betydelsen 
av begreppet och den här avsedda.
14 Att det här kapitlet framför allt kommer att behandla ”internt civilprocessuella” situatio-
ner har redan framgått, och diskussionen om rättspåståendets relevans är också begränsad till 
civilprocessen. Det kan redan här nämnas att problematiken oftast blir av en annan karaktär 
inom förvaltningsprocessen, bl.a. eftersom förvaltningsdomstolarnas kompetens inte relaterar 
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Om det samtidigt skulle betraktas som riktigt att dessa rättspåståenden är 
utan betydelse vid tillämpningen av andra civilprocessuella regler, skulle dis-
kussionen lätt kunna framstå som en anomali. Av det skälet, och eftersom 
frågan om rättspåståendets betydelse överhuvudtaget är långt ifrån okontro-
versiell, kommer nästa avsnitt att handla om rättspåståendets relevans i civil-
processen i allmänhet.15

6.2 Rättspåståendets relevans i civilprocessen
6.2.1 Allmänt om principen iura novit curia och dess inskränkningar
Den gamla satsen iura novit curia (domaren känner rätten) brukar anses 
innebära att domstolen har exklusiv rätt att bestämma över rättsanvänd-
ningen. Parterna kan visserligen – och brukar också – på olika sätt hän-
föra sig till rättsregler i sina framställningar. Om domstolen anser att en helt 
annan rättsregel än den som varit på tal under rättegången skall tillämpas, 
har domstolen dock rätt – och skyldighet – att (så länge den håller sig till det 
faktamaterial som parterna presenterat)16 använda sig av denna rättsregel.17 
Denna princip kan även uttryckas med sentensen da mihi factum, dabo tibi 
ius (ge mig fakta, så ger jag dig din rätt).18

Att dessa gamla grundsatser fortfarande anses utgöra ”gällande rätt” hin-
drar dock inte att det ibland kan påstås vara en förutsättning för att civilpro-

till hur olika ”tvister” karakteriseras utan huvudsakligen till vilka beslut som kan överklagas. 
Se närmare avsnitt 7.2.3. Jfr dock avsnitt 7.2.3 vid not 59 angående förhållandet mellan för-
valtningsbesvär och kommunalbesvär i vissa fall. 
15 Framställningen fokuserar på fullgörelsetalan. I fråga om fastställelsetalan framgår redan 
av vad som har sagts i avsnitt 4.2.3 att ett rättspåstående i princip måste utgöra en del av 
yrkandet i målet. Att domstolen därmed – åtminstone i ganska stor utsträckning – blir bunden 
av kärandens rättsliga rubricering av det rättsförhållande hon yrkar fastställelse av torde vara 
ganska klart. Jfr t.ex. NJA 1978 s. 334, Westberg, 1988, s. 184–195 m. hänv. och s. 442–455 
m. hänv. och Lindell, 2003, s. 62 f. och s. 309. 
16 Åberopandets föremål behandlas närmare i nästa avsnitt.
17 Se t.ex. NJA 1989 s. 614 med JustR Linds särskilda yttrande, NJA 1993 s. 13, T. Anders-
son, 1999 a, s. 180, dens., 2001 b, s. 16, Boman, 1964, s. 46 och s. 48, ekelöf/Boman, 1996, 
s. 127 f., von essen, 2009, s. 55, Fitger, 2008, s, 13: 30, granfeldt, 1931, s. 183, Heuman, 
1982, s. 371, dens., 1992, s. 228, dens., 1992/93, s. 919, dens., 2007/08, s. 912, Heuman/ 
Westberg, 1995, s. 45 och s. 75, Kleineman, 1993/94, s. 886 och s. 890–892, J. Lind, 
1993/94, s. 596, Lindblom, 2003, bl.a. s. 180, 183 f., 191 f. och s. 196, Lindell, 1987, s. 49, 
dens., 1988, s. 33–36 och s. 45, dens., 1993, s. 271, dens., 2003, s. 60, 266 och s. 582, Nordh, 
2006, s. 41–45 och Westberg, 1988, s. 30 och s. 326 f.
18 Se t.ex. T. Andersson, 1999a, s. 180, Olivecrona, 1954, s. 2 och s. 20 f., Lindell, 1988, s. 33 
och dens., 2003, s. 60.
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cessen skall fungera att parterna både har och på olika sätt ger uttryck för en 
uppfattning om vilka rättsregler som skall tillämpas. Av nästa avsnitt kom-
mer att framgå att reglerna om parternas åberopsbörda i dispositiva tvistemål 
kan påstås bygga på just en sådan förutsättning. ett par andra företeelser som 
står i ett visst samband med dessa regler kan redan här räknas upp. För det 
första framgår det av rättspraxis att s.k. överraskande rättsanvändning från 
domstolens sida inte är något önskvärt. Om domstolen avser att tillämpa en 
rättsregel som ingen av parterna har aktualiserat, anses det därför lämpligt att 
domstolen upplyser parterna om detta, och ger dem tillfälle att argumentera 
utifrån de förändrade förutsättningarna.19

För det andra är det sedan länge erkänt att parterna har ganska stora möj-
ligheter att indirekt binda domstolen vid en gemensam uppfattning i olika 
rättsfrågor.20 Parterna kan förklara sig eniga om att vissa omständigheter 
föreligger, och själva åsätta dessa omständigheter vissa rättsliga beteckningar 
eller ”etiketter”, t.ex. att det föreligger en ”fordran”, att parterna har ingått 
ett ”köpeavtal”, att svaranden varit ”vårdslös” eller att käranden har ”ägande-
rätt” till en sak som har blivit skadad. Den rådande uppfattningen tycks vara 
att domstolarna i sådana fall, åtminstone i princip, skall lägga dessa omstän-
digheter, med den rättsliga beteckning som parterna själva har åsatt dem, till 
grund för bedömningen.21

Några enstaka uttalanden av HD skulle också kunna tas till intäkt för att 
HD har gått ännu längre och låtit en gemensam partsförutsättning i fråga om 
tillämpliga rättsregler vara direkt styrande för domstolarnas prövning. Se sär-

19 Se JustR Linds särskilda yttrande i NJA 1989 s. 614, NJA 1991 s. 720, NJA 1993 s. 13, 
NJA 1999 s. 629, T. Andersson, 1999a, s. 182 f., ekelöf/edelstam, 2002, s. 71 m. hänv., Heu-
man, 1992/93, passim, dens., 1993/94, s. 616, dens., 2006/07, s. 70, Heuman/Westberg, 
1995, s. 75 f. och s. 82, J. Lind, 1993/94, s. 596, Lindell, 1988, s. 36–44 m. hänv., dens., 1993, 
s. 271 och s. 284, dens., 2003, s. 266–268, Westberg, 1988, s. 34, 193–195 och s. 337–342 
och dens., 2000, s. 232. Jfr dock SOU 1982: 26 s. 126. eventuellt kan sådan kommunikation 
också vara obligatorisk i vissa situationer, men hur det förhåller sig härmed får betecknas som 
en smula oklart. Jfr Heuman/Westberg, 1995, s. 82, Lindblom, 2003, s. 191, Lindell, 2003, 
s. 266 och s. 268 m. hänv., Westberg, 2000, s. 232 och dens., 2000/01, s. 376 f. m. hänv. Av 
eMRD:s praxis framgår att art. 6 eMRK kräver sådan kommunikation i brottmål (se Lindell, 
2007, s. 194–197 med anförda rättsfall). enligt Lindell (a.a., s. 197) finns det ingen anledning 
att tro att den kontradiktoriska principen skulle ha mindre räckvidd i tvistemål. 
20 Se särskilt Lindell, 1988, bl.a. s. 64–78 m. hänv. och s. 118.
21 Se t.ex. T. Andersson, 1999a, s. 181 m. hänv., Boman, 1964, s. 48–59 och s. 67–77, 
ekelöf/Boman, 1992, s. 48 f., Heuman, 1982, s. 371 f., Lindell, 1988, s. 47–56 m. hänv. och 
Westberg, 1988, s. 330 m. hänv. Jfr dock Larsson, 1967, s. 13.
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skilt NJA 1983 s. 3 och möjligen också NJA 1994 s. 256.22 Det får dock 
betecknas som ganska oklart hur långtgående slutsatser som kan dras av dessa 
avgöranden.23

Som redan nämnts, har alla dessa företeelser ett visst samband med reglerna 
om parternas åberopsbörda i dispositiva tvistemål och med den kontradik-
toriska princip som enligt RB skall tillämpas i sådana mål. Det är parternas 
aktivitet som skall bestämma ramen för processen, och domstolens uppgift är 
inte att aktivt efterforska sanningen för att skipa materiell rättvisa. Frågan är 
i vilken mån denna princip, och de regler som ger uttryck för den, kan sägas 
förutsätta att parternas rättspåståenden också verkar styrande i processen. 

6.2.2 Åberopandet och dess föremål

6.2.2.1 Yrkanden och åberopanden
I ansökan om stämning har käranden bl.a. att framställa ett bestämt yrkande 
samt utförligt redogöra för de omständigheter som åberopas till grund för 
yrkandet.24 Svaranden har i svaromål att ange i vad mån kärandens yrkande 
medges eller bestrids (svarandens inställning eller svarandens yrkande) samt 
grunden för sin inställning.25 Båda parter har således att tillkännage sin upp-
fattning om vilket domslut rätten bör meddela samt att ange de omständig-
heter som vardera parten anser skall föranleda ett sådant domslut. Det säger 
sig självt att parterna bör lägga ner en viss omsorg på utformandet av dessa 
processhandlingar och inte bara kasta fram ett yrkande och några osorte-
rade omständigheter ”lite på känn”. Vad som ligger till grund för parternas 
yrkanden och åberopanden är ju parternas uppfattning om vilka materiella 
rättsregler som är tillämpliga och den närmare innebörden av dessa rätts-
regler.26 Även om parterna inte direkt åberopar rättsreglerna står det också 
ganska ofta, genom det sätt på vilket åberopade omständigheter knyts sam-
man med yrkandet, klart vilka rättsregler som ligger till grund för parternas 
talan.27 Frågan är då i vilken mån domstolen kan påstås vara obunden av 
sådana explicita eller implicita rättspåståenden från parternas sida. Den frå-
gan hänger, som redan antytts, ihop med frågan om hur reglerna om åbero-
pande och åberopsbörda skall förstås.

22 Se även Agell, 1994/95, s. 520 f., Lindell, 2003, s. 267 och Nordh, 2006, s. 44 f. 
m. hänv.
23 Jfr Lindell, 2003, s. 266–268.
24 RB 42: 2.
25 RB 42: 7.
26 Jfr t.ex. Heuman/Westberg, 1995, s. 46 f. 
27 Jfr nedan vid not 52. 
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6.2.2.2 Åberopandets föremål
enligt RB 17: 3 får domstolen inte till grund för avgörandet lägga några 
andra omständigheter än dem som part har åberopat till grund för sin 
talan.28 Bestämmelsen avser dock inte alla möjliga omständigheter, utan 
endast sådana som går under benämningen rättsfakta.29 Andra omständig-
heter får domstolen beakta även om de inte har åberopats utan bara införts i 
målet, t.ex. genom att omnämnas av en part eller ett vittne.30 Vad är då ett 
rättsfaktum och varför måste just denna sorts omständighet särskilt åbero-
pas för att få beaktas av domstolen? För att svara på den frågan måste man 
ha klart för sig att den ovan nämnda uppfattningen om innebörden i iura 
novit curia, dvs. att domstolen skulle stå helt fri från parternas påståenden 
i rättsfrågan, förmodligen inte var särskilt spridd vid RB:s tillkomst. enligt 
den lära som var dominerande (men redan på väg att trängas ut) vid denna 
tid, var processens föremål ett rättsförhållande.31 Käranden hade, förutom att 
ange i vilken form hon önskade rättsskydd, att framställa ett rättspåstående, 
dvs. ett påstående om att vara på visst sätt berättigad gentemot svaranden. 
Parternas rättigheter och skyldigheter följde visserligen av rättsreglerna, men 
de betraktades samtidigt som existerande realiteter som kunde (och skulle) 
åberopas av parterna.32

I enlighet med detta synsätt kan ett rättsfaktum definieras som den 
omständighet som ”ligger till grund för partens (påstådda) rätt”. ett annat, 
och vanligare, sätt att uttrycka saken är att säga att ett rättsfaktum är en 
omständighet som enligt ”gällande rätt” är (eller påstås vara) förenad med en 
rättsföljd.33 Rättsreglerna är ju utformade som (eller kan skrivas om till) kon-
ditionala satser, enligt vilka vissa angivna rättsföljder skall inträda om vissa 
omständigheter är för handen. Dessa omständigheter kallas för rättsfakta. 

28 Jfr t.ex. NJA 2003 s. 58.
29 Se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 126 f.
30 Se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 126 f. Alla omständigheter måste dock ha införts i målet 
på rätt sätt, t.ex. ha omnämnts vid huvudförhandlingen om sådan har hållits (RB 17: 2). Se 
t.ex. ekelöf m.fl., 1998, s. 35 f.
31 Jfr avsnitt 3.2.7, 6.3.6 och 6.5.2. För exempel på uttalanden som kan påstås bygga på 
den angivna uppfattningen, se NJA II 1943 s. 158, 163, 204 och s. 218 samt (i mindre mån) 
gärde m.fl., 1949, s. 130–134 och s. 191–196. Se även Kallenberg, 1944, passim, dens., 
1945, passim, Olivecrona, 1943, s. 36–45 m. hänv. och Lindell, 1988, s. 35.
32 Jfr exemplifieringen av rättsfakta i NJA II 1943 s. 194 f. och s. 204 och i gärde m.fl., 1949, 
s. 166–168, 174 f. och s. 574. Härom (och mer) Lindell, 2007, s. 229–231 och s. 243 f. 
33 Se t.ex. Heuman, 2005, s. 95, dens., 2007/08, s. 910 f., ekelöf, 1956, s. 57 f., ekelöf/
Boman, 1996, s. 127, ekelöf/edelstam, 2002, s. 40 f., Lindell, 2003, s. 52, dens., 2007, 
s. 228–233 m. hänv. och Nordh, 2006, s. 35. 
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ett enkelt och vanligt exempel är en tvist om betalning på grund av ett köp, 
där köpeavtalet och leveransen utgör rättsfakta som måste åberopas av sälja-
ren för att hon skall kunna få bifall till ett betalningsyrkande mot köparen. 
Dessa omständigheter är ”rättsgrundande” för säljarens rätt till betalning, 
och utgör hennes grund i målet mot köparen.

Det kan emellertid visa sig att köparen åberopar andra rättsfakta – mot-
fakta – som verkar ”rättshindrande” eller ”rättsupphävande” genom att de 
medför att grunden inte har den betydelse som den skulle ha haft om dessa 
omständigheter inte hade varit för handen. T.ex. kan köparen åberopa att 
hon har rätt till avdrag på köpeskillingen på grund av fel i godset eller att 
skulden är preskriberad. Men så lätt kanske köparen inte kommer undan, för 
det kan visa sig att säljaren har ytterligare ett ess i bakfickan i form av mot-
fakta av andra graden, t.ex. bristande reklamation eller preskriptionsavbrott. 
Motfakta av andra graden är alltså rättsfakta som gör att motfakta av första 
graden förlorar sin rättsliga betydelse. På det sättet kan man fortsätta så länge 
rättsreglerna medger det.34

I vilken ordning omständigheterna blir relevanta (dvs. vad som utgör ”grund” 
respektive ”motfakta” av skilda grader) beror på hur åberopsbördan är förde-
lad. Detta kan i sin tur bestämmas efter ändamålshänsyn, varvid det oftast 
(men inte alltid) blir av betydelse vem av parterna som har bevisbördan för 
olika omständigheter.35 Om käranden i det angivna exemplet hade haft 
åberops bördan för att skulden inte var preskriberad hade grunden bestått av 
olikviderat köp tillsammans med icke-preskription.36

Parterna kan naturligtvis välja andra försvarsmedel än att åberopa mot-
fakta. Både käranden och svaranden kan helt enkelt förneka de av motparten 
åberopade omständigheterna eller komma med en rättsinvändning, dvs. göra 
gällande att de åberopade omständigheterna inte har den rättsliga betydelse 
som påstås.37

Rättsfakta är alltså omständigheter som har en direkt rättslig betydelse på det 
angivna sättet. I ett tvistemål förekommer i regel en hel del andra ”sorters” 

34 Se t.ex. Boman, 1964, s. 9–12 (som dock talar om ”svarsfakta”, ”replikfakta”, etc.), eke-
löf, 1956, s. 58–64 och s. 87, ekelöf/Boman, 1996, s. 128, ekelöf/edelstam, 2002, s. 41, eke-
löf m.fl., 1998, s. 26–32, Heuman, 2007/08, s. 912, Lindblom, 2003, s. 180 f., Lindell, 2003, 
s. 52, Olivecrona, 1966, s. 205–209 och Olsson, 1964, bl.a. s. 22–29. 
35 Se t.ex. Boman, 1964, bl.a. s. 196–205 och s. 260–263 och ekelöf m.fl., 1998, s. 30–32 
m. hänv. Se även Heuman, 2007/08, s. 913 och s. 916.
36 Jfr Boman, 1960, s. 393 f. med not 29 och dens., 1964, s. 196. Jfr dock Lindell, 1987, 
s. 417 f.
37 Se t.ex. ekelöf, 1956, s. 59 f., ekelöf/edelstam, 2002, s. 42 och Lindell, 2003, s. 52 f. 
m. hänv. 
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omständigheter, som bevisfakta som är av betydelse genom att de med en viss 
grad av sannolikhet talar för (eller mot) att rättsfakta föreligger, hjälpfakta 
som är av betydelse genom att de påverkar bevisvärdet av ett bevisfaktum, 
och rättstillämpningsfakta eller rättskällefakta som är fakta av betydelse för 
tolkningen eller tillämpningen av en norm.38 Sådana fakta behöver som sagt 
inte åberopas för att domstolen skall kunna lägga dem till grund för av -
görandet. Att särskilda regler gäller för just rättsfakta beror, som exemplet 
visar, bl.a. på att det är dessa omständigheter som tillsammans med yrkandet 
ger part besked om vad motparten avser med sin talan och därmed möjlig-
het att lägga upp sin egen talan på ett ändamålsenligt sätt. Utan kännedom 
om vilka omständigheter som direkt läggs till grund för motpartens yrkande 
eller inställning skulle ju parten ha svårt att bedöma vilka omständigheter 
som kan förnekas, vilka motfakta som är relevanta att åberopa och i vilken 
mån det finns grund för att komma med rättsinvändningar.39

Definitionen av rättsfakta utgår alltså från de materiella rättsreglerna; 
rättsfakta är sådana omständigheter som enligt rättsreglerna är relevanta för 
den rättsföljd som är aktuell i målet och det är den materiella rätten som 
strukturerar verkligheten åt parterna så att de kan identifiera vad som är 
relevant att åberopa. Detta synsätt är som sagt inte särskilt märkligt mot 
bakgrund av den uppfattning om processens föremål som var dominerande 
vid tiden för RB:s tillkomst. Trots att denna uppfattning har förändrats, har 
definitionen av rättsfakta emellertid inte förändrats; rättsfakta definieras ju 
fortfarande som fakta som är förenade med en rättsföljd, och åtminstone av 
vissa moderna framställningar får man lätt intrycket att parternas åberops- 
(och bevis-) börda just avser sådana rättsligt relevanta omständigheter som 
beskrivs i rättsreglerna.40

Om domstolen skall vara bunden av parternas åberopanden samtidigt som 
dessa åberopanden avser rättsreglerna, kan det emellertid inte finnas något 
utrymme för domstolen att tillämpa andra rättsregler än de som parterna har 
åberopat. eftersom det brukar anses finnas ett sådant utrymme, måste det 
saknas något i framställningen ovan. Vad som saknas är det numera ganska 
allmänt omfattade ställningstagandet att åberopandet inte alls avser rättsregler-
na. Det avser visserligen rättsfakta, men inte sådana abstrakta rättsfakta som 

38 Se t.ex ekelöf, 1956, s. 57, ekelöf/edelstam, 2002, s. 40 f., Lindell, 1988, s. 45, dens., 
2007, s. 21–26 m. hänv. och Nordh, 2006, s. 35. 
39 Jfr Boman, 1964, s. 19–24 och ekelöf/Boman, 1996, s. 135 f. Jfr dock Larsson, 1967, 
s. 21.
40 Se t.ex. Bolding, 1989, s. 21 f. och Malmberg, 2001/02, s. 804. Se härom t.ex. Lindell, 
1987, s. 34 f. och Lindblom, 2003, s. 203.
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beskrivs i rättsreglerna. I stället avser det konkreta rättsfakta.41 Konkreta 
rättsfakta definieras som sådana omständigheter på ”verklighetsplanet” som 
i ett konkret fall motsvarar (eller befinns motsvara) de abstrakta rättsfakta 
(eller rekvisit) som beskrivs i rättsreglerna.42 Domstolen är endast bunden av 
de konkreta rättsfakta som parterna har åberopat och har i enlighet med iura 
novit curia möjlighet att subsumera dessa under andra abstrakta rättsfakta 
(härefter rekvisit) – och därmed under andra rättsregler – än de som parterna 
utgått från när de utformade sina åberopanden.43

Det nyss sagda kan nog betecknas som en ganska vanlig uppfattning inom 
den civilprocessuella doktrinen. genom att skilja mellan rekvisit och kon-
kreta rättsfakta bryter man loss parternas åberopanden från rättsreglerna, 
och bryter därmed också loss domstolen från parternas rättspåståenden. Den 
fråga som strax skall ställas är emellertid om det alls är möjligt att lyckas 
härmed.

6.2.2.3  Förhållandet mellan rekvisit och konkreta rättsfakta – två varianter 
som leder tillbaka till utgångspunkten

Som rubriken antyder finns det två sätt att betrakta förhållandet mellan 
rekvisit och konkreta rättsfakta. Den första varianten går (oftast implicit) ut 
på att förhållandet betraktas som en fråga om abstraktionsgrad. Rekvisiten 
gör ju i någon mening anspråk på att beskriva en tänkt verklighet, men gör 
det ofta på ett ganska vagt och obestämt sätt, och ibland också med ord som 
innefattar ett inte obetydligt mått av värderingar. Det klassiska skolexemplet 
är ”vårdslöshet”. Detta rekvisit kan motsvaras av en nästan oändlig mängd 
kombinationer av konkreta omständigheter. Detta hindrar inte att man kan 
välja att teoretiskt betrakta saken på det sättet att det i varje särskilt fall är 
möjligt att objektivt slå fast just vilka konkreta omständigheter som konsti-
tuerar vårdslösheten. Det skulle därmed vara möjligt att i det konkreta fallet 
”dekonstruera” vårdslösheten till en uppsättning konkreta fakta, och peka ut 
just dessa fakta som de som part behöver åberopa för att få till stånd en til-
lämpning av t.ex. culparegeln i skadeståndslagen.44

41 enligt Lindell (2007, s. 156), följde med den skandinaviska realismens synsätt på process-
rättens område en ”nedbrytning av rättsligt kvalificerade fakta till ’rena fakta’” (Lindells kurs.). 
42 Se t.ex. Boman, 1964, s. 46 och s. 48, ekelöf, 1945, s. 225 f. och s. 242, Heuman, 
2007/08, s. 910 f., Lindblom, 2003, bl.a. s. 174, 182–184, 191 och s. 196, Lindell, 1987, 
s. 27, dens., 2003, s. 248 f., 413 f. och s. 581 f. och Nordh, 2006, s. 39. Se även Olivecrona, 
1966, s. 219 f.
43 Se t.ex. Boman, 1960, s. 412 (not 87) och s. 414, Lindell, 2003, s. 582 och Westberg, 
1988, s. 328 f., 443 och s. 449 f.
44 Se till det anförda t.ex. Lindblom, 2002, bl.a. s. 410–416 och s. 448–459, dens., 2003, 
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Denna variant tycks dock inte lyckas bryta loss åberopandet från rätts-
reglerna. Om man utgår från att det teoretiskt sett är möjligt att dekonstru-
era rekvisiten till en viss uppsättning konkreta fakta kommer ju åberopandet 
fortfarande – om än indirekt – att avse rekvisiten och därmed rättsreglerna. 
Den objektivt fastställbara gällande rätten pekar ju ut för både rätten och 
parterna vilket rekvisit det är som konstitueras av de åberopade faktiska 
omständigheterna, och domstolen har fortfarande inte mycket annat val än 
att tillämpa den rättsregel som part utgått från när hon formulerade sina 
åberopanden.

Den andra varianten är på sätt och vis mer realistisk och tar hänsyn till 
hur rättstillämpning i verkligheten går till. Det är ju ganska okontroversiellt 
att påstå att det ofta är förenat med en viss osäkerhet att fastställa innehållet i 
gällande rätt och därmed att bestämma vilka konkreta omständigheter som i 
ett visst fall motsvarar ett rekvisit. Det är alltså fullt möjligt för parterna och 
de olika domstolsinstanserna att ha olika åsikter i den frågan,45 och detta 
beror framför allt på att det handlar just om att anlägga (rättsliga) värderingar 
och inte om att besvara en kunskapsfråga om innehållet i ”gällande rätt”.

Det finns många skäl till detta påstående. Språkets allmänna vaghet gör för 
det första att det är ganska sällsynt med exakt beskrivande begrepp. Det är 
inte mer än en gradskillnad mellan t.ex. begrepp som ”bil” eller ”ful”. För det 
andra kan även begrepp som i det allmänna språkbruket har ett i stort sett 
entydigt innehåll få en annan innebörd om de lyfts in i lagtext och fungerar 
som rekvisit. Det finns ju ingen allenarådande lagtolkningslära (jfr avsnitt 
1.3.4), och det är därför fullt möjligt att en domstol – t.ex. vägledd av ända-

bl.a. s. 177–182, 207 f., 213–223 och s. 249–252, Lindell, 1987, bl.a. s. 17 f., 26–28, 39 f. 
och s. 53 f. och dens., 2003, s. 31 f. Se även ekelöf/Boman, 1996, s. 127, ekelöf m.fl., 1998, 
s. 34 f., ekelöf/edelstam, 2002, s. 40 f., Heuman, 1987, s. 117–120, Larsson, 1967, bl.a. 
s. 15 f. och s. 20 f., Olsson, 1964, s. 146–152 och Westberg, 1988, s. 141 f. m. hänv. Begrep-
pet komplext rättsfaktum definieras i enlighet härmed som ett sådant rättsligt begrepp som 
kan motsvaras av flera tänkbara ”omständighetskonstellationer” på verklighetsplanet, se t.ex. 
ekelöf, 1945, bl.a. s. 246 f. och Lindell, 1987, s. 27. Se även Boman, 1960, s. 394 f. Att alla 
de ovannämnda författarna – eller ens någon – skulle ansluta sig till teorin om ”den objektivt 
fastställbara gällande rätten” vill jag emellertid inte påstå (många av dem återkommer för 
övrigt nedan i samband med redogörelsen för den andra varianten). Många framställningar 
riktar främst uppmärksamheten mot problematiken runt bevisvärdering och behovet av bevis-
temata som är konkreta och rensade från värderingar (det slutliga bevistemat är ett konkret 
rättsfaktum). I detta sammanhang utgår man oftast från att förhållandet mellan iura novit 
curia och åberopandet inte är något problem – frågan om vilka rättsregler som skall tillämpas 
behandlas i regel som något okontroversiellt. 
45 Jfr t.ex. Boman, 1964, s. 10 och s. 63, dens., 1987, s. 85 f., Lindell, 1987, s. 28 f. och 
dens., 1988, s. 62. 
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målssynpunkter – ger ett begrepp en annan innebörd än det har enligt allmänt 
språkbruk Samma sak gäller a fortiori värdeladdade begrepp som ”vårdslös-
het” eller ”otillbörlig”. Att en handling allmänt betecknas som ”vårdslös” eller 
”otillbörlig” enligt allmänt språkbruk är inte detsamma som att den skall 
anses vara ”vårdslös” eller ”otillbörlig” i någon viss rättsregels mening.46

Om man godtar det sagda, måste man alltså avvisa den gamla föreställ-
ningen om att rättstillämpning skulle bestå av ett mekaniskt ”tillämpande” 
av lagen (eller ”rätten”) på givna fakta. Följande kvasilogiska figur används ju 
ibland för att illustrera rättstillämpningen.47

Rättsregel: Om P så Q
Rättsfaktum: Här P
Rättsföljd Alltså Q

Sedan domstolen funnit att rättsfaktum P föreligger kan den alltså helt ”meka-
niskt” dra slutsatsen att rättsföljden Q skall inträda. Om man utgår från att 
det är parterna som ”levererar” rättsfaktum ”P” till domstolen, samtidigt som 
någon annan (t.ex. en lagstiftare eller en prejudikatdomstol) har ”levererat” 
rättsregeln ”Om P så Q” blir slutsatsen att domstolens rättstillämpning består 
i ett mekaniskt tillämpande av ”gällande rätt” på givna fakta. Dessa premisser 
är emellertid falska, eller åtminstone kan de inte båda vara sanna samtidigt. 
Beskrivningen av det relevanta sakförhållandet – P – är ju identisk i rättsregeln  
och i beskrivningen av föreliggande fakta. en sådan identisk beskrivning är 
i sig resultatet av rättstillämpning. Antingen har någon rättsligt kvalificerat 
föreliggande omständigheter som sådana omständigheter som avses i rätts-
regeln, eller också har någon konkretiserat en mer abstrakt rättsregel så att 
dess rättsfaktumsida överensstämmer med en beskrivning av föreliggande 
omständigheter (eller också har någon gjort båda sakerna samtidigt och låtit 
faktum och rätt mötas på ”halva vägen”). Det är denna rättsliga kvalifika-
tion av omständigheter eller konkretisering av rättsregler som utgör själva 
rättstillämp ningen. Den kvasilogiska figuren visar bara resultatet av denna 
rättstillämpning. Rättstillämpningen i sig är en värderande verksamhet som 
inte låter sig fångas i några logiska figurer.48

46 Se Lindell, 1987, bl.a. s. 185–189, 197–199, 213, 372–374 och s. 377 f. och dens., 2007, 
s. 23 f. Se även Heuman, 1987, bl.a. s. 65–80 m. hänv. och Victor, 1977, s. 243–246.
47 Se t.ex. ekelöf, 1945, s. 212–217, Kallenberg, 1944, s. 366 f. och s. 371–373 och Lindell, 
1987, s. 364 f.
48 Se till det anförda Lindell, 1987, s. 35–38 och s. 364–369, dens., 2003, s. 31 f. 413 f., 
468 och dens., 2007, s. 41–49 m. hänv. och s. 205–228 m. hänv. Se även Helin, 1978, s. 80 
m. hänv., Zahle, 1976, s. 29–47 och s. 217–230 och dens., 1994, s. 27 f. Jfr Bolding, 1951, 
s. 50 f., ekelöf, 1945, s. 212 och s. 219–224, Lindblom, 2003, s. 174–176 och s. 211, Oli-
vecrona, 1943, s. 80–89, dens., 1966, s. 167 och Strömholm, 1996, bl.a. s. 185–194 och 
s. 401–445.
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De konkreta fakta som parterna åberopar i domstolen kan alltså inte på för-
hand sägas konstituera några rekvisit. Huruvida de gör detta eller inte vet 
man inte förrän tvisten är slutgiltigt avgjord. Därmed skulle processen inte 
fungera om parterna enbart åberopade rekvisit och ställde upp sådana som 
slutliga bevistemata. I så fall skulle parterna – och ibland också vittnen eller 
sakkunniga – göra de rättsliga värderingar som ankommer på domstolen och 
domstolarna skulle förlora möjligheten att fylla sina rättskipande uppgifter.

Det förtjänar nog att framhållas att det bara är om man väljer detta betrak-
telsesätt som det, med hänvisning till bl.a. iura novit curia och behovet av 
teoretiska bevistemata, blir viktigt att skilja mellan (fastställande av eller åbe-
ropande av) fakta och rättslig värdering av sådana fakta. Om man i stället 
väljer utgångspunkten om den objektivt fastställbara ”gällande rätten” behövs 
det ju ingen sådan åtskillnad – det blir en ren kunskapsfråga vilka konkreta 
omständigheter som behöver vara för handen för att en viss rättsföljd skall 
inträda. Begrepp som ”vårdslöshet” eller ”svek” skulle i och för sig kunna 
vara föremål för åberopande och utgöra bevistemata eftersom de, trots sitt 
vaga och värdebemängda innehåll enligt allmänt språkbruk, i sin egenskap av 
rättsbegrepp skulle ha ett objektivt konstaterbart innehåll. Med andra ord: om 
det verkligen skulle vara möjligt att på ett ”objektivt riktigt” sätt dekonstruera 
rättsbegreppen till konkreta, beskrivande begrepp skulle det inte finnas någon 
anledning att göra detta. Det är det osäkra och värderande inslaget i rättstil-
lämpningen som gör det önskvärt att skilja mellan sak- och rättsfråga.49

Den andra varianten leder alltså till det viktiga konstaterandet att parternas 
åberopanden av konkreta omständigheter inte i sig kan sägas innebära att 
de också åberopar rekvisit. Det är upp till domstolarna att bestämma om 
de åberopade omständigheterna konstituerar något rekvisit eller inte. Detta 
konstaterande leder dock genast till nya problem. Hur skall parterna egent-
ligen veta vad de måste åberopa, om de inte på förhand vet vad domstolarna 
slutligen kommer att bestämma sig för? Det som skall åberopas är ju fort-
farande konkreta rättsfakta – och vad som är konkreta rättsfakta vet parterna 
inte förrän målet är slutgiltigt avgjort!50 Processen kan ju inte gärna få för-
vandlas till en gissningstävling, där den som gissar rätt om hur domstolarna 
slutligen kommer att bedöma förekommande rättsliga kvalificeringsfrågor 
tar hem hela potten, oavsett hur ”fel” hon egentligen har materiellt sett.

49 Jfr Lindell, 1987, bl.a. s. 21 f., 24, 39 f., 49, 53 f., 196, 376 f. och s. 388 f. och dens., 
2003, s. 32.
50 Se även Lindell, 2007, s. 48, 205 f., 235 och s. 248 f. Jfr Heuman, 2005, s. 96 f.
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ett tänkbart sätt att undvika gissningstävlingen är att parterna lyssnar 
till sentensen da mihi factum, dabo tibi ius och ”tömmer hela väskan” med 
osorte rade omständigheter på rättens bord.51 Det blir alltså domstolens upp-
gift att sortera i det stora faktamaterialet och välja ut de omständigheter som 
enligt någon rättsregel kan tillmätas relevans för den yrkade rättsföljden. en 
sådan enkel lösning tycks emellertid tömma regeln om åberopsbörda på allt 
meningsfullt innehåll. Som sagts tidigare är ju tanken att part genom sina 
åberopanden skall ge motparten besked om vad hon egentligen menar, så 
att motparten kan lägga upp sin egen talan på ett ändamålsenligt sätt. Att 
åberopa en omständighet skall därför vara något annat än att bara införa den 
i målet på vilket sätt som helst, den måste på något sätt av parten sättas i 
relation till hennes yrkande.52

Om motparten bara serveras en stor mängd osorterade omständigheter 
utan att få något besked om vilken rättslig betydelse dessa omständigheter 
påstås ha, blir det svårt att hitta meningsfulla försvarsmedel. Hur vet man 
vilka motfakta som är relevanta utan att veta vilken rättslig betydelse mot-
parten tillmäter åberopade fakta? Och hur framställer man en rättsinvänd-
ning utan att veta vad man invänder mot? För att regeln om åberopsbördan 
i RB 17: 3 skall kunna fylla sitt ändamål förutsätts att respektive part känner 
till på vilken rättslig grund motpartens yrkanden och åberopanden vilar.53 Så 
länge den bestämmelsen finns kvar och anses tjäna beaktansvärda ändamål 
tycks ”väsktömningsstrategin” alltså inte vara något som kan tillåtas parter-
na. Man har brutit loss de konkreta omständigheterna från rekvisiten, men 
det finns fortfarande goda skäl för att parterna på något sätt skall hänföra sig 

51 Uttrycket är hämtat från Lindblom, 2002, s. 457. Även om åberopsbördan endast omfat-
tar rättsfakta tycks det inte finnas något hinder för domstolarna att endast använda en del 
av de omständigheter som har åberopats för att konstituera ett rekvisit, och även ett helt 
annat sådant än det part kan ha tänkt sig, se t.ex. NJA 1993 s. 13. Se även Heuman, 1987, 
s. 131–133 m. hänv. 
52 Se t.ex. NJA 1996 s. 52, Boman, 1964, bl.a. s. 13–17, Nordh, 2006, s. 38 och Westberg, 
2000/01, s. 370 m. hänv. Se även NJA 1980 s. 352, NJA 1985 s. 365, ekelöf, 1957, s. 306–
310, Kleineman, 1989/90, s. 526 (not 14), J. Lind, 1993/94, s. 599, Lindblom, 2003, s. 182 
och Olsson, 1964, s. 137–140. Jfr (dock?) Larsson, 1967, s. 11 f. Ibland sägs också i doktrinen 
att ett åberopande innebär att man sätter in omständigheten i ett rättsligt sammanhang, se 
Lindell , 1993, s. 230 f. och dens., 2003, s. 248 f. och särskilt s. 581–587 m. hänv. Se även 
Nordh, 2006, s. 35–37. Jfr NJA 1997 s. 825. Jfr dock (?) Lindell, 1988, s. 31 (not 38). 
53 Se Lindell, 2003, s. 63 f. m. hänv., 248 f. och s. 581–587 m. hänv. Se även Lindblom, 
2003, s. 219–222 och Lindell, 1987, s. 185–187 och s. 381–384. Jfr Olsson, 1964, s. 49–54 
och i synnerhet Westberg, 2000, passim, där problemet å ena sidan illustreras mycket tydligt, 
å andra sidan tycks betraktas som närmast olösligt inom ramen för ”gällande rätt”, som anges 
innefatta iura novit curia i den tidigare (vid not 17) nämnda innebörden.
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till just rekvisiten i sina åberopanden. Den andra varianten för alltså även 
den tillbaka till utgångspunkten, och på sätt och vis på ett mer påtagligt sätt, 
eftersom den tycks föra med sig krav på att parterna i vissa fall explicit hänför 
sig till rättsregler i sina framställningar.54

6.2.3 Rättspåståendets relevans enligt ”gällande rätt”?
Vilken relevans har då parternas rättspåståenden i civilprocessen enligt ”gäl-
lande rätt”? Det är svårt att ge något entydigt och allmängiltigt besked i den 
frågan, annat än att de tycks ha en viss eller kanske t.o.m. en stor relevans. Å 
ena sidan kan man, som nyss har sagts, göra gällande att ändamålen bakom 
parternas åberopsbörda i dispositiva tvistemål faktiskt förutsätter att parterna 
också ger besked om vilka rättsregler som är tänkta att knyta ihop åberopa-
de konkreta omständigheter med yrkade rättsföljder. Om dessa besked helt 
skulle frånkännas relevans, och domstolen ha full frihet att grunda avgöran-
det på vilka rättsregler som helst, skulle detta innebära att ändamålen bakom 
åberopsbördan underminerades.55

Å andra sidan står det, som inledningsvis nämndes, ganska klart att dom-
stolen inte är direkt bunden av de rättsregler som parterna hänför sig till. 
Parternas rättspåståenden är alltså inte bindande för domstolen, men de har 
ändå på ett ganska svårgripbart sätt en stor relevans i civilprocessen. Några 
ytterligare argument till stöd för detta påstående kan anföras. I RB finns vissa 
s.k. preklusionsregler, som under vissa förutsättningar innebär att en part är 
förhindrad att under ett alltför sent stadium av tingsrättsprocessen, eller i 
högre rätt, åberopa en ny ”omständighet” till stöd för sin talan.56 Sådana reg-
ler kan ju inte ta sikte på ”omständigheter” som ändå skall beaktas ex officio, 
och vars åberopande således är helt överflödigt.57 Om parternas rättspåstå-

54 I vissa fall tycks man t.o.m. kunna ifrågasätta om det överhuvudtaget är möjligt att åbero-
pa konkreta omständigheter som ”konstituerar” ett rekvisit utan att explicit hänföra sig till 
själva rekvisitet. Hur åberopar man de konkreta fakta som motsvarar (eller kan antas komma 
att befinnas motsvara) t.ex. ”oskälig”, ”orsakssamband”, ”strikt ansvar” ”fingerad culpa” eller 
”preskription”? Jfr t.ex. NJA 1975 s. 502, NJA 1984 s. 420, NJA 1988 s. 161, NJA 1991 
s. 720, NJA 2008 N 12, Heuman, 2007/08, s. 916 f., Larsson, 1967, s. 31, Lindell, 2003, 
s. 582 f. och Lindskog, 2002, s. 641. Det bör observeras att man inte har brutit ner ett rekvisit 
till konkreta omständigheter om man bara använder en omskrivning, t.ex. i stället för ”strikt 
ansvar” säger att svaranden ”ansvarar oberoende av vållande”, i stället för att en fordran är 
”preskriberad” säger att den är ”för gammal” eller något liknande. 
55 Se särskilt Lindell, 2003, s. 63 f. m. hänv., 248 f. och s. 581–587 m. hänv. Se även Lind-
blom, 2003, s. 219–222 och Lindell, 1987, s. 185–187 och s. 381–384. Jfr Olsson, 1964, 
s. 49–54 och Westberg, 1988, s. 780–787 m. hänv. och s. 800 f.
56 Se RB 13: 3 3 st., 42: 15, 42: 15 a, 43: 10, 50: 25 och 55: 13. Se även avsnitt 6.3.6.
57 Jfr Lindell, 2007, s. 232 och Nordh, 2006, s. 112 f. 
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enden helt hade saknat relevans, skulle det alltså stå parterna fritt att ändra 
sin inställning i rättsfrågan hur många gånger som helst under processens 
gång utan att det ens uppkom någon fråga om tillämpning av preklusions-
reglerna.

HD:s praxis uppvisar dock en ganska brokig bild,58 varur man dock kan 
dra den ganska säkra slutsatsen att parternas rättspåståenden åtminstone inte 
betraktas som betydelselösa. I vissa fall har HD avvisat vad som enbart tycks 
ha varit nya rättspåståenden utan att några nya konkreta fakta har kommit 
till.59 I andra fall har nya konkreta fakta med obestridlig rättslig relevans 
tillå tits, när de inte medfört att rättsfrågan har blivit en annan.60 I ett flertal 
fall har HD visserligen tillåtit nya rättspåståenden med hänvisning till att 
det endast varit fråga om anläggande av nya rättsliga synpunkter på redan 
åberopade sakförhållanden, men HD har i dessa fall inte påstått att dessa 
nya rättsliga synpunkter skulle sakna relevans – i så fall skulle det ju vara helt 
betydelselöst om part åberopar dem eller inte – utan i stället uttryckligen 
tillå tit parterna att framföra sina nya rättsliga synpunkter i högre rätt.61

Som ytterligare argument för att parternas rättspåståenden är av rele-
vans kan anföras att dessa påståenden obestridligen är av stor relevans vid 
fastställelsetalan,62 och att det tycks vara svårt att motivera en ordning där 
valet av taleform får helt avgörande betydelse för kärandens möjligheter att 
styra över prövningsramen.63 Vidare kan hänvisas till det som kommer att 
sägas nedan om att parts rättspåstående i åtskilliga fall har behandlats som 

58 Se om problematiken Lindell, 1993, s. 231–235 och s. 270–301. Se även Hellners, 1995, 
s. 854–857.
59 Se NJA 1971 s. 51, NJA 1975 s. 502 och NJA 1984 s. 420. Se även Heuman, 1993/94, 
s. 614 och Lindell, 1993, bl.a. s. 227–229 och s. 280–282 m. hänv.
60 Se NJA 1975 s. 502 och NJA 1987 s. 766. Se även Lindell, 1993, s. 235–240 och Welam-
son, 1989, s. 596.
61 Se NJA 1979 s. 773, NJA 1987 s. 243, NJA 1988 s. 161 (där de nya rättspåståendena å 
ena sidan inte ansågs utgöra nya omständigheter i den mening som avsågs i RB 50: 25 eller 
RB 55: 13, men å andra sidan ansågs utgöra nya grunder vid tillämpningen av RB 13: 3), NJA 
1996 s. 52 och NJA 2006 s. 271. Se även RH 119: 81. – Om det nu alltså är på det sättet 
att parternas rättsliga kvalifikationer (eller ”synpunkter”) har betydelse för prövningsramen 
men dessa ändå inte träffas av preklusionsreglerna blir konsekvensen att parterna genom att 
åberopa konkreta rättfakta i tingsrätten kan föra med sig latenta ”åberopanden” i form av nya 
rättsliga kvalifikationer till högre instans. Härigenom uppkommer ett svårmotiverat åsidosät-
tande av instansordningsprincipen som gör att man kanske måste hålla med Lindell om att 
nya rättsliga kvalifikationer åtminstone i vissa fall bör kunna träffas av preklusionsreglerna. Se 
Lindell, 1993, s. 105 f. och s. 271–301 m. hänv. Häremot Hellners, 1995, s. 850 och s. 858. 
Se även Lindblom, 2003, s. 193 och Welamson, 1994, s. 83.
62 Se avsnitt 4.2.3.
63 Se även (ang. mellandom) Lindell, 1993, s. 296 f.
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helt avgörande vid tillämpningen av bl.a. forumreglerna.64 Slutsatsen måste 
bli att parternas rättspåståenden åtminstone har en viss betydelse för dom-
stolarnas prövning i civilprocessen.65 Detta hindrar givetvis inte att domsto-
larna genom materiell processledning och frågor till parterna kan vara aktiva 
och uppmärksamma parterna på rättsregler som de eventuellt har förbisett. 
Att så sker kan vara särskilt viktigt i sådana fall där rättsfrågan är oklar och 
svårbedömd – inte minst för att parterna om de misstar sig i rättsfrågan kan 
förbise även sådana konkreta omständigheter som de obestridligen måste 
åberopa.66

Det sist sagda leder dock över till ett besvärligt problem som kan upp-
komma när rättsfrågan är så öppen att man inte ens säkert kan säga om det 
överhuvudtaget finns några rättsregler som är tillämpliga på det konkreta 
fallet och än mindre säga något säkert om den närmare innebörden hos dessa 
eventuella rättsregler. I sådana fall som förutsätter ett stort mått av rätts-
skapande hos domstolarna kan parterna inte veta vilka konkreta rättsfakta 
som de måste åberopa för att ha framgång, eftersom de inte vet vilken regel 
som domstolarna slutligen kommer att skapa.67 Det är i och för sig tänkbart 
att domstolen, som känner rätten, ger besked i den frågan redan under för-
beredelsen så att parterna inte behöver processa i blindo.68 Risken med ett 
sådant förfarande är emellertid att nästa eller nästnästa domstol i instans-
kedjan – eller eg-domstolen sedan någon av domstolarna bestämt sig för 
att inhämta ett förhandsavgörande – visar sig ha en annan uppfattning i 
rättsfrågan och att den materiella processledningen i underinstansen således 
visar sig ha lett parterna vilse.69

Det är inte lätt att säga hur man skall lösa sådana problem som nyss 
skisse rats. Det skulle kunna påstås att det civilprocessuella regelsystemet 
med åberopsbörda och preklusionsregler inte är anpassat för en situation 
där rättsfrågan är i hög grad öppen och oklar. Förutsatt att sådana mål även 

64 Se avsnitt 6.3.4.2.
65 Se även Lindell, 2003, s. 61–64 m. hänv och s. 248 f. Jfr ekelöf m.fl., 1998, s. 41 och 
Westberg, 1988, bl.a. s. 222–229.
66 Jfr SOU 1982: 26 s. 124 f., ekelöf m.fl., 1998, s. 43 f. och s. 49–51 och (beträffande 
yrkandet) Westberg, 1988, bl.a. s. 31–38 m. hänv., 53, 88–94, 141 f., 222–229 m. hänv. och 
s. 600–603 m. hänv. 
67 Se härom särskilt Lindell, 2007, bl.a. s. 234–244.
68 Bortsett från det som strax sägs i huvudtexten skulle ett sådant förfarande dock ha andra 
nackdelar, om t.ex. tingsrätten ändrar sig efter att ha tagit del av hela processmaterialet och 
hört parternas pläderingar. Jfr t.ex. Lindell, 1988, s. 31, Westberg, 1988, s. 649–660 m. hänv. 
och (i ett helt annat sammanhang) Heuman, 2006/07, s. 846 f.
69 Jfr Lindell, 1988, s. 38 och Westberg, 1988, bl.a. s. 50–52 och s. 139.
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fortsättningsvis skall behandlas som dispositiva tvistemål, kommer en sådan 
situation att ställa högre krav på parterna, och man kan kanske förvänta sig 
att domstolarna i en sådan situation kommer att betrakta parternas rätts-
påståenden som mer relevanta än i normalfallet – kanske nära nog bindande 
för domstolen. I annat fall blir det nämligen svårt att alls urskilja någon ram 
för processen.

6.3 Forumregler och forumprövning
6.3.1 Allmänt om problematiken
Inledningsvis sades att forumregler ofta är det enda uttrycket i lagstiftningen 
för att behörigheten att tillämpa den materiella rätten är uppdelad mellan 
olika domstolar. Det är ganska vanligt att forumregler är utformade som 
föreskrifter om att en viss domstol skall pröva en viss sorts ”tvist” eller en 
”talan” av ett visst slag, och om att andra domstolar inte är behöriga att 
pröva en sådan ”tvist” eller ”talan”.70 Sådana regler kan i någon mening sägas 
implicera att domstolarna inte får gå över kompetensgränserna och tillämpa 
rättsregler som ankommer på någon annan domstol. Den fråga som skall 
behandlas i förevarande avsnitt är i vilken mån (om alls) domstolarna inom 
ramen för prövningen av sin egen behörighet (forumprövningen) skall ta 
självständig ställning till vilka rättsregler som är tillämpliga på tvisten mellan 
parterna.

ett enkelt exempel kan förhoppningsvis åskådliggöra problemet. enligt JB 
8: 32 ankommer det (med vissa undantag) på fastighetsdomstol att pröva en 
”arrendetvist”. Käranden stämmer vid fastighetsdomstol och yrkar förplik-
tande för svaranden att utge ett penningbelopp och påstår därvid att beloppet 
utgör vederlag enligt ett arrendeavtal. Till stöd för att ett arrendeavtal gäller 
mellan parterna åberopar käranden en rad konkreta omständigheter. Svaran-
den förnekar att något avtal överhuvudtaget gäller mellan parterna. Domsto-
len anser det tveksamt om de omständigheter och den bevisning käranden 
åberopat medför att käranden har styrkt att något avtal har träffats, och anser 
det ännu mer tveksamt om detta avtal i så fall kan karakteriseras som ett 
arrendeavtal.

Om käranden i det angivna exemplet misslyckas med att styrka att något 
avtal har träffats eller om domstolen skulle finna att ett avtal har träffats men 
att detta rätteligen skall betecknas som ett hyresavtal, står det ganska klart 

70 Se vidare avsnitt 6.3.2 och 6.3.3.
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att käranden aldrig kan få bifall till sitt yrkande i fastighetsdomstolen.71 Vad 
domstolen måste bestämma sig för är emellertid om denna brist i käran-
dens talan skall behandlas som ett processhinder och leda till att käromålet 
avvisas  för att käranden har stämt in målet till fel forum eller om bristen skall 
betraktas som materiell och i stället leda till att käromålet ogillas. eftersom 
domstolen måste fatta helt olika beslut, och handlägga frågan enligt olika 
regler, beroende på om bristen är av det ena eller det andra slaget måste en 
kategorisering till.72 I vissa fall är kategoriseringen relativt problemfri, efter-
som de processuella och de materiella reglerna anknyter till från varandra fri-
stående faktiska omständigheter.73 ganska ofta – och definitivt i det angivna 
exemplet – är det emellertid på det sättet att samma omständigheter är av 
avgörande betydelse i både den processuella och den materiella frågan.74

Om fastighetsdomstolen i det angivna exemplet skulle avvisa kärandens 
talan på grund av att det enligt fastighetsdomstolens uppfattning inte gällde 
något arrendeavtal mellan parterna skulle domstolen ha avgjort en del av 
den materiella sakfrågan i målet som en fråga om processhinder. Det har 

71 Se vidare avsnitt 6.4.
72 Se t.ex. RB 17: 1-3, 34: 1 och 42: 18. Se härom Fitger, 2008, s. 34: 3 f. och särskilt Lind-
blom, 1974, s. 89–96. Ang. bakgrunden till denna ”dualistiska” inställning, se Lindblom, 
1974, s. 11–88 m. hänv. och dens., 1993, s. 17–21 m. hänv. Lindblom pläderade tidigt för 
att processhindersinstitutet skulle avskaffas och att de frågor som avgjordes i denna ordning 
i stället skulle hänföras till den materiella prövningen, se Lindblom, 1974, bl.a. s. 236–251. 
Jfr Bylund, 1975, passim, särskilt s. 370–379. Denna rekommendation har inte lett till efter-
följd, men rättsutvecklingen tycks ha gått mot att fler ”materiella” frågor än tidigare prövas 
som en fråga rörande ”själva saken” och inte som en fråga om rättegångshinder, se t.ex. JustR 
Muncks särskilda yttrande i NJA 1992 s. 859 och Fitger, 2008, s. 13: 10 e. 
73 Vad gäller talerätt (se nästa not) kan man alltså i vissa fall tala om ”självständiga talerätts-
fakta”, liksom man vad gäller forum i vissa fall kan tala om ”självständiga forumfakta” (se t.ex. 
RB 10: 3 och NJA 1987 s. 790).
74 I sådana fall talar man ibland om ”dubbelrelevanta rättsfakta”, se t.ex. NJA 2005 s. 586 
och L. Pålsson, 1999, s. 315. – Den forumproblematik som behandlas i detta avsnitt har en 
tydlig parallell i frågan om talerätt och talerättsprövning. Liksom beträffande vissa forumregler 
är frågan när det gäller talerätt som en s.k. allmän processförutsättning ofta i vad mån dom-
stolarna skall pröva om käranden har rätt innan de bestämmer om käranden har någon rätt 
till prövning av sin rätt (jfr t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 55 och s. 71 f., Fitger, 2008, s. 13: 10 
a f. m. hänv., Lindblom, 1974, s. 201–211, dens., 2001, s. 194–196, Nordh, 1999, s. 221 
och Welamson, 1956, s. 111–114 m hänv.). Talerätten skall inte behandlas närmare här, men 
vissa hänvisningar görs i det följande till framställningar rörande talerätt när forumproblemen 
behandlas. Ang. sambandet mellan forum och talerätt, se t.ex. Lindblom 1993, s. 222–231 
och dens., 2001, bl.a. s. 46 (not 38). Se även Fitger, 2008, s. 13: 10 h f. och s. 13: 10 l, där 
problematiken i NJA 1993 s. 764, som i avsnitt 6.3.4.2 behandlas som en forumfråga, tycks 
uppfattas som en fråga om talerätt.
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pekats på en del nackdelar med ett sådant förfaringssätt.75 Här kan särskilt 
nämnas risken för att någon överinstans gör en annan bedömning och åter-
förvisar målet, varefter samma fråga ånyo måste bli föremål för handläggning 
och avgörande, men nu som en del av själva saken. Samma fråga kan alltså 
behöva passera instanserna flera gånger med vad det för med sig av process-
ekonomiska nackdelar.76

ett sätt att komma till rätta med dessa problem är att anknyta (bl.a.) 
forumprövningen till vad som påstås från kärandens sida. I det angivna 
exemplet skulle det alltså vara tillräckligt för att fastighetsdomstolen skulle 
anse sig behörig att käranden påstod att hennes anspråk grundade sig på ett 
arrendeavtal. Frågan om det verkligen förelåg något avtal och hur detta i så 
fall rättsligt skulle kvalificeras skulle avgöras som en fråga rörande ”själva 
saken”. Detta angreppssätt – som ibland kallas påståendedoktrinen – har ett 
visst stöd i doktrin och praxis, men det är ändå något oklart i vilka situatio-
ner det kan tillämpas.77

75 Se t.ex. Lindblom, 1974, s. 236–242 och dens., 2001, s. 169–172. Se även Lehrberg, 
2003/04, s. 637 f. m. hänv. och L. Pålsson, 1999, s. 326–329. Någon fördel kan man dock se 
med ett sådant förfarande, genom att domstolen får möjlighet att snabbt och enkelt göra sig 
av med ”dödfödda” mål genom att avgöra en isolerad fråga på handlingarna. Det har dock 
påpekats att denna fördel inte längre är särskilt påtaglig, eftersom domstolen i uppenbara fall 
kan ogilla käromålet med samma enkla procedur (RB 42: 5), och om frågan inte är så uppen-
bar finns det möjlighet att avgöra den genom mellandom enligt RB 17: 5. Se bl.a. Lindblom, 
1974, s. 235 f. och dens., 2001, s. 201 f. Se även Fitger, 2008, s. 13: 10 e. Jfr Westberg, 1988, 
s. 232, som frågar sig om domstolarna kanske väljer att avvisa ett käromål som otillåtet, i stäl-
let för att ogilla det som ”uppenbart ogrundat”, eftersom det sistnämnda uttryckssättet kan 
uppfattas som utmanande och provocera käranden.
76 Se Lindblom, 1974, s. 240, dens., 1994, s. 356 och dens., 2001, bl.a. s. 41 f. Se även eke-
löf/Boman, 1996, s. 42. Jfr (beträffande prövning av skiljenämnds behörighet) JustR Lind-
skogs särskilda yttrande i NJA 2008 s. 406. Processkedjorna kan bli mer än dubbla, om käran-
den försöker väcka talan i det forum som anvisas som ”rätt” domstol i ett avvisningsbeslut, 
och får sin talan avvisad även där. en god illustration ges av notismålet NJA 2005 N 12, där 
tingsrätt hade avvisat talan, hovrätt hade hänvisat målet till miljödomstol, miljödomstol och 
Miljööverdomstolen hade avvisat talan, varefter HD på yrkande av käranden hänvisade målet 
till den domstol där det stämts in först. Se även (beträffande talerätt i miljömål), Lindblom, 
2001, s. 116–257 m. hänv. och Nordh, 1999, s. 523–526 m. hänv. 
77 Se t.ex. NJA 2008 s. 406, Heuman/Westberg, 1995, s. 27 f., Fitger, 2008, s. 34: 13, Johans-
son, 1997, s. 266, Lindskog, 2005, s. 199 f. och Schöldström, 2008/2009, passim. Se även 
(ang. talerätt) NJA 1984 s. 215, ekelöf/Boman, 1996, s. 71 f., Fitger, 2008, s. 13: 10 k f., 
Lehrberg, 2003/04, s. 629 f. och s. 635 och Lindblom 1974, s. 192 f.
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6.3.2 Forumregler i RB
De allmänna forumreglerna i RB 10: 1–2 innebär att en talan som huvud-
regel skall väckas vid svarandens hemvistforum.78 Vid sidan av dessa bestäm-
melser finns det ett antal bestämmelser om särskilda fora, som kan vara 
antingen exklusiva eller konkurrerande. Att ett forum är exklusivt innebär 
att talan endast får väckas vid detta forum, och att bestämmelsen om allmänt 
forum således inte gäller. Om ett forum är konkurrerande kan käranden 
välja mellan detta forum och allmänt tvistemålsforum.79 Som sagts tidigare 
är bestämmelser om särskilda fora ofta utformade på ett sådant sätt att de 
föreskriver att en på visst sätt karakteriserad ”tvist” eller ”talan” skall eller kan 
väckas vid en viss angiven domstol.

exempelvis gäller att en ”talan i anledning av skadegörande handling” får 
väckas vid rätten i den ort där handlingen företogs eller skadan uppkom 
(RB 10: 8), att en talan mot näringsidkare i en ”tvist mellan konsument och 
näringsidkare rörande vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits 
för huvudsakligen enskilt bruk” under viss förutsättning får väckas vid rätten i 
den ort där konsumenten har sitt hemvist (RB 10: 8 a), att ”[t]vist om ägande-
rätt eller nyttjanderätt till fast egendom”, en tvist som ”rör skyldighet för 
ägare eller innehavare av egendomen att fullgöra något, som åligger honom 
i denna egenskap” eller en tvist som rör fråga om vederlag för upplåtelse av 
nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fast egendom (dock ej arrendetvist) 
skall upptas av rätten i den ort där fastigheten är (RB 10: 10) och att det vid 
sådan domstol också är tillåtet att anhängiggöra en ”tvist om köpeskilling för 
fast egendom eller annat dylikt anspråk på grund av överlåtelse av äganderätt 
till egendomen”, ”tvist om skada eller annat intrång å fast egendom” eller 
”talan om ersättning för arbete, som utförts å fast egendom” (RB 10: 11).

Vilka särskilda fora som är exklusiva och vilka som är konkurrerande framgår 
av RB 10: 17 1 st., som ger besked om i vilka tvister de särskilda forumregler-

78 För bolag, föreningar, andra samfund och ”kommun eller annan sådan menighet” gäller 
som hemvist den ort där styrelsen har sitt säte, medan staten skall sökas där den myndighet 
som har att bevaka talan i målet har sitt säte. Ang. vilken myndighet som har att bevaka 
talan i ett mål, se 27 § myndighetsförordningen (2007:515), 13 § förordningen (1993: 1138) 
om hanteringen av statliga fordringar, förordningen (1995: 1301) om handläggning av 
skadestånds anspråk mot staten och vidare Fitger, 2008, s. 11: 28 f. Jfr avsnitt 4.1, not 1.
79 Se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 21–24 och Fitger, 2008, s. 10: 3. Regler om särskilda fora 
kan också vara antingen tvingande eller dispositiva. Om en forumregel är tvingande skall den 
iakttas ex officio av domstolen och om den är dispositiv skall den endast iakttas efter invänd-
ning av svaranden. Vilka forumregler som är tvingande framgår av RB 10: 18, som hänvisar 
till RB 10: 17 och 10: 17 a. Se närmare t.ex. ekelöf/Boman, a.st. 
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na i RB eller i annan lagstiftning utesluter att en domstol kan vara behörig 
enligt någon annan forumregel i RB 10 kap.80

Till sådana tvister hör först och främst enligt den första punkten ”tvist, som 
skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol” 
samt tvist som enligt lag eller författning skall upptas omedelbart av skilje-
män. I övrigt innebär bestämmelsen att de allmänna forumreglerna i RB inte 
skall tillämpas på ”tvist, som skall väckas vid viss domstol, om denna enligt 
lag eller författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist” (andra punk-
ten). Punkten hänvisar alltså till sådana bestämmelser som gör en viss allmän 
domstol (t.ex. Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt) ensam behörig.81 De 
allmänna forumreglerna skall inte heller tillämpas på ”tvist, som enligt lag 
må upptagas allenast av vissa särskilda tingsrätter” (tredje punkten). Bestäm-
melsen avser främst mål där vissa tingsrätter som utsetts till sjörättsdomstolar 
är exklusivt behöriga.82 Av den fjärde punkten framgår att arvsforum enligt 
RB 10: 9 och fastighetsforum enligt RB 10: 10 är exklusiva. Detsamma gäller 
enligt den femte punkten äktenskapsmål, för vilka det finns forumbestäm-
melser i äktenskapsbalken.83 enligt den sjätte punkten gäller de allmänna 
forumreglerna inte ”tvist, som angår utmätt egendom eller giltigheten av 
lösöresköpsavhandling och för vilken behörig domstol är särskilt stadgad”.84 
enligt den sjunde punkten, slutligen, gäller de allmänna forumreglerna inte 
för ”tvist, som är av beskaffenhet att kunna utan stämning upptagas vid dom-
stol”. Punkten avser främst domstolsärenden, som anhängiggörs genom t.ex. 
ansökan eller överklagande.85

80 Se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 22 f. 
81 Sådana bestämmelser finns t.ex. i 65 § patentlagen (1967: 837). Se även Fitger, 2008, 
s. 10: 39 f. m. hänv. och Lindell, 2003, s. 167 m. hänv.
82 Se 21 kap. 1 § sjölagen (1994: 1009), Fitger, 2008, s. 10: 40 f. och Lindell, 2003, s. 167. 
enligt Fitger (a. st.) får tredje punkten även anses tillämplig på tryck- och yttrandefrihets-
mål där talan inte förs om ansvar. I sådana fall är endast tingsrätterna i residensstäderna 
samt vissa andra särskilt angivna tingsrätter behöriga, se TF 12: 1, YgL 7: 1 och förordningen 
(1991: 1712) om behörighet för vissa tingsrätter. Fastighetsdomstolarna och miljödomsto-
larna betraktas inte som ”vissa särskilda tingsrätter” utan som ”särskild domstol” enligt den 
första punkten, se vid not 100. 
83 Se 14 kap. 3 § äktenskapsbalken. 
84 Se forumreglerna i 2 kap. 24 § utsökningsbalken (härefter UB), 3 § lagen (1845: 50 
s. 1) om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva och Fitger, 2008, 
s. 39: 41.
85 Se 4 § lagen (1996: 242) om domstolsärenden. Forumbestämmelser finns i de special-
författningar som föreskriver att ett ärende kan anhängiggöras vid allmän domstol på detta 
sätt, se t.ex. 2 § lagen (1927: 85) om dödande av förkommen handling. Se även avsnitt 4.2.1 
med not 4.
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6.3.3 Några forumregler utanför RB
Om det finns en forumregler utanför RB som pekar ut en specialdomstol som 
behörig att avgöra vissa tvister är allmän domstol enligt RB 10: 17 1 st. 1. obe-
hörig att avgöra samma typ av tvister. Några exempel på sådana regler skall 
nämnas här. enligt JB 8: 32 skall fastighetsdomstol86 (med vissa undantag) pröva 
en ”arrendetvist”. Detsamma gällde fram till 1991 enligt JB 12: 71 för ”hyres-
tvist” och enligt 77 § i den äldre bostadsrättslagen (1971: 479) för ”bostadsrätts-
tvist”. Vad som avses med rättsfigurerna arrende, bostadsrätt och hyra framgår 
av den materiella lagstiftningen.87 Tanken är (var) alltså att en tvist mellan 
parterna i detta rättsförhållande som hänför sig till någon aspekt på detta skall 
tas upp i fastighetsdomstol.88 Olika meningar kan dock göra sig gällande såväl 
i frågan om det överhuvudtaget föreligger t.ex. ett arrende- eller hyresförhål-
lande som i frågan om den aktuella tvisten verkligen  hänför sig till detta rätts-
förhållande på ett sådant sätt att den kan karakteriseras som en ”arrendetvist” 
eller en ”hyrestvist”. HD har också i åtskilliga fall haft att närmare bestämma 
tillämpningsområdet för de nämnda forumbestämmelserna.89

I många fall är det just frågan om det föreligger t.ex. ett arrendeförhållande 
eller inte som är tvistig mellan parterna.90 Det är kanske inte särskilt konstigt 

86 Fastighetsdomstolarna är vissa särskilt angivna tingsrätter (i stort sett en tingsrätt per län) 
som avgör mål i en viss sammansättning och enligt vissa förfaranderegler. Fastighetsdomsto-
larna skall uppta mål eller ärende enligt vad som är föreskrivet i lag eller annan författning. Det 
finns ganska många sådana föreskrifter, och fastighetsdomstolarna prövar mål och ärenden av 
ganska varierande slag, se lagen (1969: 246) om domstolar i fastighetsmål (härefter FDL) 
och KK (1971: 549) om fastighetsdomstol samt t.ex. 15 och 16 kap. fastighetsbildningslagen 
(1970: 888), 12 § jordförvärvslagen (1979: 230) och 15 § lagen (1972: 1150) om förvaltning 
av samfälligheter. I SOU 2009: 10 (se bl.a. s. 398–404) föreslås att fastighetsdomstolarna skall 
slås samman med miljödomstolarna och att vissa av de mål som nu avgörs av fastighetsdom-
stol (bl.a. de i huvudtexten nämnda arrendetvisterna) skall flyttas till allmän domstol. 
87 Arrende innebär, enligt JB 8: 1 1 st., upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag. Av JB 
8: 3 framgår att ett sådant avtal skall upprättas skriftligen. Hyra innebär, enligt JB 12: 1 1 st., 
upplåtelse av hus eller delar av hus till nyttjande mot ersättning. För det fall både jord och hus 
upplåtits till nyttjande mot ersättning, regleras gränsdragningen mellan arrende och hyra i JB 
12: 1 2 st. Bostadsrätt innebär, enligt 1 kap. 3–4§§ bostadsrättslagen (1991: 614) upplåtelse av 
en bostadsrättsförening till en medlem i föreningen av hus eller delar av hus till nyttjande mot 
ersättning utan tidsbegränsning (jfr 1–2 §§ i den äldre bostadsrättslagen).
88 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 10: 25 f.
89 Härom även SOU 1987: 13 s. 116 f. Se även (angående motsvarande bestämmelser i äldre 
rätt) NJA 1969 s. 539 och NJA 1970 s. 431.
90 Se även NJA 1973 s. 139 där en tvist angående ett avtal som inte uppfyllde skriftlighets-
kravet i JB 8: 3 ansågs utgöra en arrendetvist och NJA 1986 s. 247, där en talan om skadestånd 
som bl.a. grundades på underlåtenhet att uppfylla en överenskommelse att hänvisa personal 
till ett visst hotell inte ansågs utgöra en hyrestvist.
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att en talan om fastställelse av att nyttjanderätt i form av arrende föreligger har 
ansetts utgöra en arrendetvist (NJA 1983 s. 331), men detsamma har ansetts 
gälla en talan om fastställelse av att arrendeavtal inte föreligger (NJA 1983 
s. 724), liksom en talan om fastställelse av att ett arrendeavtal är ogiltigt (NJA 
1976 s. 711). Som hyrestvist har betraktats en skadeståndstalan som grundas 
på påstående att käranden haft rätt att frånträda ett hyresavtal i förtid (NJA 
1977 s. 192). en återvinningstalan i konkurs som avsett återgång av hyres-
avtal har ansetts utgöra en hyrestvist (NJA 1979 s. 713). en talan om infrian-
de av borgensförbindelse för hyresgästs åtaganden har ansetts konstituera en 
hyrestvist (NJA 1977 s. 188), men den motsatta bedömningen har gjorts i 
fråga om ett regresskrav mot gäldenären från en borgensman som infriat vissa 
förpliktelser enligt ett arrendekontrakt (NJA 1990 s. 631).

Fastighetsdomstol skulle tidigare också pröva en talan om förbud eller 
skadestånd enligt miljöskyddslagen (1969: 387)91 eller miljöskadelagen 
(1986: 225).92 efter ikraftträdandet av MB ankommer det i stället på miljö-
domstol93 att pröva en förbuds- eller skadeståndstalan som grundas på motsva-
rande bestämmelser i MB.94 enligt dessa bestämmelser kan förbud meddelas 
respektive skadestånd utgå under en rad särskilt angivna förutsättningar.

Av MB 32: 12 framgår att enskild, mot den som bedriver eller har bedrivit 
miljöfarlig verksamhet utan tillstånd, kan väcka talan om förbud mot fort-
satt verksamhet eller om att skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått skall 
vidtas. Med miljöfarlig verksamhet avses: ”1. utsläpp av avloppsvatten, fasta 
ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenom-
råden eller grundvatten, 2. användning av mark, byggnader eller anläggning-
ar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön 
genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader 
eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen 
genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning 
eller annat liknande” (MB 9: 1). Avloppsvatten definieras som ”1. spillvatten 
eller annan flytande orenlighet, 2. vatten som använts för kylning, 3. vatten 

91 Härefter ML. Se 34 § ML. 
92 Härefter MskL. Se 12 § 2 st. MskL. Skadeståndsreglerna fanns ursprungligen i ML, men 
överfördes sedermera till en egen lag, dvs. MskL. Forumregeln i MskL gällde dock endast om 
anspråket avsåg skada på ”fastighet eller på byggnad eller annan anläggning på annans mark”. 
Talan om ersättning för andra skador skulle väckas vid allmän underrätt.
93 Även miljödomstolarna är vissa angivna tingsrätter som avgör mål enligt MB och vissa 
andra författningar i särskild sammansättning (se närmare 20 kap. MB samt förordningen 
(1998: 1323) om miljödomstolarnas domkretsar).
94 Se MB 20: 2 1 st. 6. Nedan hänvisas till MB:s bestämmelser. De äldre bestämmelserna 
återfinns i 1, 3 och 36 §§ ML samt 1–7 §§ MskL. 
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som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, eller 4. vatten som avleds för avvattning av 
en begravningsplats” (MB 9: 2) och olägenhet för människors hälsa definieras 
som ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig” (MB 9: 3).

Skadestånd enligt MB skall betalas för personskada, sakskada och (under vissa 
förutsättningar) ren förmögenhetsskada som ”verksamhet på en fastighet har 
orsakat i sin omgivning” (MB 32: 1 1 st.). Skadeståndsskyldig är ”den som 
bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fast-
ighetsägare eller tomträttshavare”, ”andra som bedriver eller låter bedriva den 
skadegörande verksamheten och som brukar fastigheten i sin näringsverksam-
het eller i offentlig verksamhet” och ”den som utan att vara fastighetsägare, 
tomträttshavare eller annan brukare av fastigheten, i egen näringsverksam-
het utför eller låter utföra arbete på fastigheten” (MB 32: 6 1 st. och 32: 7). 
Dessa personer står dels culpaansvar, dels strikt ansvar ”i den utsträckning 
den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till 
förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga 
förhållanden” (MB 32: 1 2 st.).95 Andra som brukar fastigheten och bedriver 
eller låter bedriva den skadegörande verksamheten svarar endast för culpa 
(MB 32: 6 2 st.). Skadeståndsansvaret enligt MB täcker dock inte alla situa-
tioner då verksamhet på en fastighet har orsakat skada i sin omgivning, utan 
endast (med vissa undantag och i vissa fall med andra förutsättningar för 
gränsdragningen mellan culpaansvar och strikt ansvar än den som framgår av 
MB 32: 1) skador genom förorening av vattenområden, förorening av grund-
vatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, markförorening, buller, 
skakning eller annan liknande störning (MB 32: 3), skador genom sprängsten 
eller andra lössprängda föremål, om skadan orsakas av ett sprängningsarbete 
eller av en annan verksamhet som medför särskild fara för explosion (MB 
32: 4), skador som orsakas av grävning eller liknande arbete, (MB 32: 5) och 
skador som orsakas inom ramen för sådant byggnadsarbete som avses i JB 
3: 6 och som uppkommer på annan del av den anläggning där arbetena utförs 
(MB 32: 5 a).

De snåriga bestämmelserna i MB (och i balkens föregångare) är dock inte 
den enda tänkbara grunden för ett förbud mot eller skadestånd på grund av 
verksamhet på fastigheter. enligt JB 3: 1 skall var och en vid nyttjande av sin 
eller annans fasta egendom ”taga skälig hänsyn till omgivningen”. Åsido-

95 Det strikta ansvaret modifieras dock av att några av de följande bestämmelserna innehål-
ler subjektiva rekvisit, och föreskriver strikt ansvar under andra förutsättningar, se närmare 
MB 32: 5 och 5 a.
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sättande (eller befarat åsidosättande) av detta hänsynskrav kan leda till såväl 
skadeståndsansvar som till att domstol, på talan av t.ex. en granne, meddelar 
förelägganden att vidta vissa åtgärder eller förbud mot viss verksamhet.96 
Skade stånd i samma eller liknande situationer kan också tänkas utgå på grund 
av den allmänna culparegeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972: 207).97 Det 
är också tänkbart att det finns ett visst utrymme för att, med stöd av ”allmänna 
grundsatser” eller liknande, ålägga fastighetsägare och andra som nyttjar en 
fastighet strikt ansvar i vissa fall som faller utanför MB, t.ex. vid vissa typer 
av farlig verksamhet.98

MB:s regler å ena sidan och reglerna i JB, SkL och allmänna skadestånds-
rättsliga grundsatser å andra sidan, har alltså ett delvis överlappande tillämp-
ningsområde. Klart är dock att det kan uppkomma situationer där skade-
stånd eller förbud kan meddelas enligt de sistnämnda reglerna, men inte 
enligt de förstnämnda. Det är inte heller uteslutet att de sistnämnda regler na 
kan tillämpas även om de förstnämnda i och för sig är tillämpliga.99 Att 
bestämma vilka regler som rätteligen är tillämpliga i en given situation tycks 
hur som helst kunna vara en ganska besvärlig uppgift. Forumreglerna är 
dock kopplade till frågan om till vilket regelkomplex en tvist hänför sig. 
Allmän domstol prövar frågor om förbud eller skadestånd enligt JB, SkL 
och allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser, medan miljödomstol (fastig-
hetsdomstol) prövar (prövade) frågor om förbud eller skadestånd enligt MB 
(ML eller MskL).

Både miljödomstol och fastighetsdomstol anses utgöra ”särskild domstol” 
enligt RB 10: 17 1 st. 1.100 Dessa domstolar är alltså exklusiva fora, och käran-
den har aldrig rätt att välja mellan att stämma i allmän underrätt och i fast-

96 Se t.ex. NJA 1994 s. 162 och NJA 2004 s. 743, det sistnämnda avgörandet behandlat 
något mer utförligt i avsnitt 6.3.4.2. 
97 Härefter SkL. Angående förhållandet mellan JB 3: 1 och SkL, jfr hovrätten och föredra-
ganden i NJA 1994 s. 162. 
98 Se t.ex. Bengtsson, 1999a, s. 36–39 m. hänv.
99 I den sistnämnda frågan tycks doktrinen dock sväva något på målet. Se t.ex. Bengtsson, 
1999a, s. 21–24, Lindblom, 2001, bl.a. s. 43 m. hänv. och s. 48 m. hänv. och Westerlind, 
1971, s. 194–198 m. hänv. Se även SOU 1947: 38 s. 119 och SOU 1994: 151, del C, s. 184 f. 
Vissa uttalanden av HD i avgöranden som rört forumfrågor kan möjligen tas till intäkt för att 
MB:s regler inte inskränker möjligheterna att få ersättning på andra grunder i allmän domstol 
(se NJA 1978 s. 113 och NJA 2004 s. 743 samt nedan, not 116).
100 Se beträffande fastighetsdomstol NJA 1978 s. 113 och pleniavgörandet NJA 1979 s. 107. 
Se även JustR Ulvesons särskilda yttrande i NJA 1973 s. 107, NJA 1973 s. 703, särskilt JustR 
Walbergs skiljaktiga mening och NJA 1978 s. 104, särskilt JustR Conradis särskilda yttrande 
till sin skiljaktiga motivering och JustR Welamsons skiljaktiga mening, den sistnämnda med 
utförliga hänvisningar. Ang. miljödomstol, se prop. 1997/98: 45 del 2 s. 225 f. 
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ighets- eller miljödomstol. en talan som avser en arrendetvist eller grundas 
på regler i MB skall föras i fastighets- respektive miljödomstol. en talan som 
avser någon annan sorts tvist eller grundas på regler utanför MB skall föras 
i allmän domstol.101

6.3.4 Forumprövningen och kärandens rättspåstående

6.3.4.1 Något om rättspåståendet och de mindre viktiga forumreglerna
Det här avsnittet skall behandla forumprövningen, dvs. domstolens prövning 
av sin egen behörighet. Främst kommer frågan att behandlas i anslutning 
till kompetensfördelningen mellan allmän domstol å ena sidan och fastig-
hets- eller miljödomstol å den andra. Först skall bara något sägas om forum-
prövningen i några andra situationer. Alla forumregler anses nämligen inte 
vara lika viktiga ur allmän synpunkt. De flesta regler i 10 kap. RB fördelar 
kompetens mellan olika allmänna underrätter. Många av dessa bestämmel-
ser beror inte på att vissa underrätter skulle vara mer skickade än andra att 
avgöra vissa tvister, utan på att man har velat åstadkomma en fördelning av 
målen över landet och på hänsyn till parterna, som inte skall behöva vidkän-
nas alltför stort besvär och alltför stora kostnader för att inställa sig vid dom-
stolen.102 Vissa regler som fördelar saklig kompetens mellan olika domstolar 
är dock, som sades inledningsvis, föranledda av önskemålet att vissa slags 
tvister skall exklusivt avgöras av vissa domstolar som anses bättre skickade än 
andra att handlägga dem.

Att forumreglerna därmed från allmän synpunkt betraktas som olika vikti-
ga, avspeglar sig i den ”makt” som parter respektive domstolar har givits över 
deras tillämpning.103 Vissa regler, som bestämmelserna om allmänt forum i 

101 Jfr avsnitt 6.5.3 vid not 196 angående fakultativa forumregler, som numera tycks vara 
avskaffade på det här området, men kanske är på väg tillbaka.
102 Forumreglerna brukar delas in i regler om lokal behörighet och regler om saklig behörig-
het (se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 20 och Lindell, 2003, s. 165). Med lokal behörighet avses 
att en tingsrätt endast får ta upp mål som hänför sig till tingsrättens domkrets, dvs. ett visst 
geografiskt område (se förordningen (1982: 996) om rikets indelning i domsagor och ekelöf/
edelstam, 2002, s. 96). Med saklig behörighet avses att kompetensen är avhängig av att tvis-
ten hänför sig till den viss del av den materiella rätten (se t.ex. ekelöf/edelstam, 2002, s. 33 
och s. 96). Vissa av de regler i RB som fördelar kompetens mellan olika allmänna underrätter 
refererar emellertid, som framgår av avsnitt 6.3.2, också till den materiella rätten, varför de 
kanske skall betecknas som avseende både den lokala och den sakliga behörigheten. Hur det 
är med denna terminologiska fråga kan dock möjligen betecknas som oväsentligt. Jfr ekelöf/
edelstam, 2002, s. 96 och Lindell, 2003, s. 165 där det uttalas att den sakliga behörigheten 
”framför allt” respektive ”oftast” hänför sig till skillnaden mellan allmänna domstolar och 
specialdomstolar.
103 Se härtill även SOU 1982: 26 s. 179–181.
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RB 10: 1–2, regeln om forum delicti i RB 10: 8, regeln om konsumentforum 
i RB 10: 8 a och den dispositiva regeln om fastighetsforum i RB 10: 11, får 
beaktas endast efter invändning av part, och de får beaktas av högre rätt 
endast om part i rätt tid gör foruminvändning och därefter fullföljer frågan 
till högre instans.104 Andra regler skall beaktas ex officio av samtliga domstols-
instanser. Dit hör bestämmelsen i RB 10: 17 1 st. 1. om att allmän domstol 
inte är behörig att pröva en tvist som skall upptas av annan myndighet än 
domstol eller av särskild domstol.105 I en mellanställning befinner sig vissa 
tvingande forumregler som ändå inte har ansetts vara så viktiga att de skall 
beaktas ex officio av högre rätt, t.ex. bestämmelsen om fastighetsforum i RB 
10: 10 och bestämmelserna om sjörättsdomstol i 21 kap. 1 § sjölagen.106

De forumregler som skall behandlas i avsnittet hör till den ”viktigaste” 
kategorin. Redan här kan förutskickas att det finns ett ganska starkt stöd i 
rättspraxis för att domstolarna vid tillämpningen av dessa forumregler skall 
anknyta till kärandens rättspåstående och inte som en forumfråga pröva vad 
tvisten eller talan egentligen gäller. Det är svårt att hitta några skäl till att 
detsamma inte skulle gälla även de mindre viktiga forumreglerna. Senare 
i framställningen kommer jag att diskutera i vilken mån den begränsade 
forumprövningen får återverkningar på de andra instrumenten och skisse ra 
ett ganska ömtåligt ”system” där de olika instrumenten är intimt samman-
bundna med varandra och beroende av varandra när domstolarna skall hante-
ra den intressekonflikt som skisserades inledningsvis. Här bör därför nämnas 
att det kanske inte finns någon anledning alls att ens fundera på ett liknande 
”system” när det gäller de mindre viktiga forumreglerna, eftersom det kanske 
inte finns något behov av att upprätthålla dem på ett så brutalt sätt.

För att något gå händelserna i förväg skulle man alltså kunna tänka sig att 
forum delicti tog upp ett skadeståndsanspråk till prövning endast på grund 
av ett påstående från kärandens sida om att anspråket grundade sig på en 
skadegörande handling, utan att det för den skull skulle finnas något hin-
der för domstolen att grunda avgörandet på t.ex. en utfästelse om att ersätta 

104 Se RB 10: 18, 10: 19, 34: 2, 34: 3, 49: 3 och 49: 4. 
105 Se RB 10: 17 1 st. 1., 10: 18 och 10: 19. Om inte annat är särskilt föreskrivet gäller RB 
i tillämp liga delar också i fastighetsdomstol och miljödomstol, se 2 § lagen (1969: 246) om 
domstolar i fastighetsmål och MB 20: 2 2 st. Frågan om fastighetsdomstols behörighet har 
därför ansetts skola prövas ex officio av högre rätt, se NJA 1992 s. 424. Se även RH 85: 80. 
För miljödomstolarnas del finns dock, efter mönster av vad som gällde enligt vattenlagen 
(1983: 291) en bestämmelse som förbjuder officialprövning av forumfrågan i högre rätt förut-
satt att målet ”rör en fråga som behandlas” i MB och det inte handlar om vissa särskilt kvalifi-
cerade kompetensöverskridanden, se närmare MB 21: 6 och prop. 1997/98: 45 del 2 s. 235.
106 Se RB 10: 17 1 st. 3. och 4., 10: 18 och 10: 19. 
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skadan,107 eller att kärandens hemvistforum tog upp en talan som påstods vara 
grundad på ett konsumentköp, varefter domstolen, om den slutligen skulle 
finna att svaranden inte kunde betraktas som näringsidkare i konsument-
köplagens mening, skulle kunna grunda avgörandet på köplagen. Och ingen 
skulle väl vilja påstå att rättskraften hos ett sådant avgörande är begränsat till 
de frågor som faller inom domstolarnas respektive ”lokalsakliga” behörighet, 
dvs. t.ex. utomobligatoriskt skadestånd respektive konsumentköp? Det kan 
visserligen gå ut över svaranden, om käranden tillåts ”disponera” över forum-
frågan i sin helhet på det antydda sättet, men med hänsyn till de problem som 
är förenade med det ”instrumentsystem” som kommer att skisse ras nedan, 
kanske det är att föredra att låta svaranden kompenseras genom att hon i 
förekommande fall tillerkänns ersättning för rättegångskostnader även om 
käranden vinner målet.108

Dessa frågor kan härefter lämnas därhän, och framställningen koncentreras 
till de viktigaste forumreglerna, dvs. reglerna om kompetensfördelningen 
mellan allmän domstol och specialdomstol. Det är ju dessa som har störst 
relevans för de frågor som skall behandlas i nästa kapitel.

6.3.4.2 Forumprövningen och de viktiga forumreglerna
Hur forumprövningen skall gestalta sig i förhållande till de viktiga forum-
reglerna behöver inte bli föremål för särskilt mycket diskussion, eftersom det 
finns ett starkt stöd i rättspraxis för att denna prövning skall anknyta till käran-
dens påstående i fråga om den rättsliga kvalificeringen av sitt anspråk eller av 
rättsförhållandet mellan parterna. Vad som ibland kallas påstående doktrinen 
tycks med andra ord ha slagit igenom åtminstone vad avser kompetensfördel-
ningen mellan allmän domstol och fastighets- eller miljödomstol.109

I NJA 1973 s. 1 (I och II) hade talan om ersättning enligt miljöskydds lagen 
för olägenheter till följd av vissa arbeten väckts vid fastighetsdomstol. Svaran-
dena invände att fastighetsdomstolen inte var behörig, eftersom det inte var 
fråga om miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagens mening. HD uttalade att 

107 Jfr ekelöf/Boman, 1996, s. 43 f.
108 Se RB 18: 6.
109 Se även ekelöf/Boman, 1996, s. 43 f., Lindblom, 1974, s. 238 f. (not 5 och 7) m. hänv. 
och s. 248 f., dens., 1993, s. 224 f. och s. 230 och dens., 2001, s. 42 m. hänv. och s. 51 f. Se 
även (ang. frågan om ”arbetstvist” förelegat) NJA 1984 s. 705, (ang. internationell jurisdik-
tion) NJA 2005 s. 586, (ang. skadeståndsanspråk till följd av tryckfrihetsbrott) NJA 1997 
s. 81 (härom Lindblom, 2001, s. 184 (not 92 och 95)) och (ang. skiljenämnds behörighet) 
NJA 2008 s. 406 (härom Schöldström, 2008/09, passim). Se även RH 2006: 69 och RH 
2007: 23. Jfr (ang. talerätt) NJA 1973 s. 1 (I och III), NJA 1994 s. 751, Lindblom, 2001, 
s. 164–184 m. hänv. och Nordh, 1999, s. 416–424 m. hänv. 
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fastighetsdomstolen var behörig eftersom kärandena påstått att de skador de 
lidit orsakats av miljöfarlig verksamhet. I NJA 1978 s. 113 hade talan om ska-
destånd i stället väckts vid allmän domstol under åberopande av 3 kap. JB.110 
Hovrätten uttalade att det var fråga om miljöfarlig verksamhet och att fastig-
hetsdomstol därför var rätt forum, och undanröjde mot båda parternas vilja 
tingsrättens dom. Sedan båda parter överklagat detta beslut uttalade HD 
att frågan om käranden hade rätt till skadestånd på de av honom närmare 
angivna grunderna var en fråga som det tillkom allmän domstol att pröva. I 
NJA 1973 s. 527 ville käranden ha ersättning för att svaranden förvarat viss 
egendom i kärandens lokaler. enligt käranden var avtalet mellan parterna att 
betrakta som ett depositionsavtal, medan svaranden ansåg att det var fråga 
om ett hyresavtal och att tvisten därför enligt de då gällande forumreglerna 
skulle avgöras av fastighetsdomstol. HD uttalade att käranden hade påstått att 
ersättningen grundade sig på ett avtal om förvaring, och att det var kärandens 
anspråk på denna grund som målet gällde. Därmed ansågs allmän domstol 
behörig. I NJA 1976 s. 422 ville käranden ha ersättning enligt ett avtal, som 
angavs avse överlåtelse av försäljningsrätt och agenturer. Svaranden invände 
att den reella innebörden i avtalet endast var att svaranden till en mycket hög 
kostnad fick hyra ett kontor av svaranden. HD uttalade att käranden påstått 
att ersättningsyrkandet grundades på ett avtal som i huvudsak gällde över-
låtelse av försäljningsrätt och agenturer, samt att hyrestvist ej förelåg, och att 
det var kärandens anspråk på denna grund som målet gällde. Allmän dom-
stol (och inte fastighetsdomstol) ansågs därför behörig. I NJA 1978 s. 104 
hade käranden ursprungligen till stöd för ett skadeståndsanspråk åberopat 
”allmänna skadeståndsregler i grannelagsförhållanden” alternativt skade-
ståndslagen. Sedan käranden ändrat sig, och i stället valt att (såvitt framgår av 
referatet utan att lägga till några nya konkreta omständigheter) åberopa miljö-
skyddslagen, betraktades det av samtliga instanser som helt okontroversiellt 
att målet därmed blivit sådant att det skulle avgöras av fastighetsdomstol.111 I 
NJA 2004 s. 743 hade kärandena väckt talan vid allmän domstol om förbud 
för svaranden att utöva viss verksamhet (motorcykelkörning samt brukande av 
handeldvapen och pyrotekniska varor) på sin fastighet. Kärandena åberopade 
i stämningsansökan JB 3: 1 och anförde att miljöfarlig verksamhet inte kunde 
anses vara för handen. Både tingsrätten och hovrätten avvisade käromålet, 

110 Åberopandet skedde dock först i hovrätten och omtolkades också av HD till att gälla de 
regler som följde av praxis före ikraftträdandet av JB. Se även not 138. 
111 HD:s majoritet begränsade sig dock till att uttala att målet ”numera [är] att anse som 
fastighetsmål” och därför skulle prövas av fastighetsdomstol. Den kontroversiella frågan i 
målet var huruvida det nya åberopandet (rättspåståendet) skulle medföra att käromålet, som 
var anhängigt vid tingsrätten som allmän underrätt, skulle avvisas eller om det skulle över-
lämnas till samma tingsrätt som fastighetsdomstol. HD:s majoritet valde den sistnämnda 
lösningen (se även NJA 1986 s. 28 och RH 85: 80).
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sedan domstolarna med utförlig motivering hade kommit fram till att MB:s 
regler om förbud mot miljöfarlig verksamhet var tillämpliga på tvisten.112 HD 
gav dock bestämt besked om att ovan redovisad praxis – som tycks ha gått 
underinstanserna spårlöst förbi – fortfarande skulle leda till efterföljd. Frågan 
om tingsrätten var behörig skulle enligt HD avgöras med utgångspunkt i hur 
kärandena själva kvalificerar grunden de åberopat till stöd för sin talan. Det 
förhållandet att kärandena åberopade omständigheter som skulle kunna ligga 
till grund för en förbudstalan enligt MB utgjorde vidare, enligt HD, inte 
något hinder för allmän domstol att pröva om ett förbud var motiverat enligt 
de bestämmelser (dvs. JB) som allmän domstol hade att tillämpa.

Det finns dock ett par avgöranden som tycks ge uttryck för ett annat angrepps-
sätt. I NJA 1983 s. 173, där en skadeståndstalan grundats på allmänna ska-
deståndsrättsliga principer och ett fristående avtal om förbättringsåtgärder, 
ansåg HD, till skillnad från underinstanserna och föredraganden, att tvisten, 
med hänsyn till det sätt på vilket käranden framställt sin talan, hade ”sådan 
anknytning till hyresförhållandet” mellan parterna att den fick anses utgöra 
hyrestvist, och därför skulle upptas av fastighetsdomstol. Avgörandet skulle 
kunna uppfattas som ett avsteg från den princip som kan utläsas från de 
ovan refererade fallen, men häremot talar dels att det tidigare angreppssättet 
bekräftades i NJA 2004 s. 743, dels att HD i NJA 1990 s. 631 hänvisade till 
bl.a. JustR Ulvesons särskilda yttrande i NJA 1973 s. 1, NJA 1973 s. 527 och 
NJA 1976 s. 422 tillsammans med NJA 1983 s. 173 utan att antyda att det 
skulle vara någon skillnad mellan angreppssättet i dessa olika avgöranden. 
Avgörandet kanske därför bör läsas med viss försiktighet. I NJA 1993 s. 764 
förefaller det som om HD som en fråga om rättegångshinder prövade om ett 
försäkringsbolag verkligen kunde grunda något regressanspråk på åberopade 
bestämmelser i försäkringsavtalslagen och va-lagen. Det är dock inte riktigt 
klart vilket rättegångshinder HD egentligen hade i tankarna (motparten, en 
kommun, hade gjort foruminvändning, men HD använde begreppet ”tale-
rätt” vid en redogörelse för kommunens inställning).113 Rubriken till referatet 
antyder överhuvudtaget inte att det skulle gälla någon fråga om processhinder 
och i registret till NJA återfinns rättsfallet inte under någon rubrik som har 
med processhinder att göra.

Det finns alltså ett ganska starkt stöd i rättspraxis för att forumprövningen, 
åtminstone på det nu behandlade området, skall anknytas till kärandens 
rättspåstående. Möjligen är det dock på det viset att detta angreppssätt inte 

112 Tingsrätten hänvisade till iura novit curia, varav skulle följa att det var domstolen som 
skulle pröva vilka rättsregler som var tillämpliga på tvisten. Hovrätten prövade den frågan 
utan att ange några skäl till att den skulle prövas som en fråga om rättegångshinder.
113 Jfr Fitger, 2008, s. 13: 10 h f. och s. 13: 10 l.
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är helt oreserverat. På några närliggande områden har HD nämligen labo-
rerat med ett ”uppenbarhetsrekvisit” som innebär att kärandens rättspåstå-
ende inte tas för gott om det är uppenbart att det är ogrundat.114 Detta 
uppenbarhetsrekvisit har blivit utsatt för kritik, och det har bl.a. pekats på 
att det är ganska improduktivt att svaret på en och samma materiella rätts-
fråga skall få olika konsekvenser (avvisning respektive ogillande) beroende 
på om frågan är enkel (uppenbar) eller svår.115 Det får nog ändå anses ligga i 
farans riktning att HD kommer att tillämpa ett sådant uppenbarhetsrekvisit 
även beträffande den här behandlade frågan.116 eventuella olägenheter härav 
beror inte minst på vad HD menar med ”uppenbart”. Om härmed avses 
”uppenbart för var och en och det finns inte en chans att någon någonsin 
skulle kunna göra en annan bedömning” får väl ”uppenbarhetsrekvisitet” 
mest betraktas som en gardering för att slippa medverka till rena ”tokpro-
cesser”. Det väsentliga i förevarande sammanhang är att rättspraxis tydligt 
visar att domstolarna i princip skall ta kärandens rättspåstående för gott vid 
forumprövningen.

114 Se (beträffande talerätt) NJA 1984 s. 215 och (beträffande domstols behörighet enligt 
Brysselkonventionen) NJA 2005 s. 586. Se även Fitger, 2008, s. 34: 13, Lehrberg, 2003/04, 
s. 638 f. m. hänv., JustR Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2008 s. 406, L. Pålsson, 1999, 
s. 316–319 m. hänv. och s. 329, Schöldström, 2008/2009, s. 140 och s. 142 och Welamson, 
1964, s. 278 f.
115 Se närmare Lindblom, 2001, s. 197–203 m. hänv. Se även dens., 2001, s. 222–249 
m. hänv. och Lehrberg, 2003/04, s. 638 f.
116 Det låter sig knappast sägas att kärandens anspråk på angiven rättslig grund i något av de 
nyss refererade fallen varit uppenbarligen obefogat, och i några fall har HD också uttalat sig 
på ett sätt som skulle kunna tyda på att en bedömning har gjorts även av den frågan. enligt 
JustR Ulvesons särskilda yttrande i NJA 1973 s. 1 skulle man dock inte göra någon prövning 
av huruvida kärandens rättsliga kvalificering var korrekt, inte ens i uppenbara fall (Ulveson 
hänvisade till Lindbloms nyligen framlagda avhandling (senare publicerad i något ändrat 
skick som Lindblom, 1974). Härom Lindblom, 2001, s. 174 (not 63)). Hur resten av HD:s 
ledamöter såg på den frågan framgår dock inte av avgörandet, och det var i målen ingalunda 
uteslutet att det i själva verket rörde sig om miljöfarlig verksamhet (tre av de fyra underinstan-
serna hade prövat den frågan som en fråga om rättegångshinder och besvarat den jakande). I 
NJA 1978 s. 113 uttalade HD, sedan man förklarat hur forumfrågan skulle avgöras, att det 
”nämligen” förhöll sig på det sättet att den omständigheten att ett åberopat händelseförlopp 
kunde hänföras till miljöfarlig verksamhet inte utgjorde hinder för den skadelidande att vid 
allmän domstol få ersättning enligt de grunder denna domstol hade att tillämpa. I NJA 2004 
s. 743 uttalade HD att det förhållandet att kärandena åberopade omständigheter som skulle 
kunna ligga till grund för en förbudstalan enligt MB inte utgjorde något hinder för allmän 
domstol att pröva om ett förbud var motiverat enligt de bestämmelser (dvs. JB) som allmän 
domstol hade att tillämpa (se även vid och i not 99).
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6.3.5 Svarandens rättspåstående
Av vad som sagts hittills i framställningen framgår att svaranden i regel inte 
kan förhindra att målet upptas vid en viss domstol genom att invända att 
käranden har rättsligt rubricerat sitt anspråk på ett felaktigt sätt. Det är 
kärandens egen rättsliga kvalificering av sitt anspråk som definierar tvisten. 
gäller då samma princip för det fall svaranden inte invänder mot denna 
kvalificering i och för sig, utan i stället åberopar ett motfaktum som väcker 
en fråga som faller under en annan domstols sakliga behörighet? ett enkelt 
exempel är att käranden väcker talan i allmän domstol och yrkar skadestånd 
på den grunden att svaranden obehörigen nyttjat käranden tillhörig mark 
och tillgodogjort sig avkastning från denna. Svaranden invänder att nyttjan-
det inte alls har varit obehörigt, eftersom det har stöd i ett mellan parterna 
träffat arrendeavtal. Käranden förnekar att något arrendeavtal gäller mellan 
parterna.

I ett sådant fall består ju hela den egentliga tvistefrågan mellan parterna i 
frågan om något arrendeavtal gäller eller inte. Man kan då fråga sig varför 
allmän domstol skall pröva målet bara för ett arrendeförhållande (självklart) 
inte är något moment i kärandens grund. Å andra sidan är det svårt att se 
någon artskillnad mellan denna situation och den tidigare behandlade situa-
tionen att svaranden invänder mot den rättsliga kvalifikationen av kärandens 
grund. Om kärandens anspråk rubriceras om till t.ex. hyra eller skadestånd 
enligt JB, öppnas ju andra invändningsmöjligheter för svaranden än om det 
betecknas som depositionsavtal eller skadestånd enligt MB. Att forumpröv-
ningen skulle utfalla olika beroende på i vilken form svaranden framställt 
sina invändningar – som rättsinvändningar mot kärandens grund eller som 
självständiga motfakta – tycks alltså leda till osäkerhet och inkonsekvens. 
Om man vill upprätthålla ett konsekvent betraktelsesätt bör man alltså från-
känna svaranden allt inflytande över forumfrågan.117 ett ytterligare tungt 
vägande argument för denna ståndpunkt är att svaranden har stora möjlig-
heter att åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan,118 varför forum-
frågan skulle kunna hållas svävande under åtminstone hela förberedelsen i 
tingsrätten om även de av svaranden åberopade omständigheterna skulle till-
mätas relevans.

117 Jfr RH 85: 80 och göta hovrätt, 2009-01-22, mål nr T 610-08. Jfr däremot (angående 
Arbetsdomstolens behörighet enligt äldre rätt) Sigeman, 1967, s. 443–447, där det också 
påpekas att förhållandet är egenartat (Sigeman betecknar träffande kärandens anspråk som 
”ambivalent i forumhänseende”) och fungerar på grund av vissa för kollektivavtalstvisterna 
specifika förhållanden. 
118 Se not 124. 
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I NJA 1987 s. 31 yrkade en fastighetsägare utfående av vissa pantbrev som 
var gällande i hans fastigheter. Svaranden invände att pantbreven var pant-
förskrivna till honom. Som HD också uttalade i rättsfallet anses tvister om 
panträtt till fast egendom höra under fastighetsforum enligt RB 10: 10.119 
Underinstanserna ansåg att målet hörde till fastighetsforum, hovrätten med 
hänvisning till att ”tvisten i målet gäller […] om giltig pantsättning kommit 
till stånd eller inte”. HD var av motsatt mening i forumfrågan, och uttalade 
att kärandens talan enbart avsåg frågan om utfående av de ifrågavarande pant-
breven. Oaktat svaranden som grund för sitt bestridande hade åberopat att 
pantbreven var pantförskrivna till honom, uttalade HD vidare, kunde tvisten 
i målet inte anses gälla frågan om giltig pantförskrivning förelåg eller eljest 
frågan om panträtt i fastigheterna. I NJA 1989 s. 697 yrkade dödsboet efter 
en avliden bostadsrättsinnehavare att bostadsrättsföreningen skulle förpliktas 
utlämna viss egendom som bostadsrättsinnehavaren hade tillfört lägenheten. 
enligt föreningen var det fråga om en bostadsrättstvist som skulle avgöras i 
fastighetsdomstol.120 HD uttalade att grunden för dödsboets talan inte var 
att rättigheter gjordes gällande i förhållande till föreningen som upplåtare av 
bostadsrätten, utan fastmer att dödsboet påstod sig vara ägare till viss särskild 
utrustning som enligt dödsboet kunde särskiljas från lägenheten. Till stöd för 
denna ståndpunkt hade boet åberopat JB 2: 4. enligt HD kunde det, med 
hänsyn till grunden för boets talan, inte anses vara fråga om en tvist med 
anledning av upplåtelse av bostadsrätt och målet var därför inte av sådant slag 
att det skulle handläggas av fastighetsdomstol.

6.3.6 Forumprövningen och rättspåståendets relevans i allmänhet
Det som sagts hittills i avsnittet innebär att kärandens rättspåstående i prin-
cip skall vara styrande för domstolarnas forumprövning. Samtidigt är den 
rådande uppfattningen, som sagts tidigare, att detta rättspåstående inte är 
direkt bindande för domstolarna vid målets avgörande i sak.121 Besvärliga, 
eller rent av paradoxala, situationer kan uppstå när dessa båda angreppssätt 
möts vid tillämpningen av vissa processuella regler. För det första kan man 
fråga sig vad som händer om käranden helt enkelt underlåter att överhuvud-
taget framföra något rättspåstående. enligt rådande uppfattning skall ju 
domstolen inte kunna framtvinga något sådant.122 en enkel lösning som har 

119 Se t.ex. NJA II 1943 s. 105 och Fitger, 2008, s. 10: 26. 
120 Det framgår inte av referatet om föreningen överhuvudtaget hade lämnat svaromål i 
saken eller om den endast hade gjort foruminvändning. Föreningen tycks dock ha varit av den 
uppfattningen att den aktuella egendomen tillhörde föreningen. 
121 Se avsnitt 6.2.
122 Se t.ex. Lindblom, 2001, s. 45 och Westberg, 2000, s. 227. Jfr avsnitt 6.2. I vissa fall är 
det möjligt att tolka in ett rättspåstående i kärandens åberopande av konkreta omständigheter 
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förordats i doktrinen är att helt enkelt betrakta den omständigheten att talan 
har väckts vid ett visst forum som ett implicit påstående om att talan faller 
inom domstolens sakliga kompetensområde.123 Om denna tanke drivs till 
sin spets, tycks den dock kunna medföra att det blir onödigt att överhuvud-
taget genomföra någon forumprövning. Hela behörighetsfrågan skulle bli en 
fråga om omfattningen av den materiella sakprövningen (se nästa avsnitt).

För det andra uppkommer frågan vilka möjligheter käranden har att 
under processen ändra sitt rättspåstående. RB innehåller ganska utförliga 
regler om i vilka fall käranden har rätt att ändra sina yrkanden och grun-
der.124 Huvudregeln är att en väckt talan inte får ändras (RB 13: 3 1 st. första 
meningen). Frågan är till en början vad som skall förstås med en ”talan” i 
bestämmelsens mening. Här har man återigen att hantera ett begrepp vars 
betydelse har förändrats sedan RB:s tillkomst.125 Med en ”talan” i bestäm-
melsens mening torde man ursprungligen ha avsett kärandens yrkande till-
sammans med rättspåståendet – dvs. påståendet att vara på visst sätt berät-
tigad gentemot svaranden. Det avgörande för kärandens möjligheter att 
åberopa nya omständigheter (se strax nedan) skulle därmed vara om dessa 

(se t.ex. NJA 1975 s. 1), men detta blir svårare om de materiella reglerna behandlar mycket 
närliggande förhållanden eller t.o.m. har överlappande tillämpningsområden (jfr avsnitt 6.3.3 
om förhållandet mellan MB och JB).
123 Se Lindblom, 2001, s. 46. Jfr dock ekelöf/Boman, 1996, s. 44. Jfr NJA 1976 s. 422, 
där HD förutom annat hänvisade till kärandens påstående att hyrestvist ej förelåg. ett sådant 
påstående är ju knappast mycket mer än ett påstående att fastighetsdomstol inte är behörig. 
Avgörandet grundades dock även på andra påståenden av käranden om den rättsliga kvalifi-
kationen av det mellan parterna ingångna avtalet. Jfr också (beträffande talerätt) Lindblom, 
1974, s. 195–200 (häremot Bylund, 1975, s. 362–364), dens., 1993, s. 198 f. och dens., 
2001, bl.a. s. 193, 205 f. och s. 256 f. 
124 För svarandens del gäller i princip (sedan det klargjorts att även ett medgivande kan återtas 
i den instans där det avgetts, se NJA 1980 s. 56, NJA 1981 s. 780, ekelöf/Boman, 1992, s. 45, 
ekelöf m.fl., 1998, s. 25 och Lindell, 2003, s. 400) inga begränsningar alls i detta hän seende 
under förberedelsen i tingsrätten. Det finns dock många andra regler i RB som förhind rar 
åberopande av nya omständigheter på ett alltför sent stadium av tingsrättsprocessen eller i 
högre rätt. Dessa regler gäller för båda parter. Se närmare RB 42: 15, 42: 15 a, 43: 10, 50: 25 
och 55: 13. Härom Lindell, 1993, passim. Dessa bestämmelser gäller alltså kumulativt med 
RB 13: 3, och ett nytt yrkande eller åberopande måste uppfylla rekvisiten i alla tillämpliga 
bestämmelser för att tillåtas (jfr t.ex. NJA 1987 s. 766 och NJA 1988 s. 161). Den allmänna 
meningen torde dock vara att bestämmelserna skall tillämpas fristående från varandra och 
att de nämnda preklusionsreglerna inte kan inverka på avgörandet av frågor om rättskraft 
eller taleändring enligt RB 13: 3 3 st. Se t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 116 (not 60) och ekelöf/
Boman, 1996, s. 124 f. och s. 139. Se även Möller, 1995, s. 140–142. Lindell tycks dock ha 
en annan uppfattning i den frågan, se Lindell, 1989, passim, dens., 1993, bl.a. s. 56–63 och 
dens., 2003, s. 303 f.
125 Jfr bl.a. avsnitt 6.2.2.2 och 6.4.3.3. 
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omständigheter medförde att rättspåståendet förändrades.126 ett nytt rätts-
påstående måste då vara otillåtet. Numera brukar ju inte saken betraktas på 
det sättet, utan den allmänna meningen tycks vara att en ”talan” i bestäm-
melsens mening betyder kärandens yrkande tillsammans med de till stöd för 
yrkandet åberopade omständigheterna.127

RB 13: 3 innehåller flera undantag från huvudregeln att käranden inte 
har rätt att ändra sitt yrkande eller åberopa nya omständigheter. Bestäm-
melsens innebörd vad avser nya yrkanden är av mindre intresse i förevarande 
sammanhang.128 enligt RB 13: 3 3 st. skall det överhuvudtaget inte anses 
utgöra någon ändring av talan om käranden utan att saken ändras åberopar 
ny omständighet till stöd för sin talan. Begreppet ”saken” i bestämmelsens 
mening brukar anses betyda detsamma som i reglerna om rättskraft och litis 
pendens i RB 13: 6 och 17: 11.129 Dessa regler kommer att behandlas något 
längre fram i det här kapitlet.130 Redan här kan dock sägas att begreppet 
”saken” i likhet med begreppet ”talan” ursprungligen tycks ha varit starkt 

126 Se t.ex. Olivecrona, 1966, s. 316 f. Se även avsnitt 6.5.2 om begreppet ”saken”. 
127 Jfr t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 133. Begreppet ”talan” används i olika betydelser i RB, se 
härom t.ex. ekelöf/edelstam, 2002, s. 45 f. m. hänv., Fitger, 2008, s. 13: 3 f. och Olivecrona, 
1954, s. 9. Se även ekelöf, 1950, s. 522–525. eftersom det framgår av RB 13: 3 3 st. att det 
under vissa förutsättningar är möjligt att åberopa nya omständigheter utan att ändra sin talan, 
skulle man också kunna säga att en talan i bestämmelsens mening är detsamma som yrkandet 
tillsammans med alla omständigheter som kan åberopas utan att talan skall anses ändrad (vil-
ket i sin tur beror på vilka omständigheter som ursprungligen åberopats). 
128 Här kan dock nämnas att bestämmelsen i det avseendet tycks ha blivit ganska svårtilläm-
pad i vissa fall, eftersom den bygger på en uppfattning om innebörden av begreppen ”talan” 
och ”saken”, och yrkandets förhållande till dessa begrepp, som i viss mån är överspelad. Se 
närmare bl.a. NJA II 1943 s. 164 f., NJA 1977 s. 618, NJA 1987 s. 707, NJA 1988 s. 363, 
NJA 1994 s. 23, NJA 2003 s. 158, Alhager, 2003, s. 83 f., ekelöf/Boman, 1996, s. 134–139 
och s. 166–168, Fitger, 2008, s. 13: 29 f. m. hänv., 13: 44. och s. 17: 37, Heuman, 2003/04, 
passim,  Lindell, 2003, s. 219 f. m. hänv. och s. 304 (not 58), Olivecrona, 1966, s. 312, Nordh, 
2002, passim, Westberg, 1988, s. 318–324 och s. 470–485, dens., 1993/94, passim och dens., 
1998/99, s. 406 f. m. hänv. och s. 418 f. Se även avsnitt 6.5.2 ang. rättskraft. 
129 Se t.ex. NJA 1984 s. 733, NJA 1994 s. 23, NJA 1999 s. 520, Boman, 1991, s. 38 f. 
m. hänv., ekelöf m.fl., 1994, s. 120 f. och s. 172–176, Heuman, 2003/04, s. 362, Lind-
blom, 2000a, s. 529 m. hänv., och s. 535 m. hänv., Lindell, 2003, s. 220 och s. 329, Nilsson, 
1987, s. 20 f., Nordh, 2001, s. 656, Olivecrona, 1954, s. 7 f. och dens., 1966, s. 317. Se även 
Heuman, 1978, passim, Lindell, 1993, s. 51–61 m. hänv. och Westberg, 1998/99, s. 400. 
Käranden tillåts med andra ord att åberopa sådana nya omständigheter som kommer att 
prekluderas av rättskraften vare sig de åberopas eller inte. Detta beror på att det inte ansetts 
rimligt att kräva av käranden att hon redan vid processens inledning skall kunna fullständigt 
överblicka vilka omständigheter det kan bli aktuellt att åberopa (se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, 
s. 133 f.).
130 Se avsnitt 6.5.2.
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förknippat med kärandens rättspåstående.131 I enlighet med detta synsätt 
skulle åberopande av en ny omständighet inte förändra saken, och därmed 
inte anses innebära en taleändring, om rättspåståendet förblev detsamma. 
Rättspåståendets identitet var alltså av avgörande betydelse såväl när man 
frågade sig om ”saken” var densamma, som när man frågade sig om ”talan” 
var densamma.

Numera skall det ju inte vara på det sättet. en talan består av yrkande 
och åberopade omständigheter, och enbart förändrade rättspåståenden skall 
inte kunna förändra en talans identitet.132 Å andra sidan går det i vissa 
situationer inte att bortse från att ett nytt rättspåstående faktiskt förändrar 
ramen för processen på ett påtagligt sätt.133 Särskilt tydligt blir ju detta om 
forumprövningen anknyter till rättspåståendet och käranden, efter att målet 
har tagits upp till prövning, framför ett nytt rättspåstående som omdefinierar 
tvisten så att den faller under en annan domstols sakliga kompetensområde. 
Även om några nya konkreta fakta inte har åberopats, skulle man faktiskt 
kunna se saken på det sättet att det nya rättspåståendet i och för sig har för-
ändrat ”saken” – och därmed ”talan”.134

Det finns två alternativa sätt att hantera en sådan situation. Det nya rätts-
påståendet kan betraktas som en otillåten ändring av talan och därför avvisas 
eller lämnas utan avseende.135 Domstolen skulle således ha att pröva målet 
enligt det rättspåstående som ursprungligen använts för att öppna dörren 
till domstolen. Alternativt kan domstolen godta att käranden med det nya 
rättspåståendet har omdefinierat tvisten, och således ompröva forumfrågan 
med beaktande av detta påstående. Den sistnämnda vägen tycks ha valts av 
HD i NJA 1978 s. 104, där ett ändrat rättspåstående medförde att målet 
överlämnades till rätt forum.136 I det fallet ansågs det möjligt att överlämna 
målet, men i åtskilliga situationer finns inte denna möjlighet. Om domsto-
len finner sig obehörig har den inte något annat val än att avvisa käromålet. 
Detta konstaterande öppnar för nya spännande frågeställningar.

131 Se närmare avsnitt 6.5.2. 
132 Jfr t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 133. 
133 Jfr avsnitt 6.2.3 om tillämpningen av preklusionsreglerna i vissa fall. 
134 Rättskraften hos ett avgörande sträcker sig inte längre än till gränserna för domstolens 
sakliga kompetens (se avsnitt 6.5.3). Därmed är nödvändigtvis inte sagt att ”sakens” gränser 
definieras (bl.a.) genom kompetensfördelningen mellan olika domstolar, men det är åtmin-
stone möjligt att, utan att göra våld på den gällande terminologin, uttrycka sig på det sättet. 
135 Jfr beträffande yrkandet Fitger, 2008, s, 13: 34. 
136 Se härom avsnitt 6.3.4.2. 
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Om ett nytt rättspåstående inte skall behandlas som en ”omständighet” 
som kan avvisas enligt RB 13: 3, kanske detsamma gäller vid tillämpningen 
av övriga preklusionsregler.137 Käranden skulle alltså under hela processen 
bära med sig möjligheten att omdefiniera tvisten genom att ändra sitt rätts-
påstående.138 Även i högre rätt skulle käranden kunna göra underinstansen 
eller underinstanserna retroaktivt obehörig(a), med konsekvensen att tidi-
gare avgöranden måste undanröjas trots att något rättegångsfel egentligen 
inte har begåtts – underinstanserna var ju behöriga när de avgjorde målet. 
Som redan sagts, är möjligheten av sådana paradoxala situationer resultatet 
av att påståendedoktrinen – med goda skäl – gäller för tillämpningen av 
vissa processuella regler, samtidigt som rättspåståendet inte riktigt behandlas 
som bindande vid tillämpningen av andra processuella regler. Olägenheterna 
härav skall dock inte överdrivas, eftersom käranden i regel inte har något 
intresse av att sabotera den process som hon själv har inlett.139

6.4  Den materiella prövningen och 
kompetensfrämmande frågor

6.4.1 Problematiken
Trots den nyss skisserade problematiken, och även om domstolarna skall 
använda sig av någon form av uppenbarhetsrekvisit, måste slutsatsen av det 
som sagts i föregående avsnitt vara att kärandens rättspåstående i princip 
är avgörande vid forumprövningen. Detta rättspåstående fungerar som en 
nyckel som öppnar dörren till den domstolsdörr där den passar. Huruvida 
den ”tvist” som parterna packar upp när de väl har tagit sig140 innanför dör-
ren i själva verket är en sådan som passar i den aktuella domstolen är normalt 
inte något som tillmäts relevans vid forumprövningen; så länge käranden 
behåller nyckeln spelar det ingen roll vad hon och hennes motpart har i 
väskan.

eftersom den sakliga kompetensfördelningen bör fylla någon sorts funk-
tion, kan resultatet av detta angreppssätt på forumprövningen inte gärna få 
bli att parterna tillåts släpa in allehanda kompetensfrämmande frågor i dom-

137 Jfr avsnitt 6.2.3. 
138 Jfr NJA 1978 s. 113 där forumfrågan avgjordes utifrån de rättsliga grunder som anförts 
– och t.o.m. tolkningsvis fick anses ha anförts – i hovrätten. Se även RH 2006: 69.
139 Jfr dock avsnitt 7.2.2.5 ang. den situationen att även svarandens rättspåstående är av 
relevans för forumfrågan. 
140 Svaranden kan dock motvilligt ha släpats in. 
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stolarna sedan käranden har använt rättspåståendet för att öppna dörren. 
Den sakliga kompetensfördelningen måste fortfarande upprätthållas. efter-
som forumprövningen inte i någon större utsträckning kan användas för 
detta ändamål, följer behovet med till den materiella prövningen av målet. 
Frågan blir i vilken omfattning domstolen, för att upprätthålla kompetens-
fördelningen, kan behöva bortse från frågor som ”rent materiellt” egentligen 
är av relevans för tvistens lösning. Den inledningsvis skisserade intressekon-
flikten blir alltså tydlig: domstolen måste välja mellan att ”stycka sönder” 
tvisten eller kliva in på någon annan domstols sakliga kompetensområde 
(vilket också för med sig risken för att samma fråga blir föremål för flera  
avgöranden).

Som kommer att framgå nedan, kan konflikten lösas på olika sätt i olika 
fall. I vissa fall måste tvisten styckas sönder, medan det i andra fall går att 
undvika detta genom att behandla vissa frågor som ”prejudiciella” till själva 
saken. Det bör redan nu observeras att en eventuell sönderstyckning av tvis-
ten kan slå mot båda parterna. Det är käranden som genom sitt rättspåstå-
ende ensidigt bestämmer över forumfrågan, men forumvalet kan medföra 
att både käranden och svaranden förhindras att åberopa grunder som ”rent 
materiellt” är av relevans för tvisten, om dessa grunder skall prövas av någon 
annan domstol.

6.4.2  Kompetensfrämmande rättspåståenden som alternativa grunder  
till käromålet

Utan större betänkligheter torde det kunna slås fast att käranden inte kan 
använda ett rättspåstående som nyckel till domstolsdörren, för att sedan 
alternativt åberopa en annan självständig grund som i sin helhet är hän-
förlig till någon annan domstols sakliga kompetens. Om käranden skulle 
tillåtas något sådant, skulle hon ju kunna använda ett helt (men kanske inte 
”uppenbart”) grundlöst rättspåstående enbart för att tvinga domstolarna 
att pröva kompetensfrämmande frågor.141 Vad käranden kan åstadkomma 

141 en intressant (men inte fullständigt adekvat) parallell finns i förhållandet mellan talerätt 
och sakprövning i mål om tillstånd till eller förbud mot olika former av miljöfarlig verk-
samhet. För att enskilda skall ha rätt att föra talan om förbud mot miljöfarlig verksamhet i 
miljödomstol krävs inte mer än att de påstår sig vara berörda av verksamheten. Hur det för-
håller sig med sakprövningen – om domstolarna därvid har möjlighet att ta hänsyn till andra 
intressen än sådana som är direkt hänförliga till käranden, t.ex. allmänna miljöintressen – är å 
andra sidan ganska osäkert. Om den enskilde i stället angriper ett tillstånds- eller tillåtlighets-
beslut i förvaltningsprocessen släpps hon inte ens in om hon inte kan visa att hon verkligen 
är berörd. Om prövning kommer till stånd, omfattar den å andra sidan samtliga relevanta 
faktorer, dvs. även sådana allmänna intressen som inte alls har med den enskildes intresse 
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med ett rättspåstående som saknar fog är alltså endast en ogillande dom som 
grundas just på att rättspåståendet saknar fog. Domstolen kan inte pröva om 
käranden skulle kunnat ha framgång med ett alternativt, kompetensfräm-
mande, rättspåstående, och om ett sådant framställs kan det inte tas upp till 
prövning.142

eftersom det här handlar om alternativa grunder, innebär detta angrepps-
sätt dock inte att prövningen måste styckas sönder. exempelvis kan ju den 
som vill grunda sitt anspråk på ett avtal inte vara ”rent materiellt” berättigad 
enligt både arrende- och hyresreglerna – avtalet måste ju vara antingen eller. 
Och den som vill ha skadestånd enligt MB kan visserligen (kanske) samtidigt 
vara berättigad till skadestånd enligt JB eller SkL, men hon har i regel inget 
intresse av att alla dessa regler skall tillämpas tillsammans.143 Att prövningen 
av förekommande frågor i de angivna exemplen är uppdelad mellan allmän 
domstol, fastighetsdomstol och miljödomstol behöver alltså inte medföra 
några rättsförluster för den som besitter en fullständig kännedom om ”gäl-
lande rätt”. Problemet är att det inte finns någon som gör det. Att det kan 
vara svårt att bestämma vilka regler som rätteligen är tillämpliga i ett givet 
fall har framgått av redogörelsen för forumreglerna.144 I svårbedömda fall 
måste käranden gissa sig till hur domstolarna slutligen kommer att bedöma 

att göra. Se till det anförda NJA 1994 s. 751, RÅ 1993 ref. 97, RÅ 1994 ref. 39, von essen, 
2009, s. 217–219 m. hänv., Lindblom, 2001, bl.a. s. 231–254 m. hänv., och s. 274–322, 
dens., 2002, s. 730–738 och s. 768–771, Michanek/Zetterberg, 2008, s. 372 f., Nordh, 1999, 
s. 416–429, 466 m. hänv. och s. 550–562 och S. Westerlund, 1994, passim. Jfr dock Wenner-
gren, 2005, s. 287 f.
142 Jfr t.ex. SOU 1987: 13 s. 118 f., ekelöf/Boman, 1996, s. 43 f. m. hänv. och Lindblom, 
2001, bl.a. s. 42–52 m. hänv. Här kan nämnas att det tycks vara att föredra att uttrycka saken 
på det sättet att domstolarna undviker att ta ställning till kompetensfrämmande rättspåstå-
enden, eller möjligen att de undviker att pröva kompetensfrämmande ”frågor”. Börjar man 
diskutera i vilken mån domstolarna är förhindrade att tillämpa vissa materiella rättsregler har 
man gett sig ut på djupt vatten. Det finns nämligen ingen entydig definition av begreppet 
”tilläm pa”. När har en viss rättsregel tillämpats? Bara när den positivt läggs till grund för ett 
avgörande så att den kan sägas ha varit en ”nödvändig förutsättning” för avgörandet? eller 
även om domstolen visserligen har ”funderat på” att använda sig av regeln men slutligen 
kommer fram till att rekvisiten i regeln inte är uppfyllda? eller om regeln visserligen inte har 
lagts till grund för ett avgörande, men domstolen har tagit hänsyn till dess innehåll när den 
har tillämpat en annan regel (jfr NJA 1984 s. 420)? eller kanske också i sådana fall då dom-
stolen finner att regeln inte kan läggas till grund för avgörandet för att domstolen är obehörig 
att använda den regeln? eller kanske i samtliga fall, eftersom domstolarna i någon teoretisk 
mening alltid måste ta hänsyn till innehållet i hela ”gällande rätt”? Jfr t.ex. Mats Bergström, 
1982, s. 269, Lindblom, 2003, s. 175 (not 12), Lindell, 1987, s. 28–31 och Olivecrona, 1943, 
s. 84 f. 
143 Jfr dock Lindblom, 2001, s. 47 f.
144 Se avsnitt 6.3.3.
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den frågan, för att sedan stämma i vad som förhoppningsvis är rätt forum. 
Har hon gissat fel, blir hennes talan ogillad och hon får snällt betala svaran-
dens rättegångskostnader för att sedan (om hon orkar) börja om från början 
i rätt domstol. Käranden har visserligen möjlighet att till slut genomdriva sin 
rätt, men detta kan komma att stå henne dyrt.

6.4.3 Andra kompetensfrämmande frågor

6.4.3.1 Allmänt
Kompetensfrämmande frågor kan uppkomma i många andra skepnader än 
som en fristående alternativ grund för käromålet. Som tidigare sagts kan ju 
svaranden åberopa ett motfaktum som väcker sådana kompetensfrämmande 
frågor. Detta kan föranleda nya invändningar från båda parter, som kanske 
faller utanför den prövande domstolens sakliga kompetens. Själva grunden 
kan också – implicit eller explicit – innefatta moment som domstolen i och 
för sig inte har kompetens att pröva. I dessa fall framträder intressekonflikten 
tydligt – domstolen måste i förekommande fall välja mellan att stycka sönder 
tvisten eller att kliva över kompetensgränserna. Som redan har sagts, finns 
det inte mycket vägledning i lagstiftningen för hur domstolarna skall han-
tera denna konflikt, och det har knappast ens erkänts att det är fråga om en 
intressekonflikt. Processrätten tillhandahåller dock ett verktyg som är något 
vagt i konturerna, men som tycks ha en ganska stor potential för att helt 
enkelt undvika intressekonflikten. Ibland kan domstolarna nämligen kliva 
över kompetensgränserna utan att egentligen göra det.

6.4.3.2 Prejudiciella frågor känner inga kompetensgränser
Av både rättspraxis och doktrin framgår att behörighetsregler inte hindrar 
domstolarna att pröva sådana kompetensfrämmande frågor som endast är 
prejudiciella till huvudsaken.145 Att det måste förhålla sig på det sättet är 
egentligen ganska självklart. I alla tvistemål finns det ju en stor mängd frågor 
som måste besvaras för att käromålet skall kunna bifallas. För att ta ett enkelt 
exempel kan ju inte den som (denne ovetande) har arrenderat ut annan till-
hörig mark ha någon rätt att uppbära arrende från den påstådde arrendatorn. 
Om den påstådde upplåtaren väcker talan om arrendet i fastighetsdomstol, 
och den påstådde arrendatorn invänder att käranden aldrig har ägt marken, 
kan ju inte gärna fastighetsdomstolen förklara att invändningen inte kan prö-
vas, eftersom frågor om äganderätt till fastigheter skall avgöras av allmän 

145 Se t.ex. NJA 1990 s. 631, NJA 1991 s. 704 och ekelöf/Boman, 1996, s. 29 f. 
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domstol. Det går säkert att räkna upp ett stort antal sådana prejudiciella 
frågor som ”egentligen” inte hör till den prövande domstolens sakliga kom-
petensområde, men som ändå vid tvistighet måste kunna prövas.

Att låta de prejudiciella frågorna röra sig fritt över kompetensgränserna 
skulle emellertid kunna undergräva den sakliga kompetensfördelningen om 
detta ställningstagande inte kompletterades med vissa ställningstaganden 
i fråga om rättskraften. Rättskraften hos ett avgörande omfattar nämligen 
inte de prejudiciella frågorna.146 Även om fastighetsdomstolen i det angivna 
exemplet prövar frågan om kärandens äganderätt till marken, har den alltså 
inte slutgiltigt avgjort frågan. Det står respektive part fritt att väcka en ny 
talan om den frågan i allmän domstol, och då kommer den att prövas själv-
ständigt på nytt.147 Betydelsen av fastighetsdomstolens avgörande inskränker 
sig till den arrendefråga som utgjort huvudsak i den tvisten.

Utan detta synsätt på prejudiciella frågor skulle den sakliga kompetensför-
delningen leda till (ännu) större problem än den gör i dag. Om domstolarna 
skulle vara tvungna att t.ex. vilandeförklara målen och hänvisa parterna till 
att väcka en särskild talan i rätt forum, så snart tvist uppstod i vilken fråga 
som helst som inte i och för sig föll under domstolens sakliga kompetens-
område, skulle verkligheten förmodligen bli ganska ohanterlig. Denna kon-
struktion är alltså av mycket stor betydelse i ett system där rättskipningen är 
uppdelad i sakligt hänseende. Vid detta förhållande är det givetvis en olägen-
het att det många gånger kan vara svårt att ta reda på vad en prejudiciell fråga 
egentligen ”är” för någonting.

HD:s mål ö 2673–08 (beslut om prövningstillstånd 2009-06-15) innefattar  
flera frågor av stort intresse för den problematik som behandlas i detta (och 
eventuellt också i nästa) kapitel.148 Bakgrunden till målet är att bolaget A 
har sålt en fastighet till bolaget B. B har sedermera väckt talan mot A vid 
miljödomstol med yrkande att A skall utge visst belopp avseende ersättning 
för efterbehandlingskostnader hänförliga till fastigheten.149 A har i det målet 
invänt att B genom överlåtelseavtalet har friskrivit A från ansvar från fel i 
fastigheten, att B har eftersatt sin undersökningsplikt samt att B inte har 

146 Se t.ex. T. Andersson, 1999b, s. 302 f. och Fitger, 2008, s. 17: 48–17: 50 m. hänv. Se även 
NJA II 1943 s. 162 f. och T. Andersson, 2008a, s. 350.
147 Den sista byggstenen består i konstaterandet att ett tidigare avgörande av allmän domstol 
i äganderättsfrågan skulle ha varit bindande vid fastighetsdomstolens prövning av arrendetvis-
ten. Denna fråga behandlas i avsnitt 6.5.4. 
148 Vilka frågor som kommer att besvaras är dock en öppen fråga. HD tycks ha möjlighet 
att angripa problematiken på olika sätt. Jag skall inte föregripa HD:s ställningstagande, utan 
nöjer mig med att passivt redogöra för målet. 
149 Se MB 10: 6–7 och MB 20: 2 1 st. 7.
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reklamerat felet inom skälig tid. A:s uppfattning är emellertid att miljödom-
stolen inte är behörig att pröva dessa invändningar. A har därför väckt talan 
vid allmän domstol om fastställelse av att A inte är skyldig att utge ersättning 
för B:s efterbehandlingskostnader hänförliga till fastigheten, och som grund 
härför åberopat samma omständigheter som gjorts gällande invändningsvis 
vid miljödomstolen. Underinstanserna har avvisat A:s talan på grund av litis 
pendens. enligt hovrätten torde det inte föreligga något hinder för miljödom-
stolen att pröva A:s invändningar i processen avseende ersättning för efter-
behandlingskostnader. en annan ordning skulle enligt hovrätten leda till att 
parterna i säkerligen ett inte oansenligt antal fall skulle tvingas att föra paral-
lella processer i miljödomstol och allmän domstol med de olägenheter detta 
skulle medföra. Det förhållandet att miljödomstolen inte skulle vara behörig 
att pröva en talan om ansvar för fel i fastighet enligt JB har enligt hovrät-
ten inte någon bärighet på frågan om domstolens möjlighet att inom ramen 
för en process avseende ersättning för efterbehandlingskostnader pröva en 
invändning om att svaranden genom avtal med käranden friskrivit sig från 
ansvar för sådana kostnader.

6.4.3.3 Vad är en prejudiciell fråga?
ett vanligt exempel på en prejudiciell fråga är frågan om kärandens ägande-
rätt till den skadade saken i ett skadeståndsmål.150 Huvudfrågan i målet 
– eller själva saken – består i frågan om käromålet skall bifallas eller ogillas, 
med andra ord frågan om svaranden skall förpliktas utge visst skadestånd till 
käranden för den skadade saken. eftersom en förutsättning för att så skall ske 
är att käranden är ägare till den skadade saken, kan man säga att äganderät-
ten är prejudiciell till frågan om skadeståndet skall utdömas. Men detsamma 
gäller ju frågan om svaranden har företagit den skadegörande handlingen, 
frågor om culpa och kausalitet, liksom frågor om skadans storlek och värde-
ringsfrågor. en förutsättning för att man skall kunna besvara frågan om 
käromålet skall bifallas eller ogillas är ju att man har besvarat alla relevanta 
frågor i målet.151

150 Se t.ex. Boman, 1964, s. 72 och ekelöf/edelstam, 2002, s. 45.
151 Se t.ex. ekelöf, 1956, s. 67–69, ekelöf/edelstam, 2002, s. 45 och Olivecrona, 1966, 
s. 227 (not 6). Se även Lindell, 2003, s. 213 f. Att ett rättsförhållande kan vara ”prejudiciellt” 
till det rättsförhållande som är föremål för tvist är däremot ingen egendomlig tanke mot bak-
grund av uppfattningen om processens föremål som ett (identifierbart) rättsförhållande, jfr 
t.ex. NJA II 1943 s. 218, gärde m.fl., 1949, s. 134 och härom Olivecrona, 1966, s. 226–236 
m. hänv. Se även Olivecrona, 1931, s. 468–474 m. hänv. Återigen får man alltså konstatera 
att en begreppsbildning som bygger på föråldrade föreställningar har överlevt och med hjälp 
av diverse teleologiska grepp getts ett nytt innehåll (se vidare i avsnittet). 
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Man kan emellertid inte låta prejudicialfrågorna få breda ut sig och svälja 
hela målet på det sättet. I så fall skulle ju den ovan beskrivna systematiken 
inte fylla någon funktion. Alla (relevanta) frågor i ett mål utgör visserligen 
betingelser för den yrkade rättsföljden, men det räcker inte med att en fråga 
har denna ”egenskap” för att den skall betraktas som en prejudiciell fråga. 
Att definiera de prejudiciella frågorna genom en åtskillnad mellan vad som 
kommer till uttryck i domslut respektive domskäl,152 lär inte heller hjälpa 
särskilt mycket om man frågar sig vilka prejudicialfrågorna är i ett enkelt 
betalningsmål.153 I så fall skulle ju just alla frågor vara prejudiciella.

Vad det tycks handla om är att, med ledning av ändamålsöverväganden, 
bestämma sig för vad som skall anses vara rättskraftigt avgjort genom ett visst 
avgörande. Domstolarna måste givetvis avgöra alla frågor som är erforderliga 
för att ta ställning till käromålet, men beträffande vissa av dessa frågor anser 
man, av skäl som strax skall anges, att de inte är slutgiltigt avgjorda, utan kan 
prövas på nytt om de uppkommer i en annan rättegång. Frågan är i vilken 
mån det, med hänsyn till rättskraftens trygghetsfunktion och processekono-
miska funktion,154 är befogat att låta vissa i en dom avgjorda frågor prövas 
på nytt, om de aktualiseras i ny process.155

Det är just denna fråga som i åtskilliga fall är ganska svår att besvara. Ut -
gångspunkten är förmodligen att parterna har rätt att begränsa sina insatser 
till de värden som omedelbart står på spel i processen, och det anses därför 
i regel inte befogat att låta rättskraften träffa även andra rättsföljder än de 
som varit föremål för kärandens talan. I exemplet med äganderätten till en 
skadad (och kanske dyrbar) sak anses det t.ex. (självklart) inte befogat att 
käranden skall vara tvungen att ställa sin äganderätt på spel om hon vill 
ha skadestånd (för en kanske obetydlig skada) av svaranden.156 I andra fall 
kan det dock vara betydligt mer osäkert, dels om det är fråga om en ”annan 

152 Man brukar säga att ”domskäl inte vinner rättskraft”, jfr t.ex. NJA 1972 s. 382, NJA 
1991 s. 704, Fitger, 1992, s. 355, dens., 2008, s. 17: 48 f., Bergholz, 1995/96, s. 444, Lindell, 
2003, s. 316 och Lindskog, 1993, s. 677.
153 Jfr ekelöf m.fl., 1994, s. 138.
154 Rättskraften behandlas något mer utförligt i avsnitt 6.5.
155 Jfr t.ex. ekelöf/edelstam, 2002, s. 45, Lindell, 2003, s. 316–324, Olivecrona, 1931, 
s. 468–474 och dens., 1966, s. 234–236. Se även avsnitt 6.5.4 om vissa försök att genom 
lagstiftning rita om gränsen mellan prejudiciella frågor och rättskraftigt avgjorda frågor. 
156 Jfr t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 129 f. och s. 133 f. och Fitger, 1992, s. 355. Lindskog 
(1993, s. 678) ställer upp principen att en fråga som prövats ”vinner rättskraft mot part som 
på ett tillfredsställande sätt beretts tillfälle att utföra sin talan i frågan och typiskt sett får anses 
ha haft anledning att göra så”.
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rättsföljd”,157 dels om rättskraften hos ett tidigare avgörande i fråga om en 
annan rättsföljd skall anses omfatta även en för rättsföljderna gemensam frå-
ga.158 en ytterligare faktor som förmodligen måste tas i beaktande är vilka 
möjligheter som finns att föra en särskild talan om den (möjliga) prejudi-
ciella frågan. Om sådan möjlighet saknas kan detta tala för att inte betrakta 
frågan som prejudiciell, eftersom det annars skulle saknas möjligheter att få 
frågan rättskraftigt avgjord.159 Denna förutsättning tycks vara särskilt viktig 
om den ifrågasatt prejudiciella frågan är kompetensfrämmande – det bör 
vara möjligt för part att åstadkomma ett avgörande av frågan i rätt forum 
som kan läggas till grund för prövningen av huvudtvisten.160

6.4.4 Särskilt om kvittningsinvändningar
en kvittningsinvändning, eller ett kvittningsyrkande,161 innebär att en av 
parterna åberopar att hon har en fordran som kan gå i avräkning mot mot-
partens, och dessutom antingen åberopar en kvittningsförklaring eller yrkar 
att rätten genomför kvittningen genom att avräkna fordringarna mot var-
andra i domslutet.162 Härefter talas för enkelhets skull endast om en ”kvitt-
ningsinvändning”. Oavsett hur en sådan formuleras, följer det av RB 10: 17 
3 st. att allmän domstol inte är behörig att pröva en sådan invändning om 
den hänför sig till en fordran som det ankommer på en särskild domstol att 
pröva.163 I rättspraxis har samma regel tillämpats i den omvända situationen 

157 Jfr avsnitt 6.5.2. 
158 Jfr t.ex. NJA 1972 s. 382 och NJA 1981 s. 733. Jfr också de i avsnitt 6.5.2 anförda rätts-
fallen där HD har ansett rättskraften omfatta rättsföljder som är alternativa till varandra. Att 
säga att rättskraften omfattar alternativa rättsföljder kan ju också beskrivas som ett sätt att 
”partiellt” utsträcka rättskraften till prejudiciella frågor. 
159 Jfr ekelöf m.fl., 1994, s. 114 och s. 128–135. 
160 Se vidare avsnitt 6.5.4. Om någon part önskar få frågan avgjord i ”rätt” forum torde 
”huvudmålet” ofta kunna vilandeförklaras enligt RB 32: 5. Om ingen av parterna tar något 
sådant initiativ, får de finna sig i att den prejudiciella frågan prövas av ”fel” domstol. 
161 I RB 10: 17 3 st., 50: 25 och 55: 13 talas det om ”yrkande om kvittning”, medan det i RB 
16: 2 och 17: 11 talas om en fordran som ”åberopats” till kvittning. Skillnaden mellan att yrka 
kvittning och att åberopa en fordran till kvittning är nog ganska subtil. RB:s terminologi bör 
förstås mot bakgrund av att det enligt äldre uppfattningar inte var möjligt att åstadkomma 
kvittning genom en enkel kvittningsförklaring – antingen krävdes en överenskommelse eller 
domstols dom. Se t.ex. Larsson, 1961, s. 82 f. m. hänv., Olivecrona, 1961, s. 545 m. hänv. 
och s. 553 m. hänv. och Rodhe, 1956, s. 72 f.
162 Se Lindskog, 1993, s. 647–650 m. hänv. Se även ekelöf, 1956, s. 56 (not 7), Lindell, 
1993, s. 362–364 m. hänv., Olivecrona, 1961, s. 547 f. och Westberg, 1988, s. 366–368 
m. hänv.
163 Se NJA 1982 s. 502, varom mer i nästa kapitel, och Lindskog, 1993, s. 652 f. Se även 
Olivecrona, 1961, s. 548 f. och Sigeman, 1967, s. 176. Däremot är bestämmelsen möjligen 
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när kvittning begärs i specialdomstol med en fordran som hör under allmän 
domstol.164

Att det förhåller sig på det sättet är inte särskilt konstigt, eftersom frågor 
om motfordrans bestånd och innehåll, liksom frågor om själva kvittningen, 
aldrig kan betraktas som prejudiciella i ett mål om huvudfordran. Att domens 
rättskraft även omfattar motfordran framgår uttryckligen av RB 17: 11 2 st.165 
Även utan denna särskilda rättskraftsregel skulle frågor rörande motfordran 
i realiteten bli ”rättskraftigt” avgjorda i många fall. Om kvittningsinvänd-
ningen bifallits (och käromålet således ogillats) skulle ju rättskraften hindra 
att frågan om svarandens betalningsskyldighet enligt huvudfordran togs upp 
på nytt, och käranden hade då inte mycket glädje av att frågan om hennes 
egen betalningsskyldighet enligt motfordran i någon teoretisk och abstrakt 
mening inte ansågs rättskraftigt avgjord. Rättskraften skulle alltså slå helt 
ensidigt mot käranden, och svaranden skulle ha allt att vinna och inget att 
förlora på att framställa en kvittningsinvändning. Den särskilda rättskrafts-
regeln i RB 17: 11 2 st. kan motiveras med att den skapar en bättre balans 
mellan parterna i detta hänseende.166

inte tillämplig om svaranden invänder att parterna före process har avtalat om kvittning. I 
annat fall blir det kanske svårt att överhuvudtaget dra någon gräns mot vanliga betalnings-
invändningar. I NJA 1992 s. 424 ansåg HD att en invändning om en överenskommelse om 
”en framtida kvittning med en ej fastställd ersättning för ett ännu inte utfört arbete” var att 
jämställa med ett yrkande om kvittning vid tillämpningen av RB (jfr föredragandens bedöm-
ning). I doktrinen har man också ifrågasatt om det finns möjligheter att göra undantag från 
den angivna regeln, om motfordrans existens t.ex. är fastslagen i ett lagakraftvunnet avgö-
rande (se Lindskog, 1993, s. 671 och Sigeman, 1967, s. 175 f.) eller käranden medger både 
motfordran och att kvittningsfrågan prövas (se Lindskog, 1993, s. 654–656 och Rodhe, 1956, 
s. 74; jfr däremot Sigeman, 1967, s. 176). 
164 Se NJA 1992 s. 424, där kvittningsinvändningen hade framställts i fastighetsdomstol. 
HD hänvisade bl.a. till att RB i tillämpliga delar gäller i fastighetsdomstol om inte annat 
är föreskrivet, se 2 § lagen (1969: 246) om domstolar i fastighetsmål. Samma regel gäller 
för miljödomstolarna enligt MB 20: 2 2 st. Se även RH 1987: 68, SOU 1987: 13 s. 120 och 
Sigeman, 1967, s. 177 f.
165 Detta gäller dock endast till den del motfordran blivit prövad, vilket innebär att om 
kvittningsfordran överstiger huvudfordrans belopp, svaranden kan väcka en ny talan om det 
överskjutande beloppet, oavsett utgången i målet om huvudfordran. Inte heller blir (givetvis) 
frågan om motfordrans bestånd rättskraftigt avgjord om denna fråga av någon anledning inte 
alls har prövats i målet, t.ex. om käromålet ogillats för att huvudfordran inte har ansetts styrkt 
eller om kvittningsyrkandet har ogillats för att huvudfordran har ansetts skyddad mot kvitt-
ning. Om kvittningsyrkandet ogillats på någon annan grund, kan det dock ibland vara tvek-
samt om motfordran har blivit prövad i målet. Se närmare t.ex. Lindskog, 1993, s. 679–681 
m. hänv. 
166 Se NJA II 1943 s. 219. Jfr Larsson, 1961, s. 165–167. Jfr dock Olivecrona, 1931, pas-
sim. 
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Om domstolarna skulle ha rätt att pröva frågor om kvittning med kom-
petensfrämmande motfordringar, skulle detta alltså innebära att de rättskraf-
tigt avgjorde kompetensfrämmande frågor, och RB:s ståndpunkt är att detta 
skulle vara att alltför mycket undergräva den sakliga kompetensfördelningen. 
Här anvisar lagstiftningen för ovanlighetens skull direkt hur intressekonflik-
ten skall hanteras. Den sakliga kompetensfördelningen skall upprätthållas, 
och tvisterna skall styckas sönder, även om detta faktiskt kan leda till mate-
riellt felaktiga avgöranden. Om kvittningen ”rent materiellt” är fullt tillåten, 
och motfordran giltig, kan käranden utverka ett exigibelt avgörande på en 
fordran som hon egentligen inte har rätt att göra gällande.167

6.5 Rättskraft över kompetensgränserna
6.5.1 Inledning
Av de tidigare avsnitten framgår att den sakliga kompetensfördelningen 
inte helt förhindrar att domstolarna i vissa fall är behöriga att pröva samma 
konkreta frågor. Detta gäller för sådana frågor som i endera organet kan 
betecknas som prejudiciella, men kanske – eftersom innebörden i begrep-
pet ”prejudiciell fråga” är ganska svävande – även i andra fall. T.ex. består ju 
sådana alternativa grunder som skall tas upp av fastighets- eller miljödom-
stol respektive allmän domstol ofta av många gemensamma moment. Det 
tydligaste exemplet är skadestånd enligt reglerna i JB respektive MB, där i 
det närmaste identiska konkreta omständigheter kan läggas till grund för en 
skadeståndstalan enligt endera regelverket.

De civilprocessuella reglerna om rättskraft (och rättskraftens pendang litis 
pendens) är, som kommer att antydas i det följande, ganska svåra att tilläm-
pa och osäkerhet råder även i ganska centrala frågor. Rättskraften bygger 
dock på tanken att samma konkreta fråga inte skall prövas flera gånger, vare 
sig samtidigt eller i på varandra följande processer. Detta undviker man på 
två sätt – dels skall en ny talan som gäller samma fråga (eller sak) som redan 
blivit avgjord eller är föremål för pågående process avvisas på grund av rätte-

167 Se t.ex. NJA 1982 s. 210 (varom mer i nästa kapitel), NJA 1992 s. 424, Lindell, 2003, 
s. 168 f. m. hänv. och Sigeman, 1967, s. 173 f. Se även Heuman, 1999, s. 195. Jfr även den 
situation som behandlas i Rodhe, 1956, s. 77. Lindskog (1993, s. 660–662) anser, på grund av 
att möjligheten av materiellt oriktiga domar där svaranden inte har ens en teoretisk möjlighet 
att tillvarata sin rätt inte bör godtas, att det processuella kvittningshindret också bör anses 
materiellt utesluta kvittning (se även Olivecrona, 1961, s. 560). Den ståndpunkten försvagas 
dock, som Lindskog också uppmärksammar, av de möjligheter som finns att framställa kvitt-
ningsinvändningen i utsökningsprocessen, se härom avsnitt 7.5.
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gångshinder, dels skall domstolarna, när en tidigare avgjord fråga endast 
utgör en delfråga i den nya processen, lägga det tidigare avgörandet direkt 
till grund för sin bedömning.

Det är ofta ganska besvärligt att bestämma vad som egentligen har blivit 
rättskraftigt avgjort genom ett tidigare avgörande, och detta beror inte minst 
på att det saknas egentliga kriterier på vad som egentligen utgör en ”fråga” 
eller en ”sak”. Man är alltså – som vanligt – utlämnad åt resonemang om 
vad som verkar rimligt och ändamålsenligt. Det är inte uteslutet att sådana 
resonemang kan påverkas av regler om domstolarnas sakliga kompetensom-
råde, så att det som utgör samma sak i två processer i allmän domstol inte 
behöver göra det om en av processerna förekommer i t.ex. fastighets- eller 
miljödomstol. Här kommer den inledningsvis skisserade intressekonflikten 
in i bilden. Å ena sidan skall samma fråga inte prövas självständigt av flera 
olika domstolar. Å andra sidan kan en kompetensöverskridande rättskraft i 
vissa situationer förhindra att förekommande tvistefrågor blir föremål för en 
sådan samlad bedömning som är en förutsättning för en ”rättvis” lösning.

6.5.2 Allmänt om civildomens rättskraft
Att en dom i tvistemål har rättskraft kan kort sägas innebära att den ”sak” 
eller ”fråga” som har avgjorts genom domen är slutgiltigt avgjord, och inte 
skall prövas på nytt. Rättskraften kan yttra sig på två sätt i civilprocessen. För 
det första skall en ny talan som gäller samma ”sak” eller ”fråga” som redan 
blivit avgjord avvisas på grund av rättegångshinder (RB 17: 11 3 st.). För det 
andra skall det tidigare avgörandet direkt läggas till grund för bedömningen, 
om den avgjorda ”saken” eller ”frågan” utgör en prejudiciell fråga i en senare 
process.168 Det finns flera skäl till att samma ”sak” eller ”fråga” inte skall 

168 Se t.ex. Boman, 1964, s. 56 f., ekelöf, 1956, s. 68, ekelöf m.fl., 1994, s. 109–115, Fitger, 
2008, s. 17: 36 f. och s. 17: 50, Lindell, 1988, s. 47, dens., 1993, s. 49 f., dens., 2003, s. 301 f. 
och s. 316 och Olivecrona, 1966, s. 35–40. Domens betydelse som rättegångshinder beteck-
nas ibland som rättskraftens ”negativa” sida, liksom domens prejudiciella betydelse betecknas 
som den ”positiva”, se t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 111 f., Lindblom, 2002, s. 511 och Lindell, 
1993, s. 49. Begreppet res judicata (avgjord sak) används oftast som beteckning på domens 
betydelse som rättegångshinder (se t.ex Fitger, 2008, s. 17: 36), men ibland för att beteckna 
domens rättskraft överhuvudtaget (se t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 141). Om man så vill kan 
man beteckna rättskraftens ”negativa” och ”positiva” sida som just två sidor av samma mynt 
– att samma ”sak” eller ”fråga” inte skall prövas flera gånger. Jfr T. Andersson, 1999a, s. 321 f., 
ekelöf m.fl., 1994, s. 110–113, särskilt s. 112, och Lindell, 2003, s. 319–321 m. hänv. Det 
tycks dock också gå för sig att, som Olivecrona, mena att det är en materiellrättslig fråga i 
vilka fall ett tidigare avgörande av en prejudicialfråga skall vara bindande i en senare process, 
se Olivecrona, 1962, s. 139 och dens., 1966, s. 244 f. Jfr ekelöf m.fl., 1994, s. 112 (not 40). 
Detta angreppssätt bör man kanske hålla i minnet när man diskuterar frågan om positiv 
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prövas flera gånger. Det viktigaste skälet är kanske parternas (åtminstone 
den vinnande partens) intresse av att kunna förlita sig på att ett domstols-
avgörandet gäller och inrätta sitt handlande härefter. Rättskraften har dock 
även processekonomiska skäl. Förutom att det kan uppfattas som ett slöseri 
med domstolarnas resurser att ta dessa i anspråk för upprepade prövningar 
av samma sak, anses den omständigheten att ”loppet är kört” efter den första 
processen kunna fungera som ett incitament för parterna att lägga ned till-
räcklig omsorg på denna process.169

Som framgår av RB 17: 11 har en dom ingen rättskraft innan den har 
vunnit laga kraft. Innan domen har vunnit laga kraft, och innan den ens har 
meddelats, är det dock inte heller tillåtet att väcka ny talan om samma ”fråga” 
som är föremål för rättegång.170 I sådana fall talar man om litis pendens. Att 
en pågående rättegång utgör hinder för att väcka en ny talan om ”samma 
fråga” (mellan samma parter) framgår av RB 13: 6. Av det sätt på vilket saken 
har framställts här torde också framgå att litis pendens kan uppfattas som ett 
institut som är ”accessoriskt” till rättskraften; om inte rättskraften hade fun-
nits skulle ju institutet litis pendens vara meningslöst.171

Det hittills sagda leder gärna till slutsatsen att det är av mycket stor 
betydelse för förståelsen och tillämpningen av rättskraftsreglerna att man 
har klart för sig vad som menas med att en ”sak” eller en ”fråga” har blivit 
avgjord. Denna slutsats kan dock inte vara riktig, eftersom begreppen ”sak” 
och ”fråga” är i det närmaste innehållslösa. Annorlunda förhöll det sig vid 
(eller åtminstone något före) RB:s tillkomst, då begreppen verkligen ansågs 
ha ett innehåll, som antagligen också var tänkt att verka styrande för rätts-
kraftsreglernas tillämpning. Som sagts tidigare i det här kapitlet ansåg man 
vid denna tid att kärandens talan bl.a. innefattade ett rättspåstående, dvs. ett 
påstående om att vara innehavare av vissa rättigheter gentemot svaranden.172 

rättskraft över domstolsgränserna, särskilt i förhållande till förvaltningsprocessen, jfr avsnitt 
6.5.4 och 7.4.4.
169 Se t.ex. NJA 1977 s. 618, Alhager, 2003, s. 53–58 m. hänv., ekelöf m.fl., 1994, s. 104–
106 m. hänv., Lindell, 1993, s. 50 m. hänv. och dens., 2003, s. 303 m. hänv. 
170 Däremot torde man inte kunna hindra att talan väcks om en annan ”fråga” även om 
avgörandet i den första processen kan tänkas få prejudiciell betydelse i den andra processen. 
Sådana problem får lösas genom t.ex. kumulation eller vilandeförklaring, se t.ex. ekelöf m.fl., 
1994, s. 173 f., Fitger, 2008, s. 13: 55 f. och Lindell, 2003, s. 330. Se även Boman, 1991, 
s. 55.
171 Jfr ekelöf m.fl., 1994, s. 172. Att litis pendens utgör rättegångshinder är däremot inte 
nödvändigt för att ”skydda” rättskraften. Se särskilt Lindblom, 2000a, s. 524–551 m. hänv. Se 
även Lindell, 2003, s. 329.
172 Se t.ex. (i polemik med Olivecrona) Kallenberg, 1944, passim och dens., 1945, passim. 
Se härom t.ex. Olivecrona, 1954, s. 9–11 m. hänv. och dens., 1966, s. 258–260 m. hänv. Se 
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Den ”sak” eller ”fråga” som rättegången gällde var dessa rättigheter, eller 
detta rättsförhållande mellan parterna.173

För att kunna skilja olika rättsförhållanden eller rättigheter från varandra 
använde man sig av ”läran om rättigheternas individualisering”. Läran kom-
mer inte att återges här, men det kan nämnas att en kärnpunkt tycks ha varit 
att vissa rättigheter (s.k. absoluta rättigheter, t.ex. äganderätten) ansågs vara 
individualiserade genom subjektet och objektet för rättigheten och ha samma 
”identitet” oavsett uppkomstgrund, medan andra rättigheter (s.k. anspråk 
eller obligatoriska rättigheter, t.ex. en enkel penningfordran) ansågs vara indi-
vidualiserade genom sin uppkomstgrund (t.ex. en viss försträckning eller ett 
visst köp).174

Detta synsätt blev, som redan på åtskilliga ställen har sagts i detta kapitel, 
omodernt redan innan RB hade trätt i kraft. Processens föremål var inte 
rättsförhållanden eller rättigheter. genom att rättigheterna togs bort ur ekva-
tionen tömdes också begreppen ”sak” och ”fråga” på sitt innehåll, och kvar 
fanns bara rättskraftens ändamål – partstrygghet och processekonomi – som 
härefter har utgjort de enda hållpunkterna för den som vill lösa konkreta 
rättskraftsproblem.175 I doktrinen kom visserligen snart två distinkta upp-
fattningar att utbildas. Dessa uppfattningar utgjorde dock inte mer än håll-
punkter för hur man i normalfallet borde angripa problemet, och upphovs-
männen förordade också i åtskilliga fall andra lösningar än de som följde av 
respektive angreppssätt.176 Sedan dess har det givetvis tillkommit en hel del 
rättspraxis och nya spekulationer i doktrinen,177 men det är nog inte alltför 

även ekelöf, 1950, s. 526 f. och dens., 1956, s. 70–73 m. hänv. och s. 79 f. m. hänv. Se även 
avsnitt 6.2.2.2 och 6.3.6.
173 Se t.ex. NJA II 1943 s. 217–219, gärde m.fl., 1949, s. 193 f. och Kallenberg, 1924, 
s. 876–893. Se härom ekelöf, 1956, s. 101–103 m. hänv., Olivecrona, 1954, s. 9–21 m. hänv. 
och dens., 1966, s. 260–262 m. hänv. och s. 314–316. Se även ekelöf m.fl., 2002, s. 47 f. 
m. hänv., Fitger, 2008, s. 13: 45 f. och Jacobsson, 1987, s. 356 m. hänv. 
174 Se närmare härom t.ex. Olivecrona, 1954, s. 11 f. m. hänv. och dens., 1966, s. 264–272 
m. hänv.
175 Jfr t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 104 och Larsson, 1974, passim. Jfr dock Larsson, 1972, 
bl.a. s. 464 och s. 473 f. och dens., 1983, s. 449–451 och s. 462.
176 I konkreta fall förordades också ofta samma lösningar på konkreta rättskraftsproblem, se 
t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 129–133 och Olivecrona, 1966, s. 292–295.
177 I nutida doktrin beskrivs som regel ekelöfs och Olivecronas uppfattningar, tillsammans 
med en diskussion omkring olika exempel, se t.ex T. Andersson, 1999a, s. 170–178, Fit-
ger, 2008, bl.a. s. 17: 39 f., Lindblom, 1994, s. 359, dens., 2002, s. 518 f. och Lindell, 2003, 
s. 302–315, Se även Alhager, 2003, s. 67–82 m. hänv. och Möller, 1995, s. 135–140 m. hänv. 
För en god illustration av hur ekelöfs och Olivecronas kriterier på ”saken” i åtminstone vissa 
fall kan användas för att motivera nästan vilken bedömning som helst, se Lindblom, 2002, 
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vågat att påstå att rättskraftsläran, som så mycket annat i civilprocessen, är 
mer eller mindre ”utlämnad” åt spekulationer om vad som är rimligt med 
hänsyn till rättskraftens trygghetsfunktion och processekonomiska funk-
tion.178

Här kommer det inte att utvecklas särskilt mycket hur sådana rimlighets-
resonemang kan föras, och har förts. Några korta anteckningar kan vara 
tillfyllest som en bakgrund till diskussionen om rättskraft över kompetens-
gränserna.179 Till en början är det väsentligt att slå fast att rättskraften endast 
bestäms av vad käranden har försökt att åstadkomma genom processen. 
Kärandens yrkande och grunden för detta yrkande bestämmer processföre-
målet, och de motfakta av skilda grader som härefter åberopas av både sva-
randen och käranden kan inte förändra detta. Detta innebär att alla sådana 
fakta prekluderas av domens rättskraft vare sig de har åberopats eller inte.180

Den ”fond” mot vilken rättskraftsdiskussionen ofta förs är, som antytts ovan, 
de två uppfattningar som tidigt formulerades av Olivecrona och ekelöf. 
Olive cronas uppfattning utgjorde i stor utsträckning en reaktion mot det 
rättighetstänkande som han även i andra sammanhang kritiserade.181 enligt 
Olivecrona, som endast behandlade domens betydelse som rättegångshinder, 
var föremålet för domstolens prövning inte några rättigheter, utan endast frå-
gan om ett visst saksammanhang enligt rättsreglerna medförde att ett visst 

s. 520–525. I doktrinen brukar också påpekas att principiella uttalanden från HD i frågan är 
få, att HD:s avgöranden i vissa fall är svårförenliga med varandra och att dessa ofta kan för-
enas med både ekelöfs och Olivecronas uppfattningar. Jfr t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 137, 
Fitger, 2008, s. 13: 30 och s. 13: 48 b f. m. hänv., Lindell, 2003, s. 302 m. hänv. och Westberg, 
1998/99, s. 413 f. m. hänv. 
178 Jfr t.ex. NJA 1984 s. 733, ekelöf m.fl., 1994, s. 116–154, Lindblom, 2002, s. 510–515 
m. hänv., Lindell, 2003, s. 304 f., 308 f., 318 f. och s. 321 f., Olivecrona, 1966, s. 330 f. och 
Westberg, 1998/99, s. 398–400 och s. 403.
179 Här kan erinras om att man vanligen har betraktat saken på det sättet att det bör råda 
korrespondens mellan regeln om ändring av talan i RB 13: 3 3 st. och rättskraftsregeln, så att 
vad som förändrar ”saken” i den ena bestämmelsens mening också gör det i den andras. Se 
avsnitt 6.3.6. Vissa resonemang som refereras nedan kan därför omedelbart ha tagit sikte på 
taleändringsproblematiken. 
180 Se t.ex. NJA 1965 s. 94, NJA 1999 s. 520, ekelöf/Boman, 1996, s. 125, ekelöf m.fl., 
1994, s. 107 f. och s. 116 f., Fitger, 2008, s. 17: 40, Larsson, 1983, s. 453 f. och Olivecrona, 
1966, s. 298–300 och s. 308–311. Det sagda innebär att det i vissa fall kan bli väsentligt att 
skilja mellan motfakta och motfordringar, eftersom de sistnämnda endast prekluderas om 
de har åberopats (se t.ex. ekelöf/Boman, 1996, s. 173 (not 49), Lindell, 1993, s. 359 f. och 
Olivecrona, 1966, s. 301–303). Jfr om skillnaden mellan kvittning och s.k. enkel avräkning 
avsnitt 2.3.7, not 102. Jfr NJA 1965 s. 94 och NJA 1999 s. 520, och särskilt hur frågan löstes 
i det sistnämnda fallet. Jfr också Nordh, 2001, s. 657–660.
181 Se närmare t.ex. Olivecrona, 1954, s. 12–21 och dens., 1966, s. 272–280. 
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imperativ skulle meddelas i domens form. genom domen hade med andra 
ord prövats huruvida vissa fakta var rättsligt relevanta på ett visst sätt. Dessa 
fakta – eller detta händelseförlopp – hade därefter ”förbrukats”, och någon ny 
prövning av om dessa var på angivet sätt relevanta skulle inte kunna få före-
komma. För en ny prövning måste krävas att det hade tillkommit så mycket 
nytt, att man kunde tala om ett i jämförelse med vad som hade prövats fri-
stående händelseförlopp.182

Till skillnad från Olivecrona klargjorde inte ekelöf hur hans egen uppfatt-
ning förhöll sig till det klassiska rättighetstänkandet.183 ekelöf tog i stället 
direkt avstamp i ändamålssynpunkter och fokuserade därvid på reglerna om 
ändring av talan (som ju skulle korrespondera med rättskraften)184 och käran-
dens intresse av att uppnå sitt praktiska syfte med processen. enligt ekelöf 
var det rimligt att kräva av käranden att hon redan vid processens inlednings-
skede tog ställning till vilken rättsföljd hon var ute efter. Det skulle därför vara 
tillåtet att åberopa nya omständigheter så länge dessa inte förändrade rätts-
följden, och t.o.m. åberopa en ny helt fristående grund om denna fort farande 
syftade till samma rättsföljd som den ursprungliga grunden. Kriteriet för att 
rättsföljden förblev densamma skulle vara att svaranden inte kunde förpliktas 
till en prestation enligt den ursprungliga grunden och till ytterligare en enligt 
den nya grunden. Hur det förhöll sig med den saken besvarades av den mate-
riella rätten – med ”rättsföljd” menades alltså den rättsliga betydelse de olika 
omständigheterna hade (eller påstods ha).185

Av det som sagts ovan framgår förhoppningsvis att det inte är möjligt att 
bedöma rättskraftsfrågor fristående från den materiellrättsliga kontexten.186 

182 Se närmare Olivecrona, 1943, s. 212–217, dens., 1954, s. 21–34 och dens., 1966, s. 280–
285 och s. 319–330. Se även ekelöf/Boman, 1996, s. 137 och Fitger, 2008, s. 13: 45–13: 48. 
Jfr Larsson, bl.a. 1983, passim, som företrädde en liknande uppfattning på delvis andra grun-
der och Nilsson, 1987, passim, som menar sig presentera en vidareutveckling av Olivecronas 
modell.
183 Jfr ekelöf, 1950, s. 527 och Olivecrona, 1962, s. 138 f.
184 Se not 179. 
185 Se ekelöf, 1950, s. 529 f. och s. 537–546, dens., 1956, s. 103–112, dens., 1957, s. 320–
327, ekelöf m.fl., 1994, s. 119 och ekelöf/Boman, 1996, s. 133–137. Se även Fitger, 2008, 
s. 13: 47. 
186 Jfr Lindell, 1993, s. 82–88, dens., 2003, s. 302 och Lindblom, 2002, s. 537. Detta fram-
går än tydligare av det ibland förekommande uttryckssättet att vad som skall jämföras är 
kärandens yrkanden i de olika processerna. Med ”yrkande” menar man då inte – åtminstone 
inte i alla fall – det som käranden skall skriva under rubriken ”yrkande” i sin stämningsansö-
kan (jfr RB 42: 2 1 st. 1., ekelöf/edelstam, 2002, s. 39, Lindell, 2003, s. 246 f., Olivecrona, 
1954, s. 9 och Olsson, 1964, s. 11–17). Vad man menar är tydligen ett yrkande beskrivet i 
rättsliga termer, dvs. t.ex. ett yrkande om ”skadestånd” eller ”prisavdrag” på grund av vissa 
omständigheter (se särskilt Lindell, 1989, s. 32, dens., 1993, s. 55 och dens., 2003, s. 310–315 
m. hänv. Se även NJA 1999 s. 520, ekelöf, 1956, s. 118 f., ekelöf m.fl., 1994, s. 128, Fitger, 
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Man kan inte veta på vilket sätt olika ”händelseförlopp” är relevanta utan att 
känna till vilka materiella rättsregler som knyter samman dessa händelseför-
lopp med yrkandet.187 Inte heller kan man veta om det är fråga om samma 
”rättsföljd” eller en annan ”rättsföljd” utan att känna till hur den materiella 
rätten är konstruerad.188 Huruvida frågor om den materiella rättens innehåll 
i tveksamma fall skall bedömas självständigt av domstolen, eller om parter-
nas rättspåståenden skall ha någon relevans i den frågan kan dock vara före-
mål för viss tvekan.189 I regel behandlas frågan om vilka rättsregler som är 
tillämpliga som något ganska oproblematiskt. Det är dock klart att ett nytt 
rättspåstående som bara utgör ett alternativt sätt att knyta samman åbero-
pade omständigheter med yrkad prestation inte i och för sig kan förändra 
”saken”. Vanliga exempel är anspråk som grundas på culpa alternativt på 
ansvar för anställds culpa, på gåva alternativt på köp eller på växel alternativt 
på det bakomliggande rättsförhållandet.190

Det hittills sagda har framför allt fokuserat på de grunder som åberopas till 
stöd för ett yrkande. Vad beträffar själva yrkandet var den allmänna uppfatt-
ningen tidigare att ett kvalitativt annorlunda yrkande alltid medförde en ny 
”sak”. I några avgöranden under 1990-talet har HD emellertid frångått detta 
synsätt och ansett rättskraften omfatta även sådana alternativa rättsföljder 
som käranden hade kunnat göra gällande i en tidigare process, åtminstone 
om dessa rättsföljder är ekonomiskt likvärdiga med den som tidigare yrkats. 
Detta med hänvisning bl.a. till att det är rimligt att kräva av käranden att 
hon i en och samma process tar ställning till om hon vill framställa båda 
dessa yrkanden.191

2008, s. 17: 40 f., Lindblom, 2002, s. 538 och (främst angående RB 17: 3 första meningen) 
Westberg, 1988, s. 65 och s. 401–405 m. hänv). Jfr Olivecronas kritik mot språkbruket, t.ex. 
i Olivecrona, 1954, s. 2 och utlåtandet i NJA 1977 s. 618 (jfr Olivecrona, 1943, s. 229 och 
Westberg, 1988, s. 402 f. m. hänv.).
187 Jfr Olivecrona, 1966, s. 284 f. och Lindell, 1993, s. 54.
188 Jfr Alhager, 2003, s. 80 f. 
189 Se avsnitt 6.2 ang. rättspåståendets relevans i allmänhet. Jfr t.ex. Alhager, 2003, s. 82 
m. hänv., T. Andersson, 1999a, s. 177 (not 784), ekelöf, 1950, s. 539 f., dens., 1956, s. 105 f., 
ekelöf/Boman, 1996, s. 133, ekelöf m.fl., 1994, s. 119, Fitger, 2008, s. 13: 30 och s. 13: 47., 
Olivecrona, 1954, s. 2 f. och s. 20 f. och dens., 1966, s. 286 och s. 309 f. 
190 Se t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 119 och s. 122–124. Se även NJA 1973 s. 239, där ett 
anspråk på skadeståndsrättslig grund ansågs gälla ”samma sak” som ett anspråk på avtalsrätts-
lig grund (härom Timelin, 1973, passim).
191 Se NJA 1994 s. 23, NJA 1995 s. 610 och NJA 1999 s. 520. Härom t.ex. Lindell, 2003, 
s. 307, Nordh, 2001, passim och Westberg, 1998/99, s. 419 f. Jfr ekelöf m.fl., 1994, s. 143 
m. hänv. 
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6.5.3  Rättskraft och litis pendens som processhinder över 
kompetensgränserna

Av föregående avsnitt framgår att rättskraften kan omfatta ”samma rätts-
följd” och t.o.m. ”alternativa rättsföljder” samtidigt som det inte är direkt 
avgörande vilka rättsregler som används för att knyta samman yrkandet med 
grunden. Många av de situationer som behandlas i det här kapitlet kan, om 
man bortser från forumreglerna, betraktas som exempel på fall där käran-
den har möjlighet att använda alternativa rättsregler för att knyta samman 
omständigheterna med den prestation hon är ute efter att framtvinga. en 
skadeståndstalan kan – ibland på ett nästan identiskt faktamaterial – grundas 
på antingen JB eller MB och en talan om t.ex. ett avtalat vederlag kan i vissa 
fall grundas på antingen arrende- eller hyresregler.192 Frågan är då om käran-
den verkligen kan tillåtas att, sedan hon fått sin talan ogillad i en domstol, 
gå vidare till en annan domstol och föra i stort sett samma talan, men under 
åberopande av andra rättsregler.

Förmodligen skulle det inte bereda några problem att avvisa den nya talan 
på grund av rättskraft eller litis pendens, om samma slags domstol hade varit 
behörig i båda fallen. Att åberopa JB i stället för MB eller 8 kap. JB i stället 
för 12 kap. JB, medan yrkandet och åberopade omständigheter är i stort sett 
identiska, förändrar knappast ”saken”.193 Vad som gör ett sådant ställnings-
tagande osäkert, och förmodligen felaktigt, är just reglerna om domstolarnas 
sakliga kompetens. Allmän domstol har ju ingen rätt att pröva frågor som 
skall bedömas enligt MB eller 8 kap. JB, och käranden har alltså inte haft 
några möjligheter att få dessa ”grunder” (rättspåståenden) beaktade i den 
ursprungliga processen. Det vore kanske väl hårt mot käranden att säga att 
hon får skylla sig själv som inledningsvis väckte talan vid fel forum, särskilt 
som domstolarna vid själva forumprövningen i regel inte tar något ansvar för 
att kontrollera att så inte har skett.194 I doktrinen brukar man också säga att 
rättskraften inte sträcker sig längre än till gränserna för domstolens sakliga 
kompetens.195

192 Visserligen innebär arrende- och hyresreglerna att det i varje enskilt fall ”objektivt” sett 
måste vara fråga om antingen arrende eller hyra, men det kan i åtskilliga fall vara svårt att 
avgöra vilket regelkomplex som är tillämpligt, och det är hur som helst inte säkert att dom-
stolen skall kasta sig in i någon djupgående prövning härav i den för processhinder stadgade 
ordningen (jfr avsnitt 6.3.1). 
193 Jfr ovan vid not 190. 
194 Se avsnitt 6.3.4. 
195 Se ekelöf/Boman, 1994, s. 44, ekelöf m.fl., 1996, s. 121 (not 84), Fitger, 2008, s. 17: 52, 
Lindblom, 1974, s. 131 (not 3) och s. 248 f. m. hänv., dens., 1993, s. 229, dens., 1994, 
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I det här sammanhanget kan nämnas att det finns vissa fakultativa forum-
regler som, under vissa ganska allmänt hållna förutsättningar, ger specialdom-
stolarna möjlighet att tillsammans med ett mål som hör under deras sakliga 
kompetens pröva även andra frågor.196 I doktrinen har något diskuterats vilka 
konsekvenser en sådan bestämmelse kan ha för rättskraftsfrågan. Om en part 
inte har försökt få sådana frågor som omfattas av den fakultativa regeln upp-
tagna till prövning, vet man ju inte vad domstolen hade haft möjlighet att 
pröva om parten hade försökt, och därmed blir det besvärligt att avgöra rätts-
kraftens utsträckning.197

Det nämnda synsättet verkar ju ha stort fog för sig, om en miljödomstol t.ex. 
har ogillat en skadeståndstalan med hänvisning till att det inte är fråga om en 
sådan verksamhet som avses i MB:s skadeståndsregler eller om en fastighets-
domstol har ogillat en talan om arrendeavgift med hänvisning till att det inte 
är fråga om arrende, utan om hyra. Käranden måste då rimligen få chansen 
att föra sin talan i rätt forum, dvs. allmän domstol. Men säg i stället att talan 
har ogillats på någon grund som hade lett till ogillande även om talan redan 
från början hade förts i allmän domstol, t.ex. att svaranden överhuvudtaget 
inte har någonting med den åberopade verksamheten att göra eller att det 
överhuvudtaget inte gäller något avtal mellan parterna? Kan käranden verk-
ligen ha möjlighet att få denna ”kompetensöverskridande” fråga prövad två 
gånger bara för att rättskipningen är uppdelad i andra frågor?

Åtminstone torde man inte kunna avvisa kärandens nya talan i det angivna 
fallet. Systemet skulle förmodligen bli alltför komplicerat och subtilt om frå-
gan om rättegångshinder skulle avgöras med ledning av om den grund som 
åberopats för ogillande är ”kompetensöverskridande” eller inte. Vad händer 
om domstolarna i stället uttrycker sig så att svaranden inte har sådan anknyt-
ning till verksamheten som förutsätts i MB, eller att något arrendeavtal ”i 
vart fall” inte kan anses gälla mellan parterna? Det som käranden vill uppnå 
med den nya processen är fortfarande något som ligger utanför gränsen för 
de ursprungliga domstolarnas sakliga kompetens, och förmodligen bör man 

s. 362, dens., 2001, s. 46 (not 42) och s. 67 och dens., 2002, s. 511, 569 och s. 571. Se även 
T. Andersson, 2005, s. 25. Jfr NJA 2000 s. 57. 
196 Se t.ex. 5 kap. 3 § expropriationslagen (1972: 719) samt 1 kap. 1 § 2 st. och 2 kap. 1 § 
3 st. lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister. Se härom och angående vissa tidigare 
gällande bestämmelser (som upphört genom ikraftträdandet av MB, men som kan vara på väg 
att återinföras, se SOU 2009: 10 s. 473 f. och s. 528) Lindblom, 1994, s. 343–346. Se även 
Nordh, 1999, s. 231–242.
197 Se närmare Lindblom, 1994, s. 357–373, särskilt s. 366–368. Se även SOU 1987: 13 
s. 124 f., Lindblom, 2001, s. 44 (not 1) och s. 49–68 m. hänv. och dens., 2002, s. 569 f. 
m. hänv. Jfr Nordh, 1999, s. 241.
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fasthålla vid detta för att systemet inte skall bli alldeles ogenomträngligt. Frå-
gan är därmed inte besvarad om vilken betydelse domstolarnas bedömning av 
den ”kompetensöverskridande” frågan skall ha. Den frågan (och ett par till) 
skall behandlas i nästa avsnitt.

6.5.4 Positiv rättskraft över kompetensgränserna
Med ”positiv rättskraft”, eller prejudiciell verkan, avses som tidigare sagts att 
en fråga som tidigare blivit avgjord, och som utgör en s.k. prejudicialfråga 
i en senare rättegång, inte prövas självständigt på nytt. I stället läggs det 
tidigare avgörandet direkt till grund för bedömningen. De oproblematiska 
fallen av positiv rättskraft begränsar sig i princip till fastställelsedomar som 
härrör från samma processordning. Själva poängen med en fastställelsedom 
är ju att den direkt skall kunna läggas till grund för en fullgörelsedom. I det 
tidigare angivna exemplet med frågan om äganderätt till en skadad sak står 
det t.ex. utom diskussion att en fastställelsedom i äganderättsfrågan direkt 
skulle ha lagts till grund för prövningen i skadeståndsmålet.198

Om ett avgörande inte har prejudiciell betydelse brukar man säga att det 
kan ha bevisverkan i en senare process. Vad som avses härmed är tydligen 
att domstolen, trots att den inte är bunden av det tidigare avgörandet, ändå 
låter sig påverkas av den bedömning som gjorts i en sådan omfattning att det 
krävs positiva skäl – och ibland starka sådana – för att domstolen skall göra 
en annan bedömning i samma fråga.199 Det får emellertid förutsättas att det 
finns några sakliga skäl – t.ex. parternas bristande möjligheter att överblicka 
den tidigare processens konsekvenser eller den tidigare processens bristande 
kvaliteter200 – för att vissa avgöranden inte tillmäts positiv rättskraft i vissa 
avseenden. Dessa skäl måste rimligen respekteras även i fråga om ett avgöran-
des bevisverkan, så att denna verkan inte tillåts gå så långt att resultatet i prak-
tiken blir detsamma som om avgörandet hade tillmätts positiv rättskraft.

Om det tidigare avgörandet inte är en fastställelsedom, eller om det härrör 
från en annan processordning (och därför kanske inte ens kan inordnas i 
kategorin fullgörelse- eller fastställelsedomar), ställer sig saken ofta mer tvek-
sam. Vad gäller fullgörelsedomar som härrör från samma processordning, 

198 Jfr t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 100 f. och T. Andersson, 2004, s. 8. Det bör dock tilläggas  
att en fastställelsedom inte kan avse ”äganderättsfrågan”, utan vem av parterna som äger ”bätt-
re rätt” till det omtvistade. Om äganderättsfrågan inte berör samma parter i de båda målen 
kan fastställelsedomen alltså inte få positiv rättskraft i alla situationer. 
199 Se t.ex. Bergholz, 1995/96, s. 448, Fitger, 1992, passim och Lindell, 2003, s. 317 f. och 
s. 323 f. Jfr Wennergren, 2005, s. 27.
200 Jfr avsnitt 6.4.3.3 och se vidare i avsnittet. 
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uppkommer härvid den tidigare skisserade frågeställningen om vad som skall 
omfattas av rättskraften hos avgörandet. Själva den förpliktelse som (inte) 
har ålagts svaranden i domslutet kan givetvis inte tillmätas positiv rättskraft 
i den angivna betydelsen av begreppet.201 Frågan är om någon av de ”frågor” 
som domstolen har avgjort för att komma fram till detta domslut skall anses 
rättskraftigt avgjord. Domstolen har ju i regel fört ett resonemang, där olika 
delfrågor har betats av, och det går (förhoppningsvis) att följa resonemanget 
från enskilda frågor (t.ex. äganderätt, culpa, medvållande etc.) ända fram 
till den mer komplexa slutbedömningen att svaranden (inte) är skyldig att 
prestera gentemot käranden på just det angivna sättet. Var skall man dra 
”strecket” mellan rättskraftigt avgjorda frågor och prejudiciella frågor?

en viss terminologisk inkonsekvens uppkommer visserligen om strecket 
dras på något annat ställe än vid själva domslutet, eller med andra ord om 
man tillmäter fullgörelsedomar positiv rättskraft i något avseende. Den fråga 
som således anses rättskraftigt avgjord genom fullgörelsedomen betraktas ju 
därmed inte som prejudiciell, eftersom den omfattas av rättskraften. Om 
frågan tidigare skulle ha avgjorts genom en fastställelsedom, skulle denna 
dom emellertid ha haft positiv rättskraft i fullgörelsemålet – i så fall skulle 
frågan alltså ha varit prejudiciell i det sistnämnda målet. ”gränsen” för de 
prejudiciella frågorna kommer att flyttas fram och tillbaka beroende på de 
särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Detta är nu inte någonting 
som i sig utgör ett särskilt tungt argument mot att tillmäta fullgörelsedomar 
positiv rättskraft – som sagts tidigare handlar det ju om att ta ställning med 
ledning av rättskraftens ändamål,202 och sådana överväganden kan mycket 
väl leda till olika resultat i olika situationer.

Den allmänna meningen i den civilprocessuella doktrinen tycks vara att 
rättskraften inte sträcker sig längre än till frågan om svaranden är förpliktad 
mot käranden på det sätt som kärandens talan avser. Redan detta innebär i 
och för sig att ”gränsen” blir något flytande – en fastställelsedom över just 
denna förpliktelse skulle ju ha haft positiv rättskraft i fullgörelsemålet – men 
den praktiska betydelsen härav är förstås ringa.203 Den praktiskt viktiga frå-

201 Däremot har ju domslutet ”rättskraft” i den meningen att det direkt kan läggas till grund 
för exekutiva åtgärder. Inom civilprocessrätten brukar man dock inte kalla detta för rättskraft, 
utan för exigibilitet eller verkställbarhet. 
202 Se avsnitt 6.4.3.3.
203 Man menar alltså att en fullgörelsedom hindrar en fastställelsetalan angående samma 
presta tionsskyldighet som fullgörelsedomen avser. Om käromålet har bifallits i fullgörelse-
domen tycks det råda enighet om att fastställelsetalan inte ens skall tas upp till prövning utan 
avvisas på grund av rättegångshinder, se ekelöf m.fl., 1994, s. 104 och s. 109 f., Fitger, 2008, 
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gan är om rättskraften kan sträcka sig längre, och även omfatta någon av 
de delfrågor som besvarats i tidigare led av resonemanget, och den frågan 
besvaras i princip nekande. ett avgörande rörande t.ex. ett delbelopp eller 
en av flera periodiskt förfallande prestationer skall alltså inte ha någon rätts-
kraft med avseende på det rättsförhållande som är gemensamt för samtliga 
prestationer. Möjligen kan man dock tänka sig undantag från den principen 
i vissa särskilda fall.204

Frågan om positiv rättskraft över gränsen mellan olika processordningar är 
inte särskilt utförligt behandlad i doktrinen, och i rättspraxis har den endast 
uppkommit i ganska speciella situationer. Klart är att en brottmålsdom inte 
har någon rättskraft i en senare process om skadestånd på grund av brottet. 
Alla frågor om t.ex. gärningen och skadan måste således prövas på nytt i 
skadeståndsmålet.205 en del uttalanden i doktrinen tycks gå ut på att positiv 
rättskraft mellan olika processordningar i princip inte skall kunna uppkom-
ma utan uttryckligt lagstöd.206 Det är dock något osäkert vad som egentligen 
avses med sådana uttalanden. I vissa fall har olika domstolar eller myndig-
heter givits uttrycklig kompetens att avgöra i stort sett samma fråga, och då 
kan man ju mycket väl hävda att den föreskrivna möjligheten till prövning 
i en viss domstol inte utan lagstöd skall kunna inskränkas bara för att en 
annan domstol eller myndigheter tidigare tagit ställning till samma fråga.207

I sammanhanget kan nämnas att sådant lagstöd förekommer, och att reglerna 
t.o.m. kan göra anspråk på att föreskriva var gränsen skall dras mellan rätts-
kraftigt avgjorda frågor och prejudiciella frågor (eller i vart fall att den skall 
dras på ett annat sätt än det som är gängse i civilprocessen).208 I 22 § lagen 
(1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder (härefter nämndlagen) 
sägs att nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut 

s. 17: 41 och Lindell, 2003, s. 308 f. m. hänv. (hänvisningen hos Fitger och Lindell till Lars-
son, 1974, s. 404 skall möjligen avse s. 424). I fråga om hur det fall att fullgörelsetalan har 
ogillats skall hanteras – om fastställelsetalan skall avvisas eller ogillas – råder en viss variation 
i doktrinen, se t.ex. Fitger, 2008, s. 17: 41 och Lindell, 2003, s. 308. 
204 Se närmare t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 128–145 m. hänv. och Lindell, 2003, s. 317–324 
m. hänv. Jfr NJA 1972 s. 382. 
205 Se t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 168–170 och Fitger, 1992, bl.a. s. 355 f. Se även T. Anders-
son, 2004, s. 8. 
206 Se t.ex. Alhager, 2003, s. 161 f., T. Andersson, 2004, s. 8. dens., 2008a, s. 351 f. och Lind-
blom, 2002, s. 572 f. och s. 701 f. 
207 Som framgår nedan är det dock ganska osäkert om domstolarna i alla situationer delar 
denna uppfattning. Åtminstone tycks det i vissa situationer vara tillräckligt med ”förarbets-
stöd”.
208 Se härom, och särskilt angående vissa bostadsrättsfrågor, även Nilsson Hjorth, 2005/06, 
s. 822–827 m. hänv. och s. 830–832 m. hänv.
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om beslutet innebär att någon av vissa uppräknade frågor har avgjorts.209 Till 
dessa beslut hör bl.a. hyres- eller arrendenämndens avgörande i en tvist om 
förlängning av hyres- eller arrendeavtal eller om uppskov med avflyttning från 
lokal (se 1 § 1 st. 2. och 4 § 1 st. 2. nämndlagen). Av förarbetena framgår att 
lagstiftaren tänkt sig att rättskraften inte bara skulle träffa dessa uppskovs- eller 
förlängningsfrågor i och för sig, utan även sådana ”preliminär frågor” som kan 
uppkomma (som prejudiciella frågor eller som huvudfrågor) även i en tvist 
inför allmän domstol eller fastighetsdomstol om t.ex. avhysning eller faststäl-
lelse av att hyres- eller arrendeavtal (inte) föreligger. Som exempel på sådana 
frågor nämns i förarbetena bl.a. frågan om något giltigt hyresavtal överhuvud-
taget föreligger mellan parterna och frågan om giltig uppsägning har skett. 
Skälet till att bestämmelsen infördes var att hyres- och arrendenämnderna 
dessförinnan inte ansågs behöriga att överhuvudtaget göra någon prövning 
av sådana preliminärfrågor, och därför vid tvist om en sådan fråga hade att 
antingen  vilandeförklara ärendet och hänvisa parterna till att utverka ett avgö-
rande i frågan i domstol eller också avgöra ärendet under olika antaganden 
rörande preliminärfrågan.210 eftersom nämndernas avgöranden inte innebar 
något slutgiltigt avgörande av preliminärfrågorna, kunde förutsättningarna 
för t.ex. en förlängning av ett hyresavtal ryckas undan i efterhand genom en 
dom från allmän domstol som slog fast t.ex. att något hyresavtal överhuvud-
taget aldrig hade gällt mellan parterna.211 Dessa olägenheter skulle man råda 
bot på, dels genom några stadganden i JB som slog fast att alla invändningar 
mot ett hyres- eller arrendeförhållande som kunnat åberopas i en förläng-
ningstvist var prekluderade om förlängning hade medgivits,212 dels genom 
den nyss beskrivna bestämmelsen i nämndlagen om att ett avgörande av en 
hyres- eller arrendenämnd har ”rättskraft”.213 I frågan vilken innebörd den 
sistnämnda bestämmelsen egentligen var avsedd att ha utanför det område 
som reglerats särskilt i JB kan förarbetena dock tyckas ge motstridiga besked. 
Tanken tycks ha varit att rättskraften skulle ha ungefär samma omfattning 
oavsett om nämndernas beslut avsåg förlängning av ett hyres- eller arrende-
avtal eller någon annan fråga som omfattades av 22 § nämndlagen.214 I förar-
betena till den sistnämnda bestämmelsen gjordes dock uttalanden som tyder 

209 Se även 8 § lagen (1994: 831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt och jfr NJA 
II 1974 s. 558–560 och NJA II 1994 s. 251.
210 Jfr avsnitt 6.4.3.2 om möjligheterna att pröva kompetensfrämmande prejudicialfrågor. 
211 Jfr avsnitt 6.4.3.2 om konsekvenserna i andra fall av ett rättskraftigt avgörande av en 
kompetensfrämmande prejudicialfråga som redan har prövats. 
212 Se JB 9: 12 2 st., 10: 6 a och 12: 51 2 st. 
213 Se till det anförda NJA II 1973 s. 267–271. Jfr t.ex. RH 1997: 75. Bakgrunden till 
bestämmelserna och den problematik som de föranleder beskrivs också väl i NJA 1986 s. 187 
och i JustR Höglunds skiljaktiga motivering i NJA 1980 s. 203.
214 Jfr NJA II 1973 s. 269.
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på att tillämpningen var avsedd att i princip sammanfalla med vad som gällde 
om tvistemålsdomens rättskraft enligt RB.215 Regeln skulle, enligt förarbete-
na, inneböra att nämndens ställningstaganden i frågan i rättskraftshänseende 
skulle få samma verkan ”som om frågan i stället hade prövats av allmän domstol 
i domskälen”.216 Som exempel nämndes härefter att ett ogillande av en förläng-
ningstalan innebar att det var rättskraftigt avgjort att hyresförhållandet skulle 
upphöra vid hyrestidens utgång och att invändningar i preliminärfrågor, t.ex. 
om att uppsägningen inte var giltig, blev prekluderade genom avgörandet. 
Detta torde enligt förarbetena ”stå helt i överensstämmelse med vad som anses 
gälla i fråga om tvistemåls domens rättskraftsverkan”.217 I förarbetena tycks 
man alltså ha förbisett distinktionen mellan att rättskraften prekluderar alla 
invändningar med avseende på den ”rättsföljd” som varit i fråga och att rätts-
kraften i regel inte omfattar sådana frågor som har betydelse även för andra 
rättsföljder än den som varit i fråga i målet. Med lagstiftarens terminologi skulle 
rättskraften alltså träffa även ”preliminärfrågor” vilket med den här använda 
terminologin förmodligen är detsamma som sådana frågor som annars hade 
betraktats som prejudiciella, men som lagstiftaren med sina uttalanden ville 
flytta in i det rättskraftigt avgjorda området. Vad som komplicerar bilden 
ytterligare är att lagstiftaren i ett senare lagstiftningsärende tillbakavisade för-
slag om att preliminärfrågor skulle kunna avgöras genom ett särskilt beslut 
av hyresnämnderna med motiveringen att det därmed skulle ”uppkomma 
problem beträffande förhållandet mellan allmän domstol och hyresnämnd, 
eftersom hyresnämnd då skulle meddela självständiga rättskrafts ägande beslut 
i frågor som egentligen skall avgöras av allmän domstol”.218 Inom HD tycks 
man vara mycket medveten om problematiken. I NJA 1980 s. 203 fann majo-
riteten visserligen, med stöd av en kort hänvisning till de nämnda förarbetena, 
att det genom en hyresnämnds beslut i en uppskovstvist hade blivit rättskraf-
tigt avgjort att hyresvärdens uppsägning inte hade varit ogiltig eller eljest utan 
verkan.219 Någon ny prövning av den frågan gjordes därför inte i ett avhys-
ningsmål. I NJA 1986 s. 187 och NJA 1996 s. 433 uttalade sig HD dock för 
en restriktiv tillämpning av rättskraftsbestämmelsen med hänvisning bl.a. till 
att den avsedda ordningen kunde få långtgående konsekvenser för parterna, 
att det förhållandet att vissa frågor kunde prövas av såväl domstol som av 
hyresnämnd föranledde flera problem som inte hade blivit allsidigt belysta i 
förarbetena och att det inte klart framgick av bestämmelserna att s.k. prelimi-

215 Se NJA II 1973 s. 310. 
216 Se NJA II 1973 s. 310 (min kurs.). Angående maximen att ”domskäl inte vinner rätts-
kraft”, se avsnitt 6.4.3.3, not 152. 
217 Se NJA II 1973 s. 310.
218 Prop. 1974: 151 s. 100 f. HD hänvisade i NJA 1986 s. 187 bl.a. till detta uttalande. 
219 Jfr JustR Höglunds skiljaktiga motivering. 
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närfrågor skulle bli rättskraftigt avgjorda genom hyresnämnds beslut i vissa 
tvister, i vart fall inte beträffande beslut i andra frågor än förlängningstvister. 
I rättsfallen ansågs inte hyresnämndernas beslut i uppskovstvister innefatta 
något rättskraftigt avgörande av frågan om nytt hyresavtal hade ingåtts efter 
uppsägning respektive frågan om en lokal innehades med bostadsrätt. HD har 
dock aldrig uttryckligen frångått prejudikatet NJA 1980 s. 203, och det har 
lett till efterföljd i publicerad hovrättspraxis (RH 2004: 91).

Det tycks svårligen kunna uppställas ett absolut krav på lagstöd för en pro-
cessordningsöverskridande positiv rättskraft i alla situationer. I sådana fall där 
en kompetensfrämmande prejudiciell fråga tidigare har avgjorts genom en 
fastställelsedom från en behörig domstol tycks en processordningsöverskri-
dande positiv rättskraft enbart tjäna ”goda” ändamål.220 I sådana fall, som i 
det tidigare angivna exemplet där svaranden mot kärandens skadeståndskrav 
invänder att ett arrendeavtal gäller mellan parterna, har domstolen rätt att 
pröva frågan enbart för att den är prejudiciell. Om någon av parterna i ett 
sådant fall kan åberopa en fastställelsedom från fastighetsdomstol som slår 
fast hur det förhåller sig med det påstådda arrendeavtalet, tycks det inte fin-
nas några skäl till att denna dom skulle frånkännas rättskraft i skadestånds-
målet. Tvärtom finns det starka skäl för att domen skall anses vara bindande 
vid den allmänna domstolens prövning. Som tidigare utvecklats innebär 
domstolarnas möjligheter att pröva kompetensfrämmande prejudicialfrågor 
att man lyckas förena önskemålen att upprätthålla den sakliga kompetens-
fördelningen och att inte stycka sönder tvisterna på ett olyckligt sätt, efter-
som frågan inte blir rättskraftigt avgjord av en obehörig domstol. Denna 
lösning bör kompletteras med en möjlighet att få frågan avgjord i behörig 
domstol med verkan även utanför denna domstols sakliga kompetensområde 
– annars skulle ju den sakliga kompetensfördelningen ändå undergrävas på 
ett omotiverat sätt, och det skulle också onödigtvis öppnas för prövning av 
samma konkreta fråga i flera olika domstolar.

I detta enkla exempel vågar jag därför påstå att positiv rättskraft faktiskt 
uppkommer över kompetensgränserna. De besvärliga fallen – som förmod-
ligen är de vanligaste – uppkommer när det inte är så enkelt att den prejudi-
ciella frågan har avgjorts i en fastställelsedom, utan i en fullgörelsedom eller 
i ett avgörande som inte kan betecknas som någondera, t.ex. ett tillstånds-
beslut, ett fastighetsbestämningsbeslut eller något liknande. Här finns en del 
rättspraxis, som dock inte är sådan att den kan läggas till grund för några 

220 Jfr också (angående en tvistemålsdoms (fastställelsedom) rättskraft i brottmål, ekelöf 
m.fl., 1994, s. 170 f.
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generella slutsatser. Det förefaller som om frågan avgörs från fall till fall, 
under beaktande av vilka konsekvenser olika lösningar får, och inte minst 
med hänsyn till vad lagstiftaren kan ha menat och förutsatt vid tillkomsten 
av olika bestämmelser.

enligt 7 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970: 988)221 får ett servitut upp-
hävas i vissa angivna situationer, däribland att servitutet till följd av ändrade 
förhållanden inte behövs för den härskande fastigheten. I NJA 1981 s. 733 
hade fastighetsbildningsmyndigheten genom fastighetsreglering upphävt ett 
år 1896 upplåtet jaktservitut med hänvisning till att servitutet på grund av 
ändrade förhållanden inte längre behövdes. Samtidigt beslutades att ägaren 
till den tjänande fastigheten skulle utge viss ersättning för förlusten av jakt-
servitutet. Beslutet att upphäva servitutet överklagades inte, utan vann laga 
kraft. Beslutet i ersättningsfrågan överklagades dock av den tjänande fastighe-
tens ägare. I HD rådde delade meningar om betydelsen av att servitutet hade 
upphävts på grund av att det ansetts vara obehövligt. De tre ledamöter som 
bestämde domen ansåg dels att ersättning inte kunde utgå när ett servitut 
hade upphävts därför att det blivit obehövligt, dels att det genom fastighets-
bildningsmyndighetens beslut blivit rättskraftigt avgjort inte bara att servitu-
tet skulle upphävas utan även att det inte längre behövdes för den härskande 
fastigheten. JustR Hessler instämde med majoriteten i att ersättning för upp-
hävandet inte skulle utgå om servitutet inte längre behövdes, men ansåg att 
den frågan inte alls blivit rättskraftigt avgjord genom fastighetsbildningsmyn-
dighetens beslut, eftersom det i den delen var ”fråga allenast om domskäl för 
upphävningsbeslutet”. Hessler gjorde sedan en ingående prövning av frågan 
om servitutet kunde anses ha blivit onyttigt och kom fram till att så inte var 
fallet. JustR Westerlind, slutligen, hade en något mer komplicerad syn på 
vad som rättskraftigt hade avgjorts genom fastighetsbildningsmyndig hetens 
beslut, men anslöt sig i det aktuella fallet i princip till majoritetens upp-
fattning. Westerlind ansåg dock inte att ersättningsfrågan därigenom blivit 
avgjord, utan ansåg att servitutet kunde ha ett värde för sin innehavare även 
om det upphävts på den angivna grunden.

I NJA 2000 s. 57 hade götha Canal Bolag (senare AB göta Kanalbolag) 
genom kungl. brev från 1810 och 1812 ålagts att anlägga och för all framtid 
underhålla en vindbrygga över kanalen. en sådan brygga hade också anlagts, 
och underhållits fram till 1982, då den togs bort. Ägarna till fastigheten där 
bryggan låg väckte då talan mot bolaget vid allmän domstol, och yrkade att 
bolaget skulle förpliktas att återställa bryggan. Hovrätten fann i dom, som 

221 Härefter FBL.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   411 09-10-06   08.38.47



412

vann laga kraft, att förpliktelsen att hålla bryggan alltjämt åvilade bolaget i 
enlighet med de kungl. breven och förpliktade därför bolaget att återställa 
bryggan. Under tiden hade bolaget ansökt om fastighetsreglering och, under 
påstående att förpliktelsen utgjorde ett servitut, yrkat att förpliktelsen skulle 
upphävas. I fastighetsbildningsmålet påstod fastighetsägarna att hovrättens 
dom utgjorde hinder mot prövning av bolagets talan. HD konstaterade att 
hovrätten i tvistemålet inte hade varit behörig att pröva den nu förda talan om 
upphävande av brohållningsskyldigheten. HD:s majoritet fann härefter  att 
brohållningsskyldigheten utgjorde ett servitut som kunde upphävas genom 
fastighetsreglering och fastställde fastighetsbildningsmyndighetens beslut, 
varigenom servitutet hade upphävts.

enligt FBL 14: 1 får lantmäterimyndigheten genom fastighetsbestämning 
pröva bl.a. frågor om hur fastighetsindelningen är beskaffad. I NJA 2007 
s. 125 hade genom utslag av hovrätt i mål rörande fastighetsbestämning fast-
ställts att ett visst markområde ingick i en häradsallmänning. Sedan hovrät-
tens utslag vunnit laga kraft väckte de fastighetsägare som förlorat fastighets-
bestämningsmålet fastställelsetalan i tingsrätt, och yrkade att de skulle förkla-
ras ha bättre rätt till samma markområde. Som grund åberopades att mark-
området ingick i deras fastighet. HD uttalade, med hänvisning till förarbetena 
till FBL, att syftet med en fastighetsbestämning var att man skulle få till stånd 
ett för framtiden bindande avgörande i vissa indelnings- och servitutsfrågor. 
Med hänvisning till förarbetena konstaterade HD vidare att det var förut-
satt att fastighetsbestämningen (även om den stannat i första instans) skulle 
utmynna i ett rättskraftigt avgörande och att regler om res judicata och litis 
pendens skulle gälla även vid fastighetsbestämning. HD konstaterade vidare 
att fastighetsbestämningen uppvisade stora likheter med en fastställelsetalan 
vid allmän domstol och att förfarandet uppfyllde högt ställda krav på rätts-
säkerhet. Visserligen utgjorde fastighetsbestämningsprocessen ingen exklusiv 
ordning, eftersom det var möjligt att vid allmän domstol väcka en talan om 
fastighetsindelningens beskaffenhet, men om en sakägare valde att låta frågan 
prövas i den förstnämnda ordningen borde avgörandet enligt HD inte kunna 
förlora sin betydelse genom en efterföljande tvistemålsprocess, åtminstone 
inte om det vid prövningen åberopades samma omständigheter till grund 
för talan. I annat fall skulle syftet med institutet fastighetsbestämning inte 
kunna uppfyllas. HD konstaterade därför att avgörandet vid en fastighetsbe-
stämning i princip borde tillmätas samma betydelse som en tvistemålsdom i 
samma fråga. Detta innebar att en ny talan i ”samma sak” skulle avvisas och 
att avgörandet i annat fall – som i det aktuella där yrkandet rörde äganderät-
ten till markområdet – fick prejudiciell betydelse och skulle läggas till grund 
för domstolens bedömning av äganderättsfrågan.
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Av MB framgår (dock inte särskilt tydligt) att ett tillstånd till miljöfarlig verk-
samhet har prejudiciell betydelse i ett mål om förbud mot samma verksamhet 
i den meningen att en förbudstalan endast kan ogillas.222 Detsamma gällde 
även enligt ML. Om en viss verksamhet har blivit föremål för prövning i 
annan ordning, t.ex. genom tillåtlighetsprövning av regeringen, saknas dock 
uttryckliga regler. I NJA 1993 s. 645 ansåg HD:s majoritet, med hänvisning 
till diverse förarbetsuttalanden och till vad som framstod som mest konse-
kvent i förhållande till systemet i övrigt, att en arbetsplan som fastställts i 
administrativ ordning enligt väglagen (1971: 948), med tillämpning av i stort 
sett likalydande regler som skulle ha tillämpats vid en tillståndsprövning 
enligt ML, utgjorde ”hinder mot prövning” av en förbudstalan vid fastig-
hetsdomstol.223 I NJA 2004 s. 88 gjorde HD motsatt bedömning i en mot-
svarande situation efter MB:s ikraftträdande. HD hänvisade bl.a. till att vissa 
särbestämmelser (och alltså ”systemet i övrigt”) hade förändrats och till att 
lagstiftaren, enligt vad som framgick av förarbetena till MB, hade förutsatt att 
parallella förfaranden faktiskt skulle kunna förekomma.224

Miljöprocessen erbjuder många exempel på den här behandlade problemati-
ken, särskilt om det handlar om vissa större projekt, där regeringen blandas 
in på ett tidigt stadium genom tillåtlighetsprövningen enligt 17 kap. MB. 
Det är möjligt att angripa regeringens tillåtlighetsbeslut genom ansökan om 
rättsprövning hos RegR. Tillåtlighetsprövningen innebär dock inte att frå-
gan om projektets genomförande är slutbehandlad, eftersom det fortfaran de 
kan krävas såväl tillstånd enligt MB som administrativa beslut enligt andra 
författningar (vilka i sin tur ofta är överklagbara till regeringen). ett och 
samma projekt kan därför bli föremål för prövning en eller flera gånger i 
miljödomstol och en eller flera gånger i RegR genom rättsprövning av rege-
ringens beslut. I vissa fall kan dessa rikhaltiga möjligheter till domstolspröv-
ning dock få till resultat att de i sak avgörande frågorna överhuvudtaget inte 
blir föremål för prövning av någon domstol. Detta illustreras väl av den s.k. 

222 Se närmare MB 21: 4, 24: 1, 25: 9 2 st. och 32: 12 och Lindblom, 2002, s. 680–690 
m. hänv.
223 Se om fallet T. Andersson, 2004, passim och Michanek, 1994, passim. Avgörandet är 
något svårtolkat, eftersom det som överklagats till HD endast var ett beslut varigenom hov-
rätten avslagit ett yrkande om interimistiskt förbud och framför allt eftersom HD begränsade 
prövningstillståndet till frågan om arbetsplanen utgjorde ”hinder mot prövning” enligt miljö-
skyddslagen. eftersom HD bl.a. hänvisade till konsekvensargument, kan man kanske tolka 
avgörandet så att den aktuella arbetsplanen inte utgjorde något processhinder, utan att det 
var fråga om positiv rättskraft, i linje med vad som gällde och gäller förhållandet mellan ett 
tillståndsbeslut och en förbudstalan enligt ML eller MB. Så även T. Andersson, 2004, s. 12 f.
224 Se även T. Andersson, 2004, s. 17–19 m. hänv. 
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Botniabaneföljetongen, som gällde dragning av Botniabanan genom vissa 
områden i Umeälvens delta.225 Sedan regeringen fattat beslut om dragningens 
tillåtlighet, ansökte ett antal enskilda om rättsprövning av detta beslut, men 
RegR avvisade deras talan med hänvisning till att det, eftersom den exakta 
sträckningen av järnvägen ännu inte var fastställd, ännu inte gick att uttala 
sig om huruvida de sökande kunde anses berörda på ett sådant sätt att de 
hade rätt att ansöka om rättsprövning. RegR uttalade samtidigt att de som 
kunde anses som sakägare hade möjlighet att senare få en domstolsprövning 
till stånd av beslutet om fastställande av järnvägsplanen (RÅ 2004 ref. 108). 
Härefter prövades flera olika tillståndsfrågor med anknytning till järnvägen 
av miljödomstolarna, som ansåg att regeringens beslut var bindande i tillåt-
lighetsfrågan och att prövningen därför bara kunde omfatta vissa frågor om 
villkor m.m. Härvid hänvisades bl.a. till att möjligheten till rättsprövning av 
regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplanen tillgodosåg de enskil-
das rätt till domstolsprövning (MöD 2006: 44). Banverket fattade sedan 
beslut om att fastställa en järnvägsplan för den aktuella sträckningen, och 
rege ringen fastställde detta beslut efter överklagande. Sedan ett antal enskilda 
personer (och organisationer) ansökt om rättsprövning även av detta beslut, 
fann RegR:s majoritet i RÅ 2008 ref. 89 att någon prövning inte kunde göras 
av den grundläggande frågan om sträckningens tillåtlighet. Majoriteten fann, 
med hänvisning till olika förarbetsuttalanden, att den lokaliseringsfråga som 
avgjorts i det ursprungliga tillåtlighetsbeslutet inte kunde omprövas av vare 
sig miljödomstolarna vid tillståndsprövningen eller av regeringen vid faststäl-
landet av arbetsplanen.

6.6 Sammanfattning och slutsatser
6.6.1 Sammanfattning
I kapitlet har diskuterats en rad olika ”instrument” som domstolarna kan 
använda för att hantera förekommande konflikter mellan intresset att upp-
rätthålla den sakliga kompetensfördelningen mellan olika domstolar och 
intresset att åstadkomma en effektiv domstolsprövning av förekomman-
de tvistefrågor. Kapitlet har utvisat att det i stor utsträckning handlar om 
besvärliga problem, och att rättsläget är oklart även i ganska centrala frågor. 
Tydligast är rättsläget dock beträffande forumprövningen. Av en rad avgöran-
den framgår att forumprövningen skall göras med utgångpunkt i kärandens 

225 Följetongen (som då ännu inte var helt avslutad) och problematiken behandlas i Darpö, 
2007/08a, s. 17–20 och dens., 2007/08b, s. 319–327. Jfr också det hypotetiska motorvägsfall 
som diskuteras i T. Andersson, 2004, s. 19–21.
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egen rättsliga kvalificering av sitt anspråk – eller med andra ord kärandens 
rättspåstående. Detta konstaterande har fått utgöra utgångspunkten för en 
diskussion omkring användningen av de övriga ”instrumenten”, där under-
laget är betydligt magrare.

Vad gäller domstolarnas möjligheter att pröva kompetensfrämmande frå-
gor har det konstaterats att en alternativ grund för käromålet som hör under 
en annan domstols sakliga kompetensområde aldrig kan bli föremål för 
prövning. I annat fall skulle den sakliga kompetensfördelningen helt under-
mineras. Om en kompetensfrämmande fråga uppkommer som en s.k. pre-
judiciell fråga tycks dock starka skäl kunna anföras för att frågan skall kunna 
bli föremål för prövning. Sådana frågor kan uppkomma på flera olika sätt, 
både som ett (tvistigt) moment i grunden och med anledning av motfakta 
av olika slag som åberopas av båda parterna. Att domstolarna beträffande 
sådana frågor kan kliva över kompetensgränserna beror på att frågorna inte 
blir rättskraftigt avgjorda, och att på att parterna har möjlighet att få dem 
rättskraftigt avgjorda i den domstol som har sakligt behörighet därtill. Det 
kan dock i vissa fall vara besvärligt att avgöra om man har att göra med en 
prejudiciell fråga eller inte. en fråga om kvittning med en kompetensfräm-
mande motfordran kan dock aldrig betecknas som prejudiciell. I sådana fall 
måste tvisten alltid styckas sönder, och respektive fordran prövas i den dom-
stol där den hör hemma.

Frågan om rättskraft kan gälla över kompetensgränserna sammanhänger  
med vad som nyss sagts. eftersom en domstol inte är behörig att pröva 
kompetensfrämmande alternativa grunder (rättspåståenden), kan rättskraf-
ten hos ett avgörande från en sådan domstol inte hindra käranden från att, 
under åberopande av en sådan grund, väcka en ny talan vid en domstol 
med ett annat sakligt kompetensområde. Rättskraften sträcker sig inte längre 
än till gränsen för domstolens sakliga kompetens. eftersom denna sakliga 
kompetens i viss utsträckning är överlappande består det praktiskt viktiga 
rättskraftsproblemet framför allt i frågan om ett avgörande från en domstol 
i en viss fråga kan vara bindande när frågan uppkommer på nytt i en annan 
domstol. Frågan består egentligen av två delfrågor; dels vilka frågor som skall 
anses rättskraftigt avgjorda genom ett visst avgörande, dels om även frågor 
som är rättskraftigt avgjorda i en viss processordning ändå skall prövas på 
nytt om de uppkommer i en annan processordning. Ingen av frågorna går att 
besvara på något entydigt sätt. Praxis tycks ge vid handen att frågorna avgörs 
från fall till fall, under beaktande av konsekvenserna av olika lösningar och 
under beaktande av vad lagstiftaren kan ha förutsatt.
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6.6.2  Sambandet mellan de olika instrumenten samt vikten  
av konsekvens och reciprocitet

Här kan till en början erinras om de tre olika intressen som nämndes inled-
ningsvis.

1.  en tvist skall inte styckas sönder och delas upp på olika domstolar. 
2.  Två (eller fler) domstolar skall inte avgöra samma konkreta fråga.
3.  Domstolar skall inte avgöra sådana frågor som en annan domstol har 

getts exklusiv kompetens att avgöra.

De instrument som har behandlats i det här kapitlet utgör alla medel för att 
i möjligaste mån tillgodose dessa intressen och i förekommande fall företa 
kompromisser eller val mellan dem. Inget av instrumenten utgör dock ett 
självständigt medel för att åstadkomma något sådant. De hänger alla intimt 
samman och det angreppssätt som väljs i fråga om ett av instrumenten kom-
mer att få återverkningar på de övriga. För att en forumprövning som ansluter 
till kärandens rättspåstående inte skall underminera den sakliga kompetens-
fördelningen måste den kombineras med en inskränkt kompetens på själva 
sakprövningsstadiet.226 eftersom denna kompetens är inskränkt, hindrar 
inte rättskraften en ny talan vid en domstol med annan saklig kompetens.

Härigenom har den materiella rättstillämpningen delats upp på ett sätt 
som tillgodoser punkterna 2. och 3. ovan. För att även punkten 1. skall till-
godoses i någon mån är det dock nödvändigt att tillåta de s.k. prejudiciella 
frågorna att röra sig över kompetensgränserna. eftersom förekomsten av 
sådana frågor inte påverkar forumprövningen, även om de i realiteten skulle 
vara de enda tvistiga frågorna mellan parterna, är det angeläget att undvika 
den konsekvensen att den enda domstol som är kompetent att pröva målet 
inte har någon möjlighet att ta ställning till de tvistiga frågorna. För att 
denna lösning på problemet inte i stället skall hota punkten 3. på ett alltför 
allvarligt sätt, bör man förmodligen tillerkänna ett avgörande från en be -
hörig domstol i en fråga positiv rättskraft när frågan uppkommer som en 
kompetensfrämmande prejudicialfråga i en annan domstol.

På grund av de olika instrumentens inbördes beroendeförhållande är det 
alltså viktigt med konsekvens, och att den lösning som väljs i ett fall kom-
pletteras med harmonierande lösningar i andra fall. Om domstolarna t.ex. 

226 Jfr (angående situationen när en fakultativ forumregler gäller) Lindblom, 1994, s. 361 
(not 50).
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skulle fortsätta att anknyta forumprövningen till kärandens rättspåstående 
och samtidigt inte vidkännas några begränsningar vid den materiella pröv-
ningen av målen, skulle den sakliga kompetensfördelningen undermineras. 
Om domstolarna i stället fortsatte att bortse från kompetensfrämmande 
frågor vid sakprövningen, men ändå ansåg att rättskraften skulle omfatta 
”saken” i dess totalitet, skulle parterna i vissa fall gå miste om möjligheterna 
att få tvistefrågan prövad. Det går säkert att hitta på fler exempel på nack-
delar med ett inkonsekvent förhållningssätt.

en konsekvent hållning är viktig inte bara inom ett och samma dom-
stolsslag, utan inom alla domstolsslag som berörs av problematiken – det 
bör med andra ord råda ”reciprocitet” i hur dessa frågor hanteras. Om all-
män domstol exempelvis anknyter forumprövningen till kärandens rätts-
påstående, medan miljödomstol anser att forumprövningen skall avse frågan 
vad tvisten ”egentligen” gäller, kan konsekvensen bli att käranden hamnar 
mellan stolarna och får sin talan avvisad vart hon än vänder sig. Inte blir 
det mycket roligare om käranden får sin talan upptagen och ogillad vid den 
förstnämnda domstolen, och den sistnämnda anser att rättskraften omfattar 
hela ”saken” – trots att den förstnämnda domstolen har inskränkt sin pröv-
ning till sådana frågor som faller under dess sakliga kompetens. Återigen kan 
man säkert hitta på fler exempel.

6.6.3 Det ömtåliga instrumentsystemet och gråzonen
Det ömtåliga ”instrumentsystem” som nyss skisserats är alltså beroende av 
en konsekvent hållning inom och mellan de olika domstolarna. Även om 
det råder stor osäkerhet i många frågor som har behandlats i det här kapitlet, 
finns det ändå en viss potential att inom ramen för ”gällande rätt” tillgodose 
intresset av en effektiv domstolsprövning och undvika att den sakliga kom-
petensfördelningen får alltför negativa effekter. Detta beror, som sagts inled-
ningsvis, delvis på att allmän domstol, fastighetsdomstol och miljödomstol 
tillämpar i stort sett samma processuella regelverk. Än viktigare kanske är att 
samtliga dessa domstolar (i de frågor som har behandlats) har en gemensam 
högsta instans. HD har möjlighet att verka för att systemet håller ihop och 
att de lösningar som väljs i de olika domstolarna inte skapar problem.

När det gäller gråzonen förhåller det sig annorlunda. Dels gäller helt olika 
processuella regler i allmän domstol respektive förvaltningsdomstol, dels 
– och kanske även här viktigast – finns det två sidoordnade prejudikatinstan-
ser för de respektive processordningarna. Till detta kommer att de materiella 
gråzonsproblemen i vissa fall är ganska väsensskilda från de materiellrättsliga 
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problem som har behandlats i det här kapitlet. Det kan därför vara svårt eller 
omöjligt att tillgodose de olika intressena på samma sätt som har skisserats i 
det föregående. Dessa svårigheter skall behandlas i nästa kapitel.
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Kapitel 7 Systemupprätthållande 
instrument i gråzonen

7.1 Inledning
I det här kapitlet skall avhandlingens huvudfråga behandlas, nämligen i vil-
ken mån det inom ramen för ”gällande rätt” är möjligt att tillgodose:

1. Intresset av domstolsprövning av anspråk i gråzonen
2. Intresset av att undvika upprepade prövningar av en och samma fråga
3.  Intresset av att upprätthålla kompetensfördelningen mellan allmän 

domstol och förvaltningsdomstol

Som sades i föregående kapitel, kommer hypotesen om en saklig kompetens-
fördelning mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol som i grova drag 
ansluter till den vedertagna uppdelningen av den materiella rätten i offent-
lig rätt och privaträtt att vara styrande för framställningen.1 Hållbarheten i 
denna hypotes kommer sedan att, mot bakgrund av vad undersökningen ger 
vid handen, diskuteras i det avslutande avsnittet.

Kapitlet är inte avsett att kunna läsas fristående, utan bör läsas tillsam-
mans med föregående kapitel, där några olika ”systemupprätthållande 
instrument” presenterades och diskuterades. Som förutskickades i föregåen-
de kapitel kommer den ”mall” som skisserades i det kapitlet att användas 
som ett verktyg för att undersöka i vilken mån det är möjligt att identi-
fiera något motsvarande ”instrumentsystem” på det nu behandlade området. 
Som redan antytts, och som kommer att utvecklas i kapitlet, är det förenat 
med ganska stora svårigheter att överföra de tidigare identifierade lösning-
arna på den här behandlade problematiken. Detta beror givetvis till stor del 
på att själva utgångspunkten, dvs. den sakliga kompetensfördelningen mel-
lan allmän domstol och förvaltningsdomstol, är något osäker. Även några 
ytterligare orsaker till svårigheterna kan identifieras. För det första kan de 
materiella gråzonsfrågorna sägas vara av en ganska ”udda ”karaktär. För det 
andra harmonierar den ”mall” som identifierades i föregående kapitel ibland 
mindre väl med vissa förvaltningsprocessuella regler eller grundsatser. För 
det tredje ankommer det på två sidoordnade prejudikatinstanser att hantera 

1 Se avsnitt 6.1.
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problematiken samtidigt som en förutsättning för att ”instrumentsystemet” 
skall fungera är att det hanteras med konsekvens och reciprocitet.2

Det här kapitlet kommer ändå att huvudsakligen ägnas åt att försöka 
klämma in anspråk i gråzonen och (den förmodade) kompetensfördelningen 
mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol i den mall som skisserades 
i föregående kapitel. Det kommer emellertid också att ägnas åt att identi-
fiera de svårigheter som är förenade med denna uppgift och att identifiera 
orsakerna till dessa svårigheter. På så sätt kommer det eventuellt att bli möj-
ligt att identifiera en eller flera grundläggande orsaker till svårigheterna, som 
kan läggas till grund för konstruktiva förslag de sententia ferenda eller de lege 
ferenda. Begreppen måste användas eftersom svårigheterna, såvitt jag förmår 
analysera situationen, knappast kan åtgärdas inom ramen för ”gällande rätt”, 
åtminstone inte en ”gällande rätt” som speglar såväl HD:s som RegR:s upp-
fattningar.3

7.2 Forumprövning
7.2.1 Inledning
I det förra kapitlet nämndes att det finns både starka ändamålsskäl och ett 
starkt stöd i rättspraxis för att domstolens prövning av sin sakliga kompetens 
(forumprövningen) skall göras med utgångspunkt i kärandens rättspåstående. 
Detta sammanhänger med att den materiella prövningen (med undantag av 
prejudiciella frågor) är begränsad till sådana frågor som faller inom domsto-
lens sakliga kompetens.4 Som kommer att utvecklas i avsnittet, tycks frågan 
om forumprövningens föremål och omfattning vara mer komplicerad på det 
nu behandlade området. När det gäller allmän domstol kompliceras bilden 
av att de materiella gråzonsfrågorna ofta är av en sådan ”karaktär” att det 
inte är alldeles enkelt att ”upprätthålla systemet” genom att kombinera en 
forumprövning som ansluter till kärandens rättspåstående med en materiell 
sakprövning som i princip begränsas till frågan om detta rättspåstående är 
välgrundat. När det gäller förvaltningsdomstolarna är forumfrågan5 inte på 
samma sätt som i allmän domstol och i fastighets- eller miljödomstol avhängig 
av vilka grunder käranden åberopar, och därmed inte heller av vilket rätts-

2 Se avsnitt 6.6.2.
3 Jfr avsnitt 1.3. 
4 Se avsnitt 6.3, 6.4 och 6.6.2.
5 Ang. den något oegentliga termen ”forumfråga” för förvaltningsdomstolarnas del, se 
avsnitt 7.2.3.
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påstående hon framställer. Detta sammanhänger med att förvaltningsdom-
stolarna i de allra flesta fall fungerar som överinstanser, och att den viktigaste 
förutsättningen för förvaltningsdomstolarnas kompetens därmed är att den 
enskilde angriper ett förvaltningsbeslut som enligt någon författningsbestäm-
melse är möjligt att överklaga till förvaltningsdomstol.

7.2.2 Forumprövning i allmän domstol

7.2.2.1 Påståendedoktrinen och anspråk i gråzonen
Att den s.k. påståendedoktrinen visade sig fungera på de tvister som behand-
lades i föregående kapitel kan ha ett visst samband med den materiella rättens 
utformning. Den som menar sig ha ett anspråk på grund av ett arrendeavtal 
kan konstruera en grund som hänför sig till ett sådant avtal, och därigenom 
definiera en ”tvist” som faller under fastighetsdomstols kompetens. Den som 
menar sig ha ett anspråk på skadestånd enligt JB 3: 1 kan på motsvarande 
sätt utforma sin grund i anslutning till den bestämmelsen och därigenom 
definiera ”tvisten” som en sådan som faller under allmän domstols (och inte 
miljödomstols) kompetens. Domstolarna har också möjlighet att upprätt-
hålla den sakliga kompetensfördelningen genom att begränsa sin prövning 
till den ”tvist” som käranden definierat.6

en tillämpning av motsvarande angreppssätt på anspråk i gråzonen skulle 
innebära att allmän domstol alltid var behörig att pröva en talan enbart till 
följd av att käranden framställde ett privaträttsligt rättspåstående. Om detta 
rättspåstående visade sig ogrundat, skulle resultatet bli ogillande dom och 
inte avvisning. Det måste dock observeras att prövningen av huruvida rätts-
påståendet är ogrundat ofta blir av en annan karaktär i dessa fall än i de fall 
som behandlats i det förra kapitlet. I de sistnämnda fallen innebär den pröv-
ningen bara ett ställningstagande till frågan om i målet åberopade (och i före-
kommande fall styrkta) konkreta omständigheter skall utlösa en tillämpning 
av sådana materiella rättsregler som faller under den prövande domstolens 
sakliga kompetens. I gråzonsfallen innebär en motsvarande prövning även 
att domstolen måste ta ställning till frågan om den offentligrättsliga reglering 
som gäller skall innebära att en tillämpning av de privaträttsliga regler som 
käranden åberopat är utesluten – dvs. domstolen måste ta ställning till den 
tidigare berörda ”metanormens” innebörd.7

6 Se avsnitt 6.3 och 6.4.
7 Se avsnitt 2.6.1 och 3.2.8. Jfr avsnitt 6.3.3 vid not 99 om förhållandet mellan JB och 
MB. en motsvarande problematik som den som behandlas här skulle uppkomma i fråga om 
det förhållandet, om det verkligen var så att MB:s regler hade företräde framför JB:s regler. 
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Frågan om metanormens innebörd är ofta den mest kontroversiella frågan 
i de gråzonstvister som behandlas i den här framställningen. Som sagts tidi-
gare är det ingalunda givet – men inte heller uteslutet – t.ex. att den som vill 
ha återbetalning av rättsstridigt betalda skatter eller avgifter har möjlighet att 
(med framgång) åberopa den privaträttsliga grundsatsen condictio indebiti 
till stöd för sitt anspråk eller att den som anser sig ha åtnjutit bidrag till sin 
fristående skola med ett för lågt belopp skall ha rätt att åberopa ett eventu-
ellt avtal med kommunen till stöd för ett anspråk på retroaktiv ersättning.8 
Vidare innebär ett nekande svar på någon av dessa frågor att ett ställnings-
tagande till övriga (offentligrättsliga) frågor i tvisten blir helt överflödigt. Om 
det, enligt domstolens uppfattning, inte finns något utrymme för tillämp-
ning av de åberopade privaträttsliga reglerna kan ju käranden inte tillåtas att 
genomdriva sitt anspråk i allmän domstol på offentligrättslig grund – i så fall 
skulle den sakliga kompetensfördelningen helt undermineras.9

Vad som sagts nu innebär att starka processekonomiska skäl talar för att 
frågan om metanormens innebörd i oklara fall blir föremål för prövning 
innan domstolarna tar ställning till övriga i målet förekommande frågor. 
Det finns ingen anledning för allmän domstol att ta ställning till kompli-
cerade offentligrättsliga frågor om t.ex. tillämpningen av skatteförfattningar 
eller skollagen, bara för att härefter komma fram till ställningstagandet att 
kärandens talan i vilket fall som helst inte kan bifallas i allmän domstol, 
eftersom det inte finns utrymme för tillämpning av de privaträttsliga regler 
som käranden åberopat. Om metanormen säger att privaträtten är utesluten 
är ju saken klar. Frågan om metanormen bör också brytas ut till särskild 
handläggning för att undvika en onödig process om de (möjligen) irrele-
vanta offentligrättsliga frågorna. För att åstadkomma detta tycks RB erbjuda 
två alternativ; antingen betraktas frågan om metanormens innebörd som en 
fråga rörande ”själva saken”, och handläggningen av de materiella sakfrå-
gorna delas upp,10 eller också betraktas frågan om metanormen som en fråga 
om processhinder, och den omständigheten att det inte finns utrymme för til-
lämpning av åberopade privaträttsliga regler föranleder att käromålet avvisas 
för att allmän domstol inte är behörig. Det sistnämnda alternativet innebär 
att påståendedoktrinen inte gäller för anspråk i gråzonen.

Fördelen med att betrakta frågan om metanormen som en fråga rörande 

8 Jfr avsnitt 2.3.2, 2.3.3, 2.5.5 och 2.5.8. 
9 Jfr avsnitt 6.4. 
10 Jfr avsnitt 6.3.1, not 75. Jfr tingsrättens förfarande i NJA 1998 s. 656 (I), som fick utstå 
viss kritik av hovrätten och av föredraganden i HD.
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”själva saken” skulle främst vara att samma angreppssätt gäller för forum-
prövningen i samtliga fall och att man därmed minskar risken för missför-
stånd och onödiga rättegångsfel. Man kommer emellertid inte undan det 
problem som pekats på tidigare, dvs. risken för dubbla processkedjor när 
domstolarna har olika uppfattningar om metanormens innebörd.11 Denna 
risk är ju en följd av att frågan bryts ut och prövas separat, och är lika stor 
vare sig metanormen prövas som en fråga rörande ”själva saken” eller som 
en processhindersfråga. Utöver önskemålet om konsekvens med forumpröv-
ningen i andra fall, tycks det vara svårt att hitta några sakliga skäl för att 
frågan om metanormen skall behandlas i den ena eller den andra ordningen. 
Det rör sig om en ren rättsfråga, och frågan torde kunna avgöras på hand-
lingarna oavsett om den behandlas som ett processhinder eller som en del av 
”själva saken”.

HD har inte tagit explicit ställning till den ovan beskrivna problema-
tiken, eller ens beskrivit den. en genomgång av de rättsfall som finns ger 
dock ganska entydigt besked om att HD har valt att behandla frågan om 
metanormen som en fråga om processhinder. Påståendedoktrinen gäller med 
andra ord inte när det gäller anspråk i gråzonen. Vilka skälen till detta ställ-
ningstagande egentligen är, kan man bara spekulera i. Möjligen finns det 
en föreställning om att frågan om metanormen, som är en ren rättsfråga, 
borde vara något som domstolarna förhållandevis enkelt kan besvara, och 
att angreppssättet således närmar sig en tillämpning av ”påståendedoktrin 
med uppenbarhetsrekvisit”.12 Vidare kan det förmodligen uppfattas som 
något ”udda” att i en viss typ av mål behandla en viss fråga som en fråga 
rörande ”själva saken”, men ändå regelmässigt bryta ut denna fråga till sär-
skild (skriftlig) handläggning och avgörande. De praktiska konsekvenserna 
blir ju desamma som om frågan hade avgjorts i processhindersordning. Det 
väsentliga i förevarande sammanhang är dock inte att förklara varför HD 
inte tillämpar påståendedoktrinen på anspråk i gråzonen, utan att redovisa 
att HD – med ett viktigt undantag – inte gör detta.

11 Se avsnitt 6.3.1 vid och i not 76.
12 Jfr avsnitt 6.3.4.2 vid not 114. Vissa av de nedan redovisade rättsfallen, men inte alla, 
skulle kunna förklaras med att ett uppenbarhetsrekvisit kommit till användning i forumfrå-
gan. Jfr Heuman/Westberg, 1995, s. 36, Lavin, 1984a, s. 79 f., Madell, 2003a, s. 276, dens., 
2006b, s. 493 f. m. hänv. och Strömberg, 2006, s. 227.
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7.2.2.2 Forumprövningen enligt rättspraxis
Som nyss har sagts, tycks rättspraxis innebära att frågan om metanormens 
innebörd prövas som en fråga om processhinder – dvs. som en fråga om all-
män domstols kompetens. Om allmän domstol kommer fram till att det, på 
grund av den offentligrättsliga reglering som gäller, är uteslutet att tillämpa 
av käranden åberopade privaträttsliga regler dras slutsatsen att det inte bara 
är den materiella tillämpningen av dessa regler som är utesluten, utan också 
möjligheten att föra en talan vid allmän domstol som stöds på dessa privat-
rättsliga regler.13

I äldre rätt tycks domstolarna ha varit ganska generösa med att pröva pri-
vaträttsligt grundade anspråk, trots att den bakomliggande tvisten lika väl 
skulle kunna lösas i offentligrättslig ordning med tillämpning av offentlig-
rättsliga bestämmelser.14 Detta kan förmodligen förklaras med att det också 
var ganska vanligt att de privaträttsliga reglerna kunde tillämpas materiellt, 
trots att tvistefrågan också var föremål för offentligrättslig reglering. Hur 
det än förhåller sig med den saken, tycks några rättsfall från 1950-talet och 
därtill anslutande ställningstaganden i doktrinen definitivt ha gjort klart att 
någon påståendedoktrin inte var aktuell.15

I NJA 1950 s. 333, där käranden ville ha tillbaka felaktigt uttagen varuskatt, 
påstod käranden bl.a. att skattebeloppet hade deponerats till säkerhet för 
betalning av skatt (och alltså inte betalats som skatt), att käranden åsamkats 
skada genom de olagliga skattebesluten och att staten gjort en obehörig vinst. 
HD uttalade att kärandens talan, med hänsyn till de därför åberopade grun-
derna, inte kunde anses ha annan innebörd än återbekommande av skatt. 
JustR Santesson tillade att det förhållandet att käranden, utan anförande av 

13 I sammanhanget både träffande och (åtminstone enligt min uppfattning) något oegentlig 
är den formulering som (i anslutning till Fitger, 2008, s. 10: 38 c) valdes av Hovrätten för 
Nedre Norrland i ett beslut i en forumfråga (2009–01–21, mål nr ö 500–08; beslutet är 
överklagat). Hovrätten frågade sig om en bestämmelse i rennäringslagen (1971: 437) innebar 
att länsstyrelsen hade anförtrotts att ”göra en så allsidig och slutlig prövning” (min kurs.) att 
även en civilrättslig grund omfattades av prövningen. 
14 Se NJA 1920 s. 269, Herlitz, 1943, s. 97, 107 och s. 113, dens., 1947, s. 306 f. och s. 328 f., 
dens., 1949, s. 458 f., Jägerskiöld, 1946, s. 65 och s. 89, Lavin, 1972, s. 93 m. hänv., 115–120 
m. hänv., 120–128 m. hänv., 146 f. m. hänv., 216 m. hänv., 348 och s. 365, H. Sundberg, 
1943, s. 21, dens., 1947, s. 60 f., Sundström, 1952, s. 354 och Westerberg, 1970, s. 436 f. Se 
även NJA 1914 s. 224, NJA 1933 s. 221 och NJA 1956 s. 470 (jfr angående det sistnämnda 
Lavin, 1972, s. 261) och Strömberg, 1949, s. 389. 
15 Doktrinen hade varit inne på spåret redan tidigare, se Herlitz, 1947, s. 328 f., Ljungman, 
1947, s. 124–126, Lundstedt, 1948, s. 53 f. och s. 57 f., Petrén, 1946, s. 360 och Strömberg, 
1949, s. 392.
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annan grund än att ifrågavarande beskattningsbeslut skulle ha varit i sak orik-
tiga, åberopat skadeståndsskyldighet, regler om condictio indebiti eller obehö-
rig vinst inte kunde medföra att kärandens talan innebar annat än yrkande 
att återfå den enligt kärandens mening oriktigt uttagna skatten. I NJA 1952 
s. 248, där käranden (ett bolag) ansåg sig ha fått ett för lågt belopp i s.k. 
clearingbidrag, påstod sig käranden ha lidit förlust genom de påstått felaktiga 
besluten. HD:s majoritet (dissens i andra frågor) uttalade att den omständig-
heten att bolaget till stöd för sin talan åberopat att det lidit förlust inte kunde 
medföra att bolagets talan skulle anses ha annan innebörd än ett anspråk på 
ersättning från clearingkassan.

I doktrinen kom det snart att råda enighet om att käranden inte kunde 
”maskera” en talan som ett privaträttslig anspråk, när den i realiteten endast 
innebar ett angrepp på ett administrativt beslut.16 Även i nyare doktrin talar 
man ibland om att domstolen har att undersöka en talans verkliga innebörd 
och inte låta käranden dölja denna genom att anföra (ohållbara) privaträtts-
liga grunder.17 Det är dock ganska sällsynt att problemet uppmärksammas i 
modern doktrin, och flera av de nedanstående rättsfallen har man också velat 
förklara på andra sätt.18

I NJA 1983 s. 241 (I) förde en förälder talan mot en försäkringskassa och 
yrkade bl.a. fastställelse av att den fordran på underhållsbidrag som försäk-
ringskassan övertagit från barnen skulle uppgå till ett visst lägre belopp än 
vad som följde av ett tidigare avgörande i fråga om underhållsbidrag.19 För-
säkringskassan invände att allmän domstol inte kunde vara behörig att pröva 
en sådan fråga, eftersom frågan om nedsättning av försäkringskassans fordran 
exklusivt reglerades i eftergiftsregeln i 18 § lagen (1964: 143) om bidragsför-
skott. Tingsrätten avvisade också talan på den grunden. Målet i hovrätten och 
HD gällde alltså, sedan detta avvisningsbeslut hade överklagats, enbart frågan 
om allmän domstols kompetens. Hovrätten, vars beslut fastställdes av HD, 
ansåg att allmän domstol var behörig. Hovrättens skäl behandlade i stort sett 
enbart frågan om eftergiftsregeln i lagen om bidragsförskott skulle utesluta en 
prövning av storleken av den fordran på obetalda underhållsbidrag som för-

16 Se närmare eek, 1955, s. 26 f., Petrén, 1951, s. 48, Strömberg, 1971, s. 213, H. Sund-
berg, 1955, s. 397, Westerberg, 1970, s. 446 f. och dens., 1971, s. 167. Se även Lavin, 1972, 
s. 213 och s. 350.
17 Se Lavin, 1984a, s. 67, 76 f. och s. 79 f. Se även Petréns rättsutlåtande i NJA 1988 s. 15.
18 Se t.ex. Heuman/Westberg, 1995, s. 36, Fitger, 2008, s. 10: 38 c f., Lavin, 1984a, s. 79 f., 
Madell, 2003a, s. 276, dens., 2006b, s. 493 f. m. hänv. och Strömberg, 2006, s. 227. 
19 Se avsnitt 2.5.4 om de tidigare gällande reglerna om bidragsförskott. 
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säkringskassan övertagit från barnen eller av frågan om nedsättning av sådana 
bidrag enligt FB:s regler. Med hänvisning till olika förarbetsuttalanden fann 
hovrätten att detta inte kunde ha varit avsikten med reglerna.20

I NJA 1983 s. 680 hade käranden yrkat att tingsrätten skulle ”fastställa, att 
avtal förelåg mellan parterna att kommunen mot avgift skulle bereda [käran-
den] plats på kommunalt daghem samt att kommunen inte på grund av 
av talet ägde att, på sätt som skett, säga upp [hennes] plats”.21 HD uttalade i 
forumfrågan (min kursivering):

Den kommunala barnomsorgen regleras ytterst av bestämmelser i social-
tjänstlagen (1980: 620) och kommunallagen (1977: 179). Inom den ram 
som dessa bestämmelser utgör har kommunala organ att i mån av behov 
besluta om närmare riktlinjer för verksamheten. Avgörandet av frågor, 
huruvida kommunal service i form av plats på kommunalt barndaghem 
skall tillhandahållas viss enskild person, innebär offentlig förvaltning 
med karaktär av myndighetsutövning och ankommer på förvaltnings-
myndighet. Allmän domstol kan inte anses behörig att i förvaltnings-
myndighets ställe besluta om tilldelande av daghemsplats och äger inte 
heller fastställa att vederbörande förvaltningsmyndighet är skyldig att 
fatta eller underlåta att fatta visst beslut i sådan fråga. [Kärandens] talan 
om fastställelse att kommunen är skyldig att bereda henne daghemsplats 
och inte ägt rätt att på sätt som skett säga upp hennes plats kan följakt-
ligen – oavsett att [käranden] gör gällande att rättsförhållandet mellan 
henne och kommunen grundar sig på ett avtal som är att bedöma enligt 
civilrättsliga regler – rätteligen inte prövas av allmän domstol.

I NJA 1983 s. 546 hade en av Vägverket anordnad vägtrumma fått till följd 
att en fastighet årligen översvämmades. Fastighetens ägare väckte talan mot 
staten och yrkade att staten skulle förpliktas att sätta igen trumman och ordna 
med annan vattenavrinning. Till stöd för talan åberopades bl.a. grannelags-
rättens regler och bestämmelserna i 3 kap. JB. HD konstaterade, med hän-
visning till väglagens förarbeten, att ombyggnad av en vägtrumma räknades 
till vägunderhåll, vars prövning ankom på väghållningsmyndighet. Frågan i 
målet var emellertid inte, enligt HD:s majoritet, huruvida vägen med till-
hörande anordningar hade utförts på ett sätt som var lämpligt med hänsyn 
till de intressen som väghållningen skulle tillgodose. Kärandens talan inne-
bar i stället påstående att Vägverkets åtgärder med vägen hade medfört skada 
på hans fastighet, och yrkandet avsåg att Vägverket skulle förpliktas att för 
framtiden undanröja orsakerna till denna skada. en sådan talan ankom det, 

20 Jfr Lavin, 1984a, s. 72 f. 
21 Citatet härrör från referatet. 
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enligt majoriteten, på allmän domstol att pröva.22 en ledamot var skiljaktig 
och ansåg att frågan, då kärandens talan gick ut på att staten skulle företa en 
bestämd åtgärd, var av beskaffenhet att falla under administrativ myndighets 
uteslutande behörighet.

I NJA 1990 s. 602 och NJA 1994 s. 442 uttalade HD att frågan om allmän 
domstols behörighet i mål om återbetalning av elavgifter var beroende av om 
tvistefrågan föll inom eller utanför det område där den s.k. Prisreglerings-
nämnden för elektrisk ström hade fått beslutanderätt.23 I 1990 års fall ut -
talades att det måste beaktas att prisregleringen hade till syfte att åstadkomma 
en skälig prissättning, och att en rad frågor som kunde föranleda tvister föll 
utanför denna ram, framför allt frågor som rörde tolkning och tillämpning av 
det mellan parterna ingångna avtalet. I 1990 års fall ansågs tvistefrågan falla 
utanför nämndens beslutsområde,24 medan den motsatta bedömningen gjor-
des i 1994 års fall, med hänvisning till att käranden åberopat att avgiftsuttaget 
hade varit felaktigt bl.a. med hänsyn till kravet på god redovisningssed och 
den kommunala självkostnadsprincipen. I NJA 1994 s. 442 utvecklade refe-
renten, JustR Nilsson, i ett särskilt yttrande sin syn på det materiella rättsläget 
och dettas implikationer för allmän domstols kompetens. Om bestämmelsen 
om prisreglering i ellagen inte hade funnits skulle frågan om skäligt pris för 
leverans av elektrisk ström, enligt Nilsson, ha fått avgöras av allmän domstol 
enligt allmänna rättsgrundsatser, närmast en analog tillämpning av bestäm-
melserna om skäligt pris i köplagen eller konsumentköplagen. I och med att 
prövningen av skäligt pris för leverans av elektrisk ström exklusivt anförtrotts 
Prisregleringsnämnden torde det emellertid, enligt Nilsson, inte finnas något 
utrymme för allmän domstol att göra en sådan prövning, eller att pröva om 
priset eller övriga villkor skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen. Vad gällde 
tillämp ning av den kommunala självkostnadsprincipen uttalade Nilsson, med 
hänvisning till doktrinuttalanden, att man vid en sådan tillämpning ansågs 
böra ta hänsyn till vad som är skälig prissättning enligt ellagen och att de 
kostnader som täcktes av ellagens prissättning i allt väsentligt torde motsvara 
de kostnader som rymdes inom den kommunala självkostnadsprincipen.

22 Se även NJA 1984 s. 19.
23 Se härom avsnitt 4.3.6. 
24 Av HD:s skäl i NJA 1990 s. 602 framgår inte, och inte heller av referatet i övrigt, på 
vilken grund käranden ansåg att avgiftsuttaget varit felaktigt, trots att den frågan var helt avgö-
rande i NJA 1994 s. 442. enligt JustR Nilssons särskilda yttrande i NJA 1994 s. 442 bestod 
skillnaden mellan fallen i att käranden i NJA 1990 s. 602 hade påstått att avgiften var felaktig 
till följd av den rättsliga grund på vilken den vilade, medan käranden i NJA 1994 s. 442 hade 
påstått att avgiftsuttaget hade varit oskäligt högt. HD:s skäl i NJA 1990 s. 602 behandlas 
något mer i avsnitt 7.2.2.5. 
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I NJA 1998 s. 656 (I) fördes en talan på avtalsrättslig grund om återbetalning 
av kommunala barnomsorgsavgifter. HD hade dock endast att bedöma frå-
gan om det förelåg något avtal, eftersom tingsrätten avgjort den frågan genom 
mellandom.25 Föredraganden ansåg att allmän domstol var behörig med hän-
visning bl.a. till att det inte fanns någon särskild administrativ besluts- eller 
besvärsordning föreskriven för det aktuella anspråket. Därefter prövade före-
draganden om det kunde anses föreligga ett ömsesidigt förpliktande avtal 
mellan parterna. HD vände dock på ordningen och prövade först om det 
kunde anses föreligga ett ömsesidigt förpliktande avtal om barn omsorg. 
Sedan HD hade kommit fram till att det förelåg ett sådant avtal, uttalade HD 
att allmän domstol ”[v]id de nu angivna förhållandena” fick anses behörig att 
pröva kärandens talan.

Den rimligaste tolkningen av de avgöranden som redovisats ovan är enligt 
min uppfattning att frågan om metanormens innehåll avgörs som en fråga 
om allmän domstols kompetens. Om det till följd av den offentligrättsliga  
regleringen anses uteslutet att tillämpa sådana privaträttsliga regler som 
käranden har åberopat avvisas hennes talan. Att saken betraktades på det 
sättet i NJA 1983 s. 241 (I) framgår redan av att frågan om metanormen 
behandlades inom ramen för forumprövningen, och även i övrigt av hovrät-
tens skäl, där det bl.a. uttalades att frågan var om eftergiftsreglerna, och den 
föreskrivna ordningen för prövning av eftergiftsfrågor, uteslöt att ”allmän 
domstol prövar” frågorna om fordringens storlek respektive frågan om ned-
sättning enligt FB. Av NJA 1983 s. 680 framgår inte direkt varför HD ansåg 
att kärandens påstående om ett avtal var betydelselöst för forumfrågan, men 
i NJA 1998 s. 656 (I) förklarade HD att en fråga om tilldelande av plats i 
kommunal barnomsorg inte kan bli föremål för avtal. I den frågan innebär 
alltså metanormen att en tillämpning av avtalsrättsliga regler är utesluten, 
och därmed är allmän domstol obehörig oavsett om sådana regler åberopas.

Avgörandet NJA 1983 s. 546 lämnar möjligen utrymme för olika tolk-
ningar, men den tolkning som ligger närmast till hands tycks vara att HD:s 
ledamöter var eniga i att en förutsättning för att målet skulle kunna prövas 
av allmän domstol var att väglagens bestämmelser inte innebar att det var 
uteslutet att förordna om de yrkade åtgärderna med stöd av andra rättsregler. 
Det var i den frågan som det förelåg viss oenighet.26 I NJA 1994 s. 442 är 
det främst JustR Nilsson särskilda yttrande som ger bränsle åt den här driv-

25 Jfr ovan vid och i not 10.
26 Jfr föredragandens uttryckssätt: ”en sådan prövning kan ske inom ramen för bestämmel-
serna i 3 kap. JB och det har med andra ord inte förelegat något hinder för allmän domstol 
att pröva målet i sak.”
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na tesen. Nilsson ansåg ju att bl.a. de civilrättsliga regler som annars skulle 
ha kunnat vara tillämpliga hade ”konsumerats” av ellagens bestämmelser. 
Nu hade sådana regler inte direkt åberopats i målet, men däremot kom-
munalrättsliga sådana, som även dessa ansågs vara konsumerade av ellagen. 
Av avgörandet framgår att det sistnämnda förhållandet hade direkt relevans 
för forumfrågan, och det är väl svårt att förstå åtminstone Nilsson på annat 
sätt än att samma bedömning skulle ha gjorts om käranden hade åberopat 
allmänna civilrättsliga regler.27 I NJA 1998 s. 656 (I), slutligen, framgår det 
tydligt vid en jämförelse mellan föredragandens betänkande och HD:s dom-
skäl att HD ansåg att frågan om metanormens innehåll skulle prövas inom 
ramen för forumprövningen.

7.2.2.3 Särskilt om skadestånd
Av det som sagts tidigare framgår att ställningstagandet i praxis och doktrin  
att käranden inte kunde tillåtas att ”maskera” en talan som civilrättslig 
ursprungligen även innefattade det fallet att käranden påstod sig föra en 
talan om skadestånd på grund av ett felaktigt administrativt beslut. enligt 
äldre rätt var det också på det sättet att den materiella skadeståndsrätten 
innehöll ganska begränsade möjligheter att utverka skadestånd på grund av 
ett fel aktigt förvaltningsbeslut.28 genom införandet av skadeståndslagen 
(1972: 207) förändrades emellertid detta förhållande.29 enligt SkL 3: 2 skall 
skadestånd utgå för skada som vållas genom ”fel eller försummelse vid myn-
dighetsutövning”, vartill givetvis hänförs även felaktiga förvaltningsbeslut. 
Lagstiftaren har alltså skapat en metanorm som innebär att blotta förekom-
sten av en offentligrättslig reglering inte kan utesluta att skadeståndsregler 
är tillämpliga. Allmän domstol är därför alltid behörig att pröva en skade-
ståndstalan mot det allmänna.30

I förarbetena till skadeståndslagen uttalades bl.a. att det syntes förhastat att 
av de ovannämnda avgörandena NJA 1950 s. 333 och NJA 1952 s. 248 dra 
slutsatsen att gRB 10: 26 skulle lägga hinder i vägen för en sådan prejudiciell 

27 I yttrandet uttalades också – apropå förhållandet till exekutionstitelbehörigheten (jfr avsnitt 
4.4 och 7.4.4.3) – att det skulle vara ganska meningslöst med en process där käromålet under 
inga förhållanden kan bifallas eftersom det rör frågor som domstolen inte kan pröva. 
28 Se avsnitt 2.4.1.
29 Se avsnitt 2.4.1.
30 Därmed givetvis inte sagt att en skadeståndstalan alltid måste ha framgång, men poängen 
är att en ogillande dom inte kan grundas enbart på att tvistefrågan är föremål för offentlig-
rättslig reglering. 
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prövning av förvaltningsbeslut som ingick i prövning av en skadeståndstalan 
med anledning av oriktiga beslut, och att det inte var uteslutet att talan skulle 
ha tagits upp till prövning om den konstruerats som en ren skadeståndstalan 
med åberopande av bl.a. culpa. Departementschefen förutsatte därför att all-
män domstol även utan en särskild föreskrift härom skulle vara behörig att 
pröva en talan om skadestånd på grund av felaktiga beslut.31

När det gäller enskildas skadeståndsskyldighet mot det allmänna finns det 
inte någon motsvarande lagfäst metanorm. Rättspraxis utvisar att det är möj-
ligt att från fall till fall pröva om staten eller en kommun skall ha möjlig-
het att på skadeståndsrättslig grund genomdriva ett anspråk som också kan 
genomdrivas med stöd av offentligrättsliga regler. Den frågan anses dock 
utgöra en fråga rörande ”själva saken”, och ett nekande svar innebär att käro-
målet ogillas.

I NJA 1957 s. 757 (I och II) var frågan om den som underlåtit att inbetala 
innehållen preliminär skatt och därför fällts till ansvar kunde förpliktas att 
betala skadestånd till staten i enlighet med skadeståndsbestämmelsen i 6 kap. 
1 § strafflagen.32 HD:s majoritet fann i båda fallen att skadeståndsskyldig-
het inte kunde åläggas. HD hänvisade till att det fanns uttryckliga föreskrif-
ter om hur statens skattefordran skulle uttas i offentligrättslig ordning, och 
ansåg att skadeståndsskyldighet vid detta förhållande inte kunde åläggas utan 
uttryckligt stadgande härom. HD berörde inte forumfrågan.33 I fallet (I) hade 
rådhusrättens majoritet, med instämmande av hovrätten, uttalat att allmän 
domstol var behörig att pröva ”talan om ersättning för skada på grund av 
straffbelagd handling”. en dissident i rådhusrätten ville avvisa statens talan, 
med hänvisning till att den inte kunde anses ha annan innebörd än uttagande 
av de aktuella skattebeloppen.

I NJA 1975 s. 675 förde en kommun, i samband med åtal för s.k. social-
hjälpsbedrägeri, talan om skadestånd motsvarande den oriktigt utgivna 
social hjälpen. Om socialhjälp hade utgivits oriktigt, fanns det särskilda regler 
om att kommunen kunde ansöka hos länsstyrelsen om att mottagaren skulle 
förpliktas återbetala medlen och ganska utförliga regler om hänsynstagande 
till mottagarens ekonomi, preskription m.m. Den enskilde gjorde gällande att 

31 Se prop. 1972: 5 s. 355 f. Se även a. prop. s. 375–379 och Bengtsson, 1976, s. 16–18. 
Jfr avsnitt 2.4.1 om de konstruktioner som ursprungligen användes för att undvika att det 
utvidgade skadeståndsansvaret ledde till kompetenskonflikter.
32 enligt 6 kap. 1 § i 1864 års strafflag gällde att ”[s]kada, som någon genom brott annan 
tillfogar, skall av den brottslige gäldas, evad brottet skett med uppsåt eller av vållande.”
33 Jfr Lavin, 1972, s. 242, där allmän domstols kompetens förklaras med att det var fråga 
om en civilrättslig rättsgrund som domstol inte kunde undandra sig att pröva. 
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allmän domstol vid detta förhållande inte var behörig att pröva kommunens 
skadeståndstalan. HD ansåg att allmän domstol var behörig med hänvisning 
till att kommunen hade påstått att den enskilde enligt allmänna skadestånds-
rättsliga regler var skyldig att ersätta kommunen, och att det tillkom allmän 
domstol att pröva huruvida ersättningsskyldighet förelåg på sådan grund.34 
I det senare avgörandet NJA 1978 s. 234 fann HD att de offentligrättsliga 
reglerna inte heller hindrade att en sådan skadeståndstalan kunde bifallas.35

I NJA 2003 s. 390 ansåg HD att den som dömts för skattebrott inte var 
skyldig att utge skadestånd till staten för undandragen skatt. Detta ställnings-
tagande gjordes med hänvisning till att det fanns ett regelsystem i skattelag-
stiftningen som omfattade betalningsansvaret såväl för den skattskyldige själv 
som för företrädare för juridisk person, och till att det inte framstod som 
lämpligt att tillerkänna staten en alternativ möjlighet att infordra undandra-
gen skatt under åberopande av allmänna skadeståndsrättsliga principer.36 All-
män domstols behörighet att pröva en sådan talan ifrågasattes inte, och den 
berördes inte heller av HD.

Allmän domstol tycks alltså vara behörig att pröva en skadeståndstalan helt 
oavsett om det rent materiellt förhåller sig på det sättet att det, på grund av 
de offentligrättsliga regler som gäller, är helt uteslutet att en sådan talan skall 
kunna bifallas. Beteckningen ”skadestånd” tycks kunna fungera som ett sätt 
att få domstolarna att pröva frågan om metanormen som en del av själva 
saken i stället för som en forumfråga. Att detsamma inte gäller för andra 
privaträttsliga grunder framgår av vad som har sagts tidigare.

7.2.2.4  en (offentligrättslig) normprövning föregår frågan om 
metanormen

en speciell situation föreligger när frågan om metanormens innehåll i och för 
sig skulle vara ganska okontroversiell, om det inte vore för att käranden påstod 
att de offentligrättsliga reglerna är grundlagsstridiga och därför inte skall til-
lämpas, och att privaträttsliga regler skall träda in för att fylla det tomrum 
som uppstått.37 I sådana fall måste frågan om metanormens innehåll föregås 
av en normprövning av de offentligrättsliga reglerna mot t.ex. RF:s bestäm-
melser. HD:s praxis visar att den sistnämnda prövningen inte ens kan göras 

34 Under referatrubriken i NJA hänvisas till NJA 1973 s. 527, dvs. ett av de rättsfall som i 
föregående kapitel har använts för att illustrera hur forumprövningen anknyter till kärandens 
rättspåstående. Se avsnitt 6.3.4.2. 
35 Se härom avsnitt 2.4.6. Se även Lavin, 1984a, s. 76–78 och Staedler, 1979, s. 290. 
36 Se härom avsnitt 2.4.6.
37 Jfr avsnitt 2.2.4 om betydelsen av att offentligrättsliga regler strider mot eg-rätten. 
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inom ramen för forumprövningen. Frågan om de offentligrättsliga reglernas 
grundlagsenlighet skall överhuvudtaget inte prövas av allmän domstol.

I NJA 1987 s. 198 fördes talan om bl.a. fastställelse av att staten var skyldig 
att återbetala visst belopp som erlagts som skatt. Till stöd för talan åberopades 
att de aktuella skattelagarna uppenbarligen stred mot en rad bestämmelser i 
RF, och att det därför i realiteten inte handlade om någon skatt utan om för-
täckt expropriation utan ersättning. Rätten till återbetalning skulle därmed 
grundas på RF 2: 18. HD uttalade att lagprövning enligt RF 11: 14 skulle 
göras i ett konkret ärende av den myndighet som enligt allmänna regler hade 
att pröva ärendet i fråga, att tvister om skyldighet att erlägga de ifrågavarande 
skatterna skulle prövas av förvaltningsdomstol och att det inte var förenligt 
med den ordning för prövning av en lags grundlagsenlighet som förutsattes i 
RF att frågan om en skattelags grundlagsenlighet skulle prövas av en allmän 
domstol endast till följd av att en part påstod att det inte var fråga om en skatt 
utan om något annat.

I NJA 1998 s. 656 (II)38 hade skattemyndigheten, som uppbär kommunal-
skatt för kommunernas räkning, vid redovisningen till en kommun gjort 
avdrag för vissa belopp som kommunen skulle erlägga enligt det s.k. skatteut-
jämningssystemet. Kommunen väckte talan mot staten och yrkade att staten 
skulle förpliktas att utge återstoden. enligt kommunen stred lagstiftningen 
om skatteutjämning mot grundlag, och kommunens talan avsåg därför full-
görande av en redovisningsförpliktelse och grundades på allmänna civilrätts-
liga regler. HD berörde inte denna argumentation, utan uttalade, såvitt nu är 
av intresse, endast att en behörighet för allmän domstol att pröva ett förvalt-
ningsrättsligt beslut inte kan tillskapas enbart genom att käranden åberopar 
att den tillämpliga lagen strider mot grundlag.39

7.2.2.5 Svarandens rättspåstående och den egentliga tvistefrågan
Det har redan konstaterats att påståendedoktrinen (med undantag för 
skade ståndsanspråk) inte gäller för forumprövningen när det gäller anspråk 
i gråzonen. Frågan om det finns något utrymme för att tillämpa åberopade 
privat rättsliga regler skall besvaras inom ramen för forumprövningen. Därav 
följer att svarandens rättsinvändningar givetvis är relevanta (i den mån rätts-
påståenden överhuvudtaget är relevanta).40 Om svaranden t.ex. invänder att 

38 Se även avsnitt 4.3.4.2, särskilt not 100.
39 Jfr föredraganden, som bl.a. yttrade att det, trots vad som anförts om att talan grundar 
sig på en civilrättslig redovisningsskyldighet för staten, stod klart att en prövning i allmän 
domstol skulle bli av samma art som den redan gjorda prövningen av administrativa organ. 
40 Jfr avsnitt 6.2.
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den av käranden åberopade grundsatsen condictio indebiti inte kan tillämpas, 
eftersom käromålet egentligen gäller återbetalning av vissa offentligrättsliga 
avgifter eller att det av käranden åberopade avtalet saknar självständig rättslig 
betydelse eftersom det finns offentligrättsliga regler som uttömmande regle-
rar parternas rättigheter och skyldigheter,41 skall domstolen ta ställning till 
dessa invändningar inom ramen för forumprövningen.

Frågan är också om svarandens inflytande över forumfrågan inte sträcker 
sig ett steg längre, på så sätt att forumfrågan inte alls styrs av (den ”riktigt” 
kvalificerade) grunden för käromålet, utan av vad som, med ledning av båda 
parternas talan framstår som ”den egentliga tvistefrågan”.42 en privaträttsligt 
grundad talan som möts med en offentligrättslig invändning skulle således 
avvisas, medan en offentligrättsligt grundad talan som möts med en privat-
rättslig invändning skulle tas upp till prövning – om det är invändningen som 
utvisar vilken fråga som är tvistig mellan parterna. ett sådant angreppssätt 
skiljer sig från det som redovisats i föregående kapitel,43 men det kan tänkas 
finnas vissa skäl för det. Om allmän domstol är behörig kommer den egent-
liga tvistefrågan att prövas, och den kommer i samtliga fall att prövas själv-
ständigt. Om den egentliga tvistefrågan är kompetensfrämmande, tycks det 
nämligen finnas små möjligheter att framkalla ett särskilt avgörande av den 
som kan vara bindande vid allmän domstols prövning.44 Om den egentliga 
tvistefrågan i stället hör till allmän domstols kompetens, kan det ifrågasättas 
om den överhuvudtaget kan prövas i någon annan ordning.45 Huruvida det 
redovisade angreppssättet är det ”riktiga” är dock något osäkert.

Äldre praxis pekar på att det redovisade betraktelsesättet utgör ”gällande 
rätt”.46 Frågan tycks inte ha ställts på sin spets i några sentida avgöranden, 
men NJA 1990 s. 602 skulle kunna tas till intäkt för att betraktelsesättet fort-
farande är det gällande. HD ansåg att allmän domstol var behörig att pröva en 
talan om återbetalning av elavgifter47 under hänvisning bl.a. till att käranden 
grundat sin talan på att återbetalning av avgifterna inte kunde vägras enbart 
därför att viss tid förflutit sedan betalning erlades. Detta påstående kan ju inte 

41 Jfr avsnitt 2.3.2 och 2.3.3.
42 Jfr avsnitt 6.3.5.
43 Se avsnitt 6.3.5.
44 Se avsnitt 7.4.4. 
45 Jfr avsnitt 7.3.2.
46 Se NJA 1919 s. 17, NJA 1960 s. 180 och Lavin, 1972, bl.a. s. 132, 152, 201, 243, 248 f. 
m. hänv. och s. 351 f. m. hänv.
47 Se om kompetensfördelningen mellan allmän domstol och den s.k. Prisregleringsnämn-
den, avsnitt 4.3.6. 
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gärna ha utgjort en del av kärandens grund i målet.48 Närmast tycks det vara 
fråga om en invändning mot ett förmodat eller faktiskt åberopande från sva-
randens sida om att käranden förlorat rätten att kräva återbetalning på grund 
av bristande reklamation, preskription eller liknande; en invändning som 
visade vari ”den egentliga tvistefrågan” bestod. I JustR Nilssons särskilda ytt-
rande i NJA 1994 s. 442 tycks dock denna möjliga tolkning av avgörandet ha 
uppmärksammats och tillbakavisats. Nilsson pekade på att invändningar om 
preskription eller att kravet är förfallet enligt allmänna grundsatser om passi-
vitet i och för sig hörde under allmän domstol, men att sådana frågor i regel 
inte ingick i den rättsliga grunden för ett krav på återbetalning utan oftast 
aktualiserades först genom en invändning från motpartens sida. Frågan om 
allmän domstol eller Prisregleringsnämnden var behörig fick då, enligt Nils-
son, besvaras med bortseende från denna invändning eftersom behörigheten 
skulle avgöras med hänsyn till grunden för käromålet och inte med hänsyn 
till motpartens invändningar. Utgången i NJA 1990 s. 602 förklarades sedan 
bero på att käranden där inte hade gjort gällande att avgiften var oskälig, utan 
att den var felaktig med hänsyn till den rättsliga grund på vilken den vilade.

Om frågan om allmän domstols kompetens skall avgöras med ledning av 
den ”egentliga tvistefrågan”, och åberopade motfakta därmed skall tillmätas  
självständig betydelse, hamnar man emellertid i den problematik som 
behandlades i föregående kapitel – svarandens möjligheter att åberopa nya 
omständigheter medför att forumfrågan kan hållas svävande under hela för-
beredelsen i tingsrätten med de olägenheter som detta kan föra med sig.49 Å 
andra sidan kan det som sagt förhålla sig på det sättet att svaranden inte har 
några andra möjligheter att få sina invändningar prövade, eftersom det organ 
som är kompetent att pröva kärandens anspråk på angiven grund saknar 
kompetens att ta ställning till invändningen.50

7.2.3 Forumprövning i förvaltningsdomstol
Förvaltningsdomstolarnas prövning av sin egen behörighet tar i regel inte sikte 
på frågan om förvaltningsdomstol är ”rätt forum” för att pröva den ”talan” 
som den enskilde vill föra. Beteckningen ”forumprövning” kan därför upp-
fattas som främmande. Förvaltningsdomstol är endast i några enstaka, i lag 
angivna, fall behörig att pröva en talan som väcks direkt i förvaltningsdom-
stol.51 I sådana fall väcks talan genom ansökan, och förvaltningsdomstolarna 

48 Jfr avsnitt 6.2.2.2 om hur man delar in åberopanden i ”grund” och motfakta av skilda 
grader. 
49 Se avsnitt 6.3.5. 
50 Jfr avsnitt 7.3.2.3. 
51 Se avsnitt 5.3. 
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har att kontrollera att ansökan avser en sådan åtgärd som avses i de särskilda 
lagbestämmelserna. Dessa fall behandlas inte vidare, utan avsnittet kommer 
att fokusera på förvaltningsdomstolarnas huvudsakliga uppgift – att pröva 
överklaganden av statliga och kommunala förvaltningsmyndigheters beslut 
och ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut.52

en väsentlig skillnad mot vad som gäller i allmän domstol är att ramen 
för processen inte huvudsakligen bestäms av parternas talan utan av det 
överklagade beslutet. Yrkandet måste rikta sig mot detta beslut och syfta till 
upphävande eller (såvitt avser förvaltningsbesvär) ändring av detta. Förvalt-
ningsdomstolarna kan i princip inte pröva yrkanden som inte prövats i det 
överklagade beslutet. Däremot har förvaltningsdomstolarna ganska stora 
möjligheter att ta ställning till nya grunder och lägga nya faktiska omstän-
digheter till grund för bedömningen. Detta sammanhänger med att förvalt-
ningsprocessen är indispositiv och att både förvaltningsmyndigheter och 
förvaltningsdomstolar har ett utredningsansvar.53 Därav följer också att den 
enskildes rättspåstående inte är av samma relevans i förvaltningsprocessen 
som det (eventuellt) är i den dispositiva processen i allmän domstol.54 Om 
den enskilde initierar ärendet i förvaltningsmyndighet genom en ansökan, 
måste hon visserligen tala om vad det är hon ansöker om, men myndigheten  
och, efter överklagande, förvaltningsdomstolarna, kan pröva frågan om an -
sökan skall bifallas utan att vara bundna av vare sig de faktiska eller rättsliga 
omständigheter som den enskilde ”åberopat” till stöd för sin ansökan.55

Det sagda innebär att den enskildes rättspåstående i förvaltningsdomstol 
i princip saknar relevans för forumfrågan. Förvaltningsdomstols forumpröv-
ning tar endast sikte på om den enskilde överklagar ett förvaltningsbeslut som 
enligt någon författningsbestämmelse kan överklagas till förvaltningsdom-
stol. Denna förutsättning är uppfylld i de allra flesta fall då förvaltningsbeslu-
tet innebär tillämpning av en offentligrättslig författning. Om den enskilde 
överklagar ett sådant beslut, är förvaltningsdomstol behörig alldeles oavsett 
vilken argumentation som används för att angripa beslutet. Även om den 
enskilde enbart har privaträttsliga synpunkter, kommer hennes överklagande 
att tas upp till prövning.

Frågan om i vilken mån förvaltningsdomstolarnas forumprövning kan 

52 Se närmare kapitel 5. Nedan talas i allmänna termer om ”överklagande”, trots att även 
ansökningar om rättsprövning i vissa fall åsyftas. 
53 Se avsnitt 7.3.2.2 vid not 99 och 106. 
54 Jfr avsnitt 6.2.
55 Jfr dock nedan vid not 59 ang. den ”sönderstyckningseffekt” som i vissa fall uppkommer 
på grund av de olika prövningsformernas förhållande till varandra. 
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fungera som ett instrument för att upprätthålla kompetensfördelningen mel-
lan allmän domstol och förvaltningsdomstol uppkommer när förvaltnings-
beslutet inte enbart eller inte alls innebär tillämpning av någon offentligrätts-
lig författning. Myndigheten kan t.ex. i samband med att den har avslagit en 
ansökan från den enskilde om återbetalning av en avgift enligt offentligrätts-
liga bestämmelser även ha tagit ställning till frågan om återbetal ning skall 
medges i enlighet med grundsatsen condictio indebiti, till frågan om återbetal-
ningen skall kvittas mot myndighetens fordran på ytterligare avgifter eller till 
frågan om återbetalning skall vägras med hänvisning till att en återbetalning 
skulle leda till en obehörig vinst för den enskilde. eller myndigheten kan ha 
medgett återbetalning och därefter i ett särskilt beslut ha tagit ställning till en 
framställning från den enskilde om ränta på beloppet. Är förvaltningsdom-
stol behörig att pröva ett överklagande av ett myndighetsbeslut som på detta 
sätt faller utanför de offentligrättsliga författningarna?

Svaret på frågan tycks vara olika beroende på vilken av de olika ”prövnings-
formerna” i allmän domstol som är aktuell. Om beslutet härrör från rege-
ringen kan endast rättsprövning komma i fråga. Rättsprövning kan endast 
komma i fråga för sådana beslut som ”innefattar en prövning” av den enskil-
des civila rättigheter och skyldigheter. Avsikten med denna formulering är, 
som utvecklats tidigare, att partsbesked inte skall kunna bli föremål för rätts-
prövning.56 Om regeringen har fattat ett beslut i en rent privaträttslig fråga, 
och det är klart att en tvist om frågan kan prövas i allmän domstol, kan 
beslutet alltså inte bli föremål för rättsprövning. Om beslutet är ”blandat” 
och innehåller ställningstaganden till både offentligrättsliga och privaträtts-
liga frågor, måste rättsprövning vara möjlig om beslutet till en del ”innefattar 
en prövning” av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter.

Om beslutet härrör från en kommunal förvaltningsmyndighet och är 
”rent privaträttsligt” är saken enkel. Beslutet kan bli föremål för kommunal-
besvär.57 Om beslutet är ”blandat” är den första frågan om det finns några 
författningsbestämmelser som föreskriver att beslutet i de offentligrättsliga 
delarna skall överklagas genom förvaltningsbesvär. Om svaret på den frågan 
är nej, kan hela beslutet överklagas genom kommunalbesvär. Om svaret på 
frågan är ja, blir saken mer komplicerad. Man skulle kunna hävda att beslu-
tet i så fall skall delas upp för att i de offentligrättsliga delarna prövas som 
ett förvaltningsbesvär och i de privaträttsliga delarna prövas som ett kom-
munalbesvär.

56 Se avsnitt 5.8.3. 
57 Se avsnitt 5.7.1 och 5.8.2. 
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Frågan tycks inte ha uppkommit i praxis, men det finns en del rättspraxis 
som rör förhållandet mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär när 
kommunala beslut kan fattas med stöd av olika offentligrättsliga bestämmel-
ser, varav endast vissa är förenade med möjligheter till förvaltningsbesvär. Av 
denna rättspraxis framgår att valet mellan kommunalbesvär och förvaltnings-
besvär skall styras av de rättsregler som har legat till grund för ett kommunalt 
beslut, att den frågan ofta får avgöras med ledning av vad den enskildes 
framställning till de kommunala organen har avsett, och att den sistnämnda 
frågan ofta i brist på annan utredning får avgöras med ledning av vad den 
enskilde har anfört inför förvaltningsdomstolarna.58 Om ett kommunalt 
beslut gäller frågor som faller både inom och utanför tillämpningsområdet 
för specialförfattningarnas besvärsregler skall det också vara möjligt att dela 
upp beslutet och låta båda besvärsvägarna vara tillämpliga samtidigt.59 Att 
överföra dessa lösningar till kommunala beslut som innefattar tillämpning 
av både offentligrättsliga och privaträttsliga regler tycks inte erbjuda några 
systematiska svårigheter.

Om beslutet härrör från en statlig förvaltningsmyndighet, slutligen, kan 
beslutet vanligen överklagas genom förvaltningsbesvär. Om beslutet är ”rent 
privaträttsligt” kommer det inte att finnas några särskilda regler om över-
klagande i någon specialförfattning.60 22 a § FL är då tillämplig enligt sin 

58 Den praxis som finns tar främst sikte på olika former av bistånd till enskilda, där tidi-
gare i princip identiska insatser kunde beviljas antingen som obligatoriskt bistånd enligt 6 § 
SoL 1980 eller som s.k. frivilligt bistånd (som kommunen dock i många fall kunde vara skyldig 
att utge) enligt andra bestämmelser i SoL (för ett annat exempel (renhållningsmål) se Sterzel, 
1992, s. 215–220 m. hänv.). Se t.ex. RÅ 1983 2: 67, RÅ 1983 2: 82, RÅ 1984 2: 29, RÅ 1985 
2: 22, RÅ 1986 ref. 17, RÅ 1996 ref. 89, Bohlin, 2003, s. 233 f. m. hänv., SOU 1993: 30 
s. 303–316 m. hänv., Mats Bergström, 1982, passim (särskilt s. 257 f. m. hänv.), dens., 1983, 
passim, Sterzel, 1992, s. 220–226 m. hänv. och Warnling-Nerep, 1995, s. 330. Se även 
RÅ 1985 Bb 4, RÅ 1985 Bb 44, RÅ 1985 Bb 50, RÅ 1985 Bb 161, RÅ 1985 Bb 183 och 
RÅ 2000 not 99. Många av dessa problem är numera överspelade, eftersom de kommunala 
tjänsterna har underkastats mer utförlig reglering (ofta med samtidigt införande av möjlighet 
till förvaltningsbesvär), eller helt och hållet lyfts ut ur SoL:s regelsystem. 
59 Se särskilt RÅ 1986 ref. 17. Jfr Sterzel, 1992, s. 213 f. och s. 230 f.
60 Besvärsbestämmelser i förvaltningsrättslig speciallagstiftning är ofta utformade så att det 
föreskrivs att vissa eller alla beslut ”enligt [lagen]” eller ”i ärende enligt [lagen]” får överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol. Ibland föreskrivs att övriga beslut enligt författningen inte får 
överklagas eller skall överklagas till någon nämnd eller förvaltningsmyndighet, men det finns 
vanligen inte några regler alls om vad som gäller i fråga om överklagande av en myndighets 
beslut som inte innebär tillämpning av någon offentligrättslig författning. Jfr t.ex. AFL 20: 11, 
38 § lagen (1996: 1030) om underhållsstöd, 9 kap. 2 § alkohollagen (1994: 1738), 22 kap. 
1–2 §§ skattebetalningslagen (1997: 483), 49 § lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring 
och 15 § lagen (1994: 1710) om eg:s förordningar om jordbruksprodukter. I förordningar  
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lydelse. För att beslutet skall kunna överklagas till förvaltningsdomstol måste 
det också uppfylla förutsättningarna för s.k. överklagbarhet, dvs. det måste 
ha vissa påtagliga rättsliga eller faktiska verkningar för den enskilde.61 ett 
typiskt privaträttsligt partsbesked, t.ex. ett beslut att sälja en fastighet eller 
att inte betala ut skadestånd, är förmodligen inte överklagbart. Frågan stäl-
ler sig mer tveksam om den privaträttsliga frågan har mer eller mindre stark 
anknytning till ett offentligrättsligt mellanhavande med myndigheten – som 
i det tidigare angivna exemplet.62 Det är inte uteslutet att förvaltningsdom-
stolarna vid bedömningen av överklagbarhetsfrågan skulle kunna ta hänsyn 
till vilka möjligheter det finns att föra talan i allmän domstol om den privat-
rättsliga frågan. Några tydliga ställningstaganden från RegR finns inte, och 
rättsläget är ganska oklart.

I RÅ 2005 ref. 50 hade länsstyrelsen i två olika beslut dels beslutat om åter-
krav av ett visst jordbruksstöd, dels beviljat ett annat jordbruksstöd. Vid 
utbetalningen av det sistnämnda stödet kvittade Jordbruksverket det åter-
krävda beloppet och betalade bara ut mellanskillnaden. Vid tidpunkten för 
kvittningen fanns det inte något författningsstöd för en sådan åtgärd, och 
Jordbruksverket menade att kvittningen gjordes på civilrättslig grund. Den 
enskilde överklagade beslutet om kvittning till länsrätt, som avvisade överkla-
gandet med hänvisning till att kvittningen inte hade gjorts med stöd av någon 
lag eller författning som länsrätt hade att tillämpa. Kammarrätten återför-
visade dock målet till länsrätten, med hänvisning bl.a. till art. 6 (1) eMRK.63 
När målet nådde RegR hade det prövats i sak av länsrätt och kammarrätt, och 
RegR berörde inte överklagbarhetsfrågan.64

I NJA 2005 s. 3 hade den enskilde beviljats ett jordbruksbidrag av Jordbruks-
verket. När bidraget skulle utbetalas beslutade Kronofogdemyndigheten 
(KFM) att kvitta den enskildes fordran på bidrag mot en skuld avseende rätts-
hjälpskostnader. KFM lämnade besvärshänvisning till allmän förvaltnings-
domstol. Länsrätten avvisade dock den enskildes överklagande, med motive-
ringen att KFM:s beslut innebar utmätning i en fordran och därför skulle 
överklagas till allmän domstol.65 Kammarrätten fastställde länsrättens avvis-

finns i regel endast en hänvisning till 22 a § FL (jfr avsnitt 5.4.3.2, not 104). Jfr 30 § myndig-
hetsförordningen (2007: 515) och avsnitt 5.4.1, not 42 om den tidigare bestämmelsen i verks-
förordningen.
61 Se avsnitt 5.4.2. 
62 Se tidigare i avsnittet. 
63 Ang. allmän domstols möjlighet att pröva frågor om kvittning mellan offentligrättsliga 
fordringar, se avsnitt 7.3.1.2. 
64 Ang. sakprövningen, se avsnitt 7.3.2.3. 
65 Se avsnitt 7.5 om utsökningsprocessen. 
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ningsbeslut och RegR meddelade inte prövningstillstånd. KFM överlämnade 
överklagandet till tingsrätt. Sedan hovrätten hade beslutat till förmån för den 
enskilde, överklagade Riksskatteverket (RSV) till HD och yrkade i första hand 
att underinstansernas avgöranden skulle undanröjas. enligt RSV skulle för-
valtningsdomstol vara rätt besvärsinstans. eftersom kvittningen inte innebar 
tillämpning av UB eller av lagen (1985: 146) om avräkning vid återbetalning 
av skatter och avgifter var fullföljdsbestämmelserna i dessa författningar enligt 
RSV inte tillämpliga, och KFM:s beslut skulle därför enligt RSV prövas av 
förvaltningsdomstol enligt 22 a § FL. HD konstaterade att KFM inte hade 
någon behörighet att utanför ramen för sin ställning som verkställighetsmyn-
dighet företräda staten i kvittningsfrågor, och ansåg att KFM:s beslut ingått 
som ett led i myndighetens uppgifter som verkställighetsmyndighet, varför 
beslutet skulle överklagas till allmän domstol.

RÅ 2008 not 108 utgör det senaste avsnittet i en lång följetong i förvaltnings-
domstolarna, som har sitt ursprung i en tvist om ett skattebelopp på 75 kr. 
en skattemyndighet beslutade år 1996 att J.S. skulle betala detta belopp i 
premieskatt för en livförsäkring som hon hade i ett försäkringsbolag etablerat 
i Storbritannien. Sedan J.S. hade överklagat beslutet till länsrätten, inhämtades 
förhandsavgörande från eg-domstolen, som fann att lagstiftningen om en sär-
skild skatt på premiebetalningarna till utländska försäkringsbolag stod i strid 
med vissa bestämmelser i eg-fördraget.66 Länsrätten biföll därför J.S. över-
klagande, men en mer problematisk fråga var i vilken omfattning hon skulle 
tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader. enligt lagen (1989: 479) 
om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (härefter ersätt-
ningslagen) har den enskilde under vissa förutsättningar rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader i ett mål eller ärende om skatt, tull och vissa avgifter. 
J.S. hade yrkat ersättning med drygt en miljon, och tillerkändes slutligen drygt 
800 000 kr, sedan ersättningsfrågan hade prövats i alla tre instanser (RÅ 2002 
not 192). När Skatteverket härefter betalade ut ersättningen till J.S. vände hon 
sig åter till länsrätten, och yrkade i en som överklagande rubricerad handling 
att hon skulle tillerkännas ränta på det utbetalade beloppet med 373 339 kr. 
Beloppet angavs motsvara ränta enligt 6 § räntelagen (1975: 635), och det 
gjordes gällande att eMRK krävde att ränta skulle utgå, trots att det inte fanns 
någon rätt härtill enligt ersättningslagen. Länsrätten ansåg att Skatteverkets 
beslut att utbetala ersättningen inte utgjorde något överklagbart beslut, utan 
endast en verkställighetsåtgärd som inte kunde överklagas utan särskilt lag-
stöd. Vidkommande frågan om målet ändå skulle tas upp till prövning med 
hänvisning till europa rätten, uttalade länsrätten att det regelsystem som enligt 
svensk processrätt låg närmast till hands för att pröva en talan om ränta på en 

66 Se egD:s avgörande i Safir (1998). 
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fordran, ”med den avgränsning av de olika domstolsslagens kompetens som 
kan utläsas av praxis och doktrin” 67, ledde till att allmän förvaltningsdomstol 
inte var behörig att pröva talan i detta mål. Kammarrätten gjorde motsatt 
bedömning, och menade att det låg närmast till hands att ett senare inkom-
met yrkande om ränta på tillerkänd ersättning enligt ersättningslagen skulle 
prövas i samma ordning som själva ersättningsfrågan och inte av allmän dom-
stol. Kammarrätten återförvisade därför målet till länsrätten för prövning.68 
RegR uttalade dock att Skatteverkets åtgärd att betala ut ersättning till J.S. 
inte utgjorde något överklagbart beslut och att hennes talan därför inte kunde 
tas upp till prövning på den grunden. I den mån hennes överklagande kunde 
uppfattas också som en framställning om ytterligare ersättning enligt ersätt-
ningslagen kunde, enligt RegR, konstateras att den hade getts in för sent.69 
RegR fastställde därför länsrättens avvisningsbeslut.

Av det anförda framgår i vart fall att det inte går att generellt påstå att ”rent 
privaträttsliga” beslut skall frånkännas överklagbarhet. Vad gäller ”blandade” 
beslut skulle man möjligen kunna ifrågasätta om det finns möjlighet att, i 
linje med vad som sagts om kommunala beslut, ”dela upp” beslutet så att 
det endast i de offentligrättsliga delarna skulle vara möjligt att överklaga till 
förvaltningsdomstol. Detta skulle i så fall bara gälla i de fall då ett beslut 
som bara omfattade de privaträttsliga delarna hade kunnat frånkännas över-
klagbarhet. Som kommer att framgå längre fram, finns det emellertid flera 
avgöranden av RegR där ”blandade” beslut har tagits upp till prövning,70 och 
slutsatsen kan nog dras att förvaltningsdomstolarnas forumprövning inte i 
någon större utsträckning kommer till användning för att upprätthålla kom-
petensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol. Det är 
andra instrument som träder i förgrunden.71

67 Länsrätten hänvisade bl.a. till RÅ 1992 ref. 91, där RegR uttalat att förvaltningsdom-
stol inte kunde pröva en fråga om betalningsskyldighet på allmänna civilrättsliga grunder, se 
härom avsnitt 7.3.2.3.
68 Jfr RÅ 1975 ref. 60 (refererat i avsnitt 7.3.2.3), som gällde ränta vid restitution av mer-
värdesskatt. 
69 enligt 7 § ersättningslagen skall en framställning om ersättning ha kommit in innan 
myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet. en framställning som ges in senare får 
dock prövas om förseningen beror på något ursäktligt misstag (9 § ersättningslagen). 
70 Se avsnitt 7.3.2.3. 
71 Se avsnitt 7.3.2.3. 
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7.2.4 Slutsatser
Anspråk i gråzonen har ganska stora möjligheter att ”ta sig in genom dörren” 
i både allmän domstol och förvaltningsdomstol. Allmän domstol prövar dock 
(med undantag av skadeståndsfallen) frågan om metanormen inom ramen för 
forumprövningen, och tar endast upp en talan till prövning om det verkligen 
finns utrymme för tillämpning av åberopade privaträttsliga regler. Dessutom 
kan det vara på det sättet att det avgörande för allmän domstols kompetens är 
huruvida den ”egentliga tvistefrågan” åtminstone till en del är av privaträttslig 
natur. För att en tvist skall kunna anhängiggöras i förvaltningsdomstol krävs 
inte mer än att det föreligger ett beslut av en förvaltningsmyndighet som 
enligt någon författningsbestämmelse – däribland 22 a § FL – kan överklagas 
till förvaltningsdomstol. Den omständigheten att beslutet delvis eller (kan-
ske) t.o.m. helt och hållet innefattar ett ställningstagande till privat rättsliga 
frågor medför inte att förvaltningsdomstol blir obehörig. Beslut av kommu-
nala förvaltningsmyndigheter kan dock komma att delas upp, och prövas i 
två skilda besvärsordningar.

7.3  Den materiella prövningen och kompetens-
främmande frågor

7.3.1 Allmän domstols prövning av kompetensfrämmande frågor

7.3.1.1 Allmänt
I det förra kapitlet nämndes att domstolarnas möjligheter att pröva sådana 
frågor som hör till en annan domstols sakliga kompetensområde i princip är 
begränsade till s.k. prejudiciella frågor. Prejudiciella frågor är sådana frågor 
som inte kommer att omfattas av rättskraften hos domstolens avgörande. 
Vilka frågor som kommer att omfattas av rättskraften besvaras med ledning 
av rättskraftens ändamål, och sådana frågor som är av betydelse även för 
andra rättsföljder än den som är i fråga i målet kommer i regel inte att omfat-
tas av avgörandets rättskraft.72 Kan samma angreppssätt användas när det 
gäller frågan om allmän domstols prövning av offentligrättsliga frågor, och 
vilka offentligrättsliga frågor kan i så fall betraktas som prejudiciella?

Att käranden inte kan tillåtas att åberopa en självständig alternativ grund 
för käromålet som i sin helhet hör till förvaltningsmyndigheternas och för-
valtningsdomstolarnas kompetens, tycks vara klart.73 Den som under åbe-

72 Se avsnitt 6.4.3.
73 Jfr avsnitt 6.4.2. 
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ropande av ett avtal har fått en tvist om vissa offentligrättsliga förpliktelser 
upptagen av allmän domstol kan således inte i andra hand stödja sitt yrkande 
direkt på de offentligrättsliga bestämmelserna. Att frågan om parternas för-
pliktelser enligt avtalet kan behöva besvaras under hänsynstagande till dessa 
bestämmelser är en annan sak.74 Åtskilliga offentligrättsliga frågor kan emel-
lertid komma under allmän domstols bedömning i en annan ”egenskap” 
än som en alternativ grund. en prövning av ett anspråk på återbetalning av 
avgifter under åberopande av condictio indebiti förutsätter t.ex. en bedöm-
ning av huruvida avgifterna verkligen uttagits oriktigt från början. I vilka fall 
kan allmän domstols prövning omfatta även sådana frågor?

Svaret tycks vara givet. Om det finns utrymme för tillämpning av de åbero-
pade privaträttsliga reglerna, och om en sådan tillämpning förutsätter ett 
ställningstagande även till offentligrättsliga frågor, måste ju allmän domstol 
ha rätt att ta ställning även till dessa. I annat fall skulle ju domstolsprövning-
en vara meningslös. Att betrakta frågorna som prejudiciella med ledning av 
de ”kriterier” som identifierats i föregående kapitel kan visserligen vara något 
problematiskt; det är t.ex. svårt att se att frågan om vissa avgifter har uttagits 
felaktigt har betydelse för några andra rättsföljder än just rätten till återbetal-
ning av avgifterna. Som framgår av det som sagts i föregående kapitel utgör 
”kriterierna” dock inte mer än lösa hållpunkter, och det handlar främst om 
att lösa praktiska problem med hjälp av ganska fria ändamålsöverväganden. 
Det är t.ex. inte helt uteslutet att betrakta rätten till återbetalning av avgifter 
i enlighet med grundsatsen condictio indebiti som en ”annan rättsföljd” än 
rätten till återbetalning av samma avgifter i enlighet med offentligrättsliga 
återbetalningsbestämmelser.75

Vad en sådan lek med begreppen utvisar är framför allt att termino login 
inte alltid räcker till när den konfronteras med sådana ”udda” problem som 
behandlas i det här (och i det föregående) kapitlet. Man bör alltså inte hänga 
upp sig på begrepp eller ”kriterier”, utan fästa sig vid vad som nyss har sagts, 
nämligen att allmän domstol måste ha möjlighet att ta ställning till alla frå-
gor som är relevanta för målets avgörande. en helt annan fråga är i vilken 
mån allmän domstol kan vara bunden av ett tidigare avgörande av förvalt-
ningsmyndighet eller förvaltningsdomstol i de offentligrättsliga (prejudiciel-
la) frågorna. Den frågan skall behandlas i ett senare avsnitt.76

74 Jfr NJA 2008 s. 642 och avsnitt 6.4.2, not 142.
75 Jfr avsnitt 6.4.4.3 och 6.5.3.
76 Se avsnitt 7.4.4. 
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ett ytterligare ”kriterium” på att man har att göra med en prejudiciell 
fråga som nämndes i föregående kapitel är att frågan kan bli föremål för 
särskild talan. Skälet till att ställa upp ett sådant kriterium skulle vara att part 
annars inte skulle ha några möjligheter att få frågan rättskraftigt avgjord. 
När det gäller offentligrättsliga frågor som prövas i förvaltningsprocessen är 
det emellertid på det sättet att möjligheterna att få olika frågor rättskraftigt 
avgjorda (i civilprocessuell mening) överhuvudtaget är ganska små,77 och 
det torde därför inte finnas anledning att arbeta med ett sådant ”kriterium” 
inom ramen för den nu behandlade frågeställningen.

7.3.1.2 Särskilt om kvittningsinvändningar
Av RB 10: 17 3 st. följer att allmän domstol inte är behörig att pröva en fråga 
om kvittning med en kompetensfrämmande motfordran.78 Att den bestäm-
melsen får till följd att tvister i vissa fall måste styckas sönder, och att det blir 
möjligt för käranden att utverka ett exigibelt avgörande på en fordran som 
hon egentligen inte har rätt att göra gällande, har nämnts i föregående kapi-
tel.79 Detsamma gäller på det nu behandlade området. Om allmän domstol 
av någon anledning är behörig att pröva ett visst anspråk, har svaranden inte 
några möjligheter att yrka kvittning med en fordran vars prövning ankom-
mer på förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol.

I NJA 1982 s. 502 hade ett bolag som var försatt i konkurs beviljats statligt 
sysselsättningsstöd av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Vid utbetalningen 
hade AMS dock kvittningsvis avräknat ett belopp som motsvarade bolagets 
skatte- och avgiftsskulder till staten. Konkursboet överklagade kvittnings-
beslutet till regeringen, men regeringen avvisade besvären med hänvisning 
till att ”fråga om kvittning av fordringar skall prövas av allmän domstol”.80 
Konkursboet väckte då talan mot staten i allmän domstol och yrkade att 
staten skulle förpliktas utge det genom kvittning innehållna beloppet. HD 
ansåg allmän domstol behörig att pröva konkursboets talan med hänvisning 
till att den endast avsåg utbetalning av ett redan beviljat stöd,81 men avvisade 
statens kvittningsinvändning med hänvisning till RB 10: 17 3 st. och till att 
tvist om sådana skatter och avgifter som avsågs föll utanför allmän domstols 
prövningsområde. eftersom staten inte hade några andra invändningar mot 
kärandens yrkande, förpliktades staten att utbetala det yrkade beloppet.

77 Jfr dock avsnitt 7.4.3.3 angående rättsutvecklingen under senare år. 
78 Se avsnitt 6.4.4. 
79 Se avsnitt 6.4.4. 
80 Jfr avsnitt 7.2.3 om bl.a. kvittningsbesluts överklagbarhet. 
81 Se härom avsnitt 4.4.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   443 09-10-06   08.38.49



444

Som framgår av det tidigare redovisade avgörandet NJA 1986 s. 539, hade 
konkursboet inte mycket glädje av detta avgörande eftersom staten i stället 
fick framställa sin kvittningsinvändning i utsökningsprocessen, när konkurs-
boet sökte verkställighet av HD:s tidigare avgörande.82 Med förbehåll för 
vad som kan prövas inom ramen för denna process, vilket skall utvecklas 
senare i framställningen, kvarstår dock att regeln i RB 10: 17 3 st. även på 
det här området får konsekvensen att parternas ekonomiska mellanhavanden 
inte kan prövas i ett sammanhang och att det öppnas för avgöranden som är 
materiellt felaktiga.83

Det bör dock observeras att många offentligrättsliga fordringar inte är 
”kompetensfrämmande” i allmän domstol, eftersom allmän domstol är 
exekutionstitelbehörig. I NJA 1982 s. 502 var det fråga om kvittning med 
fordringar på skatter och avgifter som kunde utsökas utan föregående dom. 
Om statens kvittningsfordran hade varit av ett annat slag, är det möjligt 
att kvittningsinvändningen hade kunnat prövas. Som tidigare utvecklats, 
är exekutionstitelbehörigheten (eller dess konsekvenser) inte begränsad till 
situationer där käranden är ute efter en exekutionstitel, utan HD hyser möj-
ligen inställningen att den tvistiga fordringen, när allmän domstol en gång 
gjorts behörig, kan prövas av allmän domstol även om den aktualiseras på 
andra sätt.84

Om en myndighet fattar ett beslut om återkrav av något bidrag, och till-
godogör sig sin fordran genom kvittning mot den enskilde tillkommande 
medel, har myndigheten inget behov av en exekutionstitel och ingen anled-
ning att väcka talan vid allmän domstol. I NJA 1988 s. 552 ansåg HD att 
den enskilde i en sådan situation hade rätt att väcka en negativ fastställelse-
talan om sin återbetalningsskyldighet. Av det nämnda rättsfallet, och av de 
uttalanden som gjordes i NJA 2001 s. 2285 framgår vidare att den enskildes 
möjligheter att väcka en sådan talan inte är begränsad till kvittningssituatio-
ner, utan gäller i alla fall då allmän domstol skulle ha varit exekutionstitel-
behörig på talan av en myndighet.

Tidigare i framställningen har det diskuterats om den enskilde i samma 
utsträckning har möjlighet att väcka en fullgörelsetalan om restitution om 

82 Se avsnitt 2.3.7. Se även avsnitt 7.5.5. 
83 Skatte- och avgiftsskulderna var ostridiga i NJA 1982 s. 502, men HD förklarade att 
detta saknade betydelse. Avgörandet får väl förstås så att det också saknade betydelse att skat-
terna och avgifterna var slutgiltigt fastställda genom skattemyndigheternas beslut. Jfr avsnitt 
6.4.4, not 163. 
84 Jfr avsnitt 4.4.
85 Jfr avsnitt 4.4 och 5.8.1.2. 
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hon redan har betalat eller om myndigheten har tillgodogjort sig medlen 
genom kvittning.86 Som framgår av den diskussionen är svaret något osäkert,  
men de avgöranden som finns skulle möjligen kunna tas till intäkt för en 
allmän ”princip” av innebörd att allmän domstol alltid är behörig att pröva 
en sådan fordran som någon part har möjlighet att väcka talan om i syfte 
att erhålla en exekutionstitel. Både myndigheten och den enskilde skulle 
också kunna kvittningsvis göra gällande allehanda fordringar på varandra 
– så länge dessa fordringar inte är sådana som kan fastställas genom direkt 
exigibla myndighetsbeslut. Myndighetsbeslutens exigibilitet blir alltså helt 
avgörande för i vilken mån tvister om olika offentligrättsliga fordringar som 
kan gå i avräkning mot varandra måste ”styckas sönder”. Vad som gör situa-
tionen än mer komplex, är att omfattningen av allmän domstols prövning 
kan vara väsentligt olika för olika typer av fordringar.87

en möjlighet att överklaga ett myndighetsbeslut till förvaltningsdomstol 
innebär, som utvecklats tidigare, inte att exekutionstitelbehörigheten faller 
bort.88 Frågan om en sådan möjlighet kan ha någon betydelse för exekutions-
titelbehörighetens konsekvenser i form av möjligheter för den enskilde 
att väcka en fastställelse- eller fullgörelsetalan är, som också sagts tidigare, 
inte besvarad.89 Lika obesvarad blir då frågan om myndigheternas eller den 
enskildes möjligheter att kvittningsvis göra gällande en fordran som kan bli 
eller har blivit föremål för prövning i förvaltningsdomstol, liksom frågan om 
vilken betydelse ett eventuellt avgörande av en förvaltningsdomstol av en 
kvittningsfordran skall ha i den allmänna processen.90

7.3.2 Förvaltningsdomstols prövning av kompetensfrämmande frågor

7.3.2.1 Allmänt
Det förekommer att offentligrättsliga regler är utformade på ett sådant sätt 
att prövningen förutsätter att vissa privaträttsliga frågor besvaras. exempelvis 
kan fråga uppkomma i ett mål om försörjningsstöd, huruvida den enskilde 
har möjlighet att disponera över vissa medel som socialnämnden påstår kan 
användas för hennes försörjning, eller fråga kan uppkomma i ett mål om 
bostadsanpassningsbidrag, huruvida den enskilde äger en bostad eller inne-

86 Se avsnitt 4.4. 
87 Se avsnitt 7.4.4.3. 
88 Se avsnitt 4.8. 
89 Se avsnitt 4.4. 
90 Problematiken utvecklas inte vidare i abstrakt form, eftersom framställningen redan tende-
rar att bli oläslig. Den återkommer i anslutning till ett konkret exempel i avsnitt 8.1.4.3.
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har den med hyres- eller bostadsrätt.91 När den offentliga rätten är utformad 
på ett sådant sätt att den bygger på vissa privaträttsliga förutsättningar blir det 
nödvändigt att i förekommande fall ta ställning till om dessa förutsättningar 
är uppfyllda. Här finns en klar parallell till vad som sades i föregående kapitel 
om domstolarnas möjligheter att pröva kompetensfrämmande prejudiciella 
frågor, och det tycks inte finnas någon anledning till att förvaltningsdom-
stolarna skulle underlåta att ta ställning till alla frågor som är nödvändiga för 
att de offentligrättsliga reglerna skall kunna tillämpas.92 Hur omfattande en 
sådan prövning skall vara kan dock vara osäkert.93

Det är emellertid inte sådana situationer som huvudsakligen behandlas 
i den här avhandlingen. I nästan samtliga fall som i den här framställning-
en hänförs till anspråk i gråzonen är det snarast på det sättet att det är de 
offentligrättsliga frågorna som skulle kunna betecknas som ”prejudiciella” 
till de privaträttsliga.94 ett rättsförhållande är ”primärt” offentligrättsligt, 
och frågan är om privaträttsliga regler kan tillämpas på en tvist som härrör 
ur detta rättsförhållande. Den privaträttsliga prövningen föregår inte den 
offentligrättsliga, utan det förhåller sig i regel tvärtom. Till detta kommer att 
frågan om metanormens innehåll ofta måste avgöras innan någon tillämp-
ning av privaträttsliga regler blir aktuell, och frågan om metanormen förut-
sätter ett ställningstagande till de offentligrättsliga reglernas innebörd och 
konsekvenser. 

Om förvaltningsdomstolarna i de här behandlade gråzonsfallen skulle ta 
ställning till förekommande privaträttsliga frågor, skulle detta därför inne-
bära mer än ett för framtiden oförbindande ställningstagande i en prejudiciell 
fråga. Med civilprocessuell terminologi kommer frågan att utgöra (åtmin-
stone en del av) ”själva saken” i förvaltningsdomstol, och förvaltningsdom-
stolarna skulle riskera att inkräkta på allmän domstols kompetensområde. 
Detta utgör dock inte det enda skälet till att privaträttsliga frågor kan falla 
utanför den materiella prövningsramen i förvaltningsdomstol. ett ytterligare 
skäl kan vara en ganska ”fyrkantig” och författningsbunden inställning till 
rättstillämpning hos förvaltningsdomstolarna, en inställning som också har 
vissa skäl för sig.95

91 Jfr SoL 4: 1 och 4 § lagen (1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
92 Jfr Lavin, 2008c, s. 502 f.
93 Jfr avsnitt 7.5.4. 
94 ett undantag (som beror på vad som skulle kunna betecknas som en metanorm som ger 
företräde åt privaträtten) identifieras i avsnitt 8.1.9.
95 Som förutskickades inledningsvis, och som kommer att utvecklas i det avslutande avsnit-
tet, finns det en alternativ förklaringsmodell. 
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7.3.2.2 Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen
Förvaltningsdomstolarna fungerar huvudsakligen som besvärsinstanser i 
förhållande till förvaltningsmyndigheterna. Det är alltså inte meningen att 
förvaltningsdomstolarna regelmässigt skall ta ställning till frågor som inte 
avgjorts av någon förvaltningsmyndighet som första instans, och därför bru-
kar man säga att ramen för förvaltningsdomstolarnas prövning i princip är 
densamma som ramen för förvaltningsmyndigheternas prövning.96

Det sagda behöver förtydligas och kvalificeras på några punkter. För det första 
är prövningsramen i kommunalbesvärs- och rättsprövningsmål i vissa avseende 
snävare än vad som gäller för de kommunala organen respektive regeringen. 
Prövningen är ju begränsad till ”rättsfrågor”, och förvaltningsdomstolarna har 
inte rätt att pröva frågor om lämplighet eller skälighet.97 Vad som är en rätts-
fråga och vad som är en lämplighetsfråga kan dock i många fall vara svårt att 
bestämma.98 För det andra kan den ”konkreta” prövningsramen i förvaltnings-
besvärsmål, dvs. de yrkanden och grunder som domstolen i det enskilda fallet 
har möjlighet att ta ställning till, ibland vara vidare än den som har gällt för 
förvaltningsmyndigheten.99 Med ”ramen för prövningen” avses i den här fram-
ställningen inte denna ”konkreta” ram, utan den ”abstrakta” ramen, dvs. vilka 
frågor förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar överhuvudtaget har 
möjlighet att ta ställning till. Att denna ram inte kan vara vidare för förvalt-
ningsdomstolarna än för förvaltningsmyndigheterna torde vara ganska givet, 
eftersom förvaltningsmyndigheterna annars i vissa fall skulle vara tvungna att 
fatta beslut i fullt medvetande om att dessa beslut skulle komma att ändras 
eller upphävas efter överklagande.

Förvaltningsmyndigheternas prövning är i sin tur i hög grad författningsbun-
den, eftersom det följer av den grundlagsfästa legalitetsprincipen (RF 1: 1) att 
myndigheternas maktutövning i varje enskilt fall måste ha stöd i en författ-
ning.100 Detta krav gäller i princip både betungande och gynnande beslut. 
I allmänhet kanske man betraktar det som viktigast att myndigheterna kan 

96 Jfr t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 277 och s. 283, Ragnemalm, 2007, s. 181 f. 
och s. 185, Strömberg, 2006, s. 207–209 och Wennergren, 2005, s. 112 f.
97 Se avsnitt 5.5 och 5.6. 
98 Se t.ex. prop. 1987/88: 69 s. 17, 19 och s. 23–25, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 19, 
Marcusson, 1992, passim, Ragnemalm, 2007, s. 110 och Wennergren, 1984, passim. Se även 
Lavin, 1995b, s. 148–151 m. hänv. och Warnling-Nerep, 1991, s. 146–154 m. hänv.
99 Se särskilt von essen, 2009, passim. Se även t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 279, 
Dahlgren, 1994, s. 393 f., von essen, 2003, passim, Lavin, 1989/90, s. 80, Ragnemalm, 2007, 
s. 183–185 och Wennergren, 2005, bl.a. s. 276–299 m. hänv.
100 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 14–18, Ragnemalm, 2007, s. 108 f. och Ström-
berg, 2006, s. 64 f. Jfr avsnitt 7.6.2, 7.6.3 och 8.2.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   447 09-10-06   08.38.49



448

åberopa uttryckligt författningsstöd när de beslutar om ingripande åtgärder 
mot enskilda, t.ex. tvångsomhändertaganden eller vitesförelägganden.101 
Myndigheterna har dock inte heller rätt att utan stöd i författning helt eller 
delvis avslå en ansökan från enskild om t.ex. ett tillstånd eller ett bidrag eller 
förena t.ex. ett tillståndsbeslut med villkor, om möjligheten att uppställa 
sådana villkor inte kan utläsas av tillämpliga författningar.102

Legalitetsprincipen innebär dock självfallet inte att varje beslut av en för-
valtningsmyndighet i detalj måste kunna hänföras tillbaka till en uttrycklig 
författningsbestämmelse. Den offentligrättsliga lagstiftningen innehåller, i 
likhet med all lagstiftning, allehanda vaga och obestämda rekvisit som måste 
fyllas med ett innehåll genom ställningstaganden i varje särskilt fall.103 Vidare 
styrs rättstillämpningen inte bara av den uttryckliga författningstexten utan 
även av icke lagfästa principer, som t.ex. proportionalitetsprincipen.104 Med 
dessa förbehåll torde man dock kunna säga att förvaltningsmyndigheternas 
– och därmed förvaltningsdomstolarnas – möjligheter att använda sig av en 
ändamålsinriktad rättstillämpning som står mer eller mindre fri från lagens 
bokstav är mycket begränsade. Det finns flera skäl till detta påstående.

I den typiska förvaltningsprocessuella situationen står den enskilde mot 
”det allmänna” representerat av någon statlig eller kommunal myndighet, 
som har att besluta om huruvida den enskilde skall utsättas för ett ingri-
pande, åläggas en förpliktelse eller få åtnjuta ett tillstånd eller ett bidrag. Om 
myndigheten beslutar på ett för den enskilde oförmånligt sätt kan beslutet 
ofta överklagas till en förvaltningsdomstol, och där kommer beslutsmyn-
digheten att fungera som motpart till den enskilde.105 Den enskilde för-
utsätts kunna föra sin egen talan inför både förvaltningsmyndigheter och 
förvaltningsdomstolar, och det finns därför endast i vissa fall möjligheter 
att få ombudskostnader ersatta av staten eller av motparten. I visst samband 
härmed står att det åligger både förvaltningsdomstolar och förvaltningsmyn-
digheter att ex officio se till att saken blir så utredd som ”dess beskaffenhet 
kräver”.106

101 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 18 och Ragnemalm, 2007, s. 109.
102 Se t.ex. RÅ 2003 ref. 60, RÅ 2004 ref. 91, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 16 och 
Strömberg, 2006, s. 68–70. 
103 Se t.ex. Ragnemalm, 2007, s. 108–110 och Strömberg, 2006, s. 61–63. 
104 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 20–22, Ragnemalm, 2007, s. 111 och Ström-
berg, 2006, s. 68. 
105 7 a § FPL. 
106 Se 8 § FPL för förvaltningsdomstolarnas del. Någon motsvarande bestämmelse finns inte 
i FL, men förvaltningsmyndigheterna anses ändå ha en minst lika långtgående utrednings-
skyldighet, se t.ex. Strömberg, 2006, s. 101.
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Den enskilde befinner sig alltså i underläge inför förvaltningsmyndigheter 
och förvaltningsdomstolar. I en sådan situation kan man hävda att kravet 
på förutsebarhet får ökad vikt. Den enskilde kan inte förväntas sätta sig in 
i spetsfundiga resonemang om reglernas ändamål och funktioner, och än 
mindre att argumentera utifrån sådana resonemang så att rättstillämpnings-
frågan blir föremål för en allsidig belysning.107 För att förutsebarhetskravet 
inte skall bli helt innehållslöst kan man därför ställa det kravet att förvalt-
ningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar i möjligaste mån skall träffa 
sina avgöranden i enlighet med författningarnas ordalydelse, och inte företa 
alltför långa teleologiska utflykter därifrån.108

Till detta kommer att normgivningstakten är helt annorlunda inom den 
offentliga rätten än inom privaträtten. Många offentligrättsliga frågor står 
ständigt på den politiska dagordningen, och därför är det i regel inte förenat 
med någon större omgång att rätta till en författning som visat sig leda till 
otillfredsställande resultat.109 Det finns därför ingen anledning för förvalt-
ningsdomstolarna att försöka tillgodose ändamålen med olika regler, åtmin-
stone inte på bekostnad av den uttryckliga ordalydelsen. Det ankommer 
på lagstiftaren och övriga normgivande organ att tillgodose dessa ändamål 
genom att utforma författningarna i enlighet med dem.

Om det hittills sagda är tillräckligt för att motivera en mer bokstavstrogen  
attityd till rättstillämpning hos förvaltningsmyndigheter och förvaltnings-
domstolar än den som förekommer hos allmänna domstolar i tvistemål 
kan man kanske diskutera. Det finns dock ett ganska starkt stöd i rätts-
praxis för att rättstillämpningen i förvaltningsdomstol (och därmed i för-
valtningsmyndighet) skall hålla sig ganska strikt till författningstexternas 
ordalydelse. Förutom de rättsfall angående privaträttsliga frågor som kom-
mer att behandlas i nästa avsnitt, kan här hänvisas till RegR:s avgöranden i 
socialförsäkringsmål,110 som i flera fall på ett ganska påtagligt sätt har avvikit 
från Försäkrings överdomstolens (FöD) praxis. Avvikelserna har ofta inne-
burit att RegR har frångått FöD:s fria och ändamålsinriktade rättstillämp-
ningsmetoder111 och anslutit närmare till lagstiftningens uttryckliga lydel-

107 Jfr t.ex. RÅ 2004 ref. 91. 
108 Jfr Lavin, 2003, s. 462. 
109 Jfr t.ex. avsnitt 2.3.4, not 68 och 2.3.6, not 90, om senare års ändringar i LAF och AFL. 
Se även S. Bergström, 1978, s. 70 m. hänv. och Lavin, 2003, s. 462 (not 28).
110 Se även (skattemål) S. Bergström, 1978, s. 64–75 med utförliga hänvisningar. Jfr a.a. 
s. 305–308.
111 Se härom Lavin, 1991, bl.a. s. 146–150 m. hänv., dens., 1993, s. 223 f. och dens., 2003, 
s. 437 och s. 460. För ett illustrativt exempel, se FöD 1992: 12 och härom Lavin, 1993, s. 202. 
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se.112 Vidare kan hänvisas till flera fall där RegR kommit fram till att uppen-
bara förbiseenden av lagstiftaren, som lett till att bestämmelser utformats på 
ett felaktigt sätt, inte kan korrigeras på rättstillämpningsplanet. Bestämmel-
serna skall i stället tillämpas enligt sin ordalydelse, med konsekvensen att det 
av lagstiftaren åsyftade resultatet inte kommer att förverkligas.113

Resultatet av denna ”fyrkantiga” inställning till rättstillämpning kan få till 
resultat att även rent offentligrättsliga tvister styckas sönder.114 Om ett kom-
munalt beslut kan bli föremål för förvaltningsbesvär om det avser vissa angiv-
na frågor, och för kommunalbesvär om det avser andra frågor, finns det inga 
möjligheter att i ett sammanhang bedöma alla dessa frågor. I RÅ 1985 2: 22 
hade den enskilde begärt bistånd enligt 6 § SoL 1980 i form av nedsättning 
av en avgift för tillfällig inackordering i servicehus med hänvisning till att 
hon hade kostnader för sin egen lägenhet. Socialnämnden hade avslagit hen-
nes ansökan med hänvisning till att hon kunde tillgodose sitt behov genom 
egna banktillgodohavanden. Länsrätten, vars dom fastställdes av kammarrät-
ten, fann med utförlig motivering och med hänvisning till ett tidigare av -
görande av RegR (RÅ 1980 2: 35) att det stod i strid med bestämmelserna om 
avgiftsberäkning och förbehållsbelopp i socialtjänstförordningen att hänvisa 
den enskilde att ta sin förmögenhet i anspråk för att bestrida sina hyreskost-
nader.115 RegR hänvisade dock till att hänsyn skulle tas till den enskildes egna 
tillgångar vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 6 § SoL 1980 och till 
att den enskilde kunnat betala de aktuella hyreskostnaderna med sina egna 
medel. Avgörandet tycks vara att förstå så att en helt annan bedömning, i 
linje med RÅ 1980 2: 35, hade kunnat göras om det i stället varit fråga om ett 
beslut med tillämpning av avgiftsreglerna i SoL 1980 och socialtjänstförord-
ningen som överklagats genom kommunalbesvär.116

112 Se t.ex. RÅ 1996 ref. 58 (I och II), RÅ 1999 ref. 56 och RÅ 2001 ref. 62. Härom (och 
mer) Lavin, 2003, passim, med anförd praxis från FöD. Se även Lavin, 1993, s. 213 och 
dens., 1994, s. 231. Intressant nog är den förklaring Lavin lämnar till RegR:s avgöranden på 
detta område, nämligen att RegR som allmän förvaltningsdomstol i görligaste mån måste 
försöka tillämpa gängse metoder på de allra flesta rättsområden, se Lavin, 2003, s. 462.
113 Se RÅ 1992 not 13, RÅ 1998 not 42, RÅ 2003 ref. 81, RÅ 2003 not 209, RÅ 2005 not 
150 och RÅ 2007 not 41. 
114 Se även RÅ 1992 not 585 (kommunalbesvär) och RÅ 1993 not 720 (rättsprövning), där 
den fråga som den enskilde ville ha prövad slutligen skickades ut ur hela det förvaltnings-
processuella prövningssystemet. 
115 Jfr numera 8 kap. 6–7 §§ SoL. 
116 ett regeringsråd var skiljaktig i frågan om besvären överhuvudtaget skulle tas upp till 
prövning, och hänvisade till att besvär som avsåg avgift för helinackordering i servicehus 
skulle överklagas genom kommunalbesvär. 
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Bistånd enligt 6 § SoL 1980 ansågs tidigare kunna utgå bl.a. i form av barn-
omsorg. Rätt till sådant bistånd ansågs dock förutsätta en individuell pröv-
ning av om den enskilde av sociala eller ekonomiska skäl var i behov av den 
insatsen. År 1995 infördes bestämmelser om att kommunen under vissa för-
utsättningar var skyldig att utan oskäligt dröjsmål erbjuda förskoleverksamhet 
till alla barn från ett års ålder.117 I RÅ 1996 ref. 89 hävdades att dessa bestäm-
melser gav den enskilde en rätt att utan individuell behovsprövning erhålla 
bistånd enligt 6 § SoL 1980 i form av barnomsorg. RegR hänvisade dock 
till att 6 § SoL 1980 inte hade ändrats och att bestämmelsen således alltjämt 
förutsatte en individuell behovsprövning. Den som ville göra gällande att ett 
kommunalt beslut stred mot bestämmelserna om kommunens skyldighet att 
tillhandahålla barnomsorg hade enligt RegR att begära domstolsprövning av 
beslutets laglighet enligt kommunallagen.

7.3.2.3 Privaträttsliga frågor i förvaltningsprocessen
Frågan om i vilken omfattning förvaltningsdomstolarna har möjlighet att 
pröva privaträttsliga frågor är i princip redan besvarad. Om prövningen skall 
ansluta nära till författningarnas ordalydelse och om det knappast finns något 
utrymme för en fri och ändamålsinriktad rättstillämpning, är det klart att 
förvaltningsdomstolarna inte har några möjligheter att supplera de offentlig-
rättsliga reglerna med olika privaträttsliga regler, principer eller grundsat-
ser.118 Det finns också ett starkt stöd för detta påstående i RegR:s praxis.119

Framställningen nedan kommer huvudsakligen att behandla förvaltnings-
besvärsprocessen. Vad beträffar rättsprövning och kommunalbesvär krävs för 
att ett beslut skall upphävas att det ”strider mot någon rättsregel” respek tive 
är felaktigt i något av de hänseenden som anges i KL 10: 8. Om regeringen 
eller någon kommun i en tvist med den enskilde har intagit en ståndpunkt 
som visar sig privaträttsligt ohållbar innebär ju inte detta utan vidare att 
regeringens eller kommunens beslut är rättsstridigt eller olagligt. Regeringens  
beslut är förmodligen ett ”partsbesked” som inte ens kan bli föremål för 
rättsprövning.120 Kommunens beslut kan visserligen bli föremål för kommu-
nalbesvär även om det utgör ett partsbesked, men en ohållbar privaträttslig 
ståndpunkt innebär inte (annat än möjligen i uppenbara fall) att beslutet 

117 Se avsnitt 2.5.10 om de nuvarande bestämmelserna i skollagen. 
118 Jfr Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 16, där de nedan refererade fallen RÅ 2004 ref. 54, 
RÅ 2005 ref. 43 och RÅ 2005 ref. 50 anförs som exempel på principen att myndigheternas 
beslutsfattande måste ha författningsstöd.
119 Se härom och till det följande även P. Södergren, 2007, passim.
120 Jfr avsnitt 7.2.3. 
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kan upphävas som olagligt.121 Vad som däremot kan komma att prövas av 
förvaltningsdomstol är huruvida kommunen överhuvudtaget haft befogen-
het att reglera en viss fråga i privaträttslig ordning – det kan tänkas att de 
offentligrättsliga reglerna utesluter att frågan regleras i denna ordning – och 
i så fall kan beslutet bli föremål för upphävande.122

I förvaltningsbesvärsprocessen finns det, som nämnts, en rad avgöranden 
av RegR där tillämpningen av privaträttsliga regler har tillbakavisats.123 Av 
flera rättsfall framgår, till att börja med, att myndigheter eller enskilda inte 
har några möjligheter att i förvaltningsprocessen stödja sina anspråk, eller 
sina bestridanden av anspråk, på de privaträttsliga grundsatserna condictio 
indebiti eller obehörig vinst.124

I RÅ 1976 ref. 41 hade L av misstag gottskrivits ett belopp som hans hustru  
hade inbetalat som kvarstående skatt. Sedan pengarna hade utbetalats till 
L, beslutade skattemyndigheten att debitera honom beloppet som tillkom-
mande skatt. L överklagade beslutet och anförde bl.a. att det handlade om ett 
condictio indebiti-krav som måste framställas i civilrättslig ordning och inte 
genom beslut om debitering av tillkommande skatt. RegR uttalade att upp-
bördsmyndigheten inte hade rätt att debitera skattskyldig tillkommande skatt 
för att ”göra sig betald för krav av förevarande art”. I notismålet RÅ 1984 Aa 
77 var förhållandena ganska likartade, men det felaktigt kontoförda beloppet 
hade bokförts som preliminär skatt och inte som kvarstående skatt.125 Under-

121 Tidigare fanns en besvärsgrund i kommunalförfattningarna (”enskild rätt kränkt”) som 
kunde ge utrymme för förvaltningsdomstolarna att i större utsträckning pröva civilrättsliga 
frågor (se t.ex. Sterzel, 1963, s. 14 f.). RegR gjorde dock tidigt klart att denna prövning skulle 
vara mycket begränsad. Om möjligheten till talan i allmän domstol stod öppen upphävdes 
det kommunala beslutet bara om det ansågs innebära att kommunen intagit en klart oriktig 
ståndpunkt (den s.k. Hedfeldtdoktrinen, efter regeringsrådet Hedfeldts särskilda yttrande i 
RÅ 1957 ref. 23; se härom t.ex. Lindquist, 2005, s. 33 f. m. hänv., Madell, 1998, s. 397 (not 
5) m. hänv. och Ragnemalm, 1970, s. 422–438 m. hänv. Se även SOU 1982: 41 s. 162–167 
m. hänv. och Sterzel, 1963, bl.a. s. 72–76). Jfr S. Sjöberg, 1948, s. 247–250. Ofta hänvisades 
i samband härmed till att tvisten endast slutligt kunde avgöras av allmän domstol, se t.ex. 
RÅ 1978 2: 36, RÅ 1981 Ab 25, RÅ 1981 Ab 319, RÅ 1981 Ab 270, RÅ 1981 Ab 382, 
RÅ 1981 Ab 417, RÅ 1982 Ab 129, RÅ 1982 Ab 384 och RÅ 1987 not 432. Se även prop. 
1990/91: 117 s. 135 f., Bohlin, 1983, s. 252 f. och Madell, a.st. m. hänv.
122 Jfr avsnitt 2.3.2 och 2.5.11. 
123 Den nedanstående framställningen är säkert inte fullständig. För att åstadkomma en full-
ständig redovisning skulle man behöva gå igenom samtliga RegR:s avgöranden, och under-
söka i vilken mån RegR:s rättstillämpning har gett ett resultat som avviker från vad som skulle 
kunna tänkas blir resultatet av en prövning som obestridligen innefattar även privaträttsliga 
regler och principer. 
124 Se om rättsinstituten och deras eventuella tillämplighet inom den offentliga rätten avsnitt 
2.3.3 och 2.3.4. 
125 Jfr Wennergren, 2005, s. 20, som betecknar skillnaden som hårfin. 
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instanserna ansåg att skattemyndigheten inte heller i ett sådant fall hade haft 
rätt att göra sig betald genom debitering av tillkommande skatt (länsrätten 
uttalade att ”[k]rav om återbetalning i dylika fall skall framställas i civilrättslig 
ordning”). RegR ansåg dock att bestämmelserna i uppbördslagen om debite-
ring av tillkommande skatt i detta fall, till skillnad från i det föregående, var 
tillämpliga och fastställde skattemyndighetens beslut.

I RÅ 1992 ref. 91 hade en bank av misstag gjort en skatteinbetalning för ett 
bolags räkning med medel från ett annat bolag. Sedan banken gottgjort det 
sistnämnda bolaget försökte banken få återbetalning av de felaktigt inbetalda 
pengarna. enligt 50 § uppbördsförordningen (1967: 626) skulle återbetalning 
ske om skattskyldig eller arbetsgivare visade att han av misstag inbetalat större 
skattebelopp än som bort ske.126 Bestämmelsen ansågs inte kunna tilläm pas 
i den aktuella situationen. Banken hade dock gjort gällande att återbetal-
ning borde ske oavsett om bestämmelsen var tillämplig eller inte, och därvid 
hänvisat till allmänna rättsgrundsatser och regler om obehörig vinst. Riks-
skatteverket (RSV) hävdade att banken därmed hade fört in en ”fråga som 
över huvudtaget inte hör hemma i förevarande process” och att frågan endast 
kunde avgöras i allmän domstol. RegR uttalade:

Förvaltningsdomstol äger inte att med stöd av allmänna civilrättsliga 
 regler pröva frågan om återbetalningsskyldighet för skattemyndigheten. 

Bestämmelserna om tillsynsavgifter i alkoholförordningen (1994: 2046)127 
har ändrats ett flertal gånger. ett bolag som tillverkade teknisk sprit hade 
för år 1995 betalat 1 240 000 kr i tillsynsavgifter. Härefter ändrades regler-
na, och avgiftsskyldigheten enligt de nya reglerna uppgick till 315 420 kr. 
Under åberopande bl.a. av att avgiften för 1995 var orimligt hög, eftersom 
de tidigare gällande avgiftsbestämmelserna inte gjorde någon skillnad mellan 
tillverkning av spritdrycker och tillverkning av tekniskt sprit, ville bolaget ha 
sin avgiftsskyldighet bestämd enligt de nya reglerna och begärde återbetal-
ning av mellanskillnaden. enligt 21 § AF kunde återbetalning medges om 
det fanns särskilda skäl. I RÅ 1999 ref. 10 uttalade RegR att argumentet om 
avgifternas bristande rimlighet inte bara var hänförligt till bolaget, utan till 
alla andra som erlagt avgiften. Det anförda skälet var, enligt RegR, med andra 
ord allmängiltigt och anknöt inte till det särskilda fallet. Därför utgjorde den 
åberopade grunden inte ett sådant särskilt skäl som kunde föranleda åter-
betalning enligt 21 § AF. RegR lade till att det inte heller i övrigt förelåg skäl 
att nedsätta avgiften.128

126 Se numera 55 § skattebetalningsförordningen (1997: 750). 
127 Härefter AF.
128 I rättsfallet åberopades alltså inte några särskilda civilrättsliga grunder för återbetalning, 
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I RÅ 2002 ref. 108 återkom samma frågeställning, med den ytterligare kom-
plikationen att avgifterna nu ansågs ha uttagits i strid med eg-rätten.129 Som 
tidigare har angetts är det ett eg-rättsligt krav att det skall finnas möjlig-
het till återbetalning av sådana avgifter.130 eftersom RegR, vilket domstolen 
också konstaterade, i RÅ 1999 ref. 10 hade bestämt att 21 § AF inte kunde 
tillämpas när det bara förelåg allmängiltiga skäl,131 skulle ju frågan kunna vara 
om det fanns utrymme för att medge återbetalning med stöd av allmänna – 
kanske privaträttsliga – grundsatser. RegR ansåg dock att problemet skulle 
lösas på ett annat sätt:

Bestämmelserna måste likväl, i en situation som den förevarande, anses 
ge utrymme för att en återbetalning i enlighet med den gemenskaps-
rättsliga förpliktelsen skall kunna komma till stånd. Återbetalning bör 
således ske med tillämpning av dessa regler.

RegR valde alltså att, när eg-rätten krävde återbetalning, pressa in återbetal-
ningsfrågan i de författningsbestämmelser där den – enligt RegR – egentli-
gen inte fick plats. I rättsfallet hade Statens folkhälsoinstitut också hävdat att 
återbetalning i vart fall inte skulle medges, eftersom detta skulle leda till en 
obehörig vinst för det bolag som sökte återbetalning. Man kunde nämligen, 
enligt folkhälsoinstitutet, förutsätta att avgifterna hade övervältrats på bola-
gets kunder.132 Underinstanserna underkände denna invändning med hän-
visning till att det inte var visat att återbetalning skulle leda till en obehörig 
vinst för bolaget. RegR ansåg dock att någon sådan prövning överhuvudtaget 
inte skulle göras:

De regler om återbetalning i alkoholförordningen som, enligt vad som 
nyss sagts, skall vinna tillämpning vid en återbetalning till bolaget, inne-

men det medtas här, eftersom RegR:s majoritet tydligen ansåg att saken var avgjord genom 
ställningstagandet att 21 § AF inte kunde tillämpas (med reservation för att det ”inte heller i 
övrigt” ansågs finnas några skäl att sätta ned avgifterna), jfr regeringsrådet Lavins skiljaktiga 
mening, Lavin, 2008b, s. 207 f. och P. Södergren, 2007, s. 382 f. 
129 Det är inte uteslutet att detsamma egentligen var fallet i RÅ 1999 ref. 10, men RegR 
diskuterade inte den frågan. Jfr Lavins skiljaktiga mening och Lavin, 2008b, s. 207. Se om 
RÅ 2002 ref. 108 även engström, 2005, passim och Warnling-Nerep, 2002/03, passim.
130 Se avsnitt 2.5.5. 
131 enligt 20 § AF skall den som har betalat in för mycket i avgift få tillbaka den överskju-
tande delen utan dröjsmål. Den bestämmelsen ansluter till tidigare regler om preliminär och 
slutlig avgift, och innebär alltså att återbetalning skall ske om den preliminära avgiften över-
stiger den slutliga. Den torde inte kunna tolkas som ett självständigt stöd för återbetalning av 
avgifter som uttagits utan rättsligt stöd (jfr dock Lavins skiljaktiga mening i RÅ 1999 ref. 10). 
RegR hänvisade dock till både 20 och 21 §§ AF i RÅ 2002 ref. 108. 
132 Se avsnitt 2.3.4 om att eg-rätten under vissa förutsättningar tillåter att återbetalning 
vägras på en sådan grund, om detta har stöd i nationell rätt. 
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håller inte något undantag för det fall att en avgift kommit att slutligen 
bäras av någon annan än den som betalat avgiften. Den invändning 
som Statens folkhälsoinstitut i den delen har framställt kan således inte 
vinna bifall.

Reglerna om återbetalning av arbetslöshetsersättning innebar fram till den 1 
juli 2006 att sådan återbetalning skulle ske om någon hade orsakat att ersätt-
ning hade utgått obehörigen eller med för högt belopp eller på annat sätt fått 
ersättning obehörigen eller med för högt belopp och skäligen bort inse det-
ta.133 Som förutsättning för rätt till arbetslöshetsersättning gällde (förutom 
vissa kvalificeringskrav) bl.a. att den enskilde var arbetsför och oförhindrad 
att åta sig arbete av viss omfattning samt var anmäld som arbetssökande vid 
arbetsförmedling och aktivt sökte arbete.134 Däremot var det inte någon 
uttrycklig förutsättning att den enskilde under ersättningsperioden stått utan 
lön eller motsvarande ersättning. Att en sådan förutsättning ändå gällde tycks 
dock ha betraktats som närmast självklart av arbetslöshetskassorna och av 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).135 Om den enskilde efter det att arbetslös-
hetsersättning utbetalats kom i åtnjutande av lön eller motsvarande ersätt-
ning för samma period krävdes därför arbetslöshetsersättningen åter, trots att 
något lagstöd för denna åtgärd alltså egentligen inte fanns. Detta gällde även 
det fallet att den enskilde långt senare kom i åtnjutande av skadestånd från 
arbetsgivaren för att hon t.ex. i strid med bestämmelserna om företrädesrätt 
inte kommit i fråga för återanställning. I FöD 1984: 51 godtogs detta för-
farande av FöD. Någon särskild grund för denna icke lagfästa återkravsmöj-
lighet ansågs tydligen inte behövas, eftersom FöD nöjde sig med att konsta-
tera att det framgick av AMS yttrande att en sådan återkravsmöjlighet ansågs 
föreligga och att den otvetydigt omfattade fall när mottagaren haft anledning 
att räkna med att han sedermera kunde få lön eller annan jämförbar gott-
görelse för den tid som arbetslöshetsförsäkringen avsåg. I referatets rubrik 
anges dock att återbetalningsskyldighet ansetts kunna åläggas enligt ”allmän-
na principer för arbetslöshetsförsäkringen”. I doktrinen spekulerades senare 
om huruvida FöD:s ledamöter haft institutet obehörig vinst i tankarna, och 
det uttalades viss kritik mot detta.136 Arbetsdomstolen (AD) har dock både 
före och efter FöD:s avgörande uttalat att det är mer eller mindre självklart 

133 Se 68 § lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring (härefter ALF); i princip detsamma 
gällde tidigare enligt 36 § lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring (härefter ALF 1973). 
Angående rättsutvecklingen efter det nedan nämnda avgörandet av RegR, se avsnitt 2.3.4, 
not 68.
134 9 § ALF.
135 Se AMS yttrande i rättsfallet FöD 1984: 51. Jfr också vad som sägs i AD 1974 nr 43 om 
praxis redan från tiden före tillkomsten av ALF 1973.
136 Se Lavin, 1986, s. 41–45. Se även Lavin, 1991, s. 56.
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att återbetalningsskyldighet för uppburen arbetslöshetsersättning uppkom-
mer om arbetstagaren sedermera tilldöms skadestånd för inkomstförlust för 
samma period. AD har därför utdömt skadestånd utan avräkning för vad 
arbetstagaren uppburit i arbetslöshetsersättning.137 I RÅ 2003 ref. 45138 gav 
RegR emellertid uttryck för en annan uppfattning i frågan, och uttalade, 
sedan domstolen konstaterat att någon återbetalningsskyldighet inte kunde 
grundas på reglerna i ALF:

AMS har gjort gällande att det finns en praxis som innebär att en med-
lem i arbetslöshetskassa under vissa förutsättningar kan bli skyldig  att 
återbetala uppburen arbetslöshetsersättning även i andra fall än som 
anges i 68 § ALF och att denna praxis kommit att vinna tillämpning 
i några domstolsavgöranden. Arbetslöshetsförsäkringen har emel-
lertid enligt Regeringsrättens mening – särskilt sedan genom 1997 
års lag en allmän arbetslöshetsförsäkring införts som administreras av 
arbetslöshets kassorna även i förhållande till den som inte är medlem i 
en sådan kassa – i så hög grad karaktär av socialförsäkring att det inte 
finns något utrymme för en arbetslöshetskassa att inom ramen för den 
del av dess verksamhet som innefattar myndighetsutövning besluta om 
återbetalning utöver vad som följer av ALF.

I RÅ 2007 ref. 8 hade en person uppburit arbetslöshetsersättning och senare 
retroaktivt tillerkänts sjukpenning för samma period efter omprövning av 
Försäkringskassan. För en sådan situation finns det en avräkningsregel i AFL 
17: 1 som föreskriver att sjukpenningen skall minskas med det belopp som 
överstiger vad som skulle ha utgetts för perioden om beslut om båda ersätt-
ningarna hade förelegat samtidigt. Denna bestämmelse hade emellertid inte 
tillämpats av Försäkringskassan, som hade betalat ut hela beloppet. Arbets-
löshetskassan ville då kräva åter arbetslöshetsersättningen, men enligt RegR 
kunde detta inte gå för sig. RegR upprepade sitt tidigare uttalande om att det 
inte fanns något utrymme för en arbetslöshetskassa att inom ramen för den 
del av dess verksamhet som innefattar myndighetsutövning besluta om åter-
betalning utöver vad som följer av ALF. eftersom den enskilde enligt Försäk-
ringskassans beslut varit arbetsoförmögen under den aktuella perioden hade 
hon i och för sig, enligt RegR, inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. 
Vid utbetalningstillfället gällde emellertid endast Försäkringskassans tidigare 
beslut, som innebar att den enskilde ansågs som arbetsför, och vid detta för-
hållande ansåg RegR att hon inte kunde anses skäligen ha bort inse att hon 
inte hade rätt till arbetslöshetsersättning.

137 Se AD 1974 nr 43 och AD 1996 nr 94.
138 Se även RÅ 2004 not 56.
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enligt AFL 4: 10 har en förälder rätt till tillfällig föräldrapenning för vård 
av ett barn om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med 
bl.a. sjukdom hos barnet. I RegR:s mål 7379–06 hade Försäkringskassan 
avslagit en förälders ansökan om tillfällig föräldrapenning på den grunden 
att föräldern inte hade förlorat någon arbetsinkomst när han vårdat sitt barn. 
Kammarrätten upphävde Försäkringskassans beslut med hänvisning till att 
den nämnda bestämmelsen i AFL inte uppställde något krav på att föräldern 
skulle gå miste om arbetsinkomst. I RegR hävdade Försäkringskassan bl.a. 
att syftet med den tillfälliga föräldrapenningen var att den skulle utgå vid 
inkomstförlust hos en förälder som avstod från förvärvsarbete och att det 
skulle innebära en överkompensation av den förälder som var hemma för 
vård av barn med oförändrad inkomst, om det inte uppställdes något krav på 
inkomstförlust. RegR (2009-04-30) förklarade sig dock göra samma bedöm-
ning som kammarrätten.

Samma angreppssätt har präglat RegR:s avgöranden i fråga om ränta. Om 
de offentligrättsliga författningarna inte innehåller regler om ränta är det 
– åtminstone inom ramen för förvaltningsprocessen – uteslutet att ränta kan 
utgå på privaträttslig grund.139

I RÅ 1975 ref. 60 hade två bolag överklagat ett beslut om mervärdesskatt, och 
lyckats få skatten nedsatt. Sedan det överskjutande beloppet hade återbetalats 
till bolagen, begärde de ränta på beloppet. RegR ansåg att de regler om ränta 
som fanns i skattelagstiftningen inte var tillämpliga, och avslog, ”då ej heller 
eljest laga grund föreligger för bifall till ränteyrkandet”, bolagens anspråk.

I det tidigare nämnda avgörandet RÅ 2002 ref. 108 ansåg RegR att Statens  
folkhälsoinstitut skulle betala tillbaka vissa avgifter som uttagits i strid med 
eg-rätten. Det återbetalningsberättigade bolaget ville även ha ränta på 
pengar na och anförde till stöd för ränteyrkandet bl.a. att ränta ingick som en 
del av restitutionsförpliktelsen i alla sammanhang där någon skulle restituera 
en prestation, samt att det skulle vara ett brott mot en ”allmänt accepterad 
grundsats” om staten inte skulle betala ränta när staten på felaktig grund be -
rövat medborgare rådighet över och avkastning av sin egendom. RegR ägnade 
dock inte ränteyrkandet särskilt mycket utrymme. Sedan domstolen kommit 
fram till att eg-rätten inte krävde att ränta skulle utgå,140 uttalade RegR:

Inte heller återbetalningsreglerna i alkoholförordningen innehåller 
någon föreskrift om att ränta skall utgå på det belopp som återbetalas. 
De generella regler om ränta på fordringar som finns i räntelagen avser 

139 Jfr von essen, 2009, s. 181 f. m. hänv.
140 Om denna bedömning, som kan diskuteras, se avsnitt 2.3.6 med not 98. 
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endast fordringar på förmögenhetsrättens område. Bolagets yrkande om 
ränta på återbetalade belopp kan därför, inom ramen för den prövning 
som Regeringsrätten har att företa, inte vinna bifall.

I RÅ 2004 ref. 54141 hade Försäkringskassan beslutat om återbetalningsskyl-
dighet för felaktigt utbetald delpension, samt påfört ränta på det återbetal-
ningspliktiga beloppet. Tillämpliga återbetalningsbestämmelser innehöll vid 
denna tid inga regler om ränta.142 RegR ansåg att Försäkringskassan inte hade 
haft rätt att påföra någon ränta, och uttalade därvid bl.a.:

Rätt för myndighet att ta ut ränta på en fordran, som baseras på offent-
ligrättslig lagstiftning, förutsätter uttryckligt författningsstöd och följer 
således inte av en i fordringsförhållanden eljest vedertagen princip. […] 
Med hänsyn till försäkringskassornas rättigheter och enskildas motsva-
rande skyldigheter enligt ifrågavarande återbetalningsbestämmelser bör 
dessas tillämpningsområde begränsas till vad ordalydelsen verkligen 
anger. […] Därvid är att märka att kassornas återkravs- och kvittnings-
rätt avser enbart det belopp som betalats ut för mycket. Denna klara 
avgränsning av återbetalningsbestämmelsernas tillämpningsområde 
medför att krav på ränta – även om denna skulle kunna uppfattas som 
ett slags biförpliktelse till återkravet – inte kan anses ha stöd av dessa 
bestämmelser. Vad nu sägs innebär också att eventuella räntekrav inte 
kan hänföras till sådant försäkringsärende som enligt 20 kap. 11 § AFL 
tillhör allmän förvaltningsdomstols prövningsområde.

I RÅ 2005 ref. 43, som gällde återkrav av bostadsbidrag, hade frågan om åter-
betalningsskyldighet avgjorts genom lagakraftvunnen dom av kammarrätt. 
Sedan Försäkringskassan framställt krav mot den enskilde, och därvid också 
krävt dröjsmålsränta, ansökte den enskilde om resning i RegR och anförde 
därvid att han ville överklaga den extra räntan. RegR konstaterade att för-
valtningsdomstolarna inte hade prövat frågan om ränta och att domstolarnas 
avgöranden därför inte utgjorde något hinder för Försäkringskassan att pröva 
den enskildes yrkande om att återfå den erlagda räntan. Resningsansökan 
avvisades därför, och handlingarna överlämnades till Försäkringskassan för 
omprövning. RegR konstaterade dock dels, med hänvisning till RÅ 2004 
ref. 54, att Försäkringskassan inte hade någon rätt att ta ut ränta utan uttryck-
ligt författningsstöd, dels att sådant författningsstöd saknades vid återkrav av 
bostadsbidrag.143 Härefter uttalades:

141 Se även RÅ 2004 not 214 (prövningstillstånd i kammarrätt). 
142 Jfr avsnitt 2.3.6, not 90. 
143 I den sistnämnda frågan rådde viss dissens. 
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Försäkringskassornas krav på dröjsmålsränta saknar således erforderligt 
författningsstöd. Räntekravet kan då inte hänföras till sådant försäk-
ringsärende som kan omprövas enligt reglerna i 20 kap. 10 a § lagen om 
allmän försäkring (jfr RÅ 2004 ref. 54). Hinder mot att Försäkringskas-
san omprövar sitt beslut med stöd av reglerna i 27 § förvaltningslagen 
(1986: 223) föreligger däremot inte.

Ibland innehåller de offentligrättsliga författningarna uttryckliga bestäm-
melser om att myndigheterna har rätt att kvitta sina återkravsfordringar mot 
den enskilde tillkommande bidrag.144 I brist på sådana uttryckliga regler 
har RegR ansett att kvittning inte kan genomföras på privaträttslig grund, 
åtminstone inte så länge förvaltningsrättsliga principer är tillämpliga.

I RÅ 2005 ref. 50 hade länsstyrelsen i två olika beslut dels beslutat om åter-
krav av ett visst jordbruksstöd, dels beviljat ett annat jordbruksstöd. Jord-
bruksverket kvittade det sistnämnda stödet mot det återkrävda beloppet och 
betalade bara ut mellanskillnaden. Sedan kvittningsbeslutet hade överklagats 
till förvaltningsdomstol,145 undanröjdes detta av samtliga instanser med hän-
visning till att författningsstöd för kvittningen saknades. Jordbruksverket 
hävdade att kvittningar inom verkets område gjordes enligt allmänna rätts-
grundsatser på civilrättslig grund (även NJA 1986 s. 539 åberopades), men 
RegR uttalade, sedan domstolen konstaterat att beslutet om återbetalning 
hade överklagats och att överklagandet varit anhängigt hos Jordbruksverket 
vid kvittningstillfället:

Jordbruksverkets ståndpunkt är att kvittningen gjordes enligt allmänna 
rättsgrundsatser på civilrättslig grund. När kvittningen företogs var den 
förvaltningsrättsliga handläggningen av återkravsärendet till följd av 
[…] överklagande emellertid inte avslutad. Så länge återbetalningsbeslu-
tet inte var definitivt, gällde främst förvaltningsrättsliga principer i fråga 
om Jordbruksverkets kvittningsrätt. Kvittningen som Jordbruksverket 
genomförde baserades inte heller på en överenskommelse mellan verket 
och […], så att den av det skälet skulle kunna anses vara civilrättsligt 
grundad. – Av vad nu sagts framgår […] att kvittningen var av det slag 
som brukar benämnas tvungen. Med tvungen kvittning menas på det 
förvaltningsrättsliga området att myndigheten ensidigt genomför kvitt-
ningen genom att myndigheten avger en kvittningsinvändning, dvs. en 

144 Se t.ex. AFL 20: 4 3 st. 
145 Se avsnitt 7.2.3 om överklagbarhetsfrågan. 
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till mottagaren riktad förklaring att myndigheten avräknar sin fordran 
mot mottagarens. en dylik åtgärd förutsätter dock att myndigheten har 
ett uttryckligt stöd härför i en författningsbestämmelse.146

Det finns alltså en rad rättsfall som stöder hypotesen att privaträttsliga frågor 
faller utanför prövningsramen i förvaltningsbesvärsmål.147 Det kan dock fin-
nas ett visst utrymme för tvekan i frågan om denna tolkning är riktig. en 
alternativ tolkning av vissa av de ovannämnda avgörandena skulle kunna 
vara att RegR inte har ansett att prövningsramen är begränsad, utan helt 
enkelt har prövat frågan om metanormens innehåll och bestämt att det ”rent 
materiellt” inte finns något utrymme för att tillämpa de privaträttsliga regler-
na. Den sistnämnda tolkningen motsägs dock för det första av att RegR i ett 
fall (RÅ 1992 ref. 91) tydligt har uttalat att bedömningen var en konsekvens 
av förvaltningsdomstols kompetens, för det andra av att vissa avgöranden 
skulle stå mer eller mindre i strid med hur HD tidigare bedömt liknande 
frågor148 och för det tredje av att vissa avgöranden har omgärdats med några 
svårtolkade reservationer.

I RÅ 2002 ref. 108 uttalade RegR att ränteyrkandet inte kunde bifal-
las ”inom ramen för den prövning som Regeringsrätten har att företa”.149 

146 Till stöd för detta ställningstagande hänvisade RegR till Lavin, 1986, s. 186. Denne hade 
dock uttalat sig betydligt mindre kategoriskt (se särskilt fortsättningen av resonemanget på 
s. 187). 
147 I viss motsats härtill står dock RÅ 2005 ref. 81, där RegR medgav återbetalning av ett 
belopp, som betalats in som mervärdesskatt trots att det bolag som betalat in skatten inte 
var skattskyldigt för mervärdesskatt. Regler om återbetalning i denna situation saknades helt. 
Skattemyndigheten vägrade – enligt dittillsvarande praxis – återbetalning intill dess att bola-
gets egna kunder hade krediterats mervärdesskatten. RegR konstaterade att den i målet aktu-
ella omsättningen inte var skattepliktig och att det inte fanns något stöd i lagstiftningen för 
att som mervärdesskatt behandla belopp som felaktigt angetts avse sådan skatt. Av detta följde 
enligt RegR att det ifrågavarande beloppet skulle återbetalas. Avgörandet står i en viss kontrast 
till de tidigare refererade målen, särskilt RÅ 1992 ref. 91, och detta gör möjligen att man 
måste fråga sig om inte den omständigheten att återbetalningsskyldighet eventuellt följde av 
EG-rätten har varit en avgörande orsak till utgången, jfr Pettersén/Remstam, 2005, passim, 
vartill hänvisas under referatet i RÅ tillsammans med ett par avgöranden från egD. Jfr också 
Ragnemalm, 2008a, s. 389. Jfr nedan vid not 155 om konsekvenserna av att den offentliga 
rätten ”tänjs ut” på grund av eg-rättens inflytande. 
148 Jfr t.ex. NJA 1988 s. 457 med RÅ 2002 ref. 108 och NJA 1986 s. 539 med RÅ 2005 
ref. 50. 
149 Taget isolerat skulle detta uttalande kunna uppfattas som en hänvisning till att målet inte 
gällde skadestånd, där eg-rätten – till skillnad från vad som ansågs vara fallet vid återbetalning 
av avgifter – ganska säkert kräver att ränta skall kunna utgå (se avsnitt 2.3.6). Jfr engström. 
2005, s. 345. Läst tillsammans med övriga reservationer framträder dock enligt min uppfatt-
ning en annan bild. 
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I RÅ 2003 ref. 45 och RÅ 2007 ref. 8 begränsades uttalandet om arbets-
löshetskassornas bristande möjligheter att besluta om återbetalning utöver  
vad som följde av de offentligrättsliga författningsbestämmelserna till 
vad som föll ”inom ramen för den del av dess verksamhet som innefattar 
myndighetsutövning”.150 I RÅ 2004 ref. 54 och RÅ 2005 ref. 43 uttalades 
att räntekrav inte kunde ”hänföras till sådant försäkringsärende som enligt 
20 kap. 11 § AFL tillhör allmän förvaltningsdomstols prövningsområde” 
respektive ”sådant försäkringsärende som kan omprövas enligt reglerna 
i 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring”. I RÅ 2005 ref. 50, slutli-
gen, gjordes ställningstagandet att kvittningsfrågan vara att bedöma enligt 
(främst) förvaltningsrättsliga principer, som tydligen avvek från motsvarande 
privaträttsliga principer.151

Det är inte helt lätt att förstå vilken funktion dessa reservationer är avsed-
da att ha. Om de läses mot bakgrund av vad som tidigare har sagts om den 
snäva förvaltningsprocessuella prövningsramen är den rimligaste tolkningen 
enligt min uppfattning att RegR har velat markera att avgörandena inte är 
avsedda att vara normerande för den materiella rättsfrågan i hela dess vidd. 
Allmän domstol kan ju vara kompetent att avgöra motsvarande frågor, och 
HD har tidigare inte stått främmande inför att tillämpa privaträttsliga regler 
i offentligrättsliga tvister.152 De refererade avgörandena skulle därmed endast 
ha relevans i förvaltningsprocessen, och visa att privaträttsliga frågor inte har 
någon plats i denna process. Att ett sådant angreppssätt kan vara motiverat,  
bl.a. med hänsyn till intresset av att undvika kompetenskonflikter med all-
män domstol, framgår av vad som har sagts tidigare. Det finns dock två 
faktorer som gör det svårt att ”slå sig till ro” med detta konstaterande.

För det första är det långt ifrån klart att de allmänna domstolarna har upp-
fattat sakernas tillstånd på det sätt som förfäktas här. I RH 2002: 3, som kom-

150 Jfr Lavin, 1991, s. 55 f. m. hänv., där det kritiskt redogörs för ett fall där FöD hade ansett 
sig behörig att pröva en talan om återbetalning av arbetslöshetsersättning på avtalsrättsliga 
grunder.
151 Begreppet tvungen kvittning, som användes av RegR, förekommer ibland även i den 
civilprocessrättsliga doktrinen, företrädesvis i äldre arbeten (se t.ex. Olivecrona, 1961, s. 545). 
I början av 1900-talet var det en inte ovanlig uppfattning inom civilrätten att det inte var 
möjligt att genomföra en kvittning genom en ensidig kvittningsförklaring. Antingen krävdes 
en överenskommelse (”frivillig kvittning”) eller att domstol på yrkande av part förordnade 
om kvittning (”tvungen kvittning”). Åtminstone från mitten av 1900-talet var den allmänna 
uppfattningen inom civilrätten i stället att tvungen kvittning som huvudregel kunde genom-
föras genom en ensidig kvittningsförklaring (se Rodhe, 1956, s. 69–71 och Olivecrona, 1961, 
s. 545). Se även avsnitt 6.4.4 med not 161.
152 Se kapitel 2 på åtskilliga ställen. 
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mer att behandlas närmare längre fram,153 avvisades en talan som grundades 
på condictio indebiti med uttrycklig hänvisning till att invändningen skulle 
kunna ha prövats av en länsrätt om den hade framställts där i ett mål om 
återbetalning av arbetslöshetskassa. I NJA 2007 s. 115 förde Jordbruksverket 
talan om dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen på en fordran avseende återbe-
talning av felaktigt utbetalat jordbruksstöd. HD uttalade bl.a. följande.

Räntelagen är enligt 1 § tillämplig på penningfordran inom förmögen-
hetsrättens område. I förarbetena till räntelagen uttalades att en analog 
tillämpning av lagens bestämmelser i viss utsträckning borde kunna före-
komma på andra områden; som exempel nämndes familjerättens områ-
de […]. Rätt för en myndighet att ta ut ränta på en fordran som base-
ras på offentligrättslig lagstiftning har av Regeringsrätten ansetts kräva 
uttryckligt författningsstöd (RÅ 2004 ref. 54; jfr RÅ 2002 ref. 108).

Statens jordbruksverks fordran på […] får anses vila på offentligrätts-
lig grund. I enlighet med Regeringsrättens ställningstaganden får det då 
anses krävas författningsstöd för uttag av dröjsmålsränta.

Även om den förvaltningsprocessuella prövningsramen enligt RegR är 
inskränkt till offentligrättsliga frågor, kan det alltså vara på det sättet att 
samma prövningsram enligt de allmänna domstolarna, däribland HD, inte 
alls är så inskränkt, utan även omfattar frågan om metanormens innehåll 
och i förekommande fall privaträttsliga frågor. Diskrepansen sätter i fråga 
mycket av det som sägs i det här kapitlet. Om det (enligt allmän domstol) 
är så att förvaltningsdomstolarna har möjlighet att pröva förekommande 
privaträttsliga frågor, minskar ju behovet av att allmän domstol skall vara 
behörig i de fall metanormen säger att det finns utrymme för en tillämpning 
av privaträttsliga regler. Möjligheterna att tillämpa rättskraft och litis pendens 
som processhinder över domstolsgränserna154 skulle också öka väsentligt, i 
vart fall i allmän domstol. I den fortsatta (liksom i den föregående) framställ-
ningen utgår jag dock från att den förvaltningsprocessuella prövningsramen 
faktiskt är begränsad. Frågan hur man skall förhålla sig till de nämnda av -
görandena av allmän domstol, vilket sammanhänger med hur man över-
huvudtaget skall betrakta innebörden av förvaltningsdomstolarnas prövning 
och avgöranden, återkommer jag till i det avslutande avsnittet.

För det andra pekar vissa av RegR:s avgöranden på en beredvillighet att 
anpassa tillämpningen av de offentligrättsliga reglerna till de eg-rättsliga kra-

153 Se avsnitt 7.4.2. 
154 Härom avsnitt 7.4.2. 
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ven i förekommande fall.155 Tidigare har det diskuterats i vilken mån privat-
rättsliga regler eller grundsatser kan träda supplerande in, när vissa offentlig-
rättsliga regler inte kan upprätthållas med hänsyn till eg-rätten.156 Allmän 
domstols prövning av metanormens innehåll måste innefatta ett ställnings-
tagande till denna fråga i konkreta fall. För att kunna göra ett sådant ställ-
ningstagande måste allmän domstol emellertid känna till de offentligrättsliga 
reglernas närmare innebörd i den aktuella situationen. Det blir emellertid 
svårt för allmän domstol att förutspå exakt hur tänjbara de offentligrättsliga 
reglerna kommer att anses vara i förvaltningsprocessen (förutsatt att frågan 
inte redan har prövats i denna process), och risken för både negativa och 
positiva kompetenskonflikter är uppenbar.

7.3.3 Slutsatser
Om allmän domstol är behörig att pröva en tvist, omfattar den materiella 
prövningen också förekommande offentligrättsliga frågor. en fråga om kvitt-
ning med en offentligrättslig motfordran som i och för sig faller utanför 
allmän domstols kompetens kan dock inte prövas. Det är emellertid förenat 
med viss osäkerhet att bestämma vilka offentligrättsliga fordringar som all-
män domstol ”i och för sig” är behörig att pröva. Den materiella prövnings-
ramen i förvaltningsdomstol tycks (enligt RegR) vara begränsad till offentlig-
rättsliga frågor och alla privaträttsliga frågor faller utanför ramen.

7.4 Rättskraft över kompetensgränserna
7.4.1 Inledning
Som sades i föregående kapitel kan två anspråk, åtminstone om man bortser 
från att rättskipningen är uppdelad, anses gälla ”samma sak” även om de 
stöds på olika rättsregler.157 Det går t.ex. mycket väl för sig att säga att ett 
resti tutionsanspråk som stöds på en offentligrättslig författning avser ”samma 
sak” som ett restitutionsanspråk som stöds på den privaträttsliga principen 
condictio indebiti. På samma sätt kan man säga att ett anspråk på återbetal-
ning, oavsett på vilka rättsregler det stödjer sig, avser ”samma sak” som mot-
partens anspråk på betalning, och man kan t.o.m. påstå att ett anspråk på 
skadestånd på grund av t.ex. ett felaktigt avgiftsuttag eller en vägrad förmån 

155 Se ovan efter not 131 och i not 147 om RÅ 2002 ref. 108 och RÅ 2005 ref. 81. 
156 Se avsnitt 2.2.4. 
157 Se avsnitt 6.5.3. 
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avser ”samma sak” som avgifts- eller förmånsfrågan.158 Om man bortsåg från 
att rättskipningen är uppdelad i sakligt hänseende, skulle rättskraften hos ett 
avgörande i t.ex. en avgiftsfråga alltså, åtminstone med ett civilprocessuellt 
synsätt, kunna hindra en ny talan om t.ex. restitution eller skadestånd.

Att en så vidsträckt rättskraftsverkan på det nu behandlade området inte 
uppkommer beror på flera faktorer. För det första sträcker sig rättskraften inte 
längre än till gränserna för domstolens sakliga kompetens. Om den domstol 
som prövat en fråga inte har haft möjlighet att ta ställning till någon rättslig 
grund som någon av parterna vill åberopa, måste parten därför ha möjlighet 
att få denna grund prövad i en behörig domstol.159 För det andra är det 
inte givet att RB:s rättskraftsregler utan vidare kan tillämpas i förhållande 
till förvaltningsdomstolarna – man kan åtminstone hävda att RB:s regler 
endast skall tillämpas inom RB:s ram, och inte i förhållande till avgöranden 
som härrör från en helt annan processordning.160 För det tredje är det helt 
klart att förvaltningsdomstolarna inte tillämpar RB, och frågan om de har 
möjlighet att använda sig av några motsvarande rättskraftsregler är ganska 
svårbesvarad, även om man begränsar sig till internt förvaltningsprocessuella 
situationer.161

Utrymmet för domstolarna att tillämpa regler om negativ rättskraft (eller 
litis pendens) över domstolsgränserna på det nu behandlade området är alltså 
ganska små, om kanske inte helt obefintliga. en praktiskt mer viktig fråga 
är vilka möjligheter domstolarna har att undvika att samma konkreta fråga 
blir föremål för flera självständiga bedömningar genom att tillämpa regler 
om positiv rättskraft (eller samma sak med någon annan benämning) över 
domstolsgränserna. I många gråzonstvister kommer ju, på grund av vad som 
gäller i fråga om forum- och kompetensprövning respektive det materiella 
prövningsomfånget, vissa delfrågor att vara desamma i både allmän domstol 
och förvaltningsdomstol.

7.4.2 Negativ rättskraft över kompetensgränserna i allmän domstol
Som nyss har sagts, inskränker sig frågeställningen om negativ rättskraft över 
kompetensgränserna till sådana situationer där den prövning som påkallas i 
allmän domstol inte avser några andra frågor än de som förvaltningsdomsto-
larna redan har tagit ställning till. eftersom allmän domstol i princip är obe-

158 Jfr avsnitt 6.5.2 vid och i not 190. 
159 Jfr avsnitt 6.5.3.
160 Jfr avsnitt 6.5.4. 
161 Se vidare avsnitt 7.4.3.
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hörig att ta upp rent offentligrättsliga tvistefrågor till prövning, inskränker sig 
problematiken till det fåtal undantag från denna princip som finns – främst 
sådana fall där allmän domstol är exekutionstitelbehörig.162 Behovet av att 
undvika flera avgöranden av ”samma sak” i dessa fall är uppenbart, eftersom 
även en dom av förvaltningsdomstol utgör exekutionstitel.163 Redan i NJA 
1991 s. 363 förklarade HD också att allmän domstol inte kunde pröva en 
talan om återbetalning av vissa bidrag när återbetalningsfrågan redan hade 
avgjorts i förvaltningsdomstols lagakraftvunna dom.

I NJA 1991 s. 363 förelåg alltså rättegångshinder på grund av förvalt-
ningsdomstolens avgörande, men HD gick inte närmare in på vilket slag av 
rättegångshinder det var fråga om.164 en tänkbar förklaring, åtminstone vid 
denna tidpunkt, skulle kunna vara att HD inte alls hade tillämpat några rätts-
kraftsregler, utan i stället ansett allmän domstol obehörig eftersom grunden 
för exekutionstitelbehörigheten – det praktiska behovet av en exekutions-
titel – hade fallit bort.165 Det senare rättsfallet NJA 2001 s. 22 tyder dock på 
att HD hade rättskraften i tankarna, eftersom HD i en liknande situation 
uttryckligen hänvisade till grunderna för RB 13: 6, dvs. litis pendens.166

I NJA 2001 s. 22 hade den enskilde överklagat ett beslut om återbetalning 
av jordbruksstöd, och överklagandet var anhängigt vid en länsrätt när Jord-
bruksverket ansökte om betalningsföreläggande, varefter målet hänsköts till 
rättegång. När målet nådde HD var överklagandet anhängigt vid kammar-
rätt.167 HD hänvisade till att domstolen i NJA 1991 s. 363 hade slagit fast att 

162 Jfr avsnitt 4.9.2. Parallell behörighet kan tänkas uppkomma i några andra situationer till 
följd av det sätt på vilket vissa författningsbestämmelser har blivit utformade. Här kan hän-
visas till den prövning av elavgifters skälighet som skall göras enligt ellagen (1997: 857), och 
som under vissa förutsättningar kan följas av en prövning i förvaltningsdomstol (se 13 kap. 
5 § ellagen) samtidigt som allmän domstol är behörig (NJA 2006 s. 410). Jfr Warnling-Nerep, 
2008a, s. 260 f. och s. 273 f. Situationen kan i vissa fall tänkas ge upphov till frågor om negativ 
rättskraft, litis pendens och prejudiciell verkan över domstolsgränserna. en liknande proble-
matik tycks kunna uppkomma med anledning av det tvistlösningsförfarande (med möjlighet 
till överprövning i förvaltningsdomstol) som föreskrivs i 7 kap. 10 § lagen (2003: 389) om 
elektronisk kommunikation (jfr prop. 2002/03: 110 s. 117 f.). eftersom dessa frågeställningar 
är både omfattande och speciella får de dock anses falla utanför ramen för detta arbete. Jag 
avser dock att återkomma till frågorna i ett senare sammanhang, om nu inte någon annan 
hinner före. 
163 Se avsnitt 4.8.
164 Se även T. Andersson, 2001a, s. 874.
165 Jfr Lavin, 1991, s. 299–301 och Strömberg, 1991/92, s. 292 och s. 294.
166 Se T. Andersson, 2001a, s. 874 (jfr not 50), och s. 878 och Fitger, 2008, s. 10: 38 c. Jfr 
RH 1999: 28 och RH 2002: 3. Jfr dock T. Andersson, 2005, s. 25. 
167 Situationen i NJA 2001 s. 22 var tyvärr inte riktigt ”ren”, eftersom förvaltningsdomsto-
larna i strid med ett överklagandeförbud, och med hänvisning till europarätten, hade tagit upp 
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en lagakraftvunnen dom av förvaltningsdomstol som utgjorde exekutionstitel 
medförde hinder för allmän domstol att pröva en fullgörelsetalan avseende 
samma återbetalningsskyldighet. Av grunderna för RB 13: 6 fick det enligt 
HD:s majoritet anses följa att en tvist om återbetalningsskyldighet inte borde 
komma under allmän domstols prövning så länge det i förvaltningsdomstol 
pågick en rättegång som kunde avslutas med tillkomsten av en exekutionstitel 
avseende den ifrågavarande betalningsskyldigheten.

HD tycks alltså, för de allmänna domstolarnas del, ha skapat hanterings regler 
för parallella förfaranden som innebär att principer om negativ rättskraft och 
litis pendens tillämpas över domstolsgränserna.168 Tillämpningsområdet för 
dessa hanteringsregler är dock förenad med ett par oklarheter. Den första 
oklarheten gäller hur domstolarna skall hantera den situationen att någon 
av parterna åberopar privaträttsliga grunder.169 Det har ju konstaterats att 
utrymmet för förvaltningsdomstol att ta sådana grunder i beaktande tycks 
vara obefintligt. eftersom rättskraften inte sträcker sig längre än till gränser-
na för domstolens sakliga kompetens, skulle åberopandet av sådana grunder 
kunna betraktas som tillräckligt för att genombryta rättskraften hos förvalt-
ningsdomstolens avgörande – åtminstone om allmän domstol anser att det 
finns något utrymme för tillämpning av privaträtten. Det är möjligt – och 
kanske t.o.m. att rekommendera – att allmän domstol även i detta fall skall 
pröva frågan om metanormens innehåll som en fråga om processhinder.

I sådana fall där det faktiskt finns utrymme för tillämpning av privaträtts-
liga regler lär det alltså inte vara möjligt att tillämpa regler om negativ rätts-
kraft eller litis pendens över domstolsgränserna. Att detta kan leda till kol-
liderande exekutionstitlar är inte särskilt märkligt; detsamma kan ju hända i 
alla andra fall då det finns utrymme för tillämpning av privaträtten. Om det 
finns utrymme för en sådan tillämpning är ju allmän domstol behörig även 
bortsett från exekutionstitelbehörigheten. Det nu sagda förutsätter dock att 
man har klart för sig att förvaltningsdomstolarna faktiskt inte prövar frågan 

den enskildes överklagande till prövning (se härom avsnitt 5.8.1.2). HD:s majoritet accep-
terade dock det uppkomna läget som det var, medan minoriteten ville att Jordbruksverkets 
talan skulle tas upp till prövning i allmän domstol, eftersom förvaltningsdomstolarna gjort fel 
som tagit upp den enskildes överklagande. Det framgår alltså inte hur minoriteten skulle ha 
resonerat om Jordbruksverkets beslut hade varit överklagbart enligt författning.
168 Detta gäller åtminstone i de fall där allmän domstols behörighet endast grundas på prin-
cipen om exekutionstitelbehörighet. I sådana fall anser ju även HD att det är förvaltnings-
domstol som sakligt sett ligger närmast till hands att pröva tvistefrågorna (jfr bl.a. avsnitt 4.6, 
4.7, 4.8, 5.4.3 och 5.8.1).
169 Jfr JustR Håstads särskilda yttrande i NJA 2001 s. 22. Jfr också Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 350 och Warnling-Nerep, 2008a, s. 272 f.

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   466 09-10-06   08.38.50



467

om metanormens innehåll eller tillämpar privaträttsliga regler. Av det som 
sagts tidigare framgår att det inte går att säga något absolut säkert i den frå-
gan, och framför allt att HD inte tycks ha uppfattat saken på det sättet.170

I RH 2002: 3 hade en fråga om återbetalning av arbetslöshetskassa blivit före-
mål för prövning i länsrätt, varefter den enskilde, under åberopande av att 
hon skulle vara fri från återbetalningsskyldighet enligt grundsatsen condictio 
indebiti, väckte en negativ fastställelsetalan vid allmän domstol. Hovrätten 
förklarade sig utgå från de principer om kompetensfördelningen mellan all-
män domstol och allmän förvaltningsdomstol som lagts fast genom ett antal 
rättsfall, senast genom NJA 2001 s. 22, och ansåg att en kärnpunkt härvid 
var att prövning av samma sak inom de båda domstolsorganisationerna skulle 
undvikas. Den avgörande frågan blev därmed om länsrätten skulle ha haft 
att beakta invändningen om condictio indebiti om den hade framställts där. 
Med hänvisning till vissa uttalanden i doktrinen fann hovrätten också att 
länsrätten skulle ha haft att pröva en sådan invändning.171 Hovrätten ansåg 
därför att den enskildes talan skulle avvisas mot bakgrund av synsättet i rätts-
praxis på kompetensfördelningsfrågorna och av de allmänna principerna om 
res judicata.

Avgörandet illustrerar väl vilka konsekvenserna kan bli, om det verkligen 
föreligger en diskrepans mellan förvaltningsdomstolarnas och de allmänna 
domstolarnas uppfattning om var gränsen går för förvaltningsdomstolarnas 
sakliga kompetens. Frågan om metanormens innehåll, liksom i förekom-
mande fall frågan om de privaträttsliga reglernas tillämpning, kan helt för-
vägras prövning i domstol. Rättskraften hos en förvaltningsdomstols av -
görande anses i allmän domstol omfatta även dessa frågor, trots att de (enligt 
förvaltningsdomstolarna) faller utanför förvaltningsdomstolens sakliga kom-
petens.172

170 Se avsnitt 7.3.2.3 efter not 153. Jfr situationen när en fakultativ forumregel gäller, avsnitt 
6.5.3 vid not 197 och därvid särskilt Lindblom, 1994, s. 364 f.
171 Se Lavin, 1986 s. 44–46 och s. 168–170, där tillämpningen av olika civilrättsliga grund-
satser inom socialförsäkringsprocessen behandlas. Jfr avsnitt 7.3.2.2 vid not 112 om skillna-
den mellan FöD:s och RegR:s angreppsätt på hithörande frågor och Lavins kritik mot FöD:s 
angreppssätt i bl.a. Lavin, 1991, s. 55 f. 
172 en jämförelse med tingsrättens (som också ansåg att talan skulle avvisas) skäl är i sam-
manhanget belysande. Tingsrätten ansåg nämligen att eftergiftsreglerna i den offentligrätts-
liga lagstiftningen i tillräcklig mån tillgodosåg de hänsyn som uppbar reglerna om condictio 
indebiti, och ansåg på grund härav att den förda talan avsåg samma sak som tidigare prövats 
i förvaltningsdomstol. Med den här begagnade terminologin kan man säga att tingsrätten 
prövade frågan om metanormen som en processuell fråga och kom fram till att de civilrättsliga 
reglerna om condictio indebiti hade konsumerats av de offentligrättsliga eftergiftsreglerna. 
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Den andra oklarheten gäller hur domstolarna skall hantera den situa-
tionen att rättegången i allmän domstol kommer till stånd före processen 
i förvaltningsdomstol. en tillämpning av regler om negativ rättskraft och 
litis pendens inom en och samma processordning är ju förhållandevis okom-
plicerad; den rättegång som inletts först skall fortsätta och varje senare väckt 
talan som avser ”samma sak” skall avvisas. Reglerna bygger på att alla berörda 
domstolar tillämpar samma regler om rättskraft och litis pendens. Som kom-
mer att utvecklas senare finns det en hel del som talar emot att förvaltnings-
domstolarna skulle kunna tillämpa sådana regler i förhållande till allmän 
domstol och således avvisa en talan (ett överklagande) som anhängiggörs 
sedan process har inletts i allmän domstol.173 Om detta inte är möjligt, kom-
mer ansvaret för att undvika parallella förfaranden att helt falla på allmän 
domstol. Kan man då göra så mycket våld på principerna res judicata och litis 
pendens att de skall kunna tillämpas även i förhållande till en process i eller 
ett avgörande från förvaltningsdomstol som kommit till stånd under proces-
sen i allmän domstol?174 Så har faktiskt skett i ett par hovrättsavgöranden.

I RH 1999: 28 hade myndigheten ansökt om betalningsföreläggande innan 
den enskilde överklagade till länsrätt. Hovrätten avvisade – under åberopande 
av litis pendens – myndighetens talan med hänvisning till att domstolsprövning 
av beslut om återbetalningsskyldighet i första hand ankom på förvaltnings-
domstol och till att det förhållandet att myndigheten ansökt om betalnings-
föreläggande innan beslutet vunnit laga kraft inte borde beta den enskilde 
den i lag föreskrivna möjligheten att få en domstolsprövning av beslutet. Svea 
hovrätt (2001-03-05, mål nr T 7698-99) har också avvisat en kommuns talan 
om vissa avgifter enligt plan- och bygglagen (1987: 10) med hänvisning till 
att den enskilde efter tingsrättens dom till länsrätten överklagat beslutet om 
avgifterna och till att länsrättens dom utgjorde en exekutionstitel. efter läns-
rättens lagakraftvunna dom förelåg enligt hovrätten sådant rättegångshinder 
som hovrätten självmant skall beakta.

173 en ansökan om betalningsföreläggande tycks innebära att ”rättegången” inleds, i den 
mening begreppet har i RB 13: 6, se t.ex. ekelöf m.fl., 1994, s. 172, Fitger, 2008, s. 13: 58 a 
m. hänv. och Heuman, 1978, s. 343 med not 13. 
174 Se T. Andersson 2001, s. 875 (not 52), som uttrycker skepsis mot detta. Jfr, om en lik-
nande problematik i internationella förhållanden, Lindblom, 2000a, s. 539–542 m. hänv., 
där olika äventyrliga tillämpningar av RB 13: 6 diskuteras. 
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7.4.3 Negativ rättskraft över kompetensgränserna i förvaltningsdomstol

7.4.3.1 Problemet
Av föregående avsnitt framgår att allmän domstol i vissa fall kan tillämpa 
regler om negativ rättskraft och litis pendens i förhållande till förvaltnings-
domstolarna. I främst den civilprocessrättsliga doktrinen har det ibland 
ifråga satts om inte förvaltningsdomstolarna borde utveckla motsvarande 
principer i förhållande till allmän domstol.175 Några avgöranden från RegR 
som ens antyder att ett sådant synsätt är möjligt står dock inte att finna.176 
Det finns också flera ganska tungt vägande invändningar mot att använda sig 
av ett sådant angreppssätt inom förvaltningsprocessen. Innan dessa invänd-
ningar behandlas, skall dock något sägas om hur frågor om negativ rättskraft 
brukar behandlas internt inom förvaltningsprocessen. Det traditionella syn-
sättet på sådana frågor inom förvaltningsrätten skiljer sig nämligen väsentligt 
från det civilprocessuella, vilket givetvis i sig kan utgöra ett hinder mot att 
börja tillämpa ett civilprocessuellt betraktelsesätt över kompetensgränserna. 
Det traditionella synsättet har dock något börjat luckras upp under de allra 
senaste åren, och det är möjligt att förvaltningsprocessen har börjat närma 
sig civilprocessen i detta hänseende. Hur det förhåller sig härmed är dock i 
stor utsträckning oklart.177

7.4.3.2  Det traditionella betraktelsesättet på negativ rättskraft i 
förvaltningsrätten

Begreppet negativ rättskraft har sedan gammalt en plats inom förvaltnings-
rätten, men begreppet har traditionellt tillmätts en något annorlunda inne-
börd än inom civilprocessrätten. Att ett beslut är förenat med negativ rätts-
kraft brukar anses innebära att det är ”orubbligt” i den meningen att den 

175 Se T. Andersson, 2001a, s. 875 och Hirschfeldt, 2005, s. 94. Jfr Wennergren, 2005, 
s. 28. 
176 en helt annan sak är att förvaltningsdomstolarna inte har något stöd i europarätten för 
att i strid med uttryckliga författningsbestämmelser göra sig behöriga i sådana fall då allmän 
domstol är exekutionstitelbehörig, se avsnitt 5.8.1.2. Problematiken begränsar sig därför till 
de fall där ett beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol enligt uttryckliga bestämmelser 
samtidigt som allmän domstol är exekutionstitelbehörig eller behörig på någon annan grund. 
Dessa fall är emellertid ganska många. 
177 Som kommer att framgå något nedan tycks frågan i skrivande stund vara föremål för 
 ganska delade meningar inom RegR, och det finns en del avgöranden från senare år som 
i vissa avseenden väcker fler frågor än de besvarar. I det här sammanhanget kommer jag 
dock inte att alltför mycket fördjupa mig i de förvaltningsprocessuella rättskraftsproblemen 
eftersom de förmodligen ändå inte har särskilt stor relevans för frågan om rättskraft över 
kompetensgränserna. 
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myndighet som har fattat beslutet inte har rätt att ändra det, vare sig ex offi-
cio eller efter framställning från den enskilde.178 Denna orubblighet brukar 
dock beskrivas som materiell snarare än processuell; frågan är inte om en ny 
framställning skall avvisas eller inte utan om myndigheten har rätt att fatta 
ett nytt beslut som i sak avviker från det tidigare beslutet.179 Att man ser 
saken ur denna ”materiella” synvinkel sammanhänger med att det i regel inte 
är någon som har vare sig befogenhet till eller intresse av att försöka få till 
stånd en ändring av ett beslut som har negativ rättskraft – den processuella 
frågan om avvisning uppkommer med andra ord aldrig.180

Traditionellt är det nämligen endast för enskilda gynnande beslut som har 
ansetts vara förenade med negativ rättskraft.181 Den negativa rättskraften 
innebär närmare bestämt att beslutsmyndigheten inte får ändra beslutet till 
nackdel för den enskilde.182 Något hinder mot att tillerkänna den enskilde 
ytterligare förmåner utöver vad hon redan tillerkänts i det gynnande beslutet 
finns däremot inte. Avslagsbeslut och betungande beslut, som olika typer 
av förelägganden eller tvångsingripanden, brukar dock anses sakna negativ 
rättskraft. Det står alltså beslutsmyndigheten fritt att ändra ett avslagsbeslut 

178 Se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 55. I FL och FPL finns vissa regler om rätt för 
myndigheter och domstolar att rätta uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande och i FL före-
skrivs även en omprövningsskyldighet i uppenbara fall, om det kan ske snabbt och enkelt och 
ändringen inte blir till nackdel för enskild, se 26–27 §§ FL och 32 § FPL. Dessa regler gäller 
alltså tillsammans med de okodifierade principerna om negativ rättskraft. Se närmare t.ex. 
Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 184–190 m. hänv och Warnling-Nerep, 2008d, s. 360–387 
med utförliga hänvisningar. Av praxis framgår att omprövningsskyldigheten vid betungande 
beslut kan sträcka sig längre än bestämmelserna ger vid handen, se RÅ 1996 ref. 51 och 
härom Warnling-Nerep, 2008d, s. 375–378.
179 Se t.ex Lavin, 1989/90, s. 81 och Strömberg, 2006, s. 72. Se även RÅ 2006 ref. 64. 
180 Jfr t.ex. Ragnemalm, 1974a, s. 58 m. hänv.
181 I vissa förvaltningsärenden förekommer två (eller flera) enskilda med motstående intres-
sen. ett beslut som är negativt för den ena kan då på sätt och vis betraktas som ”gynnande” 
för den andra. Det tycks dock vara på det sättet att ett beslut om avslag på en ansökan eller 
ett betungande beslut i princip är möjligt att ändra oavsett om någon annan enskild har haft 
anledning att glädja sig över avslaget eller ingripandet. I vilken mån den sistnämndes intres-
sen kan beaktas vid den nya prövningen (och denna således få ett annat resultat än om det 
ursprungliga beslutet aldrig hade meddelats) tycks dock vara en smula oklart. Se närmare t.ex. 
RÅ 2006 ref. 64, Lavin, 1978, s. 133–135 m. hänv., dens., 2007a, s. 10, Ragnemalm, 2007, 
s. 125, Warnling-Nerep, 2008d, s. 378 och Westerberg, 1951, s. 535–538 m. hänv. Vad som 
gäller om frågan har prövats i förvaltningsdomstol är ännu mer oklart, se avsnitt 7.4.3.3 vid 
not 205. 
182 Se t.ex. RÅ 1984 2: 22 (härom Bramstång, 1984, passim), RÅ 1992 ref. 64, RÅ 1992 
ref. 78, RÅ 1995 ref. 10, RÅ 2004 ref. 78, JO 2006/07 s. 376, Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 174, Bramstång, 1984, s. 247–250 m. hänv., Ragnemalm, 2007, s. 123 m. hänv., 
Strömberg, 2006, s. 72 och Warnling-Nerep, 2008c, s. 215 f. m. hänv. 
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till ett bifall, liksom att ändra ett betungande beslut i både mildrande och 
skärpande riktning.183

Principen om gynnande besluts orubblighet har traditionellt varit försedd 
med tre undantag. Även ett gynnande beslut har kunnat återkallas om förbe-
håll härom har gjorts i beslutet eller framgår av tillämplig författning, om 
tvingande säkerhetsskäl gör en återkallelse nödvändig eller om den enskilde har 
framkallat ett felaktigt beslut genom att vilseleda myndigheten.184 Att märka 
är alltså att nya omständigheter i och för sig inte har uppfattats som något 
som genombryter rättskraften hos ett gynnande beslut.185 en viss utveckling 
i den riktningen har dock skett under senare år, och RegR har slagit fast att 
icke tidsbegränsade beslut om löpande bistånd i form av t.ex. hemtjänst kan 
återkallas eller ändras om detta motiveras av ändrade förhållanden. Dessa för-
hållanden måste dock vara av sådan art att de kunnat beaktas i samband med 
det ursprungliga ställningstagandet.186

Det är alltså beslutets innehåll som – traditionellt – har ansetts avgörande för 
dess orubblighet. Däremot har det inte ansetts ha någon betydelse från vilket 
organ beslutet härrör. Om det är en förvaltningsdomstol som i sista instans 
har avgjort frågan eller om saken har stannat i förvaltningsmyndighet har 
alltså inte haft någon betydelse. Detta innebär att förvaltningsmyndigheter-
na på sätt och vis har möjlighet att ”sätta sig över” förvaltningsdomstolarnas 
bedömningar, genom att en fråga som blivit föremål för prövning i förvalt-
ningsdomstol senare kan komma att omprövas av beslutsmyndigheten.187 
Det innebär också att förvaltningsdomstolarna kan komma att ta ställning 
till ”samma sak” upprepade gånger, om myndigheternas omprövningsbeslut 
blir föremål för överklagande. Inte ens den omständigheten att en viss fråga 
är föremål för pågående handläggning i förvaltningsdomstol anses innebära 

183 Se t.ex. RÅ 1987 ref. 80, RÅ 1987 not 856, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 179, 
Ragnemalm, 2007, s. 125 f. m. hänv. och Warnling-Nerep, 2008 c, s. 226–228 och s. 229 f. 
m. hänv. 
184 Se t.ex. RÅ 1995 ref. 10, RÅ 2000 ref. 16, RÅ 2004 ref. 78, Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 174–178 m. hänv., Bramstång, 1984, s. 247–250 m. hänv., Bull, 1999, s. 121 f. 
m. hänv., Ragnemalm, 2007, s. 123–125 m. hänv., Strömberg, 2006, s. 72 f. och Warnling-
Nerep, 2008 c, s. 216–222 m. hänv.
185 Jfr Westerberg, 1951, s. 351 f. och von essen, 2009, s. 74 f.
186 Se närmare RÅ 2000 ref. 16. Se även RÅ 2001 not 167 och de samtidigt (2001-11-30) 
avgjorda målen 4443–1999, 4753–1999 och 2482–2000. Se även (framsynt) Bull, 1999, 
passim, särskilt s. 128–130, dens., 2000, passim, von essen, 2009, s. 74 f. m. hänv., Bohlin/
Warnling-Nerep, 2007, s. 178 f. och Warnling-Nerep, 2008c, s. 222–226 m. hänv.
187 Se t.ex. RÅ 1987 ref. 80, RÅ 2002 ref. 39, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 55 och 
Ragne malm, 2007, s. 125. Jfr dock prop. 1989/90: 74 s. 374 och s. 402 f. 
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något absolut hinder för myndigheterna att pröva frågan på nytt. Klart är 
dock att samma fråga inte skall bli föremål för samtidig handläggning i flera 
förvaltningsdomstolsinstanser samtidigt.188 Hur denna situation skall und-
vikas avgörs från fall till fall efter praktiska hänsyn.189

7.4.3.3 en ny rättskraftslära i förvaltningsprocessen?
Av några avgöranden av RegR framgår att ett avgörande av förvaltnings-
domstol i vissa fall kan ha rättskraft på samma sätt som ett avgörande av 
allmän domstol. I dessa fall har rättskraften i princip samma innebörd som 
i civilprocessen – vare sig förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdom-
stolar har rätt att pröva ”saken” på nytt, och en ny framställning som gäl-
ler ”samma sak” skall avvisas. Innan dessa avgöranden behandlas, skall bara 
nämnas att det på vissa områden följer av uttrycklig lagstiftning att förvalt-
ningsdomstolarnas avgöranden vinner rättskraft med den angivna innebör-
den.190 Häremot korresponderande regler om ändring av talan förekommer 
också.191 RegR har i ett fall (RÅ 2003 ref. 15) uttalat att en av de nämnda 
bestämmelserna om ändring av talan får anses ge uttryck för en allmän för-
valtningsrättslig princip, tillämplig även i andra måltyper och utanför den 

188 Jfr t.ex. RÅ 1977 ref. 24, RÅ 1983 2: 65, RÅ 1995 not 407, Bohlin/Warnling-Nerep, 
2007, s. 182 f., Lavin, 1989/90, s. 82, Ragnemalm, 1974a, s. 78 f., dens., 2007, s. 126 f., 
Strömberg, 2006, s. 75 och Warnling-Nerep, 2008c, s. 234–236 m. hänv.
189 Jfr RÅ 1995 ref. 26, RÅ 1995 not 407, RÅ 2005 ref. 42, Dahlgren, 1994, s. 394 f., 
Ragne malm, 1974 a, passim m. hänv., Warnling-Nerep, 2008 d, s. 383 f. och Wennergren, 
2005, s. 103 m. hänv. Det som sagts nu gäller förvaltningsbesvär. Om ett kommunalt beslut 
har överklagats genom kommunalbesvär har de kommunala organen i princip obegränsad 
frihet att ta ny ställning, se t.ex. Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 182, Lavin, 1989/90, s. 82, 
Ragnemalm, 1974a, s. 62, dens., 2007, s. 127, Strömberg, 2006, s. 75 och Warnling-Nerep, 
2008c, s. 234. Ang. konsekvenserna härav för besvärsprövningen, se särskilt Ragnemalm, 
1974a, passim m. hänv. Ang. frågan om negativ rättskraft eller litis pendens när ett beslut kan 
bli föremål för både förvaltningsbesvär och kommunalbesvär samtidigt (jfr avsnitt 5.7.1), se 
Mats Bergström, 1983, s. 77–79 m. hänv.
190 enligt 4 kap. 8 § taxeringslagen (1990: 324; härefter TL) och 21 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen (1997: 483; härefter SBL) får Skatteverket inte ompröva en fråga som har avgjorts 
av en allmän förvaltningsdomstol. enligt 13 kap. 16 § lagen (1998: 1674) om inkomstgrun-
dad ålderspension (härefter LIP) får en fråga enligt LIP som redan avgjorts av en allmän 
förvaltningsdomstol inte omprövas av Skatteverket, Försäkringskassan eller Premiepensions-
myndigheten. Vad som avses med en ”fråga” är inte helt klart, men det framgår av förarbetena 
till TL att man tänkt sig att det skulle vara möjligt att anknyta till vad som gäller enligt RB. 
Se närmare prop. 1989/90: 74 s. 371–378 och i övrigt angående förarbetsuttalanden Alhager, 
2003, s. 110–118 m. hänv. Se även prop. 1989/90: 74 s. 375 och s. 402 f., RÅ 2000 ref. 54, 
RÅ 2005 ref. 77, RÅ 2005 not 83, Alhager, 2003, s. 34–38 m. hänv., 118–164 med utförliga 
hänvisningar och s. 187–194 och von essen, 2009, s. 80 f. m. hänv. och s. 257–265 m. hänv.
191 Se TL 6: 18 och 19 samt SBL 21: 13. 
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konkret angivna situation som där beskrivs.192 Detta uttalande väcker, även 
om det inte fick särskilt långtgående konsekvenser i det aktuella fallet,193 
frågor om räckvidden av denna allmänna princip och om det finns en mot-
svarande allmän princip beträffande rättskraft.194

Utan uttryckligt författningsstöd har förvaltningsdomstolarnas avgöran-
den ansetts försedda med rättskraft i den här avsedda betydelsen i endast 
två olika fall.195 RÅ 1993 ref. 76 gällde återkallelse av körkort. Vid tidpunk-
ten beslutade länsrätt i sådana frågor på ansökan av det allmänna ombudet 
i körkortsfrågor. Sedan allmänna ombudet hade felrubricerat den gärning 
som skulle ligga till grund för en återkallelse, hade en länsrätt avslagit hans 
ansökan. Allmänna ombudet återkom då med en ny ansökan, denna gång 
med rätt gärningsrubricering. RegR ansåg att en återkallelse av körkort inne-
bar ett ingripande av sådan karaktär att prövningen kunde anses stå straff-
rättskipningen nära, och att rättskraftsfrågan därför borde bedömas utifrån 
ett närmast straffprocessuellt betraktelsesätt. Den nya ansökan skulle därför 
inte tas upp till prövning, då den avsåg ”samma gärning” som redan blivit 
föremål för prövning. I samma avgörande uttalade RegR också att synsättet 
inte var begränsat till förfaranden som påminde om straffprocessen:

Målet gäller en fråga om rättskraft inom förvaltningsförfarandet. I detta 
för farande blir rättskraften beroende av ärendets särskilda karaktär. På 
vissa områden har rättskraften i stort sett samma innebörd som enligt 
rättegångsbalken, medan den på andra områden uttunnats eller inte alls 
kan anses föreligga. Beslut i flerpartsmål som påminner om tvistemål 
eller brottmål är i princip inte möjliga att ändra. För detta talar, förutom 
trygghetsskäl, att det ter sig naturligt att söka ledning av rättegångs-
balken i brist på direkt tillämpliga bestämmelser.

Räckvidden av detta uttalande kunde te sig ganska beskedlig 1993, då de 
allra flesta mål i förvaltningsdomstol var s.k. enpartsmål, dvs. mål där den 
enskilde stod som ensam part inför förvaltningsdomstolen. ”Flerpartsmål 
som påminner om tvistemål eller brottmål” var alltså ganska sällsynta. Sedan 
1996 gäller emellertid att beslutsmyndigheten i nästan alla måltyper fung-

192 Se även von essen, 2003, s. 509 och dens., 2009, s. 267–271 m. hänv.
193 I rättsfallet fick ställningstagandet till konsekvens att taleändringsregeln, som explicit 
endast tog sikte på vilka grunder som klaganden åberopade, tillämpades även på det fallet att 
motparten införde nya element i processen.
194 Jfr Alhager, 2003, s. 58–62 m. hänv., där rättskraftens funktioner i skattemål diskuteras 
och ifrågasätts, bl.a. mot bakgrund av rättskraftsreglerna i förvaltningsrätten i övrigt.
195 Jfr dock Wennergren, 2005, s. 121 och härtill von essen, 2009, s. 80.
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erar som motpart till den enskilde i förvaltningsprocessen.196 Frågan om 
detta kunde ha någon betydelse för rättskraftsfrågor (och i så fall varför) för-
blev obesvarad i rättspraxis197 fram tills RegR i RÅ 2002 ref. 61 slog fast att 
en förvaltningsdomstols dom avseende arbetsskadelivränta utgjorde hinder 
mot att Försäkringskassan tog upp frågan om livränta för samma skada och 
samma tidsperiod till förnyad prövning.198

I RÅ 2002 ref. 61 hade Försäkringskassan avslagit en ansökan om arbets-
skadelivränta för viss tidsperiod. Beslutet hade utan framgång överklagats till 
länsrätt. efter att länsrättens dom vunnit laga kraft inkom den enskilde med 
en ny ansökan om livränta för samma skada och samma tidsperiod. Försäk-
ringskassan avvisade denna ansökan, med hänvisning till att saken redan hade 
prövats. Länsrätten delade Försäkringskassans bedömning, men kammarrät-
ten ansåg att beslutet inte hade vunnit negativ rättskraft och återförvisade 
målet till Försäkringskassan. Regeringsrättens majoritet ansåg att dock För-
säkringskassan hade gjort rätt:

Regeringsrätten har i tidigare avgöranden (främst i RÅ 1993 ref. 76 
men även i RÅ 1987 ref. 80) närmare preciserat under vilka förutsätt-
ningar ett förvaltningsavgörande har negativ rättskraft i den meningen 
att den i beslutet avgjorda frågan inte får upptas till förnyad prövning. 
Härvid har Regeringsrätten uttalat att beslut i flerpartsmål som påmin-
ner om tvistemål eller brottmål i princip inte är möjliga att ändra. För 
detta talar enligt Regeringsrätten förutom trygghetsskäl att det ter sig 
naturligt att söka ledning av rättegångsbalken i brist på direkt tillämp-
liga bestämmelser.

Vad gäller tvistemålsliknande förvaltningsmål innebär det ovan 
anförda att den nya talan skall avvisas om den kan anses angå samma 
”sak” som avgjorts genom den lagakraftvunna domen (jfr 17 kap. 11 § 
rättegångsbalken).

Förvaltningsprocessen i socialförsäkringsmål är numera en fullt ut -
byggd tvåpartsprocess, där antingen den i första instans beslutande för-
säkringskassan eller Riksförsäkringsverket som part företräder det all-
männas intresse. Vidare karakteriseras processen i sin vanligaste form av 

196 Se 7 a § FPL, införd genom SFS 1995: 1692. 
197 I doktrinen besvarades frågan dock ganska tidigt av Lavin, se Lavin, 1995a, s. 69 f. Se 
även Lavin, 1989/90, s. 81 f. 
198 I FöD:s praxis fanns ett visst stöd för detta synsätt inom socialförsäkringsprocessen (se 
härom Lavin, 1991, s. 82–92 m. hänv.), något som Riksförsäkringsverket åberopade inför 
RegR, men som åtminstone inte utgjorde något explicit skäl för RegR:s avgörande. Frågan 
betraktades förmodligen som oklar under ganska lång tid före RÅ 2002 ref. 61, jfr t.ex. JK 
1995-03-07, dnr 2202-94-21.
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att den ena parten riktar ersättningsanspråk mot den andra genom att 
vilja ha fastställt sin rätt till ersättning. Processen uppvisar med andra 
ord påfallande likheter med civilprocessen […]. Det bör också upp-
märksammas att om en försäkringskassas beslut om krav på återbetal-
ning skulle ha vunnit laga kraft och kassan behöver utverka en exeku-
tionstitel kassans ersättningskrav i princip skall handläggas av allmän 
domstol i den för tvistemål stadgade ordningen […]. Till saken hör att 
det i dylika mål är mycket vanligt att den försäkrade bestrider kravet 
under påstående att han haft rätt till den uppburna ersättningen, dvs. 
frågan i målet blir densamma som i förvaltningsmålet rörande den för-
säkrades rätt till ersättning. 199

Vidare bör beaktas att den skyldighet att ändra även sina lagakraft-
vunna beslut som försäkringskassan har enligt 20 kap. 10 a § AFL inte 
omfattar det fall att domstol har prövat beslutet. Om så skett, vilket är 
fallet i förevarande mål, ligger det närmast till hands att kassan tillämpar 
20 kap. 10 a § AFL sålunda att framställningen avvisas om den avser 
samma sak som i det lagakraftvunna avgörandet. Denna specialreglering 
utgör således ett ytterligare stöd för att den negativa rättskraften hos för-
valtningsdomar i socialförsäkringsmål utgör hinder för en ny prövning 
av saken.

Med hänsyn till vad ovan anförts om förvaltningsprocessens tviste-
målsliknande karaktär i socialförsäkringsmål och specialregleringen i 
20 kap. 10 a § AFL bör förvaltningsdomstols lagakraftvunna avgöran-
den i dylika mål tillmätas sådan negativ rättskraft att en förnyad an sökan 
i samma sak skall avvisas.

I RÅ 2002 ref. 61 förklarade inte RegR närmare på vilket sätt de anförda 
skälen motiverade att en förvaltningsdomstols avgörande förseddes med en 
rättskraft av civilprocessuellt slag, och inte heller huruvida de ändamål rätts-
kraften skulle tjäna i förvaltningsprocessen var desamma som inom civilpro-
cessen eller om rättskraften kunde tjäna några andra ändamål.200 Avgöran-
dets betydelse för andra måltyper och för andra situationer är därför ganska 
osäker.201 Senare avgöranden har inte medfört att rättsläget har blivit klarare 
i detta avseende.

199 Vilken betydelse denna observation hade för bedömningen framgår inte av avgörandet. 
Jfr Bull, 2003/04, s. 110 (not 1). enligt Lavin skall man läsa avgörandet så att det endast var 
de två faktorer som uttryckligen nämndes i ”slutklämmen” (se strax nedan i huvudtexten) 
som var avgörande för utgången, se Lavin, 2004, s. 177.
200 Se härtill särskilt regeringsrådet Melins skiljaktiga mening. Se även Bull, 2003/04, 
s. 112 f. och von essen, 2003, s. 519 f. 
201 Jfr RÅ 2004 ref. 47, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 180 m. hänv, Bull, 2003/04, 
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enligt AFL 20: 10 a skall Försäkringskassan ändra ett beslut som inte har prö-
vats av domstol om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant 
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, om beslutet har blivit oriktigt 
på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt 
underlag eller om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig  
rättstillämp ning eller annan liknande orsak. Ändringsskyldigheten gäller obe-
roende av om den enskilde har ansökt om omprövning. I pleniavgörandet 
RÅ 2005 ref. 16 uttalade RegR, under stark dissens, att bestämmelsen inte 
exklusivt reglerar Försäkringskassans möjligheter till omprövning, utan att 
det vid sidan av bestämmelsen finns möjlighet till omprövning enligt allmän-
na regler om avslagsbesluts (obefintliga) negativa rättskraft. I det fallet hade 
beslutet inte blivit föremål för prövning i förvaltningsdomstol. Att AFL 20: 10 
a inte kan tillämpas i ett visst fall (när beslutet prövats av domstol) kan alltså 
inte i och för sig innebära att Försäkringskassan är förhindrad att ompröva ett 
beslut. I andra författningar finns, som nämnts tidigare, ett uttryckligt för-
bud mot omprövning överhuvudtaget om en viss fråga har blivit föremål för 
domstolsprövning.202 Av vissa initierade kommentarer framgår att det ”nära 
släktskapet” mellan AFL 20: 10 a och vissa sådana bestämmelser förmodligen 
har haft en viss betydelse för utgången i RÅ 2002 ref. 61.203

I RÅ 2005 ref. 42 uttalade RegR, med hänvisning till RÅ 1993 ref. 76 och 
RÅ 2002 ref. 61, att ett avgörande av förvaltningsdomstol i princip har nega-
tiv rättskraft. I samma avgörande ansåg RegR dock att det uttryckliga för-
budet i SBL 21: 3 mot omprövning av en fråga som avgjorts i förvaltnings-
domstol inte utgjorde något hinder för beslutsmyndigheten att pröva en ny 
senare ansökan från den enskilde, och därvid ta ställning till samma ”fråga” 
som förvaltningsdomstol redan avgjort.204 I RÅ 2006 ref. 64 ansåg RegR att 
en byggnadsnämnd var oförhindrad att ompröva en fråga om bygglov som 
hade avgjorts av länsstyrelse. Hur utfallet skulle ha blivit om frågan hade 
avgjorts i förvaltningsdomstol går alltså inte att säga, 205 men RegR uttalade 

s. 112 f., von essen, 2003, s. 516–520, dens., 2009, s. 80–89, Lavin, 2004, s. 179, dens., 
2007a, s. 10 och Warnling-Nerep, 2008 c, s. 214 f. m. hänv., 228 f. och s. 233.
202 Se ovan, not 190. Jfr dock nedan vid not 204 om vad ett sådant förbud i ett visst fall har 
ansetts innebära.
203 Se närmare Lavin (som deltog i det nämnda avgörandet), 2004, s. 177 f., dens., 2005 b, 
s. 191 och dens., 2008 b, s. 191.
204 Målet gällde utfärdande av F-skattesedel. Man skulle i och för sig kunna se saken på det 
sättet att en ny ansökan om F-skattesedel alltid avsåg en ny ”fråga”, eftersom den så gott som 
undantagslöst skulle innebära en prövning av nya omständigheter. eftersom just detta synsätt 
uttrycktes i minoritetens votum, får man dock anta att majoriteten gick längre än så, och 
alltså öppnade även för prövning av ”samma fråga”, så länge det var fråga om en ny ansökan 
och inte om omprövning. 
205 Se även Lavin, 2007a, s. 11 och Warnling-Nerep, 2008 c, s. 232 f. 
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i avgörandet vissa allmängiltiga skäl för att avslagsbeslut skulle frånkännas 
negativ rättskraft (i den nu behandlade betydelsen) samt att RÅ 2002 ref. 61 
berodde på särskilda processrättsliga omständigheter. RegR uttalade också att 
den grundläggande principen om avslagsbesluts negativa rättskraft inte hade 
rubbats i någon nämnvärd mån genom senare års rättspraxis.

I skrivande stund måste konstateras att det är ganska oklart i vilken omfatt-
ning det finns utrymme för att (i förvaltningsprocessen) förse förvaltnings-
domstolarnas avgöranden med rättskraft i den civilprocessuella betydelsen 
av begreppet. Till detta kommer att det är minst lika oklart hur rättskraftens 
omfattning i så fall skall bestämmas. Den förvaltningsrättsliga diskussionen 
om ”sakens” identitet är tämligen rudimentär,206 och eftersom det inte finns 
några tydliga ställningstaganden i fråga om rättskraftens ändamål,207 är det 
svårt att ens hitta några hållpunkter för en sådan diskussion.208

7.4.3.4 Rättskraft över kompetensgränserna?
Frågan om rättskraft över kompetensgränserna i förvaltningsdomstol hand-
lar i och för sig inte om i vilken omfattning förvaltningsdomstolarnas av -
göranden skall tillerkännas rättskraft – frågan är ju i vilken omfattning det 
är möjligt för förvaltningsdomstolarna att betrakta ett lagakraftvunnet av -
görande från eller en pågående rättegång i allmän domstol om ”samma sak” 
som ett rättegångshinder. Ovan har sagts att tankar i den riktningen ibland 
har framförts i doktrinen.209 Förutom den stora oklarhet som råder i frågan 
om det överhuvudtaget finns utrymme för ett civilprocessuellt betraktelse-
sätt på rättskraftsfrågor i interna förvaltningsprocessuella situationer, finns 
det dock ett par faktorer som gör att ett sådant betraktelsesätt förmodligen 
inte kommer att slå igenom i rättstillämpningen.

För det första är det skillnad på civilprocess och förvaltningsprocess. För-
valtningsprocessen erbjuder i många avseenden – om än inte i alla – ett bätt-
re och mer tillgängligt rättsskydd för enskilda än civilprocessen. Förfarandet 
är helt kostnadsfritt, den enskilde riskerar inte att behöva betala motpartens 

206 Se dock von essen, 2003, passim och dens., 2009, s. 89 f., 96 f. och s. 271–279 m. hänv. 
Jfr också Strömberg, 2006, s. 74. 
207 Se dock von essen, 2009, s. 90–97.
208 Jfr, i ett helt annat sammanhang, Lindblom, 2002, s. 677. I RÅ 2004 ref. 69 ansåg RegR 
att en ansökan om livränta för en ny tidsperiod avsåg en ”ny sak”. Se även RÅ 1999 ref. 47 
(positiv rättskraft) och RÅ 2003 not 57 (prövningstillstånd i kammarrätt). enligt Lavin 
(2004, s. 178) är fler avgöranden att vänta, där RegR närmare skall ange under vilka förutsätt-
ningar saken skall anses vara densamma. 
209 Se ovan vid not 175. 
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rättegångskostnader,210 processen är ofta väsentligt snabbare och enklare än 
tvistemålsprocessen och domstolen har en viss utrednings- och officialpröv-
ningsskyldighet. Den enskilde är genom uttryckliga författningsbestämmel-
ser om överklagande till förvaltningsdomstol tillförsäkrad detta rättsskydd. 
Om förvaltningsdomstolarna skulle kunna avvisa ett överklagande med 
hänvisning till en dom från eller en pågående process vid allmän domstol 
skulle det utan författningsstöd tillskapas en möjlighet för myndigheterna 
att genom ensidiga åtgärder (anhängiggörande av en stämningsansökan eller 
en ansökan om betalningsföreläggande) göra det författningsstadgade rätts-
skyddet overksamt.

För det andra kan man med visst fog hävda att det är skillnad mellan å ena 
sidan att allmän domstol utan direkt lagstöd skapar nya grunder för avvisning 
av en talan, när talans tillåtlighet i sig följer av en domstolsskapad princip 
(dvs. exekutionstitelbehörigheten) och å andra sidan att förvaltningsdomstol 
utan varje form av lagstöd skulle skapa motsvarande principer för att avvisa 
en talan vars tillåtlighet följer av uttryckliga författningsbestämmelser. För 
det tredje pekar många av HD:s avgöranden, och särskilt några hovrättsav-
göranden, tydligt på att en vägledande princip vid de allmänna domstolarnas 
hantering av hithörande frågor är att hithörande tvistefrågor i första hand 
skall prövas av förvaltningsdomstol.211

7.4.4 Positiv rättskraft över kompetensgränserna i allmän domstol

7.4.4.1 Allmänt
I föregående kapitel diskuterades i vilken utsträckning positiv rättskraft 
kunde uppkomma över gränsen mellan olika domstolar och processord-
ningar. Slutsatsen drogs att frågan (med undantag av det ”rena” fallet att 
en fastställelsedom föreligger i en kompetensfrämmande prejudiciell fråga) 
förmodligen avgörs från fall till fall med beaktande av olika praktiska hänsyn 
och av vad lagstiftaren kan ha avsett.212 I det här avsnittet skall undersökas 
i vilken utsträckning allmän domstol kan tillmäta förvaltningsmyndigheters 
eller förvaltningsdomstolars avgöranden positiv rättskraft, när frågor som 
avgjorts i sådana avgöranden uppkommer som prejudicialfrågor i allmän 
domstol.

210 Den andra sidan av den saken är förstås att den enskilde (med vissa undantag) inte heller 
kan få någon ersättning för sina egna kostnader om hon vinner målet, och att möjligheterna 
att beviljas rättshjälp är små.
211 Se avsnitt 7.4.2. Se även hänvisningarna i not 168 ovan. 
212 Se avsnitt 6.5.4. 
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I vissa fall tycks beteckningen ”positiv rättskraft” eller ”bindande verkan” 
av myndigheters eller förvaltningsdomstolars avgöranden vara ganska mal-
placerad, eftersom den materiella rätten är utformad på det sättet att det är 
själva myndighetsbeslutet (som eventuellt kan ha fastställts av en förvaltnings-
domstol) som utgör rättsfaktum vid allmän domstols prövning.213 De enk-
laste exemplen tycks man finna i straffrätten – i ett mål om ansvar för olovlig 
körning t.ex., skall ju domstolen inte ta ställning till om den tilltalade verkli-
gen tidigare har gjort sig förtjänt av att få sitt körkort återkallat – det är till-
räckligt att körkortet faktiskt har blivit återkallat.214 ett motsvarande enkelt 
exempel från privaträtten skulle kunna vara rådighetsfel enligt JB 4: 18.

I avsaknad av uttryckliga bestämmelser i lag, kan det säkert ofta vara 
svårt att avgöra i vad mån ett förvaltningsbeslut skall utgöra rättsfaktum vid 
tillämp ningen av privaträttsliga regler. Frågeställningen kan också lätt flyta 
ihop med frågan om positiv rättskraft hos förvaltningsmyndigheternas eller 
förvaltningsdomstolarnas avgöranden, så att man t.ex. frågar sig i vilken mån 
domstol har möjlighet att ”ompröva” ett förvaltningsbeslut i en prejudicial-
fråga utan först fråga sig om det är prejudicialfrågan eller själva myndig-
hetsbeslutet som är relevant för domstolens ställningstagande. Den praktiska 
frågan om förvaltningsbeslutets betydelse för allmän domstols prövning blir 
visserligen densamma (förutsatt att det finns ett förvaltningsbeslut), men 
åtminstone från formalistiska utgångspunkter kan man påstå att det är fråga 
om två väsensskilda frågeställningar. Frågan om förvaltningsbeslutet skall 
betraktas som ett rättsfaktum är en fråga om innebörden i de privaträttsliga 
reglerna, medan frågan om ett avgörande från förvaltningsmyndighet eller 
förvaltningsdomstol skall vara bindande för allmän domstol är en process-
rättslig fråga om positiv rättskraft. Den praktiska skillnaden är att avsakna-
den av ett myndighetsbeslut i det förra fallet får avgörande konsekvenser för 
domslutet, medan avsaknaden av ett sådant beslut i det senare fallet endast 
innebär att domstolen skall pröva frågan självständigt.215

Om innebörden av de privaträttsliga reglerna är (anses vara) att ett för-
valtningsbeslut skall utgöra ett rättsfaktum, följer med närmast logisk nöd-
vändighet att allmän domstol också skall lägga beslutet till grund för sin 
bedömning. I annat fall skulle ju domstolen vägra att tillämpa privaträtten. 
Undantag kan möjligen göras om myndighetsbeslutet är behäftat med vissa 

213 Jfr Lavin, 1972, s. 83, 406 f. och s. 419 f. och Fitger, 1992, s. 351.
214 Se 3 § lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott. 
215 Problematiken tycks alltså se något annorlunda ut än den tidigare (se avsnitt 6.5.2, not 
168) antydda frågan om positiv rättskraft inom själva civilprocessen skall betraktas som ett 
materiellrättsligt eller ett processrättsligt problem. 
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grava (nullitetsgrundande) fel.216 Om det någon gång skulle förhålla sig på 
det sättet, blir konsekvensen dock inte att allmän domstol har att självstän-
digt avgöra de frågor som ”beslutet” gör anspråk på att ha avgjort, utan att 
domstolen skall lägga avsaknaden av myndighetsbeslut till grund för bedöm-
ningen.217

Med ”nullitet” menas på förvaltningsrättens område att ett beslut är behäftat 
med en så grov felaktighet att det ”egentligen” i rättslig mening inte är något 
beslut. Det skall behandlas som icke-existerande av rättsordningen.218 Detta 
får bl.a. konsekvensen att eventuella verkställighetsmyndigheter skall vägra 
att verkställa beslutet, att beslutet inte skall ha prejudiciell betydelse i förvalt-
ningsförfarandet och läggas till grund för ett annat beslut etc. Skillnaden mot 
”vanliga” felaktigheter i ett beslut är att det – åtminstone teoretiskt sett – inte 
krävs att beslutet angrips med något rättsmedel för att dess verkningar skall 
bringas att upphöra.219 Frågan om vilka felaktigheter hos ett beslut som kon-
stituerar nullitet är inte lätt att besvara, men som exempel torde kunna näm-
nas att en myndighet har beslutat i en fråga som uppenbarligen faller utanför 
dess kompetens eller att ett beslut har fattats av en person som uppenbarligen 
är obehörig att besluta på myndighetens vägnar. Även materiella felaktigheter 
(som för övrigt många gånger är svåra att skilja från kompetensöverskridan-
den) kan någon gång konstituera nullitet.220

Frågan om myndighetsbeslut som rättsfaktum tycks inte vara av något större 
intresse för de frågor som behandlas i avhandlingen. Den fortsatta framställ-
ningen behandlar därför huvudsakligen frågan om vilken betydelse som skall 
tillmätas ett avgörande från förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol 
i en fråga som utgör prejudicialfråga i ett mål i allmän domstol.221

216 Se t.ex. Lavin, 1972, s. 403. 
217 Jfr ovan. 
218 Se t.ex. Lundin, 2000, s. 145 f.
219 Se t.ex. Lundin, 2000, s. 146–150 m. hänv. och Strömberg, 1955, s. 113 f. m. hänv. Från 
tid till annan har det också diskuterats om det är möjligt att angripa ett lagakraftvunnet beslut 
i förvaltningsdomstol med ett oreglerat särskilt rättsmedel som man, i viss parallell med RB:s 
regler om besvär över domvilla, har kallat ”nullitetsbesvär”, se t.ex. Strömberg, 1955, s. 114 f. 
och Ragnemalm, 1971, passim. Se även Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 316–318 m. hänv. 
Åtminstone numera kanske man kan förutsätta att resningsinstitutet är tillräckligt för att 
tillgodose behovet av ett sådant rättsmedel (jfr Ragnemalm, 1971, s. 18–20).
220 Se närmare t.ex. Lagerqvist Veloz Roca, 2006/07, s. 249 m. hänv., Lundin, 2000, s. 150–
156 m. hänv. och s. 161–163, Strömberg, 1955, s. 115–124 m. hänv. och Ragnemalm, 2007, 
s. 139 f. m. hänv. Se även (särskilt angående svenskt medborgarskap) RÅ 1948 ref. 30, RÅ 
2000 not 122, RÅ 2006 ref. 73 m. hänv., Lagerqvist Veloz Roca, 2006/07, passim m. hänv., 
Lundin, 2000, s. 163–165 m. hänv. och Warnling-Nerep, 2008c, s. 221 m. hänv.
221 Jfr dock avsnitt 7.4.4.3 ang. vissa exekutionstitelbehörighetssituationer. 
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7.4.4.2 När har ett förvaltningsbeslut positiv rättskraft i civilprocessen?
När frågan om förvaltningsbesluts eventuella positiva rättskraft skall besva-
ras, kan några enkla fall till att börja med sorteras bort. I den mån det fortfa-
rande finns möjlighet att betrakta myndigheternas beslut endast som parts-
besked är det – närmast per definition – klart att myndighetens beslut inte 
kan vara bindande för allmän domstol.222 Allmän domstol kan också med 
stöd av särskilda författningsbestämmelser vara behörig att avgöra tvister i 
olika offentligrättsliga frågor. Om en myndighet skulle ha fattat ett beslut i 
en sådan fråga, torde det också vara klart att beslutet inte kan vara bindande 
vid allmän domstols prövning.223

I övrigt kan allmän domstols behörighet antingen följa av exekutionsti-
telbehörigheten eller också bero på att det har ansetts finnas utrymme för 
tillämpning av någon privaträttslig regel eller princip. Hur allmän domstol 
skall förhålla sig till förvaltningsbesluten i exekutionstitelbehörighetssitua-
tionerna – där det kan förhålla sig på det sättet att en förvaltningsmyndig-
het redan har avgjort alla frågor som har relevans för den yrkade rättsfölj-
den – skall behandlas något längre fram. När det gäller de situationer där 
det finns utrymme för tillämpning av privaträtten uppkommer frågan om 
förvaltningsbeslutet skall tillerkännas positiv rättskraft i de offentligrättsliga 
delarna av tvisten. För att åter använda det exempel som börjar bli något 
slitet, kan man tänka sig att den enskilde, under åberopande av (privat-
rättslig) condictio indebiti, väcker talan i allmän domstol om återbetalning 
av någon avgift. Domstolen finner att det finns utrymme för tillämpning 
av den privaträttsliga grundsatsen, och anser sig därför behörig att avgöra 
målet. Om det då finns ett avgörande från en förvaltningsmyndighet eller en 
förvaltningsdomstol som slår fast att avgiften faktiskt uttagits oriktigt (eller 
att den inte har uttagits oriktigt), skall detta avgörande då läggas till grund 
för bedömningen så att den enda fråga som allmän domstol har att pröva är 
om grundsatsen condictio indebiti medför att återbetalning skall komma till 
stånd i den aktuella situationen?

en sådan lösning på problemet skulle ju, på samma sätt som behandlats 
i det förra kapitlet, innebära att man kunde upprätthålla kompetensfördel-

222 Jfr Lavin, 1972, s. 406 f. och Strömberg, 2006, s. 237 f. Jfr dock NJA 1967 s. 497, Lavin, 
1972, s. 408 och Ragnemalm, 1973, s. 42–44 m. hänv. Ang. begreppet partsbesked, se kapi-
tel 4, varav också framgår att sådana numera torde vara ganska sällsynta inom den offentliga 
rätten. Detta sagt under förutsättning att inte förvaltningsmyndigheternas icke exigibla åter-
betalnings- eller avgiftsbeslut räknas hit, vilket också är en förutsättning för det som sägs i 
huvudtexten (jfr avsnitt 4.4 vid not 159 och avsnitt 7.4.4.3). 
223 Jfr t.ex. avsnitt 2.5.12 och avsnitt 8.1.10.
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ningen mellan domstolarna samtidigt som parterna fortfarande gavs möj-
lighet att (efter viss omgång) komma till sin rätt. Denna lösning tycks man 
dock inte vilja förorda i doktrinen (i den mån frågan har behandlats). I stället 
förefaller den allmänna meningen vara att allmän domstol som huvudregel 
skall pröva offentligrättsliga prejudicialfrågor självständigt, även om de kan 
prövas eller t.o.m. har prövats av förvaltningsdomstol.224 Problemet tycks 
inte ha uppkommit i rättspraxis i den ”rena” form som det har beskrivits här. 
De avgöranden som finns behandlar främst frågan om skattebeslut kan vara 
bindande i mål om straff eller betalningsansvar och pekar närmast på att den 
i doktrinen förfäktade ståndpunkten är riktig.

NJA 1979 s. 286 gällde ansvar för skattebrott. Av avgörande betydelse i 
ansvarsfrågan var huruvida vissa undanhållna medel skulle beskattas som 
lön hos en företagsledare i ett fåmansbolag (och alltså inte hos bolaget). Att 
beskattning skulle ske hos företagsledaren hade fastslagits av kammarrätt i 
lagakraftvunnen dom. HD:s majoritet uttalade att det ”sakna[de]s skäl att 
frångå” kammarrättens bedömning i målet. en ledamot i HD var skiljaktig  
angående motiveringen och utformade i stället skälen så att det tydligt fram-
gick att HD hade gjort en självständig bedömning av den aktuella skatte-
frågan. JustR Bengtsson, som ingick i majoriteten, tillade i särskilt yttrande 
att det vid åtal för skattebrott ålåg allmän domstol att självständigt ta ställning 
också till sådana frågor som om skattskyldighet föreligger för icke deklarerade 
belopp. Domstolen borde därvid i den rent rättsliga bedömningen i regel 
ha rätt att utgå från det resultat en skattedomstol genom lagakraftvunnet 
avgörande hade kommit till i samma fråga, åtminstone om underlaget för frå-
gans bedömning varit väsentligen detsamma som i brottmålet och av görandet 
överensstämde med tidigare praxis. För detta talade, enligt Bengtsson, inte 
bara skattedomstolarnas särskilda kompetens på området utan också att den 
skattskyldige naturligen hade att anpassa sitt handlande efter skattemyndig-
heternas rättstillämpning och inte efter det synsätt som allmän domstol till 
äventyrs kunde anlägga på skatteförfattningarnas innebörd. endast i speciella 
fall, exempelvis då skattedomstolen gjort sig skyldig till en klart ohållbar lag-
tolkning, borde det enligt Bengtsson komma i fråga att i brottmålet gå ifrån 
skattedomstolens bedömning i rättsfrågan.

Bolagsmännen i ett handelsbolag är solidariskt ansvariga för alla bolagets för-
pliktelser (2 kap. 20 § lagen (1980: 1102) om handelsbolag och enkla bolag). 
Om någon har utverkat ett rättskraftigt avgörande i tvist mot bolaget angåen-
de en viss förpliktelse, kan detta avgörande också ha prejudiciell betydelse 
i en senare tvist mot en bolagsman där borgenären vill göra det solidariska 

224 Jfr Lavin, 1972, s. 417–419, Strömberg, 2006, s. 237 f. och Wennergren, 2005, s. 27.
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ansvaret gällande (NJA 1985 s. 466). I NJA 1989 s. 519 yrkade staten att 
en bolagsman i ett handelsbolag som var försatt i konkurs skulle förpliktas 
utge mervärdesskatt som hade påförts bolaget. Frågan om mervärdesskatten 
var dock inte avgjord genom något lagakraftvunnet avgörande. HD uttalade 
att det vid sådant förhållande inte fanns anledning att gå in på frågan om ett 
skattebeslut kunde anses, i likhet med ett lagakraftvunnet avgörande av all-
män domstol, vara i princip bindande för bolagsmannen eftersom det syntes 
klart att sådan verkan inte kunde tillerkännas ett avgörande om skatt som inte 
hade vunnit laga kraft.225

NJA 2003 s. 207 gällde ställföreträdares betalningsansvar för vissa skatter och 
avgifter som hade påförts ett aktiebolag. 226 Skatterna och avgifterna hade, 
när målet avgjordes i HD, fastställts av länsrätt i ett icke lagakraftvunnet av -
görande. Ställföreträdarna invände att skatte- och avgiftsbesluten var felakti-
ga, och förnekade de omständigheter som dessa beslut byggde på. Staten 
genom Riksskatteverket (RSV) gjorde gällande att allmän domstol inte hade 
rätt att ingå i prövning av bolagets skattskyldighet eftersom detta skulle strida 
mot ansvarsfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol.227 
HD uttalade, efter en redogörelse för bestämmelsernas tillkomsthistoria och 
olika förarbetsuttalanden i samband härmed, att det framstod som befogat 
att jämföra med det synsätt som ”gäller i allmänhet vid mål i allmän domstol 

225 Jfr RH 1994: 135 där bindande verkan ansågs föreligga i en motsvarande situation när 
konkursen avslutats. Skattebesluten ansågs ha vunnit laga kraft när handelsbolaget hade upp-
lösts eftersom det – enligt hovrätten – då inte fanns någon som hade rätt att överklaga dem 
(jfr numera RÅ 2000 ref. 41).
226 Frågor om företrädares ansvar för juridiska personers skatteskulder prövas sedan 2004 
av förvaltningsdomstol, men prövades tidigare av allmän domstol, se SBL 12: 6 och 7 i äldre 
och nyare lydelse. Samtidigt som företrädaransvarsfrågorna flyttades till förvaltningsdomstol 
infördes en möjlighet för företrädare, mot vilken talan om betalningsskyldighet har väckts, 
att självständigt föra talan i skattefrågan, se TL 6: 1 och SBL 22: 15. I förarbetena, som (med 
undantag från utskottsbetänkandet, där frågan inte berördes) tillkom före det strax refererade 
HD-avgörandet, hänvisades till att det från flera håll hade påtalats ett behov för företrädare 
att ha möjlighet att få den grundläggande skattefrågan prövad i domstol (se SOU 2002: 8 
s. 97 och prop. 2002/03: 128 s. 39). Frågan om vilka möjligheter det fanns att få denna fråga 
prövad i mål om företrädaransvar betecknades som oklar (se SOU 2002: 8 s. 93 f. och s. 97 
och prop. 2002/03: 128 s. 37). I RÅ 2008 ref. 75 gjorde RegR bedömningen att det, trots 
möjligheterna för företrädare att få skattefrågan prövad i en separat process, borde finnas vissa 
möjligheter att pröva invändningar mot skattebesluten i ett mål om företrädaransvar. 
227 Här kan nämnas att samma RSV tidigare (vilket också noterades i HD:s domskäl) inför 
RegR (RÅ 2000 ref. 41) hävdat att ett bolag som upplösts efter avslutad konkurs inte borde 
ha rätt att föra talan mot skattebeslut i förvaltningsdomstol. Det intresse företrädare för bola-
get kunde ha av att få frågan prövad kunde nämligen enligt RSV tillgodoses genom att före-
trädarna hade ”alla möjligheter att få en både allsidig och fullständig prövning av skattefrågan 
i de allmänna domstolarna”. 
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i motsvarande fall”, varvid HD hänvisade till det ovannämnda skattebrott-
målet NJA 1979 s. 286 och ett mål angående återbetalning av bostadsbidrag 
(NJA 1984 s. 648).228 Redan på grund härav fanns det enligt HD skäl att inte 
behandla skattebeslutet som bindande i tvistemålsprocessen. Härtill kom, 
enligt HD, att de processella förutsättningarna var olika i ett skatteförfarande 
och i ett tvistemål, att de subjektiva rekvisiten för företrädaransvar ofta inte 
kunde separeras från den skatterättsliga prövningen och att synsättet var bäst 
förenligt med art. 6 eMRK. HD öppnade dock för att skattebeslutet kunde 
ha stor bevisverkan (även om begreppet inte användes), och hänvisade därvid 
till NJA 1979 s. 286, men bedömningen måste enligt HD göras från fall till 
fall. ett avgörande av RegR hade därvid enligt HD uppenbarligen en annan 
vikt än ett icke lagakraftvunnet avgörande av lägre instans.

HD:s uttalande i NJA 2003 s. 207 om det synsätt som ”gäller i allmänhet”, 
tillsammans med hänvisningar till två avgöranden som gäller ganska oli kartade 
situationer, tycks peka på att doktrinen har rätt i att huvudregeln är att offent-
ligrättsliga prejudicialfrågor skall prövas självständigt. Detta bekräftas också 
av att HD i NJA 2008 s. 560, som primärt gällde frågan om prövningens 
omfattning i ett fall av exekutionstitelbehörighet,229 med hänvisning till NJA 
2003 s. 207 talade om ”allmänna principer för domstolens prövning” som 
innebar en självständig prövning av i målet förekommande frågor. Av NJA 
2003 s. 207 framgår också att frågan om positiv rättskraft inte skall besvaras 
på något annat sätt om den offentligrättsliga frågan har blivit föremål för ett 
lagakraftvunnet avgörande av förvaltningsdomstol – inte ens ett avgörande 
av RegR kan ha något annat än en stark bevisverkan. Om offentligrättsliga 
prejudicialfrågor uppkommer i ett mål i allmän domstol öppnas alltså (med 
den överslätande effekt som förekomsten av ”bevisverkan” kan ha)230 upp för 
parallella prövningar av sådana frågor.

7.4.4.3  Särskilt om den prejudiciella betydelsen av förvaltningsbeslut när 
allmän domstol är exekutionstitelbehörig

Innebörden i exekutionstitelbehörigheten är att allmän domstol ibland är 
kompetent att pröva en tvist på den enda grunden att det annars inte finns 
några möjligheter att utverka ett exigibelt avgörande. en förvaltningsmyn-
dighet har i författning getts kompetens att avgöra samma fråga, och denna 
beslutskompetens är egentligen inte av någon annan ”kvalitet” än en sådan 

228 Målet behandlas nedan under exekutionstitelbehörighetsproblematiken. Se även av -
snitt 4.4. 
229 Se härom i nästa avsnitt. 
230 Jfr avsnitt 6.5.4 vid not 199. 
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beslutskompetens som i andra fall anses utesluta allmän domstol från att 
pröva samma frågor.231 Det enda som gör allmän domstol behörig är att det 
inte finns några andra möjligheter att åstadkomma en exekutionstitel än en 
talan i allmän domstol.

genom att allmän domstol således görs behörig i strid med de principer 
som annars gäller, uppkommer en motsättning mellan de ändamål eller vär-
den som uppbär själva kompetensfördelningen – att allmän domstol inte skall 
inkräkta på förvaltningens exklusiva område – och de ändamål eller värden 
som (numera) uppbär UB:s regler om exekutionstitlar – att som huvudregel 
endast domstolsavgöranden kan läggas till grund för exekutiva tvångsåtgär-
der. eftersom allmän domstol är behörig, följer motsättningen med till den 
materiella sakprövningen och konkretiseras i frågan om myndighetsbeslutet 
kan ha prejudiciell betydelse på så sätt att allmän domstol skulle vara förhind-
rad att göra en självständig prövning av de offentligrättsliga frågor som har 
avgjorts genom beslutet.232

Frågan uppkommer endast i förhållande till beslut av förvaltningsmyndig-
heter, eftersom rättegångshinder uppkommer i allmän domstol för det fall 
beslutet överklagats till förvaltningsdomstol.233 Det var länge ganska oklart 
vilken betydelse myndighetens beslut skulle ha i den aktuella situationen, 
och motstridiga uttalanden var inte ovanliga, även inom HD.234 Successivt 
har HD dock klargjort att allmän domstol i dessa mål skall göra en fullstän-
dig prövning som även omfattar de offentligrättsliga frågor som har avgjorts 
genom myndighetens beslut.

NJA 1984 s. 648 gällde en kommuns talan om återbetalning av felaktigt upp-
buret bostadsbidrag, och frågan var primärt om återbetalningsregeln krävde 
lagform. HD uttalade att domstolen inom ramen för parternas yrkanden och 
medgivanden var obunden av de administrativa organens bedömning av åter-
betalningsfrågan. I NJA 1991 s. 363 anförde HD, till stöd för att allmän 
domstol inte borde pröva en fullgörelsetalan avseende återbetalningsskyl-
dighet som efter överklagande hade prövats av försäkringsrätt, att en sådan 
ordning inte skulle vara alldeles okomplicerad ”med hänsyn till den kompe-
tenskonflikt som kan uppkomma beträffande räckvidden av allmän domstols 
prövningsrätt”. en skiljaktig ledamot uttalade att en prövning endast kunde 

231 Jfr avsnitt 4.4. 
232 Se till det anförda T. Andersson, 2001a, s. 864, 876, och särskilt s. 882–884. 
233 Se avsnitt 7.4.2. Jfr dock i slutet av det här avsnittet ang. situationen när privaträttsliga 
grunder görs gällande. 
234 Jfr t.ex. T. Andersson, 2001a, s. 877, Bohlin/Warnling-Nerep, 2007, s. 355–357, Lavin, 
1986, s. 198–205 m. hänv., dens., 1991, s. 302 f. och Warnling-Nerep, 2008a, s. 279 f. 
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ske ”av kassobeslutets laglighet och inte av återbetalningsskyldighetens inne-
håll”. I NJA 1996 s. 202 framgick det att Jordbruksverket bl.a. åberopade sitt 
eget beslut om återkrav till stöd för sin talan. Föredraganden uttalade bl.a. 
att allmän domstol enligt praxis var behörig att pröva en talan som endast 
avsåg att den enskilde eller det allmänna skall förpliktas att betala ett redan 
bestämt belopp. HD berörde inte frågan om prövningsomfånget. När HD 
slog fast att den enskilde hade rätt att väcka en negativ fastställelsetalan om 
sin betalningsskyldighet (NJA 1988 s. 552) berördes inte heller frågan om 
prövningens omfattning.

I NJA 1999 A2–A4 förde Jordbruksverket talan mot några jordbrukare om 
återbetalning av omställningsstöd. enligt gällande författningar krävdes för 
återbetalningsskyldighet bl.a. att den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt 
brutit mot villkor som gällde för stödet. HD uttalade att frågan om ett brott 
mot stödvillkoren var allvarligt skulle prövas efter en allsidig bedömning 
av samtliga omständigheter.235 I NJA 2001 s. 22 tycks både hovrätten och 
föredraganden ha hyst uppfattningen att prövningen i allmän domstol avsåg 
något annat än den prövning en förvaltningsdomstol skulle göra om myndig-
hetens beslut överklagades. HD uttalade dock att återbetalningsskyldigheten 
i tidigare mål hade prövats i sak när allmän domstol varit behörig i sådana 
fall som nu är i fråga. Under tiden härefter har hovrätterna i flera avgöranden 
uttalat att en fullständig sakprövning, som även innefattar tillämpning av de 
offentligrättsliga bestämmelserna, skall göras i hithörande mål.236 Hovrätts-
praxis fortsatte dock att vara något splittrad,237 och HD återkom till fråge-
ställningen i NJA 2008 s. 560. HD uttalade, med hänvisning till ovan redo-
visad praxis, att det inte fanns någon grund för att frångå allmänna principer 
för domstolens prövning (vilka var att domstolen skulle vara obunden av för-
valtningsmyndighetens beslut).238 I det aktuella fallet hade det funnits möj-
lighet att överklaga beslutet (om återbetalning av arbetslöshetsersättning) till 
förvaltningsdomstol, något den enskilde dock hade underlåtit att göra. HD 
ansåg att det inte var tillfredsställande att den enskilde således kunde välja 
mellan två instansordningar (dvs. allmän domstol respektive förvaltnings-

235 Som kuriosa kan anmärkas att HD till stöd för detta påstående hänvisade till RÅ 1995 
ref. 58, dvs. RegR:s avgörande i Stallknechtmålet, som dels inte gällde återbetalning av stöd, 
dels inte innehåller några uttalanden om ”allsidig bedömning” (jfr Warnling-Nerep, 2008a, 
s. 272 f.). I ett resningsärende från samma år (RÅ 1995 ref. 76) uttalade RegR dock just detta, 
varför HD:s hänvisning kanske får tolkas som en felskrivning. 
236 Se Svea hovrätt, 2004-10-15, mål nr FT 551-04, RH 2006: 37, RH 2006: 48 (där även 
regler om eftergift av återbetalningsskyldighet tillämpades) och RH 2007: 27. Jfr Lavin, 
1984b, s. 277.
237 Se Hovrätten för västra Sverige, 2006-07-06, mål nr T 4893-03, med hänvisning till 
annat hovrättsavgörande.
238 Se avsnitt 7.4.4.2. 
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domstol) där han kunde få sina invändningar mot betalningsskyldigheten 
prövade,239 men att detta problem inte kunde lösas i rättstillämpningen, utan 
fick övervägas av lagstiftaren.240

Det är alltså klargjort att de allmänna domstolarna skall göra en fullständig 
sakprövning av frågan om enskildas betalningsskyldighet mot det allmänna 
när den frågan kommer under deras bedömning på talan av antingen myn-
digheter eller enskilda. I dessa fall kan man därför säga att skälen för att en 
exekutionstitel skall föregås av en reell domstolsprövning har ansetts väga 
tyngre än skälen för att allmän domstol skall undvika att inkräkta på förvalt-
ningsmyndigheternas exklusiva beslutanderätt. I andra fall gör sig emellertid 
andra synpunkter gällande. Till exekutionstitelbehörigheten hör ju också att 
allmän domstol är behörig att pröva en talan från enskild som går ut på att 
staten skall förpliktas utbetala ett stöd som har beviljats i ett förvaltnings-
beslut.241 I sådana fall kan saken knappast förstås på något annat sätt än 
att – eftersom allmän domstol inte är behörig att pröva en talan som går 
ut på att den enskilde skall tillerkännas ett stödbelopp som myndigheten 
vägrat henne242 – själva förvaltningsbeslutet är tänkt att utgöra grunden för 
käromålet.243 Allmän domstol skulle alltså i sådana fall inte ha att pröva den 
offentligrättsliga frågan om den enskilde är berättigad till stödet.244

Om det är så att förvaltningsbeslutet utgör grunden för käromålet, uppkom-
mer frågan hur man skall hantera den situationen att beslutet ändras eller 
upphävs av beslutsmyndigheten själv eller av en besvärsinstans. För att und-
vika besvärliga processuella situationer förefaller det rimligast att uppställa 
kravet att beslutet vunnit laga kraft, och faktiskt föreligger i oförändrat skick 
vid tidpunkten för prövningen. Om beslutet ändrats av beslutsmyndigheten 
själv skulle allmän domstol inte heller ha att ingå i någon prövning av om änd-
ringen varit tillåten enligt de förvaltningsrättsliga reglerna. Det administrativa 
rättsskyddssystemet, t.ex. överklagande eller extraordinära rättsmedel, är ju 
avsett att garantera tillämpningen av bl.a. de förvaltningsrättsliga principerna 

239 Jfr t.ex. Kammarrätten i Stockholm, 2008-10-28, mål nr 4743–07, där en närmast iden-
tisk rättsfråga prövades i förvaltningsdomstol efter överklagande från den enskilde. 
240 Jfr avsnitt 4.9.2 angående vilka reformer som ”ligger i luften”. 
241 Se avsnitt 4.4. 
242 Se avsnitt 4.3.4.2. HD hänvisade i NJA 1982 s. 502 bl.a. till att yrkandet inte avsåg 
spörsmålet huruvida eller i vilken mån käranden var berättigad till stöd.
243 Se även NJA 2002 s. 288. 
244 Däremot borde väl staten/myndigheten ha möjlighet att invända sådana saker som att 
stödet redan är utbetalt eller att fordran på stöd är preskriberad. Som framgår av NJA 1982 
s. 502 kan myndigheten däremot inte invända att den har rätt till kvittning med en fordran 
som ligger utanför allmän domstols beslutskompetens (se avsnitt 7.3.1.2).
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om negativ rättskraft. Om allmän domstol ingår i en motsvarande prövning 
uppkommer alltså en risk för parallella prövningar av samma rättsfråga. Rätts-
fallet NJA 2000 s. 727 tycks dock vid första påseende tala emot att allmän 
domstol skulle ha att avstå från en sådan prövning. Redan enligt referatrubri-
ken avser fallet nämligen frågan om ett beslut om statsbidrag varit bindande. 
I fallet hade en skogsvårdsstyrelse beslutat att ett visst bidrag skulle betalas 
ut, men härefter (på grund av en ändring i den tillämpliga förordningen) 
beslutat att bidrag utöver ett visst mindre belopp som redan hade utbetalats 
inte kunde utgå. Beslutet att inte betala ut ytterligare medel hade överklagats 
till högre myndighet (Skogsstyrelsen) utan framgång. enligt föredraganden 
i HD kunde frågan om beslutet var bindande för skogsvårdsstyrelsen inte 
prövas i den administrativa besvärsordningen. Föredraganden avgjorde sedan 
rättsfrågan med hänvisning till den förvaltningsrättsliga principen om negativ 
rättskraft, medan HD nöjde sig med att uttala att skogsvårdsstyrelsen fick 
anses ha fattat ett bindande beslut. Det skulle alltså ha varit svårt att tolka 
rättsfallet på något annat sätt än att de allmänna domstolarna prövat i vad 
mån skogsvårdsstyrelsen haft rätt att ändra sitt ursprungliga beslut,245 om det 
inte var för att HD själv tycks uppfatta rättsfallet så att man endast prövat en 
talan om utbetalning enligt beslutet ”i sådana fall då detta inte upphävts eller 
återkallats genom ett nytt förvaltningsbeslut”, se NJA 2002 s. 288.

I några fall har förvaltningsmyndigheterna kompetens att pröva tvister mel-
lan enskilda om t.ex. olika avgifters skälighet.246 Även i sådana fall kan det 
hända att förvaltningsbesluten saknar exigibilitet, varför allmän domstol blir 
exekutionstitelbehörig. Om allmän domstol i ett sådant fall skulle ha att 
självständigt pröva samma frågor som förvaltningsmyndigheten redan har 
prövat, skulle ju den föreskrivna administrativa beslutsordningen vara helt 
överflödig, åtminstone i de fall den tappande parten inte frivilligt rättar sig 
efter myndighetens beslut. Detta talar för att allmän domstol även i sådana 
fall bör vara bunden vid vad myndigheten beslutat inom ramen för sin kom-
petens. Denna lösning tycks också ha valts i praxis.

I NJA 1990 s. 602 och NJA 1994 s. 442 uppkom frågan om prövningens 
omfattning i mål om återbetalning av elavgifter, med hänsyn till att den s.k. 
Prisregleringsnämnden skulle pröva frågor om skäligheten av sådana avgif-
ter.247 Nämndens beslut var inte exigibla, och den vinnande parten måste där-
för vända sig till allmän domstol för att få en exekutionstitel. I ett sådant fall 

245 Jfr von essen, 2009, s. 75.
246 Se ovan, not 162, ang. prövningen av bl.a. elavgifter, varav också framgår att dessa regler 
inte behandlas närmare i detta arbete. 
247 Se om konstruktionen avsnitt 4.3.6. 
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ankom det, enligt HD på domstolen att, på grundval av det beslut som fattats 
av nämnden, pröva parternas anspråk och invändningar.248 Allmän domstol 
kunde alltså inte göra någon egen bedömning av de frågor Prisreglerings-
nämnden avgjort inom ramen för sin exklusiva behörighet.249

I vissa fall av exekutionstitelbehörighet har allmän domstol alltså att själv-
ständigt pröva samma offentligrättsliga frågor som en förvaltningsmyndig-
het redan har avgjort. I andra fall är domstolen bunden av myndighetens 
avgöran de. Att lösningarna varierar är inte särskilt konstigt, mot bakgrund 
av exekutionstitelbehörighetens rationalitet. Allmän domstol är ju (i den mån 
nya grunder inte tillkommer) behörig att pröva frågor som redan har avgjorts 
av en förvaltningsmyndighet. Lagstiftaren har valt att inte göra myndighetens 
beslut exigibla, och man får förutsätta att detta har sakliga skäl. Om det är 
myndigheten själv som för talan, kan dessa skäl inte kringgås, och myndig-
hetens beslut i praktiken göras till en exekutionstitel genom att allmän dom-
stols prövning görs lika begränsad som i ett utsökningsmål.250 Om det är den 
enskilde som söker utbetalning av vad myndigheten har tillerkänt henne, är 
det däremot inte särskilt långsökt att hävda att myndigheten har en skyldighet 
att verkställa sina egna beslut och att den, om den vägrar att göra detta, inte 
har rätt att få sakfrågan prövad på nytt av en allmän domstol. När myndig-
heterna har getts kompetens att pröva tvister mellan enskilda, slutligen, måste 
myndighetsbeslutet rimligen vara avsett att ha någon praktiskt betydelse.

Tidigare i framställningen har diskuterats om inte ett (välgrundat) åbero-
pande av privaträttsliga regler kan genombryta rättskraften hos en förvalt-
ningsdomstols avgörande, så att allmän domstol har att uppta en tvist om 
t.ex. återbetalning av en förmån till prövning trots att återbetalningsfrågan 
redan har avgjorts av en förvaltningsdomstol.251 Om så skulle vara fallet, 

248 I rättsfallen förelåg det dock inte något beslut av nämnden, utan kärandena hade direkt 
vänt sig till allmän domstol. HD ansåg följdriktigt att allmän domstols behörighet då skulle 
vara beroende av om tvistefrågan föll inom eller utanför det område där nämnden fått beslu-
tanderätt, se härom avsnitt 4.3.6. HD:s ställningstagande i detta avseende har kritiserats, se 
Lavin, 1990/91, s. 489, dens., 1994/95a, s. 1036 och Warnling-Nerep, 1995, s. 300 f. Kriti-
ken går ut på att det skulle vara enklare om allmän domstol alltid var behörig redan på grund 
av att nämndens beslut inte var exigibla, men allmän domstol skulle tydligen ändå kunna 
tänkas vara förhindrad att pröva frågan om avgifternas skälighet (jfr Lavin, 1990/91, s. 489; 
se även Stridbeck, 1992, s. 293 f.). 
249 Detta innebär i och för sig inte att domstolen måste vara en ren ”expeditionsinstans”. 
Som framgår av de båda rättsfallen var det många frågor av betydelse för rättsförhållandet 
mellan parterna som kunde anses falla utanför denna ram.
250 Jfr T. Andersson, 2001a, s. 882–884. 
251 Se avsnitt 7.4.2. Jfr särskilt RH 2002: 3. 
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uppkommer frågan om betydelsen av förvaltningsdomstolens avgörande i 
de offentligrättsliga delarna av tvisten. Skall allmän domstol även i en sådan 
situation göra en självständig bedömning av de offentligrättsliga prejudicial-
frågorna eller kan en förvaltningsdomstols avgörande – som ju skulle ha 
inneburit rättegångshinder om det inte varit för de privaträttsliga frågorna – 
ha positiv rättskraft i den situationen?

7.4.5 Positiv rättskraft över kompetensgränserna i förvaltningsdomstol
Tidigare har sagts att privaträttsliga frågor ibland, på grund av den offentliga 
rättens utformning, kan uppkomma som prejudiciella frågor i förvaltnings-
domstol.252 I sådana fall är det möjligt att ett avgörande från allmän domstol, 
åtminstone en fastställelsedom, som avgör den privaträttsliga frågan, skulle 
kunna tillerkännas positiv rättskraft vid förvaltningsdomstolens avgörande. 
Hur det förhåller sig med den saken får dock betecknas som ganska oklart,253 
och frågan har inte någon större betydelse för den här framställningen. Här 
kan dock nämnas att en fällande dom i brottmål normalt inte, i avsaknad av 
uttryckliga föreskrifter härom,254 anses kunna läggas direkt till grund för ett 
avgörande i förvaltningsprocessen.255

I de fall som främst är av intresse i den här framställningen är det dock 
klart att de privaträttsliga frågorna inte gärna kan behandlas som prejudi-
ciella till de offentligrättsliga frågorna.256 Av vad som sagts tidigare framgår 
också att någon fråga om förhållandet till allmän domstol överhuvudtaget 
inte uppkommer, eftersom de privaträttsliga frågorna helt enkelt faller utan-
för den förvaltningsprocessuella prövningsramen.257

7.4.6 Slutsatser
Negativ rättskraft eller litis pendens mellan de båda processordningarna upp-
kommer främst när allmän domstol är exekutionstitelbehörig, och tycks bara 
kunna röra sig i en riktning – rättegångshinder på grund av ett lagakraftvun-

252 Se avsnitt 7.3.2.1. 
253 en förutsättning skulle i så fall vara att det verkligen är samma fråga som har avgjorts i 
allmän domstol. Det är inte säkert att en privaträttslig fråga som avgjorts av allmän domstol 
skall anses utgöra ”samma fråga” som en prejudicialfråga i den offentligrättsliga bedömning-
en, bara för att samma begrepp används. 
254 Sådana föreskrifter finns, se 5 kap. 1 § körkortslagen (1998: 488). Jfr NJA 1995 s. 152 
och NJA 2008 s. 986. Se även Bergholz, 1995/96 passim. 
255 Brottmålsdomen kan dock tillmätas stark bevisverkan, se RÅ 1990 ref. 64 och RÅ 1993 
not 711. 
256 Se avsnitt 7.3.2.1. 
257 Se avsnitt 7.3.2.3. 
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net avgörande från eller en pågående rättegång i det andra domstolsslaget 
kan bara uppkomma i allmän domstol, och kanske t.o.m. kan uppkomma 
retroaktivt genom en senare väckt talan i förvaltningsdomstol. Detta beror 
dels på att den allmänna uppfattningen inom de allmänna domstolarna tycks 
vara att de tvister som omfattas av exekutionstitelbehörigheten i första hand 
skall prövas av förvaltningsdomstolarna, dels på att möjligheterna för för-
valtningsdomstolarna att tillämpa principer om negativ rättskraft eller litis 
pendens över domstolsgränserna är små eller obefintliga.

Möjligheterna att tillämpa instrumentet positiv rättskraft över domstols-
gränserna tycks vara små. Det förefaller som om allmän domstol tillämpar en 
princip som innebär att offentligrättsliga frågor prövas självständigt oavsett 
om de tidigare har blivit föremål för prövning i en förvaltningsmyndighet 
eller en förvaltningsdomstol. I vilken mån det finns utrymme för undantag 
från denna princip är en obesvarad fråga, med undantag från vissa särskilda 
situationer när allmän domstol är exekutionstitelbehörig. När allmän dom-
stol är behörig (eller när rättskraften hos en förvaltningsdomstols avgörande 
genombryts) endast till följd av att privaträttsliga regler anses tillämpliga, är 
det möjligt att utrymmet för positiv rättskraft över domstolsgränserna kan 
vara större. I den mån det finns ett sådant utrymme är det även i detta fall 
fråga om en ”enkelriktad” rättskraft. I förvaltningsdomstol faller privaträtts-
liga frågor i regel utanför prövningsramen, varför frågan om positiv rättskraft 
inte uppkommer.

7.5 Prövning av överblivna frågor i utsökningsprocessen
7.5.1 Inledning
Den som har skaffat sig en exekutionstitel, t.ex. genom att utverka en dom 
från allmän domstol eller förvaltningsdomstol som ”innefattar betalnings-
skyldighet eller annan förpliktelse”, kan ansöka hos kronofogdemyndigheten 
(KFM) om verkställighet.258 KFM:s beslut om verkställighet, t.ex. i form av 

258 Se bl.a. UB 1: 1, 1: 3 och 3: 1. Ang. förvaltningsdomstols dom som exekutionstitel, se 
avsnitt 4.8. Här kan också erinras om att förvaltningsmyndigheters beslut endast utgör exeku-
tionstitlar om det finns någon särskild föreskrift härom (UB 3: 1 1 st. 6., se även avsnitt 4.4, 
not 149). För verkställighet av statliga fordringar som kan utsökas utan föregående dom och 
vissa andra fordringar gäller i stor utsträckning särskilda regler som innebär ett ”automatise-
rat” utsökningsförfarande, se bl.a. UB 1: 6 2 st., UB 2: 30 och 1 kap. 2 § utsökningsförord-
ningen (1981: 981).
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utmätning, kan överklagas hos tingsrätten och handläggs då som ett dom-
stolsärende.259

Den fråga som något skall behandlas i det här avsnittet är vilka möjlig-
heter det finns att i utsökningsprocessen pröva sådana frågor som det av 
någon anledning inte är möjligt att pröva i ordinär process i allmän domstol 
eller förvaltningsdomstol. Det bör dock redan från början göras klart att 
utsökningsprocessen, även om den ibland kan fungera som ett remedium 
mot bristande möjligheter till prövning i ordinär process, inte generellt kan 
fungera som ett sådant remedium. För det första är det endast svaranden i 
utsökningsprocessen som kan ha något att vinna på att nya frågor blir före-
mål för prövning i denna process. Möjligheterna att använda utsökningspro-
cessen som ett medel för att genomdriva sina anspråk mot någon annan är 
därför beroende av att motparten tvångsvis försöker genomdriva ett annat 
anspråk. För det andra är det givetvis ett mycket omständligt och tids- och 
kostnadsödande sätt att ”komma till sin rätt” att först behöva utsätta sig för 
en domstolsprocess där de egentliga tvistefrågorna ändå inte kan prövas för 
att slutligen eventuellt få dem prövade i en annan process. För det tredje 
avser prövningen i utsökningsprocessen egentligen inte själva tvistefrågorna, 
utan endast frågan om hinder mot verkställighet föreligger. ett avgörande 
i ett utsökningsmål innebär därför inget slutgiltigt avgörande av den aktu-
ella tvisten, och hindrar aldrig att (förutsatt att detta är möjligt enligt andra 
regler)  talan väcks vid domstol om samma fråga.260

7.5.2 Möjligheterna att ompröva frågor som avgjorts i en exekutionstitel
genom den exekutionstitel som läggs till grund för verkställighetsför-
farandet har frågan om gäldenärens förpliktelse i princip avgjorts slutgiltigt. 
Det är inte meningen att utsökningsprocessen skall bli en fortsättning på 
det domstolsförfarande eller administrativa förfarande som har lett fram till 
exekutionstiteln. Kronofogdemyndigheten, och efter överklagande domsto-
larna, har därför att lägga exekutionstiteln till grund för sina avgöranden 
utan någon prövning av om den förpliktelse som ålagts svaranden är lagligen 
grundad.261 Detta gäller i princip även om exekutionstiteln utgörs av ett 

259 Se UB 18: 1. Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten, och hovrättens till HD. 
För prövning i hovrätt eller HD krävs prövningstillstånd, se 39–40 §§ lagen (1996: 242) om 
domstolsärenden och UB 18: 6 a. 
260 Se UB 3: 21 4 st., prop. 1980/81: 8 s. 326 f. och s. 329, Heuman, 2007, s. 115 och Walin 
m.fl., 1999, s. 103 f.
261 Se t.ex. NJA 1984 s. 477, NJA 2006 s. 657 och Heuman, 2007, s. 113. 
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beslut av en förvaltningsmyndighet.262 Om ett förvaltningsbeslut inte har 
kunnat bli föremål för överprövning vid förvaltningsdomstol kan möjlig-
heterna dock vara något större.263

7.5.3  Möjligheterna att framställa nya invändningar i 
utsökningsprocessen

Det är förstås möjligt för svaranden att invända att parternas mellanhavande 
har reglerats efter det att exekutionstiteln kommit till. Om svaranden redan 
har fullgjort sin förpliktelse enligt exekutionstiteln skall hon inte tvingas att 
fullgöra den ännu en gång. Som framgår av UB 3: 21 kan svaranden, förutom 
att hon redan fullgjort sin förpliktelse, framställa vissa andra invändningar 
mot verkställighet. Svaranden kan invända att hon har rätt till kvittning med 
en fordran som antingen har fastställts genom en exekutionstitel eller som 
grundas på ett skriftligt fordringsbevis, om förutsättningar i övrigt för kvitt-
ning föreligger.264 Vidare kan svaranden invända att ”annat förhållande som 
rör parternas mellanhavande” utgör hinder mot verkställighet. Om en sådan 
invändning inte kan lämnas utan avseende265 får verkställighet inte äga rum. 
Som exempel på sådana invändningar nämns i förarbetena att svaranden 
har medgetts anstånd med betalning, att fordran är preskriberad eller att 

262 Se t.ex. NJA 2006 s. 657.
263 Se t.ex. NJA 1984 s. 602, NJA 1991 s. 188, gregow, 1992, s. 5–7 och dens., 1996, s. 86 f. 
m. hänv. Se även avsnitt 4.6, not 191. 
264 Före UB:s tillkomst ansågs kvittning kunna ske endast om motfordran hade faststlagits 
i en exekutionstitel (se t.ex. prop. 1980/81: 8 s. 325 f. och Lindskog, 1993, s. 684 f.). Denna 
uppfattning ansågs dock alltför gynnande mot sökanden i utsökningsmålet, och man ville 
därför utvidga möjligheterna till kvittning i utsökningsprocessen. Frågan var då hur man 
skulle undvika att utsökningsprocessen svällde ut till en process om motfordrans existens. 
Lagberedningen föreslog att man för kvittning skulle kräva att motfordran var ”ostridig eller 
eljest klar” (se prop. 1980/81: 8 s. 326), men detta förslag frångicks vid departementsbehand-
lingen med hänvisning till att den föreslagna ordningen kunde ställa kronofogdemyndighe-
terna inför svårbemästrade problem och att gäldenären kunde frestas att framställa obefogade 
kvittningsinvändningar (prop. 1980/81: 8 s. 331). Se även Walin m.fl., 1999, s. 101 f. Som 
Lindskog (som även i övrigt är ganska kritisk till bestämmelsen) påpekar är det dock inte 
något som säger att giltigheten av en motfordran som grundas på ett skriftligt fordringsbevis 
nödvändigtvis är särskilt lättbedömd, se Lindskog, 1993, s. 685. Här kan också hänvisas till 
bestämmelsen i UB 4: 3 2 st. som, om kvittning enligt UB 3: 21 inte kommer i fråga, tycks 
innebära att en klar, förfallen och kvittningsduglig motfordran i första hand skall tas i anspråk 
genom utmätning. Jfr Lindskog, 1993, s. 688. 
265 Lokutionen ger närmast intryck av att svaranden skulle kunna hindra verkställighet 
genom varje invändning som inte är helt grundlös. Förarbetena ger dock snarast uttryck för 
att frågan om hur mycket bevisning som skall krävas vid tvistighet får avgöras från fall till 
fall, se prop. 1980/81: 8 s. 327–329 och s. 333. Jfr Heuman, 2007, s. 145 m. hänv. och Walin 
m.fl., 1999, s. 100 och s. 105.
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sökanden inte fullgjort sådan motprestation som åligger henne enligt exeku-
tionstiteln.266

Vissa frågor som inte har avgjorts i exekutionstiteln kan alltså bli föremål 
för prövning i utsökningsprocessen. Detta gäller inte enbart omständigheter 
som har tillkommit efter den process som ledde fram till exekutionstiteln, 
utan också sådana frågor som inte kunnat avgöras i denna, eftersom de faller 
utanför det prövande organets sakliga kompetens. Detta innebär alltså att 
utsökningsprocessen i viss mån öppnar för en prövning av sådana gräns-
överskridande tvister som annars inte kan prövas i någon domstol eller myn-
dighet.267

7.5.4  Förhållandet mellan omprövning av en exekutionstitel och 
prövning av nya invändningar

UB 3: 21 medför inte att det blir möjligt att kringgå förbudet mot att omprö-
va frågor som avgjorts i en exekutionstitel. Sådana invändningar som svaran-
den hade kunnat framställa i den process som ledde fram till exekutionstiteln 
prekluderas därför och kan inte framställas (med framgång) i utsökningspro-
cessen.268 Svaranden kan alltså t.ex. inte göra en invändning om att en ford-
ran har betalats eller blivit preskriberad redan före eller under den tidigare 
processen, eftersom den invändningen borde ha framställts just vid denna 
process.269 Däremot gäller, precis som beträffande rättskraft i civilprocessen, 
att en kvittningsinvändning bara prekluderas om den har framställts och till 
den del den blivit prövad.270

Av avgörande betydelse för vilka invändningar som det är möjligt att fram-
ställa i utsökningsprocessen är därför vad som skulle ha kunnat åberopas i 
den process som lett fram till exekutionstiteln. Som framgår av vad som har 
sagts tidigare i detta kapitel kan den frågan ofta vara förenad med stor osäker-
het på gråzonsområdet. I förarbetena till UB sägs att principen närmast tar 

266 Se prop. 1980/81: 8 s. 327 f. Se även gregow, 1996, s. 88–90 m. hänv. Med bestämmelsen 
avses alltså endast sådana invändningar som tar sikte på rättsförhållandet mellan parterna. 
Frågan om formella förutsättningar för verkställighet föreligger, t.ex. att det finns en giltig 
exekutionstitel, skall prövas av kronofogdemyndigheten ex officio, se prop. 1980/81: 8 s. 328, 
gregow, 1996, s. 87 och Walin m.fl., 1999, s. 96–98 m. hänv. 
267 Denna konsekvens ifrågasattes också från vissa håll i samband med tillkomsten av UB, se 
prop. 1980/81: 8 s. 330 (Svea hovrätts remissyttrande). 
268 Se t.ex. prop. 1980/81: 8 s. 324 och s. 330 f., Heuman, 2007, s. 113 och Walin m.fl., 
1999, s. 99. 
269 Se t.ex. Heuman, 2007, s. 113 f.
270 Se härom avsnitt 6.5.2, not 180. Se prop. 1980/81: 8 s. 331 och Walin m.fl., 1999, s. 99. 
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sikte på anspråk som har prövats av allmän domstol, och att det är osäkert 
om resonemanget har motsvarande tillämpning i fråga om exekutionstitlar 
som har meddelats av andra instanser.271 Den fråga som är av intresse här, är 
främst om svaranden mot verkställighet av en förvaltningsdomstols dom har 
möjlighet att framställa sådana invändningar som inte hade kunnat beaktas 
i förvaltningsprocessen. Som sagts tidigare, tycks det råda en viss diskre-
pans mellan allmän domstols respektive förvaltningsdomstols uppfattning 
om prövningsramen i förvaltningsdomstol.272 Denna diskrepans kan göra sig 
gällande även beträffande den nu behandlade frågan.

I NJA 2006 s. 657 hade ett beslut om fordonsskatt överklagats till förvalt-
ningsdomstol och prövats av en länsrätt när hovrätten avgjorde målet. HD 
gjorde vissa uttalanden om betydelsen härav som skulle kunna uppfattas som 
ganska långtgående. enligt HD var det nämligen så att invändningar mot 
verkställighet, som hänförde sig till tiden före en domstols avgörande, inte 
kunde prövas i ett utsökningsmål. Uttalandet gjordes inom ramen för ett 
allmänt resonemang, och det är därför inte helt klart om HD menade att alla 
invändningar som hänförde sig till tiden före länsrättens dom – oavsett om 
länsrätten haft kompetens att beakta dem eller inte – skulle vara prekluderade 
genom domen. Slutsatsen i det aktuella fallet blev i vart fall att hovrätten 
skulle ha lagt länsrättens avgörande till grund för verkställighetsprövningen 
utan att göra någon prövning av gäldenärens invändningar om att hon aldrig 
hade haft det aktuella fordonet i sin ägo. Avgörandet kan jämföras med ett 
avgörande av RegR, som ger besked om möjligheterna för förvaltningsdom-
stolarna att ta ställning till den typen av invändningar. I RÅ 2002 ref. 85, 
som gällde prövningstillstånd i kammarrätt, hade Vägverket och länsrätten 
ansett att det överhuvudtaget inte fanns något utrymme för att pröva frågan 
om vem som egentligen var ägare till ett fordon i samband med en registre-
ring i fordonsregistret. Vägverket hänvisade till ”civilrättslig utredning”, 
medan länsrätten upplyste om att ”den civilrättsliga äganderätten till ett for-
don ytterst får prövas i process vid allmän domstol”. enligt RegR var det 
uppenbart att det i normalfallet inte kunde åligga Vägverket att göra någon 
fullständig utredning och förvissa sig om att den som angivits som ny ägare 
verkligen var det. Om den uppgivne nye ägaren framförde omständigheter 
som var ägnade att starkt ifrågasätta om han överhuvudtaget hade något med 
det aktuella fordonet att skaffa, ansåg RegR dock att det inte kunde godtas att 
registreringsmyndigheten utan vidare skulle kunna negligera invändningarna 
och enbart basera sitt beslut på en ytligt sett korrekt anmälan. Då det material 
som förelåg vid länsrättens prövning innefattade flera konkreta element som 

271 Se prop. 1980/81: 8 s. 331. Se även Walin m.fl., 1999, s. 100 med not 33. 
272 Se avsnitt 7.3.2.3 efter not 152. Se även avsnitt 7.6.3. 
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gav ett inte obetydligt stöd för den enskildes invändningar (namnteckningen 
överensstämde inte, efternamnet var felstavat, en adress var angiven, vilken 
den enskilde obestritt uppgett att han aldrig bott på och Vägverket hade inte 
lyckats komma i kontakt med den tidigare registrerade ägaren) ansåg RegR 
att det borde ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrättens av -
görande var riktigt.

7.5.5 Gråzonsfrågor i utsökningsprocessen
Det finns alltså ett visst – oklart hur stort – utrymme för att i utsöknings-
processen ta ställning till sådana frågor som inte kunnat prövas i den process 
som lett fram till exekutionstiteln. På gråzonsområdet har detta utrymme 
utnyttjats av HD i fråga om kvittning. Allmän domstol har ju inga möjlighe-
ter att pröva en fråga om kvittning med en kompetensfrämmande motford-
ran.273 I NJA 1982 s. 502 avvisades därför statens invändning om kvittning 
med vissa skatte- och avgiftsfordringar, och staten förpliktades att utge ett 
belopp som tidigare beviljats som sysselsättningsstöd.274 När statens mot-
part härefter begärde verkställighet av domen, tilläts emellertid staten att 
framställa sin kvittningsinvändning, och hinder mot verkställighet ansågs 
föreligga till följd av kvittningen (NJA 1986 s. 539).275

För att en kvittningsinvändning skall få åberopas i utsökningsprocessen 
krävs emellertid att motfordran har blivit fastställd i en exekutionstitel eller 
grundas på ett skriftligt fordringsbevis. Statliga myndigheters beslut i fråga 
om olika skatter och avgifter utgör ofta exekutionstitlar, varför staten har 
stora möjligheter att med framgång göra gällande kvittning mot enskilda som 
lyckats framkalla en exekutionstitel mot staten genom talan i allmän domstol 
eller förvaltningsdomstol.276 Om en enskild lyckas utverka en exeku tionstitel 
mot det allmänna, har hon ofta inget intresse av att åberopa den fordran som 
exekutionstiteln avser till kvittning; det allmänna gör väl frivilligt rätt för sig, 
och om så inte skulle vara fallet finns det åtminstone möjligheter att tvångsvis 
ta allmänna medel i anspråk till uppfyllelse av betalningsförpliktelsen. enskil-
das intresse av att kunna göra kvittning gällande är störst i de situationer där 
det inte är möjligt att utverka en exekutionstitel på fordringen, t.ex. för att 

273 Se avsnitt 7.3.1.2. 
274 Se avsnitt 7.3.1.2. 
275 Se även avsnitt 2.3.7. Såvitt framgår av referatet invände sökanden inte mot att kvitt-
ningsfrågan skulle kunna prövas i utsökningsprocessen, och HD yttrade bara att det framgick 
av UB 3: 21 att frågan kunde prövas i målet. Se om problematiken Lindskog, 1993, s. 686 och 
(framsynt) Wilhelmsson, 1983, s. 220. 
276 Jfr dock avsnitt 2.3.7 angående i vilken omfattning NJA 1986 s. 539 kan anses ge uttryck 
för ”gällande rätt” i frågan om förutsättningar för kvittning överhuvudtaget föreligger. 
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den är preskriberad, och i sådana situationer kan kvittningsfrågan inte prövas 
i utsökningsprocessen.

Hinder mot verkställighet kan också föreligga på grund av ”annat förhål-
lande som rör parternas mellanhavande”.277 Skulle det då kunna vara möjligt 
att mot verkställighet av t.ex. en förvaltningsdomstols dom om återbetalning 
av en förmån eller betalning av en avgift göra sådana invändningar som inte 
kunnat prövas i förvaltningsprocessen, t.ex. invändningar hänförliga till con-
dictio indebiti eller obehörig vinst? För att en sådan invändning inte skall 
anses prekluderad krävs för det första att man har klart för sig att invänd-
ningen faktiskt faller utanför den förvaltningsprocessuella prövningsramen – 
och även om man har detta klart för sig är det inte omöjligt att invändningen 
ändå skall anses prekluderad.278 För det andra måste invändningen materi-
ellrättsligt vara befogad – den får ju inte vara sådan att den kan ”lämnas utan 
avseende”. Om dessa förutsättningar någon gång skulle vara uppfyllda är det 
i vart fall tänkbart att verkställighet skulle kunna vägras.

Om verkställighet vägras på grund av att en privaträttslig invändning inte 
har kunnat lämnas utan avseende, är frågan om invändningens hållbarhet, 
som ovan sagts, inte slutgiltigt avgjord.279 eftersom förvaltningsdomstolarna 
inte har någon behörighet att meddela ett sådant slutgiltigt avgörande blir 
frågan om endera parten kan väcka talan i allmän domstol. Den som har 
intresse av detta är den allmänna parten, som inte lyckats genomdriva en 
återbetalnings- eller avgiftsfordran. Den allmänna partens talan kommer 
inte att grundas på några privaträttsliga regler, utan på de offentligrättsliga 
regler som ligger till grund för den ursprungliga exekutionstiteln. Rättskraf-
ten hos förvaltningsdomstolens avgörande tycks emellertid hindra en sådan 
talan, åtminstone om inte rättskraften genombryts av den enskildes privat-
rättsliga invändning.280 Men den enskilde kanske inte alls vill medverka till 
något sådant, utan är nöjd med att det allmänna inte har lyckats utsöka sin 
fordran. Om den ursprungliga exekutionstiteln utgörs av ett direkt exigibelt  
myndighetsbeslut uppkommer motsvarande problematik i förhållande till 
allmän domstols behörighet.281 Blotta möjligheten av sådana besvärliga situ-
ationer kan i sig utgöra ett argument mot att låta gråzonsfrågorna prövas 
i utsökningsprocessen, och kanske är det välbetänkt av HD att (om HD 
nu skall tolkas på det sättet) förbjuda alla invändningar som hänför sig till 

277 Se avsnitt 7.5.3.
278 Jfr avsnitt 7.5.4. 
279 Se avsnitt 7.5.1. 
280 Jfr avsnitt 7.4.2. 
281 Jfr avsnitt 7.2.2.5. 
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tiden före en domstols avgörande – vare sig domstolen har haft kompetens 
att pröva dem eller inte. I vilket fall som helst måste slutsatsen av det här 
avsnittet vara att utsökningsprocessen är ett ganska värdelöst substitut till en 
domstolsprövning i ordinär ordning.

7.6 Slutsatser och diskussion
7.6.1 Effektiv domstolsprövning i allmän domstol?
en effektiv domstolsprövning av anspråk i gråzonen förutsätter att domsto-
larna har möjlighet att pröva dels frågan om metanormens innebörd, dels i 
förekommande fall de offentligrättsliga och privaträttsliga frågor som är rele-
vanta för ett ställningstagande till anspråket. Om allmän domstol enligt sär-
skilda författningsföreskrifter är behörig eller om allmän domstol är exeku-
tionstitelbehörig, torde utan vidare kunna fastslås att det finns möjlighet till 
en sådan effektiv domstolsprövning i allmän domstol.282 Något mer proble-
matisk är situationen när allmän domstol inte skulle vara behörig att pröva 
en rent offentligrättslig talan, utan kan vara behörig enbart till följd av att 
tvisten innefattar privaträttsliga frågor. Rättspraxis visar att allmän domstol 
i sådana fall (med undantag av skadeståndsfallen) prövar frågan om meta-
normens innebörd som en fråga om allmän domstols kompetens. endast om 
det anses finnas något utrymme för tillämpning av åberopade privaträttsliga 
regler är allmän domstol behörig.

Detta behöver i och för sig inte vara särskilt problematiskt. Frågan om 
metanormens innebörd prövas ju, även om den prövas i den för processhin-
der stadgade ordningen.283 Om denna prövning leder till att det anses ute-
slutet att tillämpa privaträtten blir en prövning av övriga frågor överflödig, 
vare sig frågan om metanormen prövas som en processuell eller en materiell 
fråga.284 Vad som möjligen kan ifrågasättas är om inte denna fråga i vissa fall 
hade varit förtjänt av en mer inträngande analys än vad som framgår av de 
ibland korthuggna motiveringar som ges till ett avvisningsbeslut.285 önsk-
värt är vidare att det tydliggörs att allmän domstol faktiskt prövar frågan om 
metanormens innehåll inom ramen för prövningen av sin behörighet. Att 
rättspraxis hittills inte har svarat mot dessa önskemål kanske kan förklaras 
med att hela situationen uppfattas som ganska främmande – domstolarna 

282 Jfr dock nedan om kvittning. 
283 Jfr avsnitt 3.4.2.4, not 150.
284 Se avsnitt 7.2.2.1.
285 Jfr avsnitt 3.2.8. 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   498 09-10-06   08.38.53



499

måste skapa rätt innan de kan ta ställning till om de är behöriga att skipa 
rätt i det enskilda fallet, och avgöranden från HD som innebär att allmän 
domstol inte är kompetent i ett visst fall kommer att utgöra prejudikat i 
materiella rättsfrågor.

Någon effektiv domstolsprövning tycks dock inte kunna komma till stånd 
i allmän domstol om frågan om metanormens innehåll förutsätter att de 
offentligrättsliga bestämmelserna underkastas en normprövning. en sådan 
kan inte företas av allmän domstol, inte ens i den för processhinder stadgade 
ordningen. Resultatet tycks vara att eventuella anspråk i gråzonen som förut-
sätter en sådan normprövning förvägras en effektiv domstolsprövning (i all-
män domstol). en fråga som hittills inte tycks ha besvarats i rättspraxis är om 
samma angreppssätt gör sig gällande om de offentligrättsliga bestämmelserna 
påstås strida mot eg-rätten. I båda fallen kan man möjligen ifrågasätta  om 
ett annat angreppssätt skulle kunna göra sig gällande för det fall de offent-
ligrättsliga bestämmelserna redan har åsidosatts som grundlagsstridiga eller 
eg-rättsstridiga av ett därtill behörigt organ.286 Om den enskilde trots ett 
sådant åsidosättande inte skulle ha möjlighet att genomdriva sina privaträtts-
ligt grundade anspråk i ett sådant organ, kan man åtminstone diskutera om 
det inte borde vara möjligt att genomdriva dem i allmän domstol.

Med förbehåll för det nyss sagda, kan det konstateras att allmän domstol 
är behörig om allmän domstol anser att det finns utrymme för tillämpning 
av åberopade privaträttsliga regler. Om allmän domstol är behörig, tycks det 
också vara så att allmän domstol har möjlighet att vid den materiella pröv-
ningen ta ställning till alla i målet förekommande frågor – såväl privaträtts-
liga som offentligrättsliga frågor. Det viktiga undantaget, som gäller även 
om allmän domstol är behörig på någon annan grund, är dock frågor om 
kvittning med kompetensfrämmande motfordringar, som aldrig kan prövas. 
Till följd av exekutionstitelbehörigheten tycks det dock vara på det sättet att 
långt ifrån alla offentligrättsliga fordringar är kompetensfrämmande i allmän 
domstol.

7.6.2  Systemupprätthållande instrument och förvaltningsprocessens 
funktion

Med utgångspunkten att det finns stora möjligheter till prövning av anspråk i 
gråzonen i allmän domstol, uppkommer frågan i vilken mån det finns behov 
av och möjligheter till att använda olika systemupprätthållande instrument 
för att upprätthålla kompetensfördelningen mellan allmän domstol och för-

286 Jfr avsnitt 2.4.2.3 om tillämpningen av SkL 3: 7.
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valtningsdomstol eller för att undvika att samma konkreta frågor prövas i 
båda domstolsslagen. Av mycket stor betydelse för den frågan tycks vara hur 
man egentligen skall uppfatta innebörden av förvaltningsdomstolarnas pröv-
ning och avgöranden. går förvaltningsprocessen ut på att slutgiltigt avgöra 
tvister mellan enskilda och myndigheter, eller går den endast ut på att kon-
trollera att myndigheternas maktutövning över enskilda håller sig inom den 
författningsbestämda ramen?287 Man kan möjligen skönja en viss osäkerhet 
i den frågan, som gör det svårt att bestämma i vilken mån det finns behov 
av något ”instrumentsystem” och än svårare att konstruera något sådant som 
kan tillämpas med konsekvens och reciprocitet.288

Vad först gäller kommunalbesvär och rättsprövning, torde utan vidare 
kunna konstateras att förvaltningsprocessen endast har en kontrollfunktion, 
och att ett avgörande i ett kommunalbesvärs- eller rättsprövningsmål aldrig 
kan innebära att en ”tvist” har slutgiltigt avgjorts. Problemet gäller huvud-
sakligen förvaltningsbesvärsmålen. Det har konstaterats att möjligheterna 
för förvaltningsdomstolarna att i ett sådant mål avvisa ett överklagande på 
grund av att klaganden åberopar privaträttsliga grunder, eller på grund av att 
beslutet helt eller delvis innebär tillämpning av privaträttsliga regler, är små. 
Förvaltningsdomstolarna kommer alltså i åtskilliga fall att avgöra mål som 
innefattar olika privaträttsliga frågor.

Med synsättet att förvaltningsprocessen endast går ut på att kontrollera 
myndigheternas maktutövning, får detta inte några särskilda konsekvenser 
för allmän domstols del. Förvaltningsmyndigheternas beslut, till den del de 
innebär ställningstaganden till privaträttsliga frågor, innebär ju inte någon 
maktutövning utan endast s.k. partsbesked. en förvaltningsdomstol skall 
inte ”överpröva” ett sådant beslut, i den meningen att förvaltningsdomstolen 
skall ta självständig ställning till de privaträttsliga frågorna. Om den enskilde 
vill göra gällande ett anspråk på privaträttslig grund innebär inte ett nekande 
besked från myndighetens sida, hur felaktigt det än är privaträttsligt sett,289 
att myndigheten har gjort sig skyldig till någon oriktig maktutövning. Myn-
digheten har inte någon offentligrättslig skyldighet att frivilligt reglera sina 
(mer korrekt statens eller kommunens) mellanhavanden med enskilda i full 
överensstämmelse med de privaträttsliga reglerna. Den enskilde kan då heller 

287 Jfr t.ex. Dahlgren, 1994, s. 401 f., von essen, 2009, s. 24–35 m. hänv., Lavin, 1989/90, 
bl.a. s. 74 och s. 83–87, dens., 2000/01, bl.a. s. 94 och s. 106 f. och Wennergren, 1995, pas-
sim. Se även avsnitt 3.2.7.
288 Jfr avsnitt 6.6.2.
289 Påståendet kan möjligen diskuteras, om myndighetens ställningstagande är uppenbart 
felaktigt. Jfr avsnitt 7.3.2.3, not 121. 
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inte räkna med att förvaltningsdomstolarna inom ramen för sin kontroll-
funktion skall ålägga myndigheten att göra detta.

Om det är myndigheten som framställt eller tillgodogjort sig ett anspråk 
gentemot den enskilde på privaträttslig grund, t.ex. genom att besluta att den 
enskilde skall betala ränta i samband med återbetalning av en förmån eller 
genom att kvitta en fordran på återbetalning av en förmån mot den enskilde 
tillkommande förmåner, skall inte förvaltningsdomstolarna inom ramen för 
sin kontrollfunktion överpröva myndighetens privaträttsliga bedömningar. 
Vad förvaltningsdomstolarna däremot kan göra inom ramen för denna funk-
tion är att kontrollera att myndigheterna inte meddelar sådana partsbesked 
under sken av offentlig maktutövning. Om myndigheten – kanske i direkt 
anslutning till ett beslut om återbetalning – beslutar att den enskilde ”skall” 
betala ränta eller att återbetalningsfordran ”kvittas” mot den enskilde till-
kommande förmåner, framstår det för den enskilde som om myndigheten 
anser sig ha avgjort frågan inom ramen för sina offentligrättsliga besluts-
funktioner.290 eftersom myndigheten inte har några befogenheter att göra 
på det sättet, kan dess beslut (i den delen) komma att upphävas av förvalt-
ningsdomstol. Därmed skulle alltså ingenting vara sagt om myndigheternas 
möjligheter att på ”strikt” privaträttslig grund t.ex. tillgodogöra sig ränta 
eller åstadkomma kvittning.291

Detta synsätt ligger till grund för mycket av det som har sagts i det här kapit-
let. eftersom vare sig förvaltningsmyndigheterna eller förvaltningsdomsto-
larna har någon behörighet att i egentlig mening avgöra privaträttsliga frågor, 
är allmän domstol behörig att avgöra tvister som innefattar sådana frågor. 
Rättskraften hos en förvaltningsdomstols avgörande kan också genombrytas 
av ett (välgrundat) åberopande av privaträttsliga regler. Så snart en tvistefråga 
(enligt allmän domstols uppfattning) förutsätter ställnings tagande till privat-
rättsliga frågor är den inte, även om den i sina offentligrättsliga delar har bli-
vit föremål för en förvaltningsdomstols ställningstagande, slutgiltigt avgjord. 
Uppgiften att ”döma i gråzonen” skulle odelat tillkomma allmän domstol, 
eftersom det bara är allmän domstol som har behörighet att ta ställning till 
både offentligrättsliga och privaträttsliga frågor.

Med synsättet att förvaltningsprocessen går ut på att avgöra tvister mellan 
myndigheter och enskilda, kan förvaltningsdomstolarnas avgöranden komma 
att uppfattas som något ”mer” än ett uttalande om vad myndigheterna kan 
respektive är skyldiga att besluta inom ramen för sin offentligrättsliga maktut-

290 Jfr avsnitt 5.4.2. 
291 Jfr Wennergren, 2005, s. 20. 
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övning. Med ett sådant betraktelsesätt skulle förvaltningsdomstolarna ha att 
inom ramen för sin kompetens avgöra de tvistefrågor som i behörig ordning 
underställs deras bedömning, och deras avgöranden i alla hänseenden vara 
att likställa med en dom från allmän domstol. Detta skulle innebära bl.a. att 
den omständigheten att en förvaltningsmyndighets beslut inte kan tilläggas 
den innebörden att en viss fråga har blivit slutgiltigt avgjord, inte i och för sig 
utgör något hinder mot att tillägga ett avgörande från förvaltningsdomstol, 
med anledning av att myndighetens beslut har överklagats, just en sådan inne-
börd. Även om en ”talan” vid förvaltningsdomstol formellt sett väcks genom 
ett överklagande av myndighetens beslut, skulle förvaltningsdomstol med 
anledning av en sådan ”talan” kunna med bindande verkan avgöra frågor som 
myndigheten inte avgjort – och inte kunnat avgöra – med sådan verkan.

Med ett sådant synsätt måste den uttalade utgångspunkten för det här 
kapitlet ifrågasättas. Det blir nämligen svårt att hitta något direkt stöd för 
uppfattningen att privaträttsliga frågor skulle falla utanför den förvaltnings-
processuella prövningsramen. Förvaltningsdomstolarna har ju inte, till skill-
nad från t.ex. miljö- och fastighetsdomstolarna, givits kompetens att avgöra 
”tvister” som hänför sig till vissa delar av den materiella rätten. I stället är 
de behöriga att överpröva olika myndigheters beslut, och denna behörig-
het omfattar i och för sig även det fallet att myndigheterna har meddelat 
”partsbesked” i privaträttsliga frågor. Sedan sådana frågor underställts för-
valtningsdomstolarnas bedömning skulle förvaltningsdomstolarna alltså ha 
att avgöra dem genom en dom som har samma rättsverkningar som en dom 
från allmän domstol.

en konsekvens skulle bli att allmän domstols möjligheter att ”döma i 
gråzonen” kraftigt inskränktes. Om förvaltningsdomstolarna verkligen har 
möjlighet att med bindande verkan avgöra privaträttsliga frågor som upp-
kommer i anslutning till en förvaltningsmyndighets beslutsfattande, måste 
ju allmän domstol vara obehörig enligt RB 10: 17 1 st. 1. Även om förvalt-
ningsmyndigheterna inte har befogenhet att ”allsidigt och slutgiltigt” avgöra 
de privaträttsliga frågorna, har förvaltningsdomstolarna en sådan befogen-
het, om myndighetens beslut överklagas. Uppgiften att döma i gråzonen 
skulle alltså (i de fall statliga förvaltningsmyndigheter är inblandade) flyttas 
över på förvaltningsdomstolarna. Allmän domstols exekutionstitelbehörig-
het måste dock finnas kvar, eftersom myndigheterna fortfarande inte har 
några möjligheter att väcka talan i förvaltningsdomstol. Om en fråga om 
t.ex. återbetalning av en förmån har varit föremål för en förvaltningsdom-
stols prövning kommer rättskraften hos avgörandet dock att omfatta hela 
”saken”, dvs. i förekommande fall även privaträttsliga frågor.
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7.6.3 Förvaltningsprocessens funktion enligt gällande rätt
Av det som sagts ovan framgår att diskussionen om saklig kompetensfördel-
ning och systemupprätthållande instrument är ganska avhängig av frågan hur 
man skall uppfatta förvaltningsprocessens funktion. Vad är då ”gällande rätt” 
i denna fråga? Det går inte att ge ett entydigt svar. Om man studerar HD:s 
praxis, är det mycket som pekar mot att tanken på att förvaltningsdomsto-
larna avgör tvister åtminstone inte är särskilt främmande.292 Själva uttrycks-
sättet att förvaltningsdomstolarna avgör vissa typer av ”tvister” är definitivt 
inte främmande för HD.293 Det är HD som har bestämt att förvaltnings-
domstolarnas avgöranden med anledning av överklaganden av icke exigibla 
myndighetsbeslut utgör exekutionstitlar, och således gett förvaltningsdom-
stolarnas avgöranden en innebörd som det överklagade myndighetsbeslutet 
inte kunnat ha.294 Det är HD som har börjat tillämpa regler om res judicata 
och litis pendens i förhållande till förvaltningsdomstolarna295 och det är HD 
som i åtminstone ett fall har uppfattat saken så att förvaltningsdomstolarnas 
avgöranden kan innefatta ställningstaganden till privaträttsliga frågor.296

Om man studerar RegR:s praxis, framträder en mer mångfacetterad bild. 
De avgöranden som tidigare åberopats till stöd för ståndpunkten att privat-
rättsliga frågor faller utanför prövningsramen i förvaltningsdomstol tycks 
sakligt sett vara ganska väl förenliga med uppfattningen att förvaltnings-
processen endast går ut på att kontrollera myndigheternas maktutövning.297 
Denna uppfattning är bäst förenlig med att legalitetsprincipen har stor be -
tydelse och med att anspråk som saknar stöd i offentligrättsliga bestämmelser 
inte är möjliga att genomdriva i förvaltningsdomstol. Å andra sidan kan det 
vara svårt att ur dessa avgöranden utläsa att ”tvisten” mellan myndigheten 
och den enskilde inte skulle vara slutgiltigt avgjord. De uttryckssätt som har 
använts i vissa fall pekar snarare mot att så, enligt RegR:s uppfattning, har 
varit fallet, och de subtila och svårtolkade ”signaler” om prövningsramen 
som har förekommit är knappast tillräckliga för att förta detta intryck. Det 
bör dock uppmärksammas att det inte i något fall har varit fråga om myn-
dighetsbeslut som tydligt utformats som ”partsbesked”. Hur RegR skulle 
hantera en sådan situation går alltså inte att säga.

292 Jfr Lavin, 2000/01, s. 109 och Svensson, 2005, s. 305.
293 Se t.ex. NJA 1987 s. 198.
294 Se avsnitt 4.8. 
295 Se avsnitt 7.4.2. Jfr uttalandet i NJA 1991 s. 363 om att det ”synes […] mindre väl fören-
ligt med domstolarnas rättsskipande uppgift” att vissa domar skulle ges en begränsad verkan.
296 Se avsnitt 7.3.2.3 efter not 153.
297 Se avsnitt 7.3.2.3. 
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I RÅ 2002 ref. 108 hade länsrätten ålagt Alkoholinspektionen (senare Statens 
folkhälsoinstitut) att betala tillbaka vissa avgifter, sedan länsrätten kommit 
fram till att det inte var visat att en återbetalning skulle leda till en obehörig 
vinst.298 RegR ansåg, som sagts tidigare, att det inte fanns utrymme för någon 
prövning av frågan om obehörig vinst, eftersom de offentligrättsliga återbetal-
ningbestämmelser som skulle tillämpas inte förutsatte någon sådan prövning. 
Regeringsrättens, liksom kammarrättens, domslut innebar att myndighetens 
överklagande avslogs och att länsrättens åläggande således stod fast. I RÅ 2003 
ref. 45 och RÅ 2007 ref. 8 ansåg RegR att det inte fanns något utrymme för 
en arbetslöshetskassa att ”inom ramen för den del av dess verksamhet som 
innefattar myndighetsutövning” besluta om återbetalning utöver vad som 
följde av reglerna i ALF. I rubrikerna till referaten sägs dock att skyldighet att 
återbetala arbetslöshetsersättning inte har ansetts föreligga i andra fall än som 
anges i nämnda lag respektive att arbetslöshetskassan inte har ansetts ha rätt 
att återkräva arbetslöshetsersättningen. I RÅ 2004 ref. 54 uttalade RegR bl.a. 
att rätt för myndighet att ta ut ränta på en fordran som baserades på offentlig-
rättslig lagstiftning förutsatte uttryckligt författningsstöd och att försäkrings-
kassorna utan sådant författningsstöd saknade rätt att ta ut ränta för sina krav 
på återbetalning av för mycket utgiven ersättning. I RÅ 2005 ref. 50 uttalade 
RegR att en s.k. tvungen kvittning förutsätter att myndigheten har stöd härför 
i en författningsbestämmelse. I rubriken till referatet sägs att Jordbruksverket 
saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna en fordran avseende 
återbetalning av utbetalt miljöstöd när mottagaren bestrider återkravet och 
något författningsstöd för åtgärden inte finns.

Det är också osäkert hur man skall förstå RegR:s avgöranden i rättskraftsfrå-
gor i relation till den nu behandlade problematiken.299 Å ena sidan åberopade 
RegR i RÅ 2002 ref. 61 uttryckligen de ”påfallande likheter[na] med civil-
processen” till stöd för att en förvaltningsdomstols avgörande skulle anses ha 
rättskraft i den civilprocessuella betydelsen av begreppet. Å andra sidan kan 
en rättsutveckling som innebär minskade möjligheter för myndigheterna att 
”sätta sig över” förvaltningsdomstolarnas bedömningar sakligt sett vara väl 
förenlig med att förvaltningsprocessen har en kontrollfunktion.300 Det bör 
också uppmärksammas att det inte är fråga om någon entydig utveckling i 
riktning mot ett mer civilprocessuellt betraktelsesätt på rättskraftsfrågor.

298 Att förvaltningsdomstolarna numera uttryckligen ålägger myndigheter och enskilda att 
fullgöra viss prestation sammanhänger med att förvaltningsdomstolarnas avgöranden anses 
utgöra exekutionstitlar, se t.ex. Lavin, 1995a, s. 73–76 och dens., 2000/01, s. 108. 
299 Se avsnitt 7.4.3.3. 
300 Jfr von essen, 2009, s. 91. 
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Det går i dagsläget inte att dra någon entydig slutsats i fråga om förvalt-
ningsprocessens funktion. Därmed är också frågan om behovet av och möj-
ligheterna att använda olika systemupprätthållande instrument på anspråk i 
gråzonen – och även frågan om vilken domstol som egentligen skall döma i 
gråzonen – föremål för viss osäkerhet. Om denna osäkerhet får leva vidare, 
kan resultatet bli att anspråk i gråzonen ”rent materiellt” upphör att existera. 
Vi har redan fått veta att myndigheter inte har någon rätt till ränta på offent-
ligrättsliga fordringar utan uttryckligt författningsstöd (NJA 2007 s. 115). 
Kanske samma bedömningar, ”i enlighet med Regeringsrättens ställnings-
taganden” och oavsett HD:s egen tidigare rättspraxis, kommer att göras 
beträffande enskildas rätt till ränta, liksom beträffande condictio indebiti, 
obehörig vinst, kvittning och andra tänkbara privaträttsliga grunder. grå-
zonen skulle försvinna, utan att någon domstol egentligen tog ställning till 
hur gråzonsfrågorna materiellt skulle bedömas. Vad som krävs för att denna 
dystra prognos inte skall bli verklighet är ett tydligt ställningstagande till 
innebörden och konsekvenserna av förvaltningsdomstolarnas prövning. Än 
så länge finns inget sådant, och vi måste därför handskas med osäkerheten.
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Kapitel 8 Slutsatser och diskussion

8.1 Vem dömer i gråzonen?
8.1.1 Inledning
I det här avsnittet skall det som har sagts tidigare i avhandlingen konkreti-
seras genom en kort diskussion om möjligheterna att åstadkomma en dom-
stolsprövning av några olika anspråk i gråzonen. Dispositionen följer i stort 
sett den redogörelse för sådana anspråk som gjordes i kapitel 2.1 Framställ-
ningen är, med anledning av den osäkerhet i fråga om förvaltningsproces-
sens funktion som nyss har konstaterats föreligga,2 något hypotetisk. Den 
skall inte läsas som en beskrivning av ”gällande rätt” och definitivt inte som 
någon form av ”juridisk rådgivning” till den som menar sig ha något liknan-
de anspråk. Framställningen är främst en beskrivning av hur domstolarna i 
några konkreta fall skulle kunna tänkas resonera. Alla tänkbara problem och 
frågeställningar har inte heller tagits upp.

I avsnittet utgår jag från att förvaltningsdomstolarnas prövning enligt för-
valtningsdomstolarna inte innefattar privaträttsliga frågor.3 Hur det förhål-
ler sig med den saken enligt allmän domstol och vilka konsekvenser olika 
uppfattningar i den frågan har för allmän domstols möjligheter att ”döma i 
gråzonen” behandlas dock som en öppen fråga.4

8.1.2 Retroaktiv ersättning för sjukvård i annat EU-land

8.1.2.1 exempel
Nils Nilsson drabbades av grå starr för ungefär fem år sedan. Sedan han fått 
veta att kötiden för en operation i Sverige uppgick till minst två år, förhörde 
han sig med sin läkare, sitt landsting och en handläggare på Försäkringskassan 
om möjligheterna att få en privat operation bekostad av det allmänna. Samt-
liga gav ett negativt besked. Då Nils inte hade någon lust att klara sig utan sin 
syn de närmaste två åren tog han ut alla sina sparpengar och be   lånade huset 
över skorstenen. Därefter vände han sig till en privat ögonklinik i Tyskland, 

1 Se avsnitt 2.5.
2 Se avsnitt 7.6. 
3 Se avsnitt 7.3.2.3. en (möjlig) ”prejudiciell” privaträttslig fråga – som alltså skulle kunna 
prövas (jfr avsnitt 7.3.2.1) – har dock identifierats, se avsnitt 8.1.9.
4 Jfr avsnitt 7.3.2.3 mot slutet och avsnitt 7.6.2.
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och kunde två veckor senare återvända hem efter en lyckad ögonoperation. 
Några år senare kom det till hans kännedom att de negativa besked han 
ursprungligen fått eventuellt kunde vara felaktiga, och att han kanske trots 
allt skulle ha haft rätt till ersättning för den dyrbara ögonoperationen. Nils 
kontaktade då Försäkringskassan igen, men fick då beskedet att hur det än 
hade förhållit sig med hans rätt till ersättning var det nu alldeles för sent att 
försöka få ut någon sådan.5 Nils vill inte nöja sig med detta besked, utan anser 
sig ha ett rättsligt grundat anspråk på ersättning för operationen samt ränta 
på pengarna från betalningstillfället.

8.1.2.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Nils anspråk på ersättning för operationen i Tyskland kan ytterst hämta stöd 
i det eg-rättsliga förbudet mot att ersätta vård som ges i andra medlemssta-
ter på mindre förmånliga villkor än vård som ges i det egna landet.6 Om Nils 
hade fått vård i Sverige hade det emellertid inte blivit någon fråga om ersätt-
ning, eftersom vården hade getts enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) 
och, med undantag av patientavgifter, hade varit kostnadsfri för Nils. I en 
sådan situation har Nils ett på eg-rätten grundat anspråk att försättas i 
samma ekonomiska situation som om han mottagit vården i Sverige.7

Den allmänna försäkringen, som består av sjukförsäkring, handhas av 
Försäkringskassan (AFL 1: 1–2). I 2 kap. AFL finns vissa bestämmelser om 
ersättning för sjukvård. enligt AFL 2: 9 utgår ersättning för sjukvård utom 
riket endast i den utsträckning regeringen föreskriver. Regeringen har inte 
föreskrivit någon rätt till ersättning för en person i Nils situation.8 Det finns 
alltså egentligen inte något konkret rättsligt stöd för att Nils anspråk på lika-
behandling skall kanaliseras in i det prövningssystem som anvisas av AFL.9 
Sakligt sett ligger detta dock givetvis nära till hands, och rättspraxis utvisar 
också att hithörande anspråk prövas i denna ordning.10 Om Nils ansöker hos 

5 exemplet är hämtat från avsnitt 1.1.1.
6 Se avsnitt 2.5.2. 
7 Se t.ex. Watts (2006), bl.a. punkterna 85–91. 
8 Jfr avsnitt 2.5.2 med not 278. 
9 I den i avsnitt 2.5.2 nämnda lagrådsremissen (se not 278) föreslås en särskild lag om 
ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård eller tandvård som givits i ett annat land inom 
europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eeS) med stöd av eg-fördraget. Den föreslagna 
lagen innehåller bl.a. bestämmelser om ansökan till Försäkringskassan och hänvisningar till 
AFL:s bestämmelser om omprövning och överklagande.
10 Jfr RÅ 2004 ref. 41 och Ragnemalm, 2006b, s. 227 som talar om att RegR i avgörandet 
fyllde ut ett tomrum i nationell rätt. Försäkringskassan har t.o.m. tagit fram blanketter för 
detta ändamål, se http://www.forsakringskassan.se/pdf-blankett/5422.pdf (2009-06-11).
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Försäkringskassan om ersättning för operationen i Tyskland, kommer hans 
anspråk därför att prövas i sak. Försäkringskassans beslut kan överklagas till 
förvaltningsdomstol (AFL 20: 11).

Om Nils anspråk blir föremål för prövning i förvaltningsdomstol i enlig-
het med AFL:s bestämmelser är det mycket som talar för att anspråket kom-
mer att anses vara förverkat enligt AFL 20: 5.11 Även om anspråket slutli-
gen inte skulle anses vara förverkat, förefaller det vara utsiktslöst för Nils 
att försöka genomdriva sitt anspråk på ränta i förvaltningsprocessen. AFL 
innehåller inte några bestämmelser om ränta i den angivna situationen,12 
och därmed tycks det vara klart att förvaltningsdomstolarna inte har några 
möjligheter att bifalla ett ränteyrkande.13 Om Nils vill använda sin (even-
tuellt) preskriberade fordran på ersättning till kvittning mot statens ford-
ringar på skatter eller avgifter, tycks möjligheterna att genomdriva en sådan 
kvittning i förvaltningsprocessen vara obefintliga. Inom ramen för ett mål 
om själva ersättningen finns det inte några möjligheter att pröva en sådan 
fråga, och knappast heller inom ramen för ett mål om skatter eller avgifter i 
förvaltningsdomstol.14

8.1.2.3 Prövning i allmän domstol
Om Nils försöker väcka talan i allmän domstol om den aktuella ersättningen 
jämte ränta, uppkommer till en början frågan om allmän domstol är behörig 
att pröva frågan om ersättning. eftersom ersättningsfrågan är helt oreglerad 
i svensk rätt finns det, som nämnts ovan, inte någon bestämmelse som ger 
förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol behörighet att ”allsidigt 
och slutgiltigt” pröva frågor om ersättning. I Försäkringskassans och förvalt-
ningsdomstolarnas praxis har ersättningsfrågan emellertid, som också sagts 
ovan, förts in under AFL:s prövningssystem. övervägande skäl tycks då tala 
för att allmän domstol skall vara obehörig att pröva själva ersättningsfrågan, 
åtminstone i den mån den grundar sig på eg-fördraget och ”det svenska 
sjukförsäkringssystemet”. Nils möjligheter att göra allmän domstol behörig 
genom att kalla sitt anspråk för något annat tycks också vara små.15 ett anspråk 
på ersättning som grundar sig på principen obehörig vinst tycks vara ganska 

11 Se avsnitt 2.5.2.
12 Se avsnitt 2.3.6, varav också (not 90) framgår att bestämmelser om Försäkringskassans 
rätt till ränta relativt nyligen har införts.
13 Se avsnitt 7.3.2.3.
14 Jfr avsnitt 7.3.2.3.
15 Med undantag av skadestånd, se nedan i huvudtexten. 
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svårt att genomdriva även i rent privaträttsliga situationer16 och utsikterna att 
övertyga en allmän domstol om att en sådan grund inte har ”konsumerats” av 
de uttryckliga offentligrättsliga preskriptionsbestämmelserna tycks närmast 
obefintliga.17

Frågan är då om Nils åtminstone kan föra talan i allmän domstol enbart 
om ränta på ersättningen. Här uppkommer den tidigare skisserade frågan om 
innebörden av förvaltningsdomstolarnas prövning och avgöranden.18 Om 
förvaltningsprocessen (enligt allmän domstol) har en ”tvistlösande” funk-
tion, är det möjligt att förvaltningsdomstolarna (enligt allmän domstol) har 
behörighet att ta ställning även till frågan om ränta kan utgå på privaträttslig 
grund. I så fall kommer allmän domstol inte att vara behörig att pröva den 
frågan. Om förvaltningsdomstolarna (enligt allmän domstol) i stället bara 
har en kontrollfunktion kan allmän domstol vara behörig att pröva frågan 
om ränta skall utgå på privaträttslig grund.

Om allmän domstol är behörig att pröva frågan om ränta, kommer pröv-
ningen att innefatta frågan om Nils är berättigad till den aktuella ersätt-
ningen för sjukvård. Nils rätt till ränta är ju privaträttsligt betingad av att 
han också har rätt till ersättningen. Inte ens om Nils tidigare har fört talan 
om ersättningen i förvaltningsdomstol, tycks allmän domstol utan vidare 
kunna lägga förvaltningsdomstolens avgörande till grund för bedömningen 
av ersättningsfrågan.19 genom sitt ränteanspråk skulle Nils alltså (förutsatt 
att allmän domstol betraktar förvaltningsprocessens funktion på det senast 
angivna sättet) kunna åstadkomma en ny – men endast ”prejudiciell” – pröv-
ning av ersättningsfrågan i allmän domstol.

Nils har möjlighet att kringgå de ovan skisserade processuella komplika-
tionerna genom att döpa om sitt anspråk till ett anspråk på skadestånd.20 All-
män domstol är utan tvekan behörig att pröva en skadeståndstalan som mot-
svarar såväl ersättningsanspråket som anspråket på ränta. Flera alternativa 
grunder för ett sådant anspråk kan tänkas, som den svenska lagstiftningens 
(t.ex. AFL 2: 9) bristande förenlighet med eg-rätten, myndigheternas vilse-
ledande besked i ett tidigt skede eller, om Nils har försökt genomdriva sina 
anspråk i förvaltningsprocessuell ordning, felaktiga beslut av Försäkrings-
kassan och förvaltningsdomstolarna. Oavsett grund, tillkommer dock ytter-

16 Jfr avsnitt 2.3.4.
17 Jfr avsnitt 7.2.2.
18 Se avsnitt 7.6.2 och 7.6.3.
19 Jfr avsnitt 7.4.4 och 7.4.6. Jfr också (angående rättskraft i rent civilprocessuella situatio-
ner) ekelöf m.fl., 1994, s. 135 f. 
20 Se avsnitt 2.4.
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ligare förutsättningar utöver själva rätten till ersättningen för att en skade-
ståndstalan skall ha någon framgång.

Nils möjligheter att åstadkomma en prövning i allmän domstol av sin 
rätt att kvitta sin (eventuellt) preskriberade ersättningsfordran mot statens 
fordringar på honom tycks vara obefintliga. Statens fordringar på skatter och 
socialavgifter fastställs genom myndighetsbeslut som kan verkställas enligt 
UB.21 Om Nils inte har fått sin ersättningsfordran fastslagen i en exekutions-
titel, har han inga möjligheter att göra gällande kvittning med denna fordran 
i utsökningsprocessen, och om han skulle ha lyckats härmed har han i regel 
inte något intresse av att kunna göra det.22 Om staten skulle anse sig ha 
någon fordran på Nils som inte kan utsökas utan föregående dom, kan Nils 
visserligen vägra betala under hänvisning till sin rätt till kvittning. Om staten 
väcker talan vid allmän domstol om sin fordran kan kvittningsinvändningen 
emellertid, eftersom allmän domstol inte är behörig att pröva en tvist om 
sjukvårdsersättningen, inte prövas enligt RB 10: 17 3 st.23

8.1.3 Återbetalning av återbetalning av underhållsstöd

8.1.3.1 exempel
Stina och Sture har två barn tillsammans. De skilde sig 1999 och tvistade om 
allt, bl.a. om hur stort underhållsbidrag Stina skulle betala till barnen, som 
skulle bo hos Sture. eftersom Sture hade mycket höga inkomster (51 000 kr 
per månad) tyckte Stina att hon med sina mer begränsade inkomster (21 000 
kr per månad) inte skulle behöva betala någonting alls för barnens underhåll. 
efter process i tingsrätt och hovrätt ålades Stina dock att betala 1 600 kr per 
månad i underhållsbidrag. Stina betalade dock aldrig något underhållsbi-
drag. Strax härpå ansökte Sture om underhållsstöd, som härefter utgick för 
båda barnen. Varje månad härefter har Stina fått ett betalningskrav från För-
säkringskassan uppgående till, inte 1 600 kr som hon hade väntat sig, utan 
till omkring 2 400 kr.24 eftersom Stina har stor respekt för myndigheterna, 
har hon betalat varje månad utan att bråka. Nu (2009) har hon dock fått 
nog, och ifrågasätter myndigheternas rätt att tvinga henne att subventionera 
sin förmögne exmakes lyxliv tillsammans med barnen. Hon vill ha tillbaka 

21 SBL 20: 4.
22 Se avsnitt 7.5.5.
23 Se avsnitt 7.3.1.2.
24 exemplet är (med vissa justeringar och preciseringar) hämtat från Agell, 1999, s. 29 
(som i sin tur ansluter till rättsfallet NJA 1996 s. 134). Ang. de materiella reglerna, se avsnitt 
2.5.4.
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alla pengar hon betalat, åtminstone den del som överstiger vad hon av dom-
stol har förpliktats att betala i underhåll till barnen

8.1.3.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Återbetalningsskyldighet för underhållsstöd fastställs med ledning av taxe-
ringsbeslut samtidigt som eller snarast efter det att beslut om underhålls-
stöd meddelats (21 § USL) och omprövas härefter varje gång ett nytt taxe-
ringsbeslut föreligger (30 § USL). Bestämmelserna om omprövning eller 
överklagande av Försäkringskassans beslut i AFL 20: 10–13 är tillämpliga i 
ärende om underhållsstöd (38 § USL). en begäran om omprövning, liksom 
ett överklagande, skall ha inkommit till Försäkringskassan inom två månader 
från den dag den enskilde fick del av beslutet (AFL 20: 13).25 Möjligheterna 
att åstadkomma en omprövning av beslut om återbetalningsskyldighetens 
storlek för förfluten tid är alltså ganska begränsade. Det finns inte heller 
några bestämmelser om återbetalning av pengar som redan har betalats in 
till Försäkringskassan.26

Vad Stina kan åstadkomma genom ett överklagande till förvaltningsdom-
stol är alltså i princip endast en överprövning av beslutet om återbetalnings-
skyldighet för det innevarande året. en sådan prövning kan i och för sig 
också innefatta en prövning av om bestämmelserna om återbetalning står 
i överensstämmelse med RF 2: 18 eller art. 1 i det första tilläggsprotokollet 
till eMRK.27 Om förvaltningsdomstolarna skulle finna att de förstnämnda 
reglerna står i strid med de sistnämnda, och att Stina redan har betalat in 
mer än hon rätteligen är skyldig att göra, kan det möjligen bli fråga om åter-
betalning av belopp för innevarande år. eftersom det inte längre är möjligt 
att angripa besluten om återbetalningsskyldighet för tidigare år med ordi-
nära rättsmedel, är det inte möjligt att inom ramen för förvaltningsproces-
sen åstadkomma någon återbetalning av de pengar som uttagits för mycket 
under dessa år.

25 Omprövning enligt AFL 20: 10 a, som förutsätter mer kvalificerade oriktigheter i beslutet 
(se avsnitt 7.4.3.3 vid not 202), kan dock komma till stånd intill två år efter beslutets med-
delande, och i vissa fall även senare. Från denna mer extraordinära omprövningsmöjlighet 
bortses i det följande. 
26 Jfr 35 § USL och Bejstam/Wickström, 1996, s. 132–136.
27 Jfr avsnitt 2.5.4 vid och i not 321. 
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8.1.3.3 Prövning i allmän domstol
Det står tämligen klart att Stina inte har några möjligheter att göra allmän 
domstol behörig genom att åberopa t.ex. condictio indebiti eller obehörig 
vinst. Frågan om tillämpningen av sådana privaträttsliga grundsatser förut-
sätter att betalningarna har varit felaktiga, och det är inte möjligt att besvara 
den frågan utan att underkasta reglerna i USL en normprövning. en privat-
rättslig talan som på detta sätt förutsätter en normprövning av offentligrätts-
liga regler tycks inte vara tillåten i allmän domstol.28 eftersom Försäkrings-
kassans beslut om återbetalningsskyldighet får verkställas enligt UB (41 § 
USL) kan allmän domstol inte heller vara exekutionstitelbehörig eller konse-
kvensbehörig.29

Stinas enda möjlighet att genomdriva sina anspråk i allmän domstol tycks 
vara att väcka en skadeståndstalan. en sådan talan kan grundas på att För-
säkringskassan gjort sig skyldig till ”fel eller försummelse vid myndighetsut-
övning” genom att tillämpa de mot RF 2: 18 och art. 1 i det första tilläggs-
protokollet till eMRK stridande bestämmelserna, alternativt direkt på USL:s 
bristande överensstämmelse med dessa regler.30 Att allmän domstol är be -
hörig att pröva en sådan talan synes klart.31 Däremot kan forumbestämmel-
sen i SkL 3: 10 eventuellt ställa till problem. enligt SkL 3: 7 är det visserligen 
förbjudet att föra talan om skadestånd enligt SkL 3: 2 som grundas direkt på 
felaktig lagstiftning. Om lagstiftningen tidigare åsidosatts som grundlags-
stridig (t.ex. av en förvaltningsdomstol) tycks det dock inte vara uteslutet att 
en sådan talan kan vara tillåtlig.32

Om en talan om skadestånd enligt SkL 3: 2 som grundas direkt på rätts-
stridig lagstiftning är tillåten skall den, enligt SkL 3: 10, väckas direkt i HD. 
Om talan grundas på att Försäkringskassan gjort fel som tillämpat USL, 
skall den väckas vid allmän underrätt. Om Stinas talan om skadestånd direkt 
på grund av den rättsstridiga lagstiftningen inte i sin helhet kan grundas på 
SkL 3: 2, kan den eventuellt grundas på den av HD fastlagda principen att 
skadestånd (i vissa fall) kan utdömas utan särskilt lagstöd då Sverige har en 
konventionsenlig förpliktelse att gottgöra överträdelser av eMRK.33 Även 
en sådan talan skall väckas vid allmän underrätt.34

28 Se avsnitt 7.2.2.4. 
29 Jfr avsnitt 4.4 och 7.3.1.2. 
30 Jfr avsnitt 2.4.2.5. 
31 Se avsnitt 7.2.2.3. 
32 Se avsnitt 2.4.2.3. 
33 Se avsnitt 2.4.4.3. 
34 Jfr SOU 1997: 194 s. 145–150 och Ds 2007: 10 s. 70 f. Jfr avsnitt 2.4.5.2 ang. SkL 3: 7.
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8.1.4 Återbetalning av tillsynsavgifter enligt alkohollagen

8.1.4.1 exempel
Sprit & Sånt AB bedriver bl.a. produktion av s.k. teknisk sprit för använd-
ning i massaindustrin. Alla spritproducenter är underkastade obligatorisk 
avgiftsbelagd inspektion och kontroll av staten. Under ett antal år fick bolaget 
betala skyhöga avgifter för denna inspektion och kontroll. Sedan europeiska 
kommissionen påtalat för den svenska regeringen att det var mycket tveksamt 
om dessa avgifter stod i överensstämmelse med eg-rätten, sänktes avgifterna 
kraftigt. Sprit & Sånt kontaktade då Statens folkhälsoinstitut och begärde 
återbetalning av de avgifter som tydligen hade uttagits felaktigt under de 
tidigare åren, samt ränta på beloppen beräknad från betalningstidpunkterna. 
Statens folkhälsoinstitut visade sig delvis tillmötesgående och betalade till-
baka avgifternas nominella belopp. Vad beträffar räntan blev beskedet dock 
att någon sådan inte ”lagligen” kunde utgå.35

8.1.4.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Det tycks vara fråga om tillsynsavgifter enligt alkohollagen (1994: 1738) och 
alkoholförordningen (1994: 2046).36 Det är statens folkhälsoinstitut som 
beslutar om sådana avgifter, och besluten kan överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.37 Av RÅ 2002 ref. 108 framgår dock att Sprit & Sånt inte 
har några utsikter till framgång om bolaget försöker genomdriva sitt ränte-
anspråk på detta sätt. Om de offentligrättsliga bestämmelserna inte innehål-
ler några regler om ränta, är det uteslutet att genomdriva ett ränteanspråk i 
förvaltningsprocessen.38

8.1.4.3 Prövning i allmän domstol
Frågan om möjligheterna att föra talan i allmän domstol om räntan är något 
mer komplex än den motsvarande fråga som behandlades i avsnitt 8.1.2. 
Sprit & Sånts huvudfordran avser nämligen återbetalning av sådana avgifter 
som Statens folkhälsoinstitut inte kan ta ut genom beslut som kan verkställas 
enligt UB. Om Sprit & Sånt inte hade betalat avgifterna frivilligt hade Statens 
folkhälsoinstitut därför kunnat väcka talan i allmän domstol, och allmän 
domstol hade varit exekutionstitelbehörig.39 Det har tidigare konstaterats att 
enskilda har möjlighet att väcka en negativ fastställelsetalan i allmän domstol 

35 exemplet är hämtat från avsnitt 1.1.1. 
36 Se 7 kap. 4 § alkohollagen och 11–22 §§ alkoholförordningen.
37 Se 9 kap. 2 § alkohollagen och 22 § alkoholförordningen.
38 Se avsnitt 7.3.2.3.
39 Se avsnitt 4.4.
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när allmän domstol är exekutionstitelbehörig på talan av en myndighet, och 
det har ifrågasatts vilka konsekvenserna härav egentligen är vad gäller allmän 
domstols behörighet att pröva en direkt restitutionstalan från den enskildes 
sida, liksom allmän domstols behörighet att pröva olika typer av kvittnings-
invändningar.40 Frågan har också ställts om det har någon betydelse för denna 
(eventuella) ”konsekvensbehörighet” om den enskilde har (haft) möjlighet att 
överklaga myndighetens beslut till förvaltningsdomstol.41

Det är inte riktigt klart vad som egentligen utgör ”gällande rätt” i de 
nämnda frågorna, men om allmän domstol har att ta de fulla konsekvenser-
na av sin exekutionstitelbehörighet, följer att Sprit & Sånts fordran på åter-
betalning av tillsynsavgifterna är en sådan fordran som allmän domstol är 
behörig att pröva. Allmän domstol måste då också vara behörig att pröva en 
talan om ränta på denna fordran, utan att det behöver göras någon prövning 
i den för processhinder stadgade ordningen av huruvida ränteanspråket är 
välgrundat eller av vilka möjligheter förvaltningsdomstolarna har att pröva 
räntefrågan. Om det i stället skulle visa sig att exekutionstitelbehörigheten är 
”ensidig” när enskilda har möjlighet att överklaga till förvaltningsdomstol, 
uppkommer i stället den i avsnitt 8.1.2 skisserade frågeställningen om för-
valtningsprocessens funktion.

Om det skulle visa sig inte vara möjligt för Sprit & Sånt att föra talan om 
räntan i allmän domstol, kanske slaget ändå inte är förlorat. Sprit & Sånt 
kan försöka kvitta sin räntefordran mot Statens folkhälsoinstituts fordringar 
på senare förfallna avgifter.42 Om Statens folkhälsoinstitut väcker talan vid 
allmän domstol om avgifterna, kan Sprit & Sånt framställa en kvittnings-
invändning. Även om konsekvensbehörigheten faller bort till följd av 
möjligheterna att överklaga till förvaltningsdomstol, kvarstår ju själva 
exekutions titelbehörigheten. en fordran på avgifter är därmed inte kompe-
tensfrämmande i allmän domstol, och det synes vara möjligt att argumen-
tera för att detsamma måste gälla en fordran på återbetalning av samma 
avgifter – och därmed också en fordran på ränta på en sådan fordran. RB 
10: 17 3 st. skulle därmed inte hindra allmän domstol från att pröva kvitt-
ningsinvändningen.

40 Se avsnitt 4.4 och avsnitt 7.3.1.2. 
41 Se avsnitt 4.4 och avsnitt 7.3.1.2.
42 en viss risk synes i och för sig vara förenad med denna strategi, eftersom Sprit & Sånts 
verksamhet är underkastad tillståndstvång, och tillståndet kan återkallas om förutsättningarna 
för tillståndet inte längre föreligger (7 kap. 18 § alkohollagen). Bland dessa förutsättningar 
märks att tillståndshavaren skall vara ”benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det all-
männa” (7 kap. 1 § alkohollagen).
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8.1.5 Återbetalning av återbetalning av studiestöd

8.1.5.1 exempel
Beda Jönsson från Sverige är sedan 1995 bosatt i Malaga, Spanien, och arbetar 
deltid som bibliotekarie. Sin utbildning, som hon avslutade 1988, har hon 
fått i Sverige och finansierat med svenska studielån. Numera klarar hon sig 
bra på sina bibliotekarieinkomster, men de första fem åren sedan hon flyttat 
var mycket besvärliga, eftersom svenska CSN krävde att hon, trots de mycket 
blygsamma inkomsterna, skulle göra avbetalningar på sin studieskuld med 
tiotusentals kronor per år. Det första året överklagade Beda CSN:s orättvisa 
beslut utan framgång, men ansåg det därefter inte värt mödan att bråka, utan 
betalade snällt. I början av 2000-talet fick Beda emellertid reda på att RegR 
slagit fast att den svenska diskrimineringen av utomlands bosatta återbetal-
ningsskyldiga var oförenlig med eg-rätten. Beda kontaktade då CSN och 
har sedan dess lyckats få ner sina årliga återbetalningar till en rimlig nivå. 
Hon tycker dock inte att det är riktigt rättvist att staten skall behålla alla de 
pengar hon dessförinnan felaktigt tvingats betala, men CSN:s besked är att 
någon återbetalning av återbetalningen inte kan komma i fråga.43

8.1.5.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Bestämmelserna i studiestödslagen (1973: 349) och studiestödsförordningen 
(1973: 418) tycks vara tillämpliga i fråga om överklagande av CSN:s beslut.44 
enligt 8 kap. 25 § studiestödslagen får CSN:s beslut ”i ärenden om åter-
betalning av studielån” överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. enligt 
9 kap. 4 § studiestödsförordningen får CSN:s beslut inte överklagas i andra 
fall än som anges i 8 kap. 25 § första stycket studiestödslagen (1973: 349) 
eller i lagen (1969: 93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. 
ett generellt överklagandeförbud gäller alltså för samtliga beslut av CSN som 
inte avser något av de angivna ämnena. överklagandeförbudet tycks gälla 
även för det fall CSN meddelar ett beslut i en fråga som helt faller utanför 
studiestödsförfattningarna.45

eftersom de i Bedas fall tillämpliga bestämmelserna om återbetalning av 
studiestöd innehåller vissa bestämmelser om restitution av för mycket in -
betalade belopp, är det möjligt att CSN:s beslut kan betraktas som ett beslut 

43 exemplet är, med vissa tillägg, hämtat från avsnitt 1.1.1.
44 Se punkt 1 (jfr punkt 13) i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999: 1395) 
och punkt 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000: 655). Se även 
avsnitt 2.5.6.
45 Jfr avsnitt 2.5.6 med not 378. 
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”i ärende om återbetalning av studielån” och därför vara möjligt att över-
klaga till förvaltningsdomstol. Beda kommer emellertid att ha små utsikter 
till framgång med ett sådant överklagande. De i Bedas fall tillämpliga åter-
betalningsbestämmelserna föreskriver att hon måste ansöka om att få sina 
studiemedelsavgifter relaterade till inkomsterna senast det tredje året efter 
avgiftsåret.46 eftersom Beda är ute för sent, har hon alltså inte några möjlig-
heter att åstadkomma någon återbetalning med tillämpning av de offentlig-
rättsliga reglerna. Några andra grunder tycks, som sagts åtskilliga gånger, inte 
kunna åberopas med framgång i förvaltningsdomstol.47

8.1.5.3 Prövning i allmän domstol
CSN:s beslut om återbetalning av studiemedel kan verkställas enligt UB 
(8 kap. 16 § studiestödslagen). Det finns alltså inte något utrymme för spe-
kulationer om exekutionstitelbehörighetens konsekvenser av det slag som 
förts tidigare. Inte heller finns det då några möjligheter för Beda att kvitta 
sin fordran på återbetalning av återbetalningen mot t.ex. framtida krav på 
återbetalning. Vad som eventuellt kan göra allmän domstol behörig är åbero-
pandet av privaträttsliga grunder, som condictio indebiti. Om metanormens 
innebörd anses vara att dessa grunder inte har konsumerats av de offent-
ligrättsliga bestämmelserna om återbetalning av studiemedel, kan allmän 
domstol vara behörig. Allmän domstol är alltid behörig om Beda kallar sitt 
anspråk för ett skadeståndsanspråk. en skadeståndstalan kan grundas direkt 
på att de svenska reglerna om återbetalning av studiestöd har stått i strid med 
eg-rätten.48

8.1.6 Återbetalning av rättsstridigt utgivet kommunalt stöd

8.1.6.1 exempel
Kalle Karlsson driver ett hönseri i örnsköldsvik som hittills har levererat ägg 
till de kommunala skolorna. Kalles kontrakt med kommunen löper ut den 
30 juni 2009. När Kalle kontaktar kommunen för att diskutera ett nytt kon-
trakt, får han veta att kommunen har beslutat att börja importera ägg från 
Polen, och därför inte är intresserad av att förnya kontraktet. Kalle känner 
konkursen flåsa i nacken, men strax därpå får han kännedom om att hans 
kollega i Umeå har stora problem att uppfylla de svenska djurskyddsreglerna 
och därför kan bli tvungen att lägga ned sin verksamhet. Det verkar alltså 

46 Se avsnitt 2.5.6 vid not 370. 
47 Se avsnitt 7.3.2.3.
48 Se avsnitt 2.4.2.5 och 2.4.3. 
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finnas stora möjligheter för Kalle att ta sig in på den lukrativa Umeå-markna-
den i stället. Kalles förhoppningar grusas dock, när han någon månad senare 
får reda på att Umeå kommun har beviljat hans konkurrent ett driftbidrag 
på 10 miljoner kronor. Pengarna har redan betalats ut till konkurrenten, som 
har börjat bygga om sin anläggning.49

8.1.6.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Kommunens beslut om driftbidraget kan tänkas strida mot såväl KL 2: 8 
som mot de eg-rättsliga statsstödsreglerna. Om kommunen har betalat 
ut stödet utan att anmäla det till regeringen, utgör det en överträdelse av 
art. 88 (3) eg och av lagen (1994: 1845) om tillämpningen av europeiska 
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler.50 Det finns inga särskilda 
regler om hur ett sådant kommunalt beslut som är i fråga skall överklagas. 
Kommunalbesvär enligt KL 10 kap. är därför tillämpligt rättsmedel i för-
valtningsdomstol.51 Om Kalle inte är kommunmedlem har han dock inte 
besvärsrätt enligt KL 10: 1. De nationella domstolarna har emellertid enligt 
eg-rätten en skyldighet att medverka till att stöd som har lämnats i strid 
med art. 88 (3) eg blir återbetalat.52 Förutsatt att det kan anses ankomma 
på förvaltningsdomstol att uppfylla denna skyldighet, uppkommer frågan 
hur den i så fall skulle kunna uppfyllas. Kommunalbesvär kan endast leda 
till att kommunens beslut upphävs, och till att kommunen (sedan förvalt-
ningsdomstolarnas avgörande vunnit laga kraft) därmed får skyldighet att 
rätta verkställigheten ”i den utsträckning som det är möjligt” (KL 10: 15).53 
Om det kommunala driftbidraget utgör ett led i en privaträttslig överens-
kommelse med äggleverantören i Umeå, kan det vara så att kommunens 
möjligheter att undkomma sina avtalsrättsliga förpliktelser med hänvisning 
till förvaltningsdomstolarnas bedömningar är små.54

Vad Kalle behöver är egentligen en möjlighet att få sin konkurrent direkt 
förpliktad att återbetala stödet till kommunen, och en sådan möjlighet tycks 
vara ganska avlägsen i förvaltningsprocessen. Även om förvaltningsdomsto-
larna gör så mycket våld på det förvaltningsprocessuella prövningssystemet att 

49 Om någon (t.ex. en gammal student) skulle vara intresserad kan nämnas att exemplet är 
hämtat från en gammal tentamensfråga.
50 Se avsnitt 2.5.7.
51 Se avsnitt 5.5. och 5.7.1.
52 Se avsnitt 2.5.7 vid och i not 413. 
53 Se avsnitt 2.5.7 med not 408. 
54 Jfr avsnitt 2.3.2. och 2.5.7 vid not 411.
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Kalle tillåts att angripa kommunens stödbeslut genom förvaltningsbesvär,55 
kan han på sin höjd åstadkomma en förpliktelse för kommunen att återkräva 
stödet, som inte är mycket mer värd än den lagliga förpliktelse som följer av 
ett upphävande efter kommunalbesvär.

8.1.6.3 Prövning i allmän domstol
Kan Kalle stämma sin konkurrent i allmän domstol och yrka att konkurren-
ten skall förpliktas att betala tillbaka stödet till kommunen? I allmänhet är det 
inte tillåtet att föra talan om att svaranden skall förpliktas prestera till tredje 
man. en sådan talan skall i regel avvisas på grund av bristande talerätt.56 
Det rör sig dock inte om någon absolut regel, och undantag är möjliga, 
särskilt i sådana undantagssituationer där käranden materiellt sett har rätt 
att kräva att svaranden presterar till tredje man.57 Frågan om även Kalles fall 
kan utgöra en sådan undantagssituation har inte prövats i rättspraxis, och i 
doktrinen betraktas den vanligen med viss pessimism.58 Kalle kan visserligen 
enligt eg-rätten göra gällande ett anspråk på skydd för sitt intresse av att 
hans konkurrent inte kommer i åtnjutande av ett olagligt stöd,59 men detta 
skydd behöver inte nödvändigtvis åstadkommas av allmän domstol. Om 
det framstår som lika främmande för svensk rätt att låta Kalle genomdriva 
sina anspråk i allmän domstol som i förvaltningsdomstol, kanske frågan om 
vilken domstol som skall justera sina egna processregler måste lösas med 
fria ändamålsöverväganden – t.ex. ”tvistefrågans art”.60 Det kan hävdas vara 
mer närliggande att förvaltningsdomstolarna, som redan har möjlighet att ta 
ställning till kommunala stödåtgärders laglighet inom ramen för laglighets-
prövningen, justerar sina egna behörighets- och processregler så att de också 
får möjlighet att ta ställning till Kalles anspråk. Detta alternativ kan framstå 
som särskilt tilltalande för den som väljer utgångspunkten om förvaltnings-
processens tvistlösande funktion.

I HD:s mål ö 1261–08 har käranden yrkat att Stockholms Stad och det av 
staden helägda bolaget Stockholms Stadshus AB skall vid vite förbjudas att 
göra vissa angivna utbetalningar till ett dotterbolag som konkurrerar med 
käranden. Som grund åberopas att det rör sig om otillåtna statliga stöd och 

55 Jfr avsnitt 5.7.1.
56 Se t.ex. Fitger, 2008, s. 13: 10 k f. m. hänv.
57 Se NJA 1984 s. 214 och Fitger, a. st. 
58 Se t.ex. Billing, 1998, passim och espelund, 2009, passim, särskilt s. 319 f. och s. 322 f. Se 
även Bernitz, 2007, passim m. hänv.
59 Se avsnitt 2.5.7 vid not 413. 
60 Jfr avsnitt 4.7.1 efter not 200. 
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att dessa inte får betalas ut innan de har godkänts av kommissionen. Svaran-
dena har yrkat att talan skall avvisas, och till stöd härför bl.a. åberopat att 
talan grundar sig på omständigheter med relevans för enbart eg-rättsliga 
statsstödsregler, att talan också rör en kommuns och dess koncernmoder-
bolags möjligheter till utbetalning av ekonomiska medel och drivande av 
egen verksamhet, oberoende av ekonomisk form, inom ramen för den kom-
munala kompetensen samt att det ankommer på förvaltningsdomstol att 
pröva lagligheten av fattade beslut enligt kommunallagen. Tingsrätten, vars 
beslut har fastställts av hovrätten, hänvisade till skyldigheten för nationella 
domstolar att skydda enskildas rättigheter enligt genomförandeförbudet i 
art. 88 (3) eg. Tingsrätten konstaterade att det inte fanns några särskilda 
regler i svensk rätt om enskildas rätt att föra talan i anledning av påstådda 
överträdelser av genomförandeförbudet och att det därför inte heller fanns 
något särskilt forum angivet för detta slag av talan. enligt tingsrätten måste 
därför allmän domstol i och för sig kunna vara att anse som rätt forum. enligt 
tingsrätten hade talan inte till syfte att pröva lagenligheten av fattade beslut 
i enlighet med kommunallagens bestämmelser, varför svarandens invänd-
ningar om vad som ankommer på förvaltningsdomstol inte godtogs. HD 
(2008-10-27) har meddelat prövningstillstånd såvitt avser frågan om allmän 
domstol är be hörig.

8.1.7 Retroaktivt bidrag till fristående skola

8.1.7.1 exempel
Karin Nilsson driver en fristående skola i Umeå kommun. Karin anser att 
hon under de senaste fem åren har fått för lite betalt av kommunen för att 
hon driver skolan. Karin menar att kommunen på olika sätt ”trixar med 
bokföringen” för att få kostnaderna för den kommunala skolan – som ligger 
till grund för friskoleersättningen – att verka lägre än de i själva verket är. 
Karin begär därför retroaktiv ersättning av kommunen för de senaste fem 
åren. Kommunen hävdar att ersättningen varit i enlighet med gällande lag-
stiftning och att retroaktiv ersättning i vart fall är utesluten. Karin hänvisar 
då till ett avtal, där kommunen utfäster sig att ”i alla hänseenden behandla 
Karin Nilssonskolans elever på ett likvärdigt sätt som eleverna i de kommu-
nala skolorna”.61

61 exemplet är hämtat från avsnitt 1.1.1.
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8.1.7.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Karins anspråk grundar sig på bestämmelsen om bidrag till fristående skolor 
i 9 kap. 6 § skollagen (1985: 100).62 Det finns inte någon särskild bestäm-
melse om hur kommunens beslut i fråga om sådana bidrag skall överklagas.63 
Kommunalbesvär är därför tillämpligt rättsmedel i förvaltningsdomstol.64 
Om Karin (förutsatt att hon är kommunmedlem) överklagar ett beslut om 
att vägra retroaktiva bidrag för de senaste fem åren, uppkommer till en början 
frågan om betydelsen av att de kommunala bidragsbesluten för vart och ett 
av dessa år har vunnit laga kraft. Det är ju meningen att även olagliga kom-
munala beslut som inte överklagas av någon kommunmedlem skall kunna 
bli bestående och ha vissa rättsverkningar. Kan Karin tillåtas att ”kringgå” de 
ursprungliga beslutens lagakraftvinnande genom att i efterhand begära retro-
aktiva bidrag? Även om Karin skulle kunna tillåtas något sådant, måste hon 
också lyckas övertyga förvaltningsdomstolarna om att ett kommunalt beslut 
i en fråga (retroaktiv bidragstilldelning) som överhuvudtaget inte är reglerad 
i skollagen ”strider mot lag eller annan författning” (KL 10: 8).

Om förvaltningsdomstolarna skulle komma fram till att kommunens 
beslut att vägra retroaktiv bidragstilldelning är olagligt, kommer beslutet 
att upphävas. Detta betyder inte att kommunen får någon skyldighet att 
betala ut pengarna till Karin. Kommunen kan, utan att göra sig skyldig till 
något rättsstridigt agerande, välja att framhärda i sin uppfattning och fatta 
ett nytt beslut med i sak samma innehåll som det upphävda beslutet. Kom-
munalbesvären är ju inte avsedda som något medel för enskilda att utkräva 
sina rättigheter.65 Det är emellertid mycket som talar för att Karins anspråk 
på bidrag kan betraktas som en ”civil rättighet” i eMRK:s mening,66 och i 
så fall har Karin enligt art. 6 (1) eMRK rätt till en domstolsprövning som 
både är fullständig och effektiv i den meningen att den skall vara bindande 
för kommunen.67 Frågan uppkommer då om förvaltningsdomstolarna skall 
tillåta Karin att föra sin talan mot kommunens beslut som förvaltningsbesvär, 

62 Se avsnitt 2.5.8.
63 Jfr 9 kap. 17 § skollagen (1985: 1100). I förslaget till ny skollag (Ds 2009: 25) föreslås 
väsentligt ökade möjligheter till förvaltningsbesvär på skolans och förskolans område, som 
bl.a. innefattar beslut om bidrag till fristående skolor. 
64 Se avsnitt 5.5 och 5.7.1.
65 Jfr avsnitt 5.5. 
66 Jfr avsnitt 3.4.2. Jfr också Ds 2009: 25 s. 650.
67 Se avsnitt 3.4.5 och 3.4.6.
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trots att kommunalbesvär egentligen är det ”riktiga” rättsmedlet.68 Förut-
sättningen för att förvaltningsdomstolarna skall kunna göra något sådant är 
dock att allmän domstol inte är behörig att pröva Karins anspråk.69

8.1.7.3 Prövning i allmän domstol
Om Karin väcker en fullgörelsetalan mot kommunen vid allmän domstol 
och åberopar dels skollagens bestämmelser, dels det med kommunen träf-
fade avtalet, uppkommer först frågan om allmän domstol är behörig att 
pröva hennes talan till den del den grundas på skollagen. Möjligheterna att 
få frågan prövad i förvaltningsdomstol i den för kommunalbesvär stadgade 
ordningen kan, som utvecklats flera gånger i framställningen, inte i sig ha 
någon betydelse för allmän domstols kompetens.70 Trots detta är det långt 
ifrån uteslutet att de kommunala organens rätt att besluta i frågor om offent-
ligrättsligt reglerad bidragsgivning skall anses vara exklusiv eller med andra 
ord innebära ”offentlig förvaltning med karaktär av myndighetsutövning”.71 
ett ytterligare argument för en sådan ståndpunkt är den tidigare berörda 
föreställningen om att det innebär en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen att ge enskilda ”utkrävbara rättigheter” genom att föreskriva för-
valtningsbesvär mot vissa beslut.72 enskilda får, kan det hävdas, finna sig i 
att de inte har tillerkänts några utkrävbara rättigheter, och kan inte tillåtas att 
”kringgå” detta ställningstagande från lagstiftarens sida genom att föra talan 
i allmän domstol om dessa påstådda rättigheter.

Om de icke utkrävbara rättigheterna anses utgöra ”civila rättigheter” i 
eMRK:s mening, följer dock, som nyss har sagts, av art. 6 (1) eMRK att de 
också skall vara utkrävbara i domstol.73 Frågan uppkommer då om allmän 
domstol med hänvisning härtill skall tillåta Karins talan trots att den inte 
hade varit tillåten utan avseende på eMRK. Förutsättningarna för att allmän 
domstol skall göra det, är dock att förvaltningsdomstolarna inte har möjlighet 
att tillåta Karin att överklaga det kommunala beslutet genom förvaltnings-
besvär, trots att kommunalbesvär egentligen är det ”riktiga” rättsmedlet. Möj-
ligen finns det anledning att falla tillbaka på den ”allmänna uppfattningen” 
om att rätten till domstolsprövning, när det är möjligt, skall tillgodoses i 

68 Se avsnitt 5.7.1.
69 Se avsnitt 5.8.1.
70 Se avsnitt 4.3.4.3 med not 128 och 5.8.2.
71 Jfr avsnitt 4.3.5, 4.4 och 4.9.
72 Se avsnitt 5.5 vid not 132. 
73 Jfr avsnitt 3.4.2.3 och 3.4.2.4. 
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förvaltningsdomstol.74 När det gäller kommunala beslut är denna allmänna 
uppfattning dock inte särskilt artikulerad.75

Om allmän domstol inte är behörig att pröva Karins talan till den del 
den grundas på skollagen, uppkommer frågan om betydelsen av att Karin 
åberopar  ett avtal med kommunen. Det är klart att ett ”avtal” som bara återger 
vad som sägs i den offentligrättsliga författningen och inte har någon själv-
ständig rättslig betydelse inte kan innebära att allmän domstol blir be  hörig. 
Det är dock inte uteslutet att det, helt oavsett om parterna har upprättat något 
formellt kontrakt eller inte, kan anses föreligga ett avtalsrättsligt förhållande 
mellan Karin och kommunen. I linje med HD:s tidigare bedömningar i fråga 
om barnomsorg,76 är det möjligt att hävda att rättsförhållandet mellan Karin 
och kommunen, trots att det har sitt ursprung i offentligrättsliga regler (och 
i beslut av en statlig förvaltningsmyndighet), har övergått till ett ömsesidigt 
förpliktande avtalsförhållande. Frågan hur det förhåller sig med den saken 
skall förmodligen prövas av allmän domstol i den för processhinder stadgade 
ordningen.77

8.1.8 Återbetalning av avgifter för barnomsorg

8.1.8.1 exempel
Under en period tog Svenska Kommunalarbetareförbundet ut en stor del av 
sina medlemmar i strejk. På grund av personalbrist tvingades därför Umeå 
kommun meddela ett stort antal föräldrar att de inte kunde påräkna någon 
barnomsorg så länge strejken varade. Sven Svensson tvingades därför att 
stanna hemma från arbetet för att ta hand om sina två barn. Sven har hört av 
sig till kommunen och begärt ersättning för sin förlorade arbetsinkomst och 
återbetalning av den barnomsorgsavgift han redan har betalat in till kom-
munen. Kommunen ställer sig kallsinnig till båda kraven och menar att det 
inte var kommunens fel att personalen gick ut i strejk.78

8.1.8.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Kommunens beslut att tillbakavisa Svens ersättningskrav kan överklagas 
genom kommunalbesvär. Med anledning av ett sådant överklagande kan 
förvaltningsdomstolarna (såvitt nu är aktuellt) endast pröva huruvida det 

74 Jfr avsnitt 4.6 och 5.4.3.
75 Jfr avsnitt 5.9.2 vid not 224. 
76 Se nästa avsnitt.
77 Se avsnitt 7.2.2.
78 exemplet är hämtat från avsnitt 1.1.1.
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kommunala beslutet ”strider mot lag eller annan författning” (KL 10: 8). 
enligt 2 a kap. 10 § skollagen får kommunen för plats i bl.a. förskola ta ut 
skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader. Sven kommer förmodligen att få 
vissa svårigheter om han försöker övertyga förvaltningsdomstolarna om att 
kommunens vägran att återbetala avgifterna strider mot denna allmänt håll-
na bestämmelse. Kommunens beslut att inte ersätta Svens förlorade arbets-
förtjänst strider inte mot någon lag eller annan författning.79

8.1.8.3 Prövning i allmän domstol
Om Nils gör gällande att han på avtalsrättsliga grunder har rätt att få tillbaka 
barnomsorgsavgifterna har han stora möjligheter att få den frågan prövad i 
allmän domstol. HD har nämligen redan slagit fast att det i en sådan situation 
som är aktuell föreligger ett ömsesidigt förpliktande avtal mellan kommunen 
och den enskilde och att den enskilde på avtalsrättslig grund har rätt att få 
tillbaka avgifterna.80 Därmed är allmän domstol behörig. Nils anspråk på 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst tycks endast kunna kvalificeras som ett 
skadeståndskrav. Det kan möjligen ifrågasättas vilka utsikter Nils kan ha till 
framgång med ett sådant anspråk. Bl.a. kan diskuteras i vilken mån Nils kan 
ha rätt till skadestånd på inomobligatorisk grund och, i så fall, i vad mån de 
offentligrättsliga inslagen i ”avtalet” mellan parterna skall medföra att skade-
ståndsfrågan skall bedömas på något särskilt sätt.81 Att allmän domstol i och 
för sig är behörig att ta ställning till dessa frågor tycks dock vara klart.82

8.1.9 Avgifter för bostad enligt LSS

8.1.9.1 exempel
Kajsa Karlsson har autism, och hennes mor gudrun Karlsson har utsetts 
till god man enligt föräldrabalken. Kajsa har av sin hemkommun beviljats 
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9. LSS. Bostaden är utfor-
mad som ett s.k. gruppboende med ett antal enkelrum, ett gemensamt kök 
och ett sällskapsrum med TV. Innan Kajsa flyttade in i boendet fick gudrun 
skriva på ett hyreskontrakt varav bl.a. framgick att Kajsa avsade sig besitt-

79 Jfr avsnitt 7.3.2.3 vid och i not 121. 
80 Se avsnitt 2.5.10.
81 Jfr NJA 2008 s. 642 och avsnitt 2.5.10.
82 Se avsnitt 7.2.2. Den som tycker att situationen är alldeles för okomplicerad kan roa sig 
med att fundera över om det i avsnitt 7.2.2.3 beskrivna angreppssättet endast gäller utom-
obligatoriskt skadestånd och om det angreppssätt som beskrivits i avsnitt 7.2.2.2 i stället skall 
användas om inomobligatoriskt skadestånd görs gällande.
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ningsrätten till bostaden och att hyran skulle fastställas genom förhandlings-
överenskommelse mellan kommunen och hyresgästföreningen. Kommunen 
och hyresgästföreningen kom strax härpå överens om att tillgång till gemen-
samma utrymmen, som kök och sällskapsrum, skulle ingå i underlaget för 
hyrans beräkning. eftersom Kajsa inte har vare sig vilja eller förmåga att 
utnyttja dessa gemensamma utrymmen, tycker gudrun att det är orättvist 
att hon skall behöva betala hyra för det varje månad.83

8.1.9.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Den kommunala nämndens beslut att ta ut hyra i enlighet med förhand-
lingsöverenskommelsen kan inte överklagas enligt besvärsbestämmelsen i 
27 § LSS. Beslutet kan alltså endast bli föremål för kommunalbesvär. I RÅ 
2005 ref. 28 gjorde RegR i ett liknande fall bedömningen att bestämmel-
serna om avgifter i LSS inte är tillämpliga när boendet omfattas av 12 kap. 
JB.84 Det finns därför inte någon möjlighet att i förvaltningsdomstol få 
nämndens beslut upphävt på den grunden att det skulle strida mot avgifts-
bestämmelserna i LSS – förutsatt att även Kajsas boende skall anses vara 
ett sådant boende som omfattas av 12 kap. JB. Frågan hur det förhåller sig 
med den sistnämnda förutsättningen tycks faktiskt kunna betraktas som en 
prejudiciell privaträttslig fråga – den är ju avgörande för om reglerna i LSS 
skall tillämpas eller inte. Den frågan skulle därför kunna prövas av förvalt-
ningsdomstolarna i ett kommunalbesvärsmål.85

8.1.9.3 Prövning i allmän domstol
Om hyresgästföreningen inte avser att tillgodose Kajsas intressen kan hon 
begära att förhandlingsklausulen i hennes hyreskontrakt slopas. Kajsa har en 
nästintill ovillkorlig rätt att slippa klausulen.86 Härefter är det upp till Kajsa 
att själv förhandla med kommunen om sin hyra. Om hon inte kommer över-
ens med kommunen kan hon ansöka hos hyresnämnden om förändrade vill-
kor (JB 12: 54). Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt (JB 
12: 70–71). Frågan om 12 kap. JB är tillämpligt på Kajsas boende kommer 
att prövas ex officio som en fråga om hyresnämndens kompetens.87 Denna 

83 exemplet är löst baserat på RÅ 2005 ref. 28. Ang. de materiella bestämmelserna, se avsnitt 
2.5.11.
84 Se avsnitt 2.5.11.
85 Se avsnitt 7.3.2.1. Jfr RÅ 2009 ref. 1 som var ett förvaltningsbesvärsmål och gällde tillämp-
ning av avgiftsbestämmelserna i 8 kap. SoL (jfr avsnitt 5.7.4 vid och i not 193).
86 Se 2 och 3 §§ hyresförhandlingslagen (1978: 304) och prop. 1993/94: 199 s. 87 f.
87 Jfr t.ex. RH 1999: 10. 
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prövning måste rimligen göras oberoende av förvaltningsdomstolarnas even-
tuella ställningstaganden till den frågan.88 Om 12 kap. JB anses vara tillämp-
lig på boendet har hyresnämnden och hovrätten att fastställa hyran till skä-
ligt belopp (JB 12: 55). Det tycks inte vara helt uteslutet att en sådan skälig-
hetsbedömning även kan innefatta ett hänsynstagande till avgiftsreglerna i 
LSS, t.ex. på så sätt att vissa typer av gemensamma utrymmen inte räknas in 
i underlaget för hyressättningen.89 I rättspraxis tycks dock inte några sådana 
hänsyn ha tagits. Inte bara gemensamma utrymmen utan även tillgång till 
vård- och omsorgspersonal har lagts till grund för hyressättningen.90

8.1.10 Återbetalning av avgifter för vatten och avlopp

8.1.10.1 exempel
Bostadsrättsföreningen gitarrspelaren 1 har under många år bråkat med 
Umeå kommun om de va-avgifter som kommunen tar ut. enligt föreningen 
sysslar kommunen med ”kreativ bokföring” för att få det att framstå som om 
va-avgifterna endast täcker kommunens kostnader för vatten och avlopp, 
medan det i själva verket förhåller sig så att verksamheten genererar dolda 
överskott som används för att subventionera övrig kommunal verksamhet. 
efter åtta års resultatlösa diskussioner får föreningen nog, och räknar ut hur 
mycket man anser sig ha betalat för mycket under dessa åtta år. Föreningen 
kräver sedan att kommunen betalar tillbaka dessa pengar, jämte ränta. Kom-
munen vägrar.91

8.1.10.2 Prövning i förvaltningsdomstol
Det finns inte några särskilda bestämmelser om överklagande av kommu-
nens beslut.92 Kommunens beslut om att vägra betala tillbaka avgifterna kan 
därför bli föremål för kommunalbesvär. I denna ordning kan föreningen 
dock inte åstadkomma något direkt åläggande för kommunen att återbe-
tala avgifterna, och förvaltningsdomstolarna kan bara pröva om kommu-
nens beslut ”strider mot lag eller annan författning” (KL 10: 8). eftersom 
AVL över huvudtaget inte innehåller några bestämmelser om återbetalning 
av för mycket uttagna avgifter,93 och eftersom kommunens eventuella skyl-

88 Jfr avsnitt 7.4.4.2. 
89 Jfr Peterson-Björkdahl, 2005/06, s. 153–156. 
90 Se Svea hovrätt, 2007-11-20, mål nr öH 6128–07.
91 exemplet är löst baserat på NJA 1988 s. 457. Ang. de materiella bestämmelserna, se 
avsnitt 2.5.12.
92 Jfr 52–56 §§ AVL. 
93 Se avsnitt 2.5.12 vid not 481. 
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digheter i det avseendet otvivelaktigt kan bli föremål för prövning av allmän 
domstol,94 är det inte sannolikt att någon prövning av tvistefrågorna kan 
åstadkommas i förvaltningsdomstol.

8.1.10.3 Prövning i allmän domstol
enligt 53 § AVL prövar Statens va-nämnd (med visst här inte aktuellt 
undantag) frågor som regleras i AVL. Detta innefattar frågor om va-avgifter. 
Va-nämndens beslut överklagas, enligt 20 § lagen (1976: 839) om Statens 
 va-nämnd, till Svea hovrätt, som skall pröva målet i dess sammansättning som 
miljööverdomstol. Hovrättens beslut kan överklagas till HD.95 I NJA 1988 
s. 457 har HD också i ett liknande fall slagit fast att det följer av ”vedertagna 
civilrättsliga och offentligrättsliga grundsatser” att återbetalningsskyldighet 
uppkommer när va-avgifter uttagits med belopp som klart överstiger vad 
som får tas ut enligt va-lagstiftningen, såvida inte särskilda omständigheter 
talar för en annan bedömning.96 I samma fall ansåg HD att avkastningsränta 
skulle utgå, och uttalade som skäl härför bl.a. att sådan ränta skulle ha utgått 
om det hade varit fråga om ett privaträttsligt avtal och att det förhållan-
det att den ursprungliga betalningen inte grundat sig på avtal utan på ett i 
offentligrättslig ordning fattat beslut inte kunde föranleda en för den åter-
betalningsberättigade mindre gynnsam bedömning.97 Det står alltså klart att 
föreningen har möjlighet att få sina anspråk prövade i allmän domstol.98

8.2 Slutsatser
I inledningen till det här arbetet påstås att avhandlingens huvudfråga är vil-
ken domstol som är kompetent att pröva anspråk i gråzonen.99 Sam tidigt 
görs gällande att avhandlingens syfte är att undersöka i vilken mån det inom 
ramen för ”gällande rätt” är möjligt att samtidigt tillgodose intresset av 
domstolsprövning av anspråk i gråzonen, intresset av att undvika upprepade 
prövningar av en och samma fråga och intresset av att upprätthålla kompe-

94 Se strax nedan. Jfr avsnitt 7.3.2.3 vid och i not 121. 
95 Se t.ex. Qviström, 2008, s. 222. Jfr prop. 1993/94: 190 s. 152 och prop. 1997/98: 90 
s. 295.
96 Se avsnitt 2.5.12.
97 Se även avsnitt 2.3.6. 
98 Läsaren ombeds uthärda den självmotsägelse som ligger i att jag här kallar Miljööver-
domstolen (eller ”Svea hovrätt i dess sammansättning som miljööverdomstol”) för en allmän 
domstol, trots att jag tidigare (kap. 6) talat om kompetensfördelning mellan allmän domstol 
och miljödomstol. 
99 Se avsnitt 1.1.3.
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tensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol.100 Denna 
ambivalens i fråga om avhandlingens grundläggande problemställningar är 
kanske inte fullt så dysfunktionell som den vid första påseende kan förefalla. 
genom att syftet har behandlats, främst i det närmast föregående kapitlet, 
har det blivit möjligt att identifiera en grundläggande oklarhet beträffande 
huvudfrågan som i sin tur ger vid handen att det inte på något entydigt sätt 
går att besvara de frågor som ryms i syftesformuleringen. I avsaknad av tyd-
liga besked om innebörden och konsekvenserna av förvaltningsdomstolarnas 
prövning och avgöranden går det inte att säga något säkert om kompetens-
fördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol, och därmed 
kommer en diskussion om möjligheterna att använda olika ”systemupprätt-
hållande instrument” för att upprätthålla denna kompetensfördelning och 
undvika upprepade prövningar av samma frågor att sakna en fast grund att 
stå på.

Bl.a. till följd av den nämnda oklarheten är det många gånger osäkert dels 
om olika anspråk i gråzonen överhuvudtaget kan bli föremål för domstols-
prövning, dels om denna prövning skall komma till stånd i allmän domstol 
eller i förvaltningsdomstol. Att det finns mycket begränsade möjligheter att 
inom ramen för ”gällande rätt” tillgodose de nämnda tre intressena tycks 
dock stå klart. I vissa fall kan domstolsprövning helt vara utesluten, medan 
det i andra fall kan vara på det sättet att samma tvistefrågor kan prövas själv-
ständigt i både allmän domstol och förvaltningsdomstol. Vad som i ett kon-
kret fall gäller kan vara direkt avhängigt av en ur den enskildes synpunkt så 
ovidkommande faktor som möjligheterna att verkställa ett myndighetsbeslut 
enligt UB. Frågan är då om detta överhuvudtaget är problematiskt. en grund-
läggande invändning mot att betrakta den rådande osäkerheten som ett pro-
blem, och därmed mot hela avhandlingen, skulle kunna vara att de anspråk 
i gråzonen som har behandlats inte existerar. Det handlar, säger skeptikern, 
om påhittade situationer och en mycket krystad rättslig argumentation, och 
i verkligheten står det klart att enskilda får finna sig när de inte har möjlig-
heter att genomdriva sina anspråk inom det förvaltningsrättsliga prövnings-
systemet.

en sådan uppfattning förekommer säkert på sina håll, men frågan är vad 
den grundas på. Jag har åtminstone inte lyckats hitta någon övergripande 
materiellrättslig metanorm som föreskriver en skarp gränsdragning mel-
lan offentligrättsliga och privaträttsliga tvistefrågor. en föreställning om en 
sådan metanorm kan dock komma att breda ut sig som en konsekvens av de 

100 Se avsnitt 1.2.
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begränsade möjligheterna att åstadkomma en domstolsprövning av anspråk i 
gråzonen. Om det är på det sättet att privaträttsliga frågor faller utanför den 
förvaltningsprocessuella prövningsramen, samtidigt som allmän domstols 
kompetens att pröva offentligrättsliga tvistefrågor är mycket begränsad, kom-
mer det att bli alltmer främmande att tala om anspråk i gråzonen eftersom 
sådana aldrig förekommer i rättstillämpningen. Finns det egentligen någon 
annan anledning till att det skall anses följa av ”vedertagna civilrättsliga och 
offentligrättsliga grundsatser” att återbetalningsskyldighet skall uppkomma 
när va-avgifter uttagits med för högt belopp, liksom att ränta utan uttryck-
ligt författningsstöd skall utgå i samband med sådan återbetalning, än att 
allmän domstol otvivelaktigt – till skillnad från vad som gäller t.ex. avgifter 
enligt alkohollagen – är behörig att pröva frågor om sådana avgifter?

Skeptikern behöver dock inte låta sig rubbas av ett sådant argument. Att 
den materiella rättens närmare innehåll delvis bestäms av det processuella 
regelsystemet är inte något ovanligt, och inte heller något problematiskt. en 
rättighet som inte kan genomdrivas i domstol existerar inte heller materiellt 
sett, oavsett hur mycket man, med utgångspunkt i t.ex. historiska fakto-
rer eller i jämförelser med sakligt närliggande situationer, kan argumentera 
för att rättigheten borde existera. Detta argument har antytts redan i inled-
ningen till det här arbetet,101 och som delvis antyddes redan där finns det 
flera motargument mot det. För det första går det inte att identifiera någon 
direkt vilja hos lagstiftaren eller de högsta domstolsinstanserna att utesluta 
anspråk i gråzonen från rättsordningens skydd och därmed göra dem icke 
existerande. Allmän domstols kompetens att pröva offentligrättsliga frågor 
har inskränkts som en följd av ett mångårigt arbete med att stärka rätts-
skyddsgarantierna inom förvaltningen och öka möjligheterna till prövning i 
förvaltningsdomstol. Det skulle vara något paradoxalt – och därmed ett pro-
blem värt att peka på – om konsekvensen av denna omsorg om den enskilde 
skulle bli att hon numera i vissa avseenden har en väsentligt svagare ställning 
i sina mellanhavanden med förvaltningsmyndigheterna.

Frågan om processrättens inflytande över den materiella rätten ställs ofta 
på sin spets när det gäller kvittningsfrågor. Tidigare har det konstaterats att 
enskilda ofta har obefintliga möjligheter att få sin eventuella rätt till kvittning 
med offentligrättsliga fordringar prövade i domstol.102 Med det ovan förda 
resonemanget skulle man kunna ta detta förhållande till intäkt för att det inte 

101 Se avsnitt 1.1.3.
102 Se avsnitt 8.1.2 och 8.1.5.
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heller föreligger någon ”rent materiell” rätt till kvittning i dessa situationer.103 
Men borde inte ett visst innehåll i den materiella rätten också kunna försva-
ras på sakliga grunder, och inte enbart med hänvisning till att det ”råkat” bli 
resultatet av vissa processuella arrangemang? Som sagts tidigare tycks rättslä-
get vara att förstå så att enskilda inte har några möjligheter att i civilprocessen 
eller utsökningsprocessen till kvittning åberopa en fordran på återbetalning 
av t.ex. en skatt eller en avgift som kunnat utsökas utan föregående dom, och 
inte heller några möjligheter att åberopa någon som helst fordran till kvitt-
ning mot en statlig fordran på en sådan skatt eller avgift.104 Samtidigt har 
staten givits rätt att åberopa just en sådan fordran till kvittning i utsöknings-
processen.105 ett sådant ensidigt gynnande av statens intressen kan såvitt jag 
förstår svårligen försvaras på några ”rent materiellrättsliga” grunder.

För det andra är argumentet, åtminstone så länge rättsläget inte har blivit 
fullständigt klart, ganska problematiskt med hänsyn till både eg-rätten och 
eMRK. Om den enskilde har en på eg-rätten grundad rättighet till t.ex. 
återbetalning av avgifter eller ränta följer det av eg-rätten att hon skall ha 
möjlighet att genomdriva denna rättighet i domstol.106 Om rättigheten inte 
utan vidare kan inordnas under några offentligrättsliga författningsbestäm-
melser, är det en öppen fråga om tillämpningen av sådana bestämmelser skall 
anpassas till eg-rätten, och rättigheten därmed genomdrivas i förvaltnings-
domstol, eller om privaträttsliga regler skall tas i anspråk, och rättigheten 
därmed genomdrivas i allmän domstol.107 Vare sig den enskildes anspråk 
grundas på eg-rätten eller på nationell rätt, följer det (förutsatt att anspråket 
är ”civilt”, vilket man förefaller ha att räkna med i de flesta fall) av art. 6 (1) 
eMRK att anspråket skall kunna bli föremål för domstolsprövning så snart 
det på ”rimliga grunder” kan göras gällande. Det krävs i regel inte särskilt 
mycket för att denna förutsättning skall anses vara uppfylld,108 och mycket 
talar för att eMRD inte skulle låta sig imponeras av en argumentation som 
går ut på att anspråket inte erkänns av den nationella rätten, eftersom en 
föreställning om en övergripande metanorm håller på att breda ut sig som en 
konsekvens av vissa förändringar i det processuella systemet.109 Det är vidare 
värt att påpeka att redan en oklar kompetensfördelning mellan olika dom-

103 Jfr avsnitt 6.4.4, not 167. 
104 Se avsnitt 7.3.1.2 och 7.5.5.
105 Se avsnitt 7.5.5.
106 Se avsnitt 3.5.2.
107 Jfr avsnitt 7.3.2 in fine.
108 Se avsnitt 3.4.2.3. 
109 Jfr avsnitt 3.4.2.4.
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stolar kan utgöra en överträdelse av art. 6 (1) eMRK, även om det slutligen 
skulle visa sig att det finns möjligheter till domstolsprövning.110

För det tredje, slutligen, kan man åtminstone från vissa utgångspunkter 
betrakta det som problematiskt att en uppdelning av rättskipningen på olika 
slags domstolar (eller andra myndigheter) leder till konstitutionellt sett sva-
gare domstolar och därmed också till ett sämre rättsskydd för enskilda. När 
lagstiftaren gör anspråk på att rita upp gränser mitt inne i den materiella 
rätten, som domstolarna inte får kliva över hur som helst, skapas hinder för 
domstolarnas rättsskapande funktioner, och därmed också för deras möjlig-
heter att fungera som en garant för enskildas rättssäkerhet och som en kon-
trollmakt gentemot den (direkta eller delegerade) politiska makten.111 Det 
tidigare framförda ”önskemålet” om ett öppet rättsskapande som bidrar till 
ökad förutsebarhet och ett klargörande av förhållandet mellan det allmänna 
och den enskilde,112 kommer att tillgodoses mindre väl så länge rättskipning-
en hämmas av sakliga behörighetsgränser och fördunklas av att dessa gränser 
är oklara till sin närmare innebörd. Svaga domstolar har dock traditionellt 
knappast betraktats som ett problem av den svenska politiska makten, men 
det är möjligt att uppfattningarna håller på att förändras (eller redan har 
förändrats).113

Om det godtas att de oklara eller bristande möjligheterna till domstols-
prövning av anspråk i gråzonen verkligen utgör ett problem, uppkommer frå-
gan om inte de stora möjligheter som obestridligen finns att i allmän dom-
stol föra en skadeståndstalan mot det allmänna kan fungera som ett generellt 
remedium mot detta problem. Skadeståndet skulle kunna fungera som ett all-
mänt ”skyddsnät” att falla tillbaka på, så snart den enskildes primära anspråk 
visar sig svårt eller omöjligt att genomdriva på ordinär väg. I vissa fall tycks 
skadeståndet visserligen kunna fungera som ett sådant skyddsnät, men det 
finns flera skäl till att inte låta situationen bero med hänvisning härtill. För 
det första är det knappast i alla situationer godtagbart enligt europarätten att 
en domstolsprövning av tvistefrågorna endast kan komma till stånd inom 
ramen för en skadeståndstalan.114 För det andra är den enskildes anspråk 
inte i alla situationer sådant att det kan tillgodoses genom pengar.115 För det 
tredje är det inte så enkelt att skadeståndsreglerna helt enkelt kan ”ersätta” 

110 Se avsnitt 3.4.8 in fine. Ang. eg-rätten, jfr Impact (2008), punkterna 47–55.
111 Jfr avsnitt 3.2. 
112 Se avsnitt 3.2.8.
113 Se avsnitt 3.2.6.
114 Se avsnitt 3.4.7 och 3.5.3.
115 Se t.ex. avsnitt 8.1.6 och 8.1.9.
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eventuellt tillämpliga regler om t.ex. condictio indebiti eller ränta. Det krävs 
ju mer än ett enkelt rättsstridigt agerande från en myndighets sida för att 
skadeståndssanktionen skall slå till.116

För det fjärde, slutligen, kommer man inte heller på detta sätt alltid undan 
oklarheterna i fråga om kompetensfördelningen mellan allmän domstol 
och förvaltningsdomstol. Om en myndighet t.ex. har tagit ut avgifter, och 
det efter flera år visar sig att avgiftsuttaget har varit felaktigt, är det långt 
ifrån säkert att myndighetens ursprungliga bedömning kan anses ha varit 
så uppenbart oriktig att den når upp till nivån ”fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning”.117 Om myndigheten tillbakavisar en begäran från 
den enskilde om återbetalning av pengarna (med ränta), innebär detta inte 
”fel eller försummelse vid myndighetsutövning” om inte myndigheten inom 
ramen för sina offentligrättsliga beslutsfunktioner är skyldig att betala till-
baka pengarna med ränta.118 Skulle den enskilde utan resultat ha överklagat 
myndighetens beslut till förvaltningsdomstol, för att först härefter vända sig 
till allmän domstol med ett skadeståndsanspråk, måste allmän domstol ta 
ställning till i vilken mån anspråket kan grundas på förvaltningsdomstolens 
påstått felaktiga avgörande – och den frågan är helt avhängig av huruvida 
förvaltningsdomstolen haft att ta ställning till frågor om återbetalningsskyl-
dighet eller ränta på privaträttslig grund. Skulle dessa frågor falla utanför den 
förvaltningsprocessuella prövningsramen har ju förvaltningsdomstolen inte 
gjort något fel. Om den enskilde inte har överklagat till förvaltningsdomstol 
uppkommer frågan om i vilken mån detta kan läggas den enskilde till last 
som medvållande, och även den frågan är avhängig av vilka möjligheter den 
enskilde haft att genomdriva sina anspråk i förvaltningsdomstol.

8.3 Några konstruktiva synpunkter
I de närmast föregående två kapitlen har jag försökt att genom konstruktiva 
resonemang inom ramen för ”gällande rätt” bygga ett system som skulle 
göra det möjligt för domstolarna att samtidigt åstadkomma en effektiv dom-
stolsprövning av anspråk i gråzonen, upprätthålla den sakliga kompetens-
fördelningen och undvika upprepade prövningar av en och samma fråga. 
Som redan har sagts flera gånger, måste jag konstatera att dessa försök har 
misslyckats. Det är (åtminstone för mig) inte möjligt att inom ramen för 

116 Se avsnitt 2.4.2.2.
117 Jfr avsnitt 2.4.2.2
118 Jfr avsnitt 7.6.2.
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den ”gällande rätt” som kan identifieras bygga något sådant system. Därmed 
kan det kanske finnas anledning att gå utanför ramen och fråga sig vad som 
kan åstadkommas genom att ”gällande rätt” förändras, antingen genom en 
kursändring i rättspraxis som måste innefatta frångående av i vart fall några 
prejudikat från någon av de högsta domstolsinstanserna eller genom ny lag-
stiftning.119

en grundläggande förutsättning för att problematiken skall kunna lösas 
upp, är att förvaltningsdomstolarnas roll klargörs. Det finns (åtminstone) fyra 
tänkbara sätt att konstruera förvaltningsdomstolarnas roll och förvaltnings-
processens funktion. Det alternativ som (åtminstone enligt min uppfatt-
ning) framstår som minst radikalt är att det genom HD:s och RegR:s praxis 
tydliggörs att förvaltningsbesvärsprocessen (liksom kommunalbesvärs- och 
rättsprövningsprocessen) endast innebär en kontroll av myndigheternas 
offentligrättsliga maktutövning. Förvaltningsbesvärsprocessen kan resultera 
i att ett förvaltningsbeslut står fast, att det upphävs eller att det ändras, men 
den kan inte resultera i ett avgörande av någon annan ”natur” än själva för-
valtningsbeslutet.

Om myndighetsbeslutet inte är någon exekutionstitel skall det inte kunna 
förvandlas till en sådan genom att det överprövas i förvaltningsdomstol. Om 
myndigheten inte har någon befogenhet att slutgiltigt avgöra privaträttsliga 
frågor skall förvaltningsdomstolarna inte överpröva myndighetens eventuella 
”partsbesked” i sådana frågor. Det är visserligen möjligt att förbjuda myndig-
heterna att ”sätta sig över” förvaltningsdomstolarnas bedömningar genom 
att ompröva frågor som har avgjorts i förvaltningsdomstol, men ett sådant 
förbud bör inte förankras i civilprocessuella rättskraftsresonemang, eftersom 
det handlar om något annat. I allmän domstol skall förvaltningsdomstolar-
nas avgöranden inte tillmätas positiv eller negativ rättskraft i vidare mån 
(dvs. knappast alls) än förvaltningsmyndigheternas beslut hade kunnat till-
mätas sådan rättskraft. Om lagstiftaren vill att förvaltningsdomstolarnas 
avgöranden i vissa fall skall ha en större betydelse än som nu skisserats, får 
lagstiftaren föreskriva en möjlighet för myndigheter och enskilda att i vissa 
frågor väcka talan – inte överklaga – i förvaltningsdomstol. Om lagstiftaren 
föreskriver något sådant, måste hon i samband därmed också klargöra vilka 
frågor förvaltningsdomstolarna har möjlighet att pröva i ett sådant mål.

På detta sätt skulle man kunna tydliggöra att den som vill åstadkomma ett 
rättskraftigt och verkställbart avgörande i en tvistefråga som inte i sin helhet 
har anförtrotts en förvaltningsmyndighet (eller regeringen) att ”allsidigt och 

119 Jfr avsnitt 1.3.
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slutgiltigt” avgöra har att vända sig till allmän domstol. Allmän domstol 
skulle därför fortsätta att döma i gråzonen. exekutionstitelbehörigheten (och 
konsekvensbehörigheten) skulle finnas kvar, i den mån lagstiftaren inte gjort 
det möjligt för myndigheter och enskilda att direkt väcka talan om den aktu-
ella betalningsskyldigheten i förvaltningsdomstol. Huruvida den enskilde 
överklagat ett icke exigibelt myndighetsbeslut till förvaltningsdomstol skulle 
helt sakna betydelse i de fall allmän domstol är exekutionstitelbehörig.

ett något mer radikalt alternativ är att förvaltningsdomstolarna generellt 
ges i uppgift att avgöra offentligrättsliga tvistefrågor mellan myndigheter och 
enskilda (och eventuellt också mellan enskilda inbördes). Trots vad som sagts i 
föregående kapitel om eventuella föreställningar om att detta redan utgör ”gäl-
lande rätt”, är min uppfattning att detta alternativ kräver lagstiftningsåtgärder 
för att det skall kunna uppfattas som okontroversiell och ”säker” gällande rätt. 
Det ligger något systematiskt svårsmält i tanken att förvaltningsdomstolarna 
när de överprövar förvaltningsmyndigheternas beslut skall kunna ha befogen-
het att meddela rättskraftiga och exigibla avgöranden i tvistefrågor som inte 
blivit i egentlig mening avgjorda genom myndighetsbeslutet. Om myndig-
heterna i vissa frågor inte har givits befogenhet att utöva offentligrättslig makt 
över enskilda, kan man hävda att de inte heller skall ha befogenhet att utöva 
någon sorts ”preliminär” makt som kan bli definitiv om den enskilde begår 
misstaget att överklaga beslutet till en förvaltningsdomstol.120

Om förvaltningsdomstolarna skall ges uppgiften att vara tvistlösande dom-
stol på det offentligrättsliga området, bör det därför tillskapas en generell 
möjlighet för enskilda och myndigheter att väcka talan i förvaltningsdom-
stol.121 Förvaltningsdomstolarna skulle, efter mönster av vad som gäller för 
t.ex. fastighets- och miljödomstolarna, kunna göras behöriga i vissa slag av 
tvister. Om man samtidigt införde vissa med RB korresponderande regler  
för bl.a. yrkanden och åberopanden, fullgörelse- och fastställelsetalan, rätts-
kraft och ändring av talan, skulle problematiken med förhållandet till allmän 
domstol kunna bli i stort sett parallell med den som diskuterats i kapitel 6.122 
genomgången i det kapitlet har dock knappast gett en bild av ett harmo-
niskt och motsägelsefritt ”system” som i alla fall gör det möjligt att tillgodose 
intresset av en effektiv domstolsprövning och intresset av att upprätthålla den 

120 Jfr Lavin på åtskilliga ställen, bl.a. 1989/90, s. 86 f., 1995, s. 75 f. och 2000/01 s. 108. Se 
även avsnitt 4.8, not 223. 
121 Utländska förebilder (som ju inte behandlas i det här arbetet) saknas inte, se 69 § i 
den finländska förvaltningsprocesslagen och härom t.ex. Suviranta, 2003, s. 377 f. och dens., 
2005, s. 70 f. 
122 Jfr Suviranta, 2005, passim. 
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sakliga kompetensfördelningen mellan olika domstolar. Det kanske inte är 
att rekommendera att detta (eventuella) system, med alla sina brister, ”expor-
teras” till andra områden. Om förvaltningsdomstolarna generellt skall göras 
till tvistlösande domstolar måste det dessutom klargöras i vilken mån de 
sedvanliga möjligheterna till besvärsprövning (eller rättsprövning) i förvalt-
ningsdomstol skall finnas kvar, och hur de olika funktionerna skall förhålla 
sig till varandra.123 Redan i dag leder ”lapptäcket” av olika prövningsformer i 
förvaltningsdomstol till problem,124 och det är knappast att rekommendera att 
en ytterligare prövningsform läggs till utan att det samtidigt tas ett ordentligt 
helhetsgrepp på problematiken.

Det mest radikala alternativet är att förvaltningsdomstolarna ges uppgif-
ten att lösa alla förekommande tvister mellan enskilda och det allmänna. 
Förvaltningsdomstolarnas kompetens skulle alltså inte bestämmas med hän-
syn till vilken ”slags” tvist det är fråga om, utan med hänsyn till partsställ-
ningen. Om staten, en kommun eller en myndighet är part i tvisten skulle 
förvaltningsdomstol vara rätt forum, och allmän domstol vara obehörig. 
Förvaltningsdomstolarna skulle därmed tveklöst ha uppgiften att ”döma i 
gråzonen”, liksom de skulle avgöra rent privaträttsliga tvister mellan enskilda 
och det allmänna, som avtalstvister eller skadeståndstvister. Detta alterna-
tiv kräver givetvis lagstiftning, och i samband med en sådan måste det, på 
samma sätt som sagts i föregående stycke, klargöras hur förvaltningsdomsto-
larnas tvistlösande funktion skall förhålla sig till deras besvärsprövande (eller 
rättsprövande) funktion. Man slipper dock att importera alla problem som 
identifierades i kapitel 6, eftersom kompetensreglerna inte anknyter till den 
materiella rättens innehåll. Andra problem kan dock uppkomma, som hur 
man skall hantera situationer där flera enskildas intressen är berörda, eller 
där en offentligrättslig tvist endast står mellan enskilda inbördes.

en medelväg mellan de två sistnämnda alternativen är att förvaltnings-
domstolarna görs behöriga att avgöra offentligrättsliga tvister, men också ges 
kompetens att avgöra privaträttsliga frågor som har ”samband” med sådana 
tvister. Även denna väg skulle innebära att man importerade den problematik 
som behandlades i kapitel 6, men nu kryddad med några extra svårigheter. 
Det blir förmodligen svårt att i varje fall avgöra kompetensfördelningen med 
ledning av om den privaträttsliga eller den offentligrättsliga frågan är ”pri-
mär”. en fråga om ränta på återbetalning av avgifter kanske kan identifieras 
som en privaträttslig fråga som har samband med en ”primär” offentligrätts-

123 Jfr avsnitt 5.3 in fine. 
124 Se bl.a. avsnitt 5.7 och 5.9.
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lig fråga, men gäller detta också för en fråga om återbetalning av barnom-
sorgsavgifter på avtalsrättslig grund eller en fråga om skadestånd på grund av 
ett felaktigt avgiftsuttag?

Alla alternativ är således förenade med vissa problem. ett helt annat sätt 
att lösa upp hela problematiken, som har diskuterats åtskilliga gånger tidi-
gare men som också brukar stöta på starkt motstånd, är att slå samman dom-
stolsslagen.125 Med ett enda domstolsslag där det är möjligt att väcka talan 
mot vem som helt i vilken fråga som helst, skulle hela den problematik som 
behandlats i den här avhandlingen försvinna. För egen del skulle jag, efter 
att flera år av mitt liv har fördystrats av denna problematik, varmt välkomna 
en sådan utveckling. Frågan är då vad det egentligen är som talar så starkt 
för en fortsatt uppdelad rättskipning att man anser att det väger tyngre än 
de problem som skapas av en sådan uppdelning. Som antytts tidigare kan 
den förstärkning av domstolsmakten som en sammanslagning skulle leda till 
ha betraktats som något icke eftersträvansvärt. Det är dock knappast längre 
rumsrent att uttala en sådan uppfattning högt. Andra skäl är att det skulle 
leda till en försämrad kvalitet i rättskipningen om samma domstolar skulle 
handlägga och avgöra alla typer av mål, eftersom det är ett orimligt krav att 
ställa på en domare att hon skall ha djup kännedom om hela den materiella 
rätten, samt att förfarandereglerna behöver anpassas för vissa måltyper.126

Frågan är om dessa skäl motiverar att rättskipningen måste vara uppdelad 
på olika domstolar. Det skulle väl i och för sig vara möjligt att ha endast ett slag 
av domstolar, om domstolarna själva anförtroddes att fördela målen på doma-
re med olika specialkunskaper, liksom man skulle kunna ha ganska  flexibla 
förfaranderegler som domstolarna fick tillämpa allt efter målens beskaffenhet. 
Om domstolarna någon gång skulle ”underskatta” ett mål, skulle konsekven-
sen möjligen bli en onödigt hög arbetsinsats från domarnas sida eller – högst 
eventuellt – ett lite ”sämre” avgörande. Frågan är om inte dessa konsekvenser 
är att föredra framför de dramatiska konsekvenser som med dagens system 
följer av att parter eller domstolar sorterar in de olika tvistefrågorna i fel ”fack” 

125 Se t.ex. JuU 1985/86: 28, SOU 1997: 57 s. 113–115, SOU 1998: 88 s. 45–47, SOU 
1998: 135 s. 77–93, den s.k. Framtidsgruppens vision för domstolsväsendet (2003), tillgänglig 
på http://www.domstol.se/upload/Verksamheten/Styrande_dokument/Domstolsvasendets_
vision.pdf (2009-06-24), T. Andersson, 2008a, s. 354 f., Börjesson, 1985, passim m. hänv., 
edqvist, 1986, passim m. hänv., Hirschfeldt, 2005, s. 94, Montgomery, 1985, passim, dens., 
1986, passim, Ragnemalm/Anclow i SvD Brännpunkt 2003-09-21, Ramberg, 2008a, pas-
sim, dens., 2008b, passim, Svensson, 2005, s. 315, Thelin m.fl., 1986, passim m. hänv., des., 
1987 passim och Warnling-Nerep, 2008a, s. 294 m. hänv. 
126 Se avsnitt 6.1 vid not 3. Se även Heckscher, 2008, passim och Montgomery, 1985, pas-
sim. 
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(eller att det visar sig att det överhuvudtaget inte finns något fack). ett stort 
problem, som gör att en sammanslagning ändå förefaller ganska avlägsen, 
är dock att många tingsrätter är för små för att medge någon specialisering 
inom domstolen och att det finns en avsevärd skillnad mellan antalet tings-
rätter och antalet länsrätter.127 Frågan om hur stora domstolarna skall vara är 
kontroversiell och inrymmer fler aspekter än de frågor som behandlats i den 
här avhandlingen. Till detta kommer att man även med en enda domstols-
organisation kommer att behöva ta ställning till i vilken mån domstolarna 
fortfarande skall syssla med en regelrätt överprövning (eller rättsprövning) 
av förvaltningsmyndigheternas (regeringens) beslut och hur denna prövning 
skall förhålla sig till domstolarnas tvistlösande funktion.

Om rättskipningen skall fortsätta att vara uppdelad kan man dock åtmin-
stone de lege ferenda ifrågasätta vem som skall bära ansvaret för och ta kon-
sekvenserna av att behörighetsgränserna är oklara till sin närmare innebörd. 
När lagstiftaren kopplar tvingande och obligatoriska forumregler till vilken 
sorts ”tvist” eller ”talan” det är fråga om bygger hon dessa regler på förut-
sättningen att den materiella rätten är så klar och tydlig att dess närmare 
innebörd i varje fall kan identifieras med stor säkerhet. När denna förutsätt-
ning brister får enskilda bära konsekvenserna av det i form av upprepade 
processer till stora kostnader eller direkta rättsförluster. Den enskilde åläggs 
ansvaret att väcka talan i vad som slutligen, kanske efter en rättstillämpning 
som innefattat ett stort mått av rättsskapande, visar sig vara rätt forum för 
hennes anspråk.128

Man kan starkt ifrågasätta denna ordning. Är det inte mer befogat att 
staten och domstolarna tar ansvaret för att målen hamnar på ”rätt” ställe, 
och tar konsekvenserna av att behörighetsgränserna är oklara? Om nu rätt-
skipningen måste fortsätta att vara uppdelad, följer inte med nödvändighet 
härav att enskilda måste åläggas ansvaret för att talan väcks i rätt forum. Det 
är möjligt att tänka sig en ordning där talan alltid väcks i samma domstol, 
men där denna domstol har uppgiften att sortera in målen under rätt dom-
stolar.129 Denna sortering skulle i så fall göras genom beslut som är bindande 

127 Jfr avsnitt 5.2, not 25, om den nära förestående halveringen av antalet länsrätter.
128 Det bör kanske understrykas att detta gäller oavsett om man tillämpar någon påstående-
doktrin. Påståendedoktrinen ger bara den enskilde ”förmånen” av en ogillande dom i stället 
för ett avvisningsbeslut, och ger inte större möjligheter att genomdriva ett anspråk i ”fel” 
forum. 
129 Något som har diskuterats flera gånger tidigare är införandet av en s.k. konfliktdomstol för 
att lösa kompetenskonflikter, se t.ex. Lavin, 1972, s. 399 f. m. hänv., Warnling-Nerep, 2008 a, 
s. 296 och Wennergren, 2005, s. 28. Såvitt jag förstår skulle en sådan träda i funktion först 
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för de domstolar som berörs av den. Dessa domstolar skulle alltså inte ha 
några befogenheter att (om-) pröva sin egen kompetens, och de skulle också 
ha skyldighet att ta ställning till alla tvistefrågor som på detta sätt ställts 
under deras prövning. givetvis skulle inte heller ett sådant system innebära 
att man kunde undvika besvärliga problem, t.ex. om i vad mån det skall vara 
möjligt att ändra en talan sedan den sorterats och i vilken mån rättskraft 
skall uppkomma över kompetensgränserna. ett sådant system tycks i vart fall 
innebära mindre risker än det nuvarande för att den enskilde helt oförskyllt 
drabbas av negativa konsekvenser av de oklara behörighetsreglerna.

8.4 Slutord
ett alternativ till de olika åtgärder som föreslagits ovan är förstås att inte göra 
någonting alls. Även om man godtar att den oklara kompetensfördelningen 
innebär ett problem, kan man hävda att det rör sig om ett högst marginellt 
problem. I stort sett fungerar den gällande ordningen tillfredsställande och 
det är bara i enstaka undantagssituationer som problem uppstår. Ur dom-
stolarnas perspektiv är det möjligt att en sådan invändning är befogad. Om 
något sådant problem som har behandlats i avhandlingen bara uppkommer 
i, säg ett mål av tiotusen, kan det ju hävdas att intresset av att det tiotusende 
målet inte fastnar i maskineriet inte motiverar att man genomför radikala 
förändringar som berör även de övriga 9 999 målen.130

Den enskilde som försöker genomdriva sin rätt i det tiotusende målet 
(eller på grund av de förväntade svårigheterna avstår från att ens försöka) lär 
dock inte bli särskilt imponerad av ett sådant argument. eller kan man hävda 
att den enskilde, om hon är klok, borde finna argumentet övertygande? Får 
hon finna sig i att lagstiftaren och domstolarna måste koncentrera sig på de 
stora och övergripande frågorna och inte kan ta hänsyn till några ”udda” 
fall? Vi är framme vid frågan om det legitima i att anspråk på rättvisa i några 
enstaka fall ”offras” för att befrämja det som är bäst för de flesta och för sam-
hället i stort. eftersom avhandlingen är slut får dock konstateras att detta, 
som det heter, är en annan historia.

sedan en kompetenskonflikt har uppstått.
130 Jfr Montgomery, 1985, s. 711 f. och s. 714 och Heckscher, 2008, s. 369 f.
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Summary

The starting point of this thesis is the assertion that the interaction between 
individuals and public authorities sometimes produces claims (against 
authorities or individuals) that cannot easily be categorized as either ”pub-
lic” or ”private” law claims. It is asserted that the application of public law 
does not always provide a conclusive answer to the question whether such a 
claim can be regarded as well-founded according to Swedish law as a whole. 
In many situations, it seems possible to argue that certain private law rules 
or principles, e.g. principles of Condictio indebiti, unjust enrichment or even 
the law of contract, can be applied. Whether such an argument will eventu-
ally be upheld by the courts is, however, often uncertain. The law as it stands 
is to a great extent unclear as to whether private law can be applied at all to 
primarily public law relations and, if so, how private law is to be applied. The 
expression ”claims in the twilight zone” (anspråk i gråzonen) refers to both 
this legal uncertainty and to the (possible) placement of such claims in a 
borderland between public law and private law.

The overall aim of this thesis is to examine to what extent claims in the 
twilight zone can be determined by a court of law. As there are principally 
two parallel orders of jurisdiction – the general courts and the administra-
tive courts – the aim of the thesis is also to establish to which kind of court 
a claim in the twilight zone is properly to be submitted. The division of 
competence between the general courts and the administrative courts is not 
entirely clear and it seems, moreover, to have changed considerably over 
time. At present, however, it does not seem entirely wrong to assume that 
the jurisdiction of the administrative courts is limited to public law disputes, 
while the jurisdiction of the general courts, correspondingly, is limited to 
private law disputes (and criminal cases).

If the above assumption is correct, which will be scrutinized, related ques-
tions have to be further elaborated. If it is accepted that it should be possible 
to submit claims in the twilight zone to a court of law for adjudication (a 
point which is further argued below) and if it is at the same time accepted 
that the division of competence between the general courts and the admin-
istrative courts means that claims in the twilight zone virtually have to be 
”cut in half ” in order to fit into this division of competence, there seems to 
be a conflict of interest built into the legal system. Since legislators gener-
ally have not taken this conflict of interest into account, it has to be dealt 
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with by the courts. The courts have (or can be argued to have) a number 
of ”instruments” at their disposal in order to avoid a conflict of interest or 
at least to mitigate the effects of it. These instruments comprise a number 
of procedural rules or principles, namely rules on jurisdiction, rules on the 
scope of adjudication, rules on res judicata and litis pendens and rules on the 
binding effect of previous decisions. The more elaborate aim of the thesis is 
to examine the potential, according to law as it stands and by using the afore-
mentioned ”instruments”, to satisfy a number of specific interests: 1) the 
interest of effective adjudication on claims in the twilight zone; 2) the inter-
est of upholding the division of competence between the general courts and 
the administrative courts and (as this can be considered a part of the interest 
of effective adjudication); 3) the interest of avoiding parallel decisions on the 
same subject matter.

Chapter 2 deals with claims in the twilight zone. The aim of the chapter 
is to describe the law as it stands from a ”purely substantial” point of view, 
with no regard to the procedural difficulties. The chapter contains, by way 
of introduction, a brief discussion about the concepts of public and private 
law. The traditional way of classifying legal rules assumes that the legal system 
comprises rules that are either public or private-law rules. However, there are 
no precise definitions of these concepts and thus no criteria by which the 
precise ”nature” of any given rule can be determined. A number of factors,  
including regulated legal relations (i.e. if the State, municipalities or public 
authorities are affected), the exercise of public authority and the public or 
private interests affected, can be of relevance, but any one of these factors or 
all of them taken together does not result in a clear distinction between pub-
lic and private law rules. In spite of this, the vast majority of legal rules can 
quite easily and without controversy be labelled as either public or private. It 
is suggested, however, that this labelling should only be used as a description 
and that it should not be vested with legal significance.

Subsequently, a number of legal rules or principles that are generally con-
sidered to be of private-law character are described, and the applicability of 
those rules or principles to public-law relations is discussed. The law of con-
tract is generally applicable when the State or a municipality has entered into 
contractual relationships with private persons. However, neither the State 
nor the municipalities have unlimited freedom to further their objectives by 
contractual arrangements. In a number of instances, public-law regulations 
prescribe or presuppose that certain objectives are to be furthered only by 
the direct exercise of public authority. If contract law is applicable, there 
might be room for arguing that the rules should be applied with due con-
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sideration for the public regulations that are intended to govern the subject 
matter. The principle of Condictio indebiti has in the past been applied to 
claims for reimbursement of taxes, charges or subsidies wrongly levied or 
granted, but there might be less room for such application at the present 
time, since detailed provisions on reimbursement have become much more 
frequent in public-law regulations. The principle of unjust enrichment is very 
vague in private law. It seems, however, to have been used at least on one 
occasion by an administrative court. The Act on limitation (preskriptions-
lagen) applies to all claims, including public-law claims that are not subject 
to special provisions on limitation. The Interest Act (räntelagen) contains a 
specific provision stating that it is only applicable to claims under the law of 
property. The travaux préparatoires, however, leave it to the courts to decide 
whether the provisions of the Act can be applied by way of analogy in other 
fields. Case law on interest in the field of public law can appear somewhat 
ambiguous, which has a certain connection with the procedural difficulties 
that are examined in this thesis. The principle that claims and debts can be 
set off against each other is not limited to private law, but the possibility to 
set off a certain public law claim against another may for special reasons be 
restricted or non-existent.

State or municipalities’ liability in damages for fault in the exercise of pub-
lic authority is usually regarded to be based in private law, and the general  
courts are always competent to hear such cases. The question of fault, how-
ever, often presupposes adjudication on a question of public law in order to 
decide whether a public authority has applied the relevant rules properly. In 
order to prevent an erosion of the dividing line between the general courts 
and the administrative courts, there were earlier a number of provisions in 
the Tort Liability Act designed to secure that individuals did not use the 
rules on liability as a means to bring about judicial review of administrative 
decisions in the general courts. These provisions have, however, to a great 
extent been repealed or been interpreted very narrowly in case law. It seems, 
therefore, that an action for damages can often be a useful means to submit 
questions of public law to a general court. This possibility is reinforced by 
the fact that an action for damages can be based directly on eC Law and 
”semi-directly” on the eCHR.

Subsequently, there is a survey of a number of public-law regulations and 
a brief discussion on the applicability of the aforementioned private-law rules 
or principles on disputes that may arise out of the application of such regula-
tions. The survey includes provisions on reimbursement of costs for medical 
care in other eC Member States, repayment of social benefits, repayment of 
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taxes and charges wrongly levied, repayment of study allowances, municipal 
subsidies in breach of the eC provisions on State aid, municipal subsidies 
to privately owned schools and charges for municipal services. The conclu-
sion, which is very important for this thesis, is that there is no ”meta-rule” in 
Swedish law that generally excludes the application of private law to primarily 
public-law disputes. The applicability of private law has to be tested on a case-
by-case basis with regard to inter alia the comprehensiveness of the public-law 
regulations, the conformity of those regulations to eC Law and perhaps even 
the ”fairness” of the public-law regulations. generally, the public-law regula-
tions are more comprehensive in the State sector than in the municipal sector, 
but in both sectors inconsistencies with eC Law can produce claims that do 
not easily fit into the public-law context, thus raising the question whether 
private law should be applied in order to make it possible for individuals to 
exercise their Community rights.

Chapter 3 deals with the reasons for adjudication in courts. By way of 
introduction, the chapter contains a very brief discussion about the classical 
doctrines on Rechtsstaat, separation of powers and protection of individual 
rights in relation to concepts of democracy and majority rule. The discussion 
supports the conclusion that there is no simple formula by which the proper 
role of courts in a modern democracy can be prescribed, but that independ-
ent courts nevertheless have an important role to play.

The main part of the chapter is concerned with the right to judicial process  
under the european Convention on Human Rights (the eCHR) and eC 
Law. According to article 6 (1) of the eCHR everyone is, in the determi-
nation of his civil rights and obligations or of any criminal charge against 
him, entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law. The concept of ”civil 
rights and obligations” has never been clear, and it seems to have evolved con-
siderably over time. It is suggested that any claim not manifestly ill-founded 
under national law should be presumed to concern a civil right or obligation, 
unless there are clear indications to the contrary in the juris prudence of the 
european Court of Human Rights. An interesting question that awaits a 
comprehensive reply from the european Court is whether national rules that 
absolutely bar certain categories of claims from the courts are in conformity 
with article 6 (1) – i.e. whether such rules should be regarded as ”substantial” 
or ”procedural”.

The right of access to a judicial process is one of the general principles 
of eC Law that has evolved in the jurisprudence of the Court of Justice of 
the european Communities (the eCJ). It is argued that the individual has a 
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right to have any claim that raises a question concerning eC Law submitted 
to a court for adjudication, regardless of whether the claim can be regarded 
as ”civil” in the meaning of article 6 (1) of the eCHR. The requirement 
that national courts should ”protect” Community rights presupposes that all 
cases concerning Community rights can be heard by a court. The uniform 
application and useful effect of eC Law requires that all questions of the 
interpretation of eC Law can be referred to the eCJ by national courts under 
the article 234 procedure. In situations where eC Law requires access to a 
judicial process, the national legal system is supposed to determine which 
court has jurisdiction and to resolve any questions of classification of rights 
or claims that may be necessary for this determination.

Chapter 4 deals with the jurisdiction of the general courts. In principle,  
the general courts have jurisdiction over all kinds of cases except those that 
through explicit legislation have been entrusted to a special court, an ad -
ministrative authority or an administrative court. Traditionally, the fact that 
legal provisions prescribe that a certain subject matter shall be decided by 
an administrative authority has not been enough in itself to void the general 
courts of their competence. The legislator’s intention must also have been 
to give the administrative authority power to make a final decision, and 
not just merely to decide what its position in a dispute with the individual 
shall be. Since the legislator hardly ever states her intentions in this regard, 
it becomes necessary to consider different factors that may indicate what 
the legislator’s intentions might have been. Such factors include the public 
or private law nature of the subject matter, the discretionary nature of the 
required considerations, the enforceability of the administrative decisions 
and the possibility of appeal against the administrative decision. If there is 
the possibility of appeal to an administrative court, the general courts have 
generally – but not always – been considered to have no jurisdiction over the 
same subject matter.

It is suggested that this traditional approach to the division of compe-
tence between the general courts and the administrative authorities has to be 
reconsidered due to some changes in the legal context that have occurred in 
the last three or four decades. First, the laws and regulations in the field of 
public law have generally become more comprehensive, and the procedures 
in administrative authorities have become subject to stricter and more uni-
form rules. Second, an almost general right of appeal to the administrative 
courts is now established. Third, and perhaps most important, the under-
standing of what an administrative court is and what it does has changed 
considerably. In the 1950’s up until at least the beginning of the 1970’s, the 
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administrative courts were perceived as a kind of administrative authorities, 
and decision-making in administrative courts was not necessarily regarded as 
judicial. Perceptions have changed, and at present it is generally considered 
that the administrative courts are courts in the proper sense, in all aspects 
equal to the general courts.

As an almost universal right to a judicial process has become part of the 
Swedish legal system (chapter 3), the question of division of competence 
between the general courts and the administrative authorities has in some 
respects been replaced by the question of division of competence between 
the general courts and the administrative courts. It should be possible to 
submit almost any kind of claim to a court of law; the question is only 
if it should be submitted to a general court or to an administrative court. 
The jurisprudence of the Supreme Court seems to indicate that matters that 
are decided by administrative authorities (i.e. matters of public law) almost 
always should be submitted to the administrative courts and not to the gen-
eral courts. There is, however, one important exception to this. Since many 
decisions of the administrative authorities (e.g. decisions on repayment of 
subsidies) are not recognized as enforcement orders, the authorities have to 
seek a court decision if the individual does not voluntarily comply with the 
decision of the administrative authorities. As there is generally no possibility 
for the authorities to initiate a case in the administrative courts, the general 
courts have jurisdiction to decide such a case (”enforcement order jurisdic-
tion”; exekutionstitelbehörighet). This quite clearly is regarded as a flaw by (at 
least) the Supreme Court, but the proper remedy for the situation seems to 
lie only in legislative action.

Chapter 5 deals with the jurisdiction of the administrative courts. Admin-
istrative courts are a relative novelty in Sweden, and their current organisation 
was established about 30 years ago. Historically, the principal rule in Swed-
ish law has been that decisions of administrative authorities can be appealed 
to a higher ranking authority and in the final instance to the government. 
Only in a few cases has there been the possibility of appeal to an administra-
tive court. This principal rule has gradually eroded as more decisions have 
been made subject to appeal to the administrative courts. The reforms have 
sometimes, but not always, been prompted by the right to a judicial process 
according to the eCHR. In 1998, the principal rule on appeal was replaced 
by a new provision in the Administrative Procedure Act (förvaltningslagen) 
providing that, in the absence of deviating provisions, every decision by an 
administrative authority is subject to appeal in an administrative court.

A complicating factor is that a case can be lodged with an administrative 
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court in several different ways. In a limited number of instances, only when 
this is explicitly provided by the law, a case can be lodged through direct 
application. Instead, a case is generally lodged through appeal. Decisions 
of the State administrative authorities are subject to administrative-judicial 
appeal (förvaltningsbesvär). Decisions of municipal administrative authorities 
are subject to administrative-judicial appeal when this is explicitly provided 
in special administrative provisions (the aforementioned principal rule does 
not seem to be applicable). In the absence of special provisions on appeal, a 
decision of a municipal authority is subject to municipal appeal (kommunal-
besvär). Decisions of the government can never be subject to appeal, but 
instead an application for legal review (rättsprövning) can be lodged with the 
Supreme Administrative Court.

At present, the standpoint that the right to access to a judicial process in 
public-law matters should be exercised in the administrative courts seems 
to be widely embraced. It seems, however, that the design of certain legal 
provisions can create obstacles in some situations. It is doubtful whether 
municipal  appeal, which leads to a very limited form of judicial review, ful-
fils the requirements of article 6 of the eCHR and eC Law. Yet, municipal 
review seems to be the prescribed form of appeal against many decisions 
concerning an individual’s rights or obligations. The right to apply for legal 
review of government decisions has been made explicitly limited to deci-
sions that comprise a determination of the applicants civil rights or obliga-
tions as stated in article 6 of the eCHR. The eC Law right of access to a 
judicial process seems, however, to have been overlooked or assumed to be 
identical to the corresponding right flowing from the eCHR.

On the other hand, the administrative courts in some cases have jurisdic-
tion in spite of the fact that the general courts also have jurisdiction. This 
situation is especially likely to occur when the general courts have enforce-
ment order jurisdiction. It has been made clear that prohibitions on appeal 
should not be set aside by the administrative courts in such cases. However, 
in many cases there are no such prohibitions but rather explicit provisions 
that allow appeal in the administrative courts. Since only the individual, and 
not the authorities, can initiate a case in an administrative court, the authori-
ties must be allowed to seek a court decision in the general courts regardless 
of such provisions.

Chapter 6 deals in a preliminary way with the aforementioned conflict of 
interest and the ”instruments” available to the courts to avoid or mitigate  the 
effects of the conflict. It is suggested that the conflict of interest is not limited 
to claims in the twilight zone and the division of competence between the 
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general courts and the administrative courts. There are a number of special 
courts with a limited subject matter competence and there are other (legal) 
”twilight zones” or borderlands. A conflict of interest that is more or less 
parallel to the one that is the main subject of this thesis can be identified in 
relation to different types of claims in relation to real property rights and 
to the division of competence between the general courts, the land courts 
(fastighetsdomstolar) and the environmental courts (miljödomstolar). As the 
problem is complex in this context, but (for a number of reasons) much 
more complex in the context that forms the main subject of this thesis, it 
is addressed in two steps. Chapter 6 seeks to create a ”model” for how the 
conflict of interest can be managed by dealing with the problem in relation 
to the division of competence between the general courts, the land courts 
and the environmental courts. This model is subsequently used in chapter 7, 
where the main subject of the thesis is addressed.

The land courts and the environmental courts have jurisdiction to hear 
specific actions or disputes, which are sometimes very similar to those that 
are adjudicated by the general courts. For example, it is in the jurisdiction 
of a land court to hear a dispute concerning lease of land, while it is in the 
jurisdiction of a general court (under certain circumstances) to hear a dis-
pute concerning rent of land with buildings; it is in the jurisdiction of an 
environmental court to hear an action for damages based on the provisions 
in the environmental Code, while it is in the jurisdiction of a general court 
to hear a similar action based on provisions in the Land Code or in the Tort 
Liability Act. In many cases it seems possible that the same facts can form the 
basis for actions in different courts seeking essentially the same kind of judi-
cial decision, the only difference being the legal qualification of the facts.

According to the jurisprudence of the Supreme Court, questions of juris-
diction shall be decided by reference to the ground for the plaintiff’s action 
and the plaintiff’s own legal qualification of facts. The standpoint of the 
defendant is in principle without relevance. This means – as the division 
of competence has to be upheld – that the scope of adjudication has to be 
limited to such grounds that fall within the subject matter competence of 
the court. If the plaintiff fails to establish her case on such grounds, there is 
no room for the court to find for the plaintiff on a legal base that falls within 
the subject matter competence of another court. Correspondingly, principles 
on res judicata or litis pendens do not apply beyond the limits of the subject 
matter competence of the courts, which means that the plaintiff can, after 
failing to establish her case in one court, bring another action, based on dif-
ferent legal qualifications, in a different court.
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In many cases, there are a number of ”incidental” issues (of fact or of law) 
that do not form the immediate ground for the plaintiff’s action but never-
theless can be decisive for the outcome and may well be subject to dispute 
between the parties. The courts generally have competence to decide on such 
matters even if they would not have had jurisdiction if the matters had been 
the immediate subject matter of the dispute. There is, however, an impor-
tant exception to this principle. According to an explicit provision in the 
Code of Judicial Procedure (rättegångsbalken), the defendant is barred from 
invoking her right of set-off with a claim that in itself falls under the subject 
matter jurisdiction of another court. even though there are good reasons for 
this provision, the result is that the courts are sometimes obliged to deliver 
decisions that are at odds with the parties’ ”purely substantial” rights and 
obligations.

Since the courts have competence to decide ”incidental” issues that in 
themselves fall beyond their jurisdiction, the interest of upholding the divi-
sion of competence and the interest of avoiding parallel decisions on the 
same subject matter would seem to require that an earlier decision from a 
court with jurisdiction over the matter should have a binding effect. It is 
 suggested that this is the case at least in situations where there is a declaratory 
decision from a competent court on an incidental issue. In other situations, 
the question of a binding effect seems to be decided on a case by case basis.

Chapter 7 deals with the aim of the study, namely to examine the potential, 
according to law as it stands and by using the aforementioned ”instruments”, 
to satisfy the interest of effective adjudication on claims in the twilight  zone, 
the interest of upholding the division of competence between the general 
courts and the administrative courts and the interest of avoiding parallel 
decisions on the same subject-matter. The chapter uses the ”model” that was 
identified in chapter 6 and seeks to establish if the model can be applied 
to claims in the twilight zone and the division of competence between the 
general courts and the administrative courts. If there are obstacles  to the 
application of the model in this context, the chapter also seeks to establish 
the causes of such obstacles.

In the general courts, claims in the twilight zone have hitherto generally 
been adjudicated, provided that the plaintiff’s assertions as to the applicabil-
ity of private law have been regarded as well founded. If the general courts 
consider that the application of private law is out of the question because of 
the existence of public-law regulations (cf. the aforementioned ”meta-rule”), 
the plaintiff’s action will not be decided on its merits, but rejected due to 
procedural hindrance. On the other hand, if private law is considered to be 

09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   546 09-10-06   08.38.55



547

applicable, the general courts will probably examine the case in full, includ-
ing all questions of public law that are relevant for the outcome of the dis-
pute. The case-law of the Supreme Court seems to indicate that there is little 
room for attaching a binding effect to decisions made by the administrative 
authorities or the administrative courts. Principles of res judicata and litis 
pendens have been applied by the Supreme Court in relation to the admin-
istrative courts, but this approach has hitherto only been used in situations 
where the general courts have only had enforcement order jurisdiction. In 
these situations, the case in the general courts will concern exactly the same 
subject matter as the case in the administrative courts.

From the above, it would seem that a claim in the twilight zone is properly 
to be submitted in the general courts. As will be outlined below, however, 
this conclusion might not be correct because of some uncertainties regard-
ing the functioning of the administrative courts. In any event, there are two 
important instances in which a claim in the twilight zone can not be adju-
dicated in the general courts. First, if the claim presupposes judicial review 
of public-law regulations it cannot be adjudicated by the general courts. 
Second, the provision that bars the defendant from invoking her right of 
set-off with a claim that in itself falls under the subject matter jurisdiction of 
another court that was described in the previous chapter is equally applicable 
in relation to claims that are decided by the administrative authorities and 
the administrative courts.

As was touched upon above, a prevailing uncertainty about the proper 
role of the administrative courts makes it difficult to understand the division 
of competence between the general courts and the administrative courts and 
thus difficult to decide whether there is a need to use any ”instruments” to 
uphold this division of competence. It is quite clear that the administrative 
authorities generally have no powers to determine – i.e. with binding effect 
on the individual – matters of private law. They can only decide what their 
position shall be in a dispute with the individual (cf. Chapter 4). In many 
cases, it seems to be possible to appeal against such a decision (that can either 
be independent or form part of a decision that primarily concerns public-
law issues) to an administrative court. This raises the question of the object 
of adjudication in the administrative court. If the administrative courts are 
only supposed to exercise judicial control over the authorities’ use of their 
decision-making powers, these courts will not be expected to determine mat-
ters of private law. Rather, the administrative courts will only establish that 
the authorities keep within the proper boundaries of their powers and do not 
purport to decide in a concluding manner matters of private law.
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On the other hand, if the administrative courts are supposed to adjudicate 
disputes between individuals and administrative authorities, there is nothing  
in the law that explicitly voids them of jurisdiction in matters of private 
law. The jurisdiction of the administrative courts is not, in the same way as 
the jurisdiction of the land courts or the environmental courts, limited to 
specific actions or disputes. Instead, decisions of administrative authorities 
can generally be appealed to an administrative court, and it can at least be 
argued that (possible) limitations in the subject matter competence of these 
courts have to be identified on the basis of a clear understanding of their 
proper functions. This issue appears to be of uttermost importance for the 
questions dealt with in the thesis. It is regrettable, then, that the issue seems 
to be subject of much uncertainty and possibly of divergent positions of the 
Supreme Court and the Supreme Administrative Court.

There is much that suggests that the position of the Supreme Court is 
that the administrative courts are supposed to adjudicate disputes between 
individuals and the administrative authorities. In its case-law, the Supreme 
Court has attached meaning and effect to decisions made by administra-
tive courts that go well beyond the meaning and effect of the decisions of 
the administrative authorities. On at least one (quite recent) occasion, the 
Supreme Court has treated precedents of the Supreme Administrative Court 
in a manner that seems to presuppose that the administrative courts have 
determined matters of private law. There are, on the other hand, a number 
of decisions from the Supreme Administrative Court that seems to indicate 
that matters of private law are not to be adjudicated in the administrative 
courts. However, these decisions can often be interpreted in different ways, 
and other parts of the jurisprudence of the Supreme Administrative Court 
seem to indicate a certain preference for the idea that the administrative 
courts are to adjudicate disputes.

In conclusion, there is at present no clear and unambiguous understanding 
of the functioning of the administrative courts. It is suggested that such an 
understanding is a prerequisite for any definite conclusions in relation to the 
aims of this thesis. given the prevailing uncertainty, it can not be definitively 
established where a claim in the twilight zone is properly to be submitted or 
whether there is a conflict of interest to be taken into account. It is suggested 
that there is a certain risk that the present uncertainty will bring about ”acci-
dental” changes in substantial law. If the Supreme Court understands the 
decisions from the Supreme Administrative Court as precedents in matters 
of private law, while the Supreme Administrative Court has merely intended 
to state that such matters are not considered in the administrative courts, the 
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result would be a diminishing scope for arguments relating to private law in 
primarily public-law disputes. Sharp boundary lines between public law and 
private law would be created where none were before, not because the courts 
consider it just and fair to create such boundary lines but because the courts 
misunderstand each other.

Chapter 8 contains some concluding remarks and a discussion. The first 
part of the chapter is a brief survey of the possibilities to submit different 
claims in the twilight zone (claims that were discussed in chapter 2) to the 
administrative courts or the general courts. The survey is meant to illustrate 
the difficulties that the present uncertainties create and to show that some 
claims seem to be impossible to pursue through a judicial process. On the 
other hand, in some instances it seems to be possible to pursue the same 
claim in both the general courts and the administrative courts. It is  suggested 
that the situation can be regarded as problematic with regard to the protec-
tion of individual rights, the proper constitutional role of the courts, the 
need for a certain degree of law-making in courts and the right of access to a 
judicial process according to the eCHR and eC Law. Some suggestions on 
how the situation can be remedied are made in the last section of the chap-
ter. If there are to be two separate orders of jurisdiction, it seems necessary 
that the proper role of the administrative courts – to exercise judicial con-
trol over the administrative authorities, to adjudicate public-law disputes or 
to adjudicate both public and private-law disputes between individuals and 
administrative authorities – is clearly defined and clarified. each alternative 
can give rise to complicated questions, but the situation would still be better 
than the present. A more radical alternative is to amalgamate the two orders 
of jurisdiction and create a unified court system with a universal subject-
matter competence. It is, however, not the first time this suggestion is made, 
and it has generally been met with strong resistance.
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Källförteckning

Offentligt tryck m.m.
Utredningsbetänkanden, departementspromemorior, m.m.1

Om inrättande af en Administrativ Högsta Domstol eller Regeringsrätt. 
Underdånigt betänkande av Hj. L. Hammarskjöld 1907

SOU 1926: 31 Processkommissionens betänkande angående rättegångs-
väsendets ombildning, del 1

SOU 1926: 32 Processkommissionens betänkande angående rättegångs-
väsendets ombildning, del 2

SOU 1926: 33 Processkommissionens betänkande angående rättegångs-
väsendets ombildning, del 3

SOU 1938: 43 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk, del I
SOU 1938: 44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk, del II
SOU 1944: 9 Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya 

rättegångsbalken m.m., del I
SOU 1944: 10 Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya 

rättegångsbalken m.m., del II
SOU 1946: 69 Förvaltningsförfarandet: Förberedande utredning angående 

reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande 
enskild rätt och därmed sammanhängande frågor

SOU 1947: 38 Lagberedningens förslag till jordabalk I
SOU 1953: 30 Åtgärder för förenhetligande av besvärstiden i administrativa 

mål: Delbetänkande av Besvärssakkunniga
SOU 1955: 19 Administrativt rättsskydd: Principbetänkande angående  

besvärsinstitutet och därmed sammanhängande ämnen, avgivet av Be -
svärss  akkunniga

SOU 1958: 43 Skadestånd i offentlig verksamhet: Förslag av kommittén an -
gående det allmännas skadeståndsansvar

SOU 1959: 4 Kompetensfördelningen av administrativa besvärsmål mellan 
Kungl. Maj:t i statsrådet och regeringsrätten

SOU 1963: 74 Rätt till studiemedel: Studiesociala utredningen IV
SOU 1964: 27 Lag om förvaltningsförfarandet: Besvärssakkunnigas slut-

betänkande

1 Demokratiutredningens skrifter, som publicerats i SOU, anges inte här utan i samband 
med varje författares ingående verk.
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SOU 1966: 70 Förvaltningsrättsskipning: Betänkande av förvaltningsdom-
stolskommittén

SOU 1967: 20 Den statliga länsförvaltningen I: Betänkande av länsförvalt-
ningsutredningen

SOU 1967: 22 Skatteförvaltningen: Betänkande av landskontorutredningen
SOU 1967: 24 Lag om skatterätt: Lagförslag utarbetat inom finansdeparte-

mentet
SOU 1968: 27 Förvaltningslag
SOU 1975: 75 Medborgerliga fri- och rättigheter: Regeringsformen: Betän-

kande av 1973 års fri- och rättighetsutredning
SOU 1977: 80 Länsdomstolarna: Betänkande av länsdomstolskommittén
SOU 1982: 26 översyn av rättegångsbalken 1: Processen i tingsrätt: Del B 

Motiv m.m.
SOU 1982: 41 överklagande av kommunala beslut: Betänkande av kom-

munalbesvärskommittén
SOU 1983: 73 Ny förvaltningslag: Betänkande av förvaltningsrättsutred-

ningen
SOU 1986: 1 översyn av rättegångsbalken 2: Högsta domstolen och rätts-

bildningen: Delbetänkande av rättegångsutredningen
SOU 1987: 13 översyn av rättegångsbalken 3: expertmedverkan och specia-

lisering: Delbetänkande av rättegångsutredningen
SOU 1987: 39 Studiemedel: Betänkande från Studiemedelskommittén
SOU 1991: 106 (Del A–B) Domstolarna inför 2000-talet: Arbetsuppgifter 

och förfaranderegler: Betänkande av domstolsutredningen
SOU 1992: 38 Några frågor angående Regeringsrätten
SOU 1993: 30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten: Delbetänkande av 

socialtjänstkommittén
SOU 1993: 40 (Del A–B) Fri- och rättighetsfrågor: Delbetänkande av Fri- 

och rättighetskommittén
SOU 1993: 55 Det allmännas skadeståndsansvar: Betänkande av Kommit-

tén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar
SOU 1993: 109 Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots: Del-

betänkande av Lokaldemokratikommittén
SOU 1994: 99 Domaren i Sverige inför framtiden – utgångspunkter för fort-

satt utredningsarbete: Betänkande av 1993 års domarutredning
SOU 1994: 117 Domstolsprövning av förvaltningsärenden: Slutbetänkande 

av Fri- och rättighetskommittén
SOU 1994: 136 Statliga myndigheters avtal: Betänkande av utredningen om 

statliga myndigheters avtal
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SOU 1994: 139 Ny socialtjänstlag: Huvudbetänkande av socialtjänstkom-
mittén

SOU 1994: 151 grupprättegång: Betänkande av grupptalanutredningen
SOU 1995: 109 Likvärdig utbildning på lika villlkor: Slutbetänkande av 

Friskolekommittén
SOU 1997: 57 I medborgarnas tjänst: en samlad förvaltningspolitik för 

 staten: Slutbetänkande av Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997: 194 Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av eg-

regler: Betänkande av Utredningen om det allmännas skadeståndsansvar 
vid överträdelse av eg-rätten

SOU 1998: 88 Domaren och beredningsorganisationen – utbildning och 
arbetsfördelning: Betänkande av 1995 års Domstolskommitté

SOU 1998: 112 Resurser på lika villkor? Delbetänkande av Kommittén för 
uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor

SOU 1998: 135 Domstolsorganisationen: Sammanställning av grundmate-
rial från 1995 års Domstolskommitté

SOU 1999: 33 Bo tryggt – Betala rätt: Särskilda boendeformer för äldre samt 
avgifter för äldre- och handikappomsorg: Betänkande av Boende- och 
avgiftsutredningen

SOU 1999: 97 Socialtjänst i utveckling: Slutbetänkande av Socialtjänstutred-
ningen

SOU 1999: 98 Likvärdiga villkor? Slutbetänkande av kommittén för upp-
följning av resursfördelning till fristående grundskolor

SOU 2000: 1 en uthållig demokrati: Demokratiutredningens betänkande
SOU 2000: 29 Starka konsumenter i en gränslös värld: Slutbetänkande av 

Konsumentpolitiska kommittén
SOU 2002: 8 Företrädaransvar: Betänkande av Utredningen om betalnings-

ansvar för företrädare för juridiska personer
SOU 2005: 77 Får jag lov? Om planering och byggande: Slutbetänkande av 

PBL-kommittén
SOU 2007: 65 Domstolarnas handläggning av ärenden: Betänkande av 

ärende utredningen
SOU 2007: 69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen: expert-

gruppsrapport
SOU 2007: 72 Kommunal kompetens i utveckling: Betänkande av Kom-

munala kompetensutredningen
SOU 2008: 125 en reformerad grundlag: Betänkande av grundlagsutred-

ningen
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SOU 2008: 127 Patientens rätt: Några förslag för att stärka patientens ställ-
ning: Delbetänkande av Utredningen om patientens rätt

SOU 2009: 10 Miljöprocessen: Huvudbetänkande av Miljöprocessutred-
ningen

DsJu 1970: 11 Förfarandet i förvaltningsdomstol: Promemoria upprättad 
inom justitiedepartementet av Bertil Wennergren

DsJu 1982: 14 Färre besvärsärenden hos regeringen: Promemoria från en 
arbetsgrupp i regeringskansliet

DsJu 1985: 6 Remissyttranden över förvaltningsrättsutredningens betänkan-
de (SOU 1983: 73) Ny förvaltningslag

DsJu 1986: 3 europarådskonventionen och rätten till domstolsprövning i 
Sverige

Ds 1989: 2 Domstolarna i framtiden – en idéskiss
Ds 1989: 12 Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
Ds 1992: 38 Domstolsväsendet
Ds 1997: 29 Fortsatt översyn av förvaltningsprocessen: en ny princip för 

prövning i förvaltningsdomstol m.m.
Ds 2000: 1 Kommittéhandboken
Ds 2000: 53 Kommunalt domstolstrots
Ds 2005: 9 en moderniserad rättsprövning m.m.
Ds 2006: 4 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat eeS-land – en 

översyn
Ds 2007: 10 Skadeståndsfrågor vid kränkning
Ds 2007: 32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Ds 2008: 55 Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? en diskussionsprome moria
Ds 2009: 13 Konsumenttjänster m.m.
Ds 2009: 25 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Propositioner m.m.
Prop. 1909: 11 Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med för-

slag till lag angående Kungl. Maj:ts högsta domstols tjänstgöring på 
afdelningar, till stadga angående måls handläggning i vissa fall af Kungl. 
Maj:ts högsta domstols afdelningar samfälldt, till lag om Kungl. Maj:ts 
regeringsrätt, till lag om tjänsgöringen i Kungl. Maj:ts lagråd, till lag om 
ändring i förordningen angående äktenskapsskillnader den 27 april 1810 
och till lag om ändring i förordningen den 3 april 1810, huruledes rättelse 
och förklaring uti gjorda fideikommissförfattningar må sökas, samt hvad i 
afseende på fardag af fideikommissegendom kommer att iakttagas
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Prop. 1931: 80 angående huvudgrunderna för en rättegångsreform
Prop. 1942: 5 med förslag till rättegångsbalk
Prop. 1946: 262 med förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken
Prop. 1962: 90 med förslag till lag om allmän försäkring, m.m.
Prop. 1964: 138 angående studiesocialt stöd till studerande ungdom
Prop. 1969: 44 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1970: 103 om riktlinjer för en partiell omorganisation av den statliga 

länsförvaltningen
Prop. 1971: 14 med förslag till lag om skatterätt och länsrätt m.m.
Prop. 1971: 30 med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar 

m.m.
Prop. 1972: 5 med förslag till skadeståndslag m.m.
Prop. 1973: 90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 

m.m.
Prop. 1974: 1 (Budgetproposition)
Prop. 1974: 14 angående studiesocialt stöd
Prop. 1974: 78 med förslag till ändring i lagen (1971: 289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar m.m.
Prop. 1974: 151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m.
Prop. 1975/76: 100 (Budgetproposition)
Prop. 1975/76: 116 med förslag till ändrad administration av bidragsförskott 

m.m.
Prop. 1975/76: 138 om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvalt-

ningsdomstolar
Prop. 1978/79: 195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m.
Prop. 1975/76: 209 om ändring i regeringsformen
Prop. 1977/78: 170 om fristående länsdomstolar
Prop. 1978/79: 86 om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvalt-

ningsdomstolar m.m.
Prop. 1979/80: 1 Socialtjänsten
Prop. 1979/80: 119 om preskriptionslag, m.m.
Prop. 1980/81: 8 med förslag till utsökningsbalk
Prop. 1983/84: 120 om regeringens befattning med besvärsärenden
Prop. 1984/85: 110 Konsumenttjänstlag
Prop. 1985/86: 80 om ny förvaltningslag
Prop. 1986/87: 100 (Budgetproposition)
Prop.1987/88: 69 om europakonventionen och rätten till domstolsprövning 

i Sverige
Prop. 1987/88: 116 om studiemedel
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Prop. 1989/90: 42 om det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
Prop. 1989/90: 74 om ny taxeringslag m.m.
Prop. 1990/91: 117 om en ny kommunallag
Prop. 1990/91: 176 om ändring i lagen (1988: 205) om rättsprövning av 

vissa förvaltningsbeslut
Prop. 1991/92: 170 om europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eeS)
Prop. 1992/93: 56. Ny konkurrenslagstiftning
Prop. 1992/93: 159 Stöd och service till vissa funktionshindrade
Prop. 1992/93: 210 om ny ordningslag m.m.
Prop. 1993/94: 117 Inkorporering av europakonventionen och andra fri- 

och rättighetsfrågor
Prop. 1993/94: 133 Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdom-

stolarna
Prop. 1993/94: 162 Handel med el i konkurrens
Prop. 1993/94: 188 Lokal demokrati
Prop. 1993/94: 190 enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta 

domstolen m.m.
Prop. 1993/94: 199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.
Prop. 1994/95: 27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de all-

männa förvaltningsdomstolarna
Prop. 1994/95: 48 Tillämpningen av europeiska gemenskapernas konkur-

rens- och statsstödsregler m.m.
Prop. 1994/95: 50. Nya kapitaltäckningsregler m.m.
Prop. 1995/96: 133 Några frågor om rättsprövning m.m.
Prop. 1995/96: 200 Fristående skolor m.m.
Prop. 1995/96: 208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.
Prop. 1996/97: 124 Ändring i socialtjänstlagen
Prop. 1996/97: 136 Ny ellag
Prop. 1997/98: 45 Miljöbalk
Prop. 1997/98: 90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
Prop. 1997/98: 101 översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om 

domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m.
Prop. 1997/98: 105 Det allmännas skadeståndsansvar
Prop. 1999/2000: 10 ett reformerat studiestödssystem
Prop. 2000/01: 68 ersättning för ideell skada
Prop. 2000/01: 80 Ny socialtjänstlag m.m.
Prop. 2000/01: 149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg
Prop. 2001/02: 35 Fristående skolor
Prop. 2001/02: 56 energimarknader i utveckling – bättre regler och tillsyn
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Prop. 2001/02: 122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots
Prop. 2002/03: 110 Lag om elektronisk kommunikation m.m.
Prop. 2002/03: 128 Företrädaransvar m.m.
Prop. 2004/05: 111 Förstärkning av studiestödet
Prop. 2005/06: 56 en moderniserad rättsprövning, m.m.
Prop. 2005/06: 78 Allmänna vattentjänster
Prop. 2005/06: 152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
Prop. 2006/07: 49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Prop. 2006/07: 98 Ny instansordning för PBL-ärenden
Prop. 2008/09: 165 en långsiktigt hållbar organisation för de allmänna för-

valtningsdomstolarna i första instans

Regeringens skrivelse 2000/01: 112 Reformeringen av domstolsväsendet – 
information och uppföljning av handlingsplanen

Lagrådsremiss den 18 januari 2007 ersättning för kostnader för vård i annat 
eeS-land

Regeringskansliets faktapromemoria 2007/08:FPM 134 Patientrörlighets-
direktivet

Utskottsbetänkanden m.m.
Särskilda utskottets vid 1931 års riksdag utlåtande nr 1 i anledning av Kungl. 

Maj:ts proposition angående huvudgrunderna för en rättegångsreform 
samt i anslutning därtill väckta motioner.

Första särskilda utskottets vid 1942 års riksdag utlåtande nr 2 i anledning av 
dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till rättegångsbalk, dels ock i 
ämnet väckta motioner

Första särskilda utskottets vid 1942 års riksdag memorial nr 4 med föran-
ledande av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande första särskilda utskot-
tets utlåtande nr 2 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med 
förslag till rättegångsbalk, dels ock i ämnet väckta motioner

Första lagutskottets utlåtande nr 34/1942 i anledning av väckt motion om 
revision av lagstiftningen angående förfarandet hos förvaltningsdomstolar 
och hos övriga förvaltningsmyndigheter vid behandlingen av frågor, som 
röra enskild rätt.

Första lagutskottets vid 1946 års riksdag utlåtande nr 36 i anledning av dels 
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om införande 
av nya rättegångsbalken, dels ock en i ämnet väckt motion
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Första lagutskottets vid 1946 års riksdag memorial nr 52 med föranledande 
av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande första lagutskottets utlåtande 
nr 36 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med 
förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken, dels ock en i ämnet 
väckt motion

Första lagutskottetets betänkande nr 38 år 1969 rörande dels Kungl. Majt:s 
proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m., dels 
i anledning av propositionen väckta motioner, dels ock motion om sänk-
ning av valbarhetsåldern för nämndeman

Statsutskottets utlåtande nr 132 år 1970 i anledning av Kungl. Maj:ts pro-
position angående riktlinjer för en partiell omorganisation av den statliga 
länsförvaltningen jämte motioner i vad propositionen och motionerna 
hänvisats till statsutskottet.

Civilutskottets betänkande nr 9 år 1971 i anledning av Kungl. Maj:ts pro-
position (1971: 14) med förslag till skatterätt och länsrätt, m.m., jämte 
motioner

Konstitutionsutskottets betänkande nr 36 år 1971: 36 i anledning av pro-
position med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m., 
jämte följdmotioner

Justitieutskottets betänkande nr 14 år 1974 i anledning av propositionen 
1974: 78 med förslag till lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar m.m.

Justitieutskottets betänkande 1975/76: 36 med anledning av propositionen 
1975/76: 138 om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvaltnings-
domstolar

Konstitutionsutskottets betänkande 1977/78: 47 med anledning av propo-
sition 1977/78: 170 med förslag om fristående länsdomstolar jämte mo -
tioner

Justitieutskottets betänkande 1978/79: 27 med anledning av propositionen 
1978/79: 86 om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvaltnings-
domstolar, m.m. jämte motion

Konstitutionsutskottets betänkande 1978/79: 39 med anledning av propo-
sitionen 1978/79: 195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m. 
jämte motioner

Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86: 21 om en ny förvaltningslag 
m.m. (prop. 1985/86: 80)

Justitieutskottets betänkande 1985/86: 28 om rättskipningens organisation
Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU24 Inkorporering av eu -

ropa konventionen och andra fri- och rättighetsfrågor
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Justitieutskottets betänkande 1994/95:JuU6 Instansordningen i förvalt-
ningsmål

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02: UbU7 Fristående skolor
Civilutskottets betänkande 2006/07:CU31 Ny instansordning för PBL-

ärenden
Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU23 en långsiktigt hållbar organi-

sation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

Riksdagens skrivelse nr 236/1942 i anledning av väckt motion om revision 
av lagstiftningen angående förfarandet hos förvaltningsdomstolar och 
hos övriga förvaltningsmyndigheter vid behandlingen av frågor, som röra 
enskild rätt.

Riksdagens skrivelse 1946 nr 409 till Konungen i anledning av dels Kungl. 
Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av nya 
rättegångsbalken, dels ock en i ämnet väckt motion

Motion i första kammaren nr 141/1942 om revision av lagstiftningen an -
gående förfarandet hos förvaltningsdomstolar och hos övriga förvaltnings-
myndigheter, vid behandlingen av frågor, som angå enskild rätt, m.m

Motion 1993/94:K25 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) med anledning av prop. 
1993/94: 117 Inkorporering av europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor

NJA II
NJA II 1943 s. 1 Den nya rättegångsbalken
NJA II 1973 s. 239 Ändringar i jordabalken i fråga om hyra m.m.
NJA II 1974 s. 515 Hyreslagstiftning och lag om bostadsdomstol m.m.
NJA II 1976 s. 1 Räntelag
NJA II 1985 s. 300 Konsumenttjänstlag m.m.
NJA II 1994 s. 242 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.

Övrigt
DV-rapport 2003: 4 Forum i tvistemål: Promemoria V, från Domstolsverkets 

arbetsgrupp för processrättsliga frågor
Försäkringskassans Vägledning 2005: 1, version 3, Utbetalning av socialför-

säkringsförmåner
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09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   581 09-10-06   08.38.57



582

–, gråzonen mellan offentlig rätt och privaträtt: forskning i dag, FT 2002 
s. 221–227 [Madell, 2002 a]

–, Parternas lojalitetsplikt vid offentlig upphandling, FT 2002 s. 267–285 
[Madell, 2002 b]

–, Kvalitetsgarantier inom kommunal verksamhet, SvJT 2002 s. 483–513 
[Madell, 2002 c]

–, Offentlig rätt i Högsta domstolens praxis 1982–1986, FT 2003 s. 265–
301 [Madell, 2003 a]

–, Privatiseringen och den rättsvetenskapliga forskningen, FT 2003 s. 583–
593 [Madell, 2003 b]

–, Offentlig rätt i Högsta domstolens praxis 1987–1991, FT 2003 s. 523–
552 [Madell, 2003 c]

–, Offentlig rätt i allmän domstol 1992–1996, FT 2004 s. 249–283
–, Public–Private Partnership: några rättsliga problem vid genomförande-

avtal, i: Mäkinen (red.): Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt – 
de grundläggande fri- och rättigheterna, Rättsvetenskapliga institutionen, 
Tammerfors universitet, Tammerfors 2005, s. 225–254

–, Kommunala borgensavgifter, FT 2006 s. 73–90 [Madell, 2006 a]
–, Offentliga avgifter och ömsesidigt förpliktande avtal, SvJT 2006 s. 486–

506 [Madell 2006 b]
MAgNUSSON, KLAS: Rättsskydd och kommunalbesvär, FT 1977 

s. 36–39
–, Nytänkande om förvaltningsdomstolarna på väg?, FT 1996 s. 15–17
MALMBeRg, JONAS: Bevisning i diskrimineringstvister, JT 2001–02 

s. 804–814
MALMLöF, BeRTIL OCH MeLLQVIST, MIKAeL: Om statens skade-

ståndsansvar vid myndighetsutövning, i: Sundberg (red.): Studier kring 
europakonventionen, Institutet för offentlig och internationell rätt (nr 
47), Stockholm 1982

MALMQVIST, BO: eg-rätten, europakonventionen och domstolskon-
trollen över förvaltningen, SvJT 1996 s. 193–204

MARCUSSON, LeNA: Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet 
(akad. avh.), Iustus Förlag AB, Uppsala 1989

–, Mot en ny kommunalrätt: Om den rättsliga regleringen av kommunal 
verksamhet, Iustus Förlag AB, Uppsala 1992

–, Laglighets- och lämplighetsprövning: en titt i backspegeln och framåt, i: 
Festskrift tillägnad Håkan Strömberg, Juristförlaget i Lund, Lund 1992, 
s. 121–137
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Dom den 28 augusti 1986, Glasenapp v. Germany, appl. 9228/80
Dom den 28 augusti 1986, Kosiek v. Germany, appl. 9704/82
Dom den 24 november 1986, Gillow v. The United Kingdom, appl. 

9063/80
Dom den 26 mars 1987, Leander v. Sweden, appl. 9248/81
Dom den 23 april 1987, Ettl and Others v. Austria, appl. 9273/81
Dom den 23 april 1987, Erkner and Hofauer v. Austria, appl. 9616/81
Dom den 23 april 1987, Poiss v. Austria, appl. 9816/82
Dom den 8 juli 1987, O. v. the United Kingdom, appl. 9276/81
Dom den 8 juli 1987, H. v. the United Kingdom, appl. 9580/81
Dom den 8 juli 1987, W. v. the United Kingdom, appl. 9749/82
Dom den 8 juli 1987, B. v. the United Kingdom, appl. 9840/82
Dom den 8 juli 1987, R. v. the United Kingdom, appl. 10496/83
Dom den 8 juli 1987, Baraona v. Portugal, appl. 10092/82
Dom den 25 augusti 1987, Lutz v. Germany, appl. 9912/82
Dom den 27 oktober 1987 Bodén v. Sweden, appl. 10930/84
Dom den 27 oktober 1987, Pudas v. Sweden, appl. 10426/83
Dom den 30 november 1987, H v. Belgium, appl. 8950/80
Dom den 24 mars 1988, Olsson v. Sweden, appl. 10465/83 [Olsson I]
Dom den 29 april 1988, Belilos v. Switzerland, appl. 10328/83
Dom den 27 april 1989, Neves e Silva v. Portugal, appl. 11213/84
Dom den 22 juni 1989, Eriksson v. Sweden, appl. 11373/85
Dom den 22 juni 1989, Langborger v. Sweden, appl. 11179/84
Dom den 7 juli 1989, Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden, appl. 10873/84
Dom den 24 oktober 1989, H. v. France, appl. 10073/82
Dom den 25 oktober 1989 Allan Jacobsson v. Sweden, appl. 10842/84 [Allan 

Jacobsson I]
Dom den 21 februari 1990, Håkansson and Sturesson v. Sweden, appl. 

11855/85
Dom den 21 februari 1990, Powell and Rayner v. the United Kingdom, appl. 

9310/81
Dom den 28 juni 1990, Mats Jacobsson v. Sweden, appl. 11309/84
Dom den 28 juni 1990, Obermeier v. Austria, appl. 11761/85
Dom den 28 juni 1990, Skärby v. Sweden, appl. 12258/86
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Dom den 23 oktober 1990, Moreira de Azevedo v. Portugal, appl. 11296/84
Dom den 18 februari 1991, Fredin v. Sweden, appl. 12033/86 [Fredin I]
Dom den 27 augusti 1991, Philis v. Greece, appl. 12750/87, 13780/88 och 

14003/88
Dom den 27 augusti 1991, Demicoli v. Malta, appl. 13057/87
Dom den 29 oktober 1991, Helmers v. Sweden, appl. 11826/85
Dom den 27 november 1991, Oerlemans v. the Netherlands, appl. 12565/86
Dom den 26 mars 1992, Editions Périscope v. France, appl. 11760/85
Dom den 31 mars 1992, X. v. France, appl. 18020/91
Dom den 27 augusti 1992, Tomasi v. France, appl. 12850/87
Dom den 12 oktober 1992, Salerno v. Italy, appl. 11955/86
Dom den 26 november 1992, Francesco Lombardo v. Italy, appl. 11519/85
Dom den 26 november 1992, Giancarlo Lombardo v. Italy, appl. 12490/86
Dom den 27 november 1992, Olsson v. Sweden, appl. 13441/87 [Olsson II]
Dom den 16 december 1992, Hennings v. Germany, appl. 12129/86
Dom den 16 december 1992, de Geouffre de la Pradelle v. France, appl. 

12964/87
Dom den 26 februari 1993, Salesi v. Italy, appl. 13023/87
Dom den 19 april 1993, Kraska v. Switzerland, appl. 13942/88
Dom den 23 juni 1993, Ruiz-Mateos v. Spain, appl. 12952/87
Dom den 24 juni 1993, Schuler-Zgraggen v. Switzerland, appl. 14518/89
Dom den 24 augusti 1993, Massa v. Italy, appl. 14399/88
Dom den 21 september 1993, Zumtobel v. Austria, appl. 12235/86
Dom den 25 november 1993, Zander v. Sweden, appl. 14282/88
Dom den 25 november 1993, Holm v. Sweden, appl. 14191/88
Dom den 22 februari 1994, Raimondo v. Italy, appl. 12954/87
Dom den 23 februari 1994, Fredin v. Sweden, appl. 18928/91 [Fredin II]
Dom den 23 mars 1994, Silva Pontes v. Portugal, appl. 14940/89
Dom den 19 april 1994, Van de Hurk v. the Netherlands, appl. 16034/90
Dom den 26 maj 1994, Keegan v. Ireland, appl. 16969/90
Dom den 23 juni 1994, De Moor v. Belgium, appl. 16997/90
Dom den 21 september 1994, Fayed v. the United Kingdom, appl. 

17101/90
Dom den 22 september 1994, Debled v. Belgium, appl. 13839/88
Dom den 24 november 1994, Beaumartin v. France, appl. 15287/89
Dom den 25 november 1994, Ortenberg v. Austria, appl. 12884/87
Dom den 9 december 1994, Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. 

Greece, appl. 13427/87
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Dom den 9 december 1994, Schouten and Meldrum v. the Netherlands, appl. 
19005/91 och 19006/91

Dom den 9 december 1994, The Holy Monasteries v. Greece, appl. 13092/87 
och 13984/88

Dom den 10 februari 1995, Allenet de Ribemont v. France, appl. 15175/89
Dom den 24 februari 1995, McMichael v. the United Kingdom, appl. 

16424/90
Dom den 26 april 1995, Fisher v. Austria, appl. 16922/90
Dom den 5 maj 1995, Air Canada v. the United Kingdom, appl. 18465/91
Dom den 13 juli 1995, Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, appl. 

18139/91
Dom den 19 juli 1995, Kerojärvi v. Finland, appl. 17506/90
Dom den 26 september 1995, Diennet v. France, appl. 18160/91
Dom den 28 september 1995, Procola v. Luxembourg, appl. 14570/89
Dom den 28 september 1995, Masson and Van Zon v. the Netherlands, appl. 

15346/89 och 15379/89
Dom den 23 oktober 1995, Pramstaller v. Austria, appl. 16713/90
Dom den 23 oktober 1995, Pfarrmeier v. Austria, appl. 16841/90
Dom den 23 oktober 1995, Palaoro v. Austria, appl. 16718/90
Dom den 23 oktober 1995, Gradinger v. Austria, appl. 15963/90
Dom den 23 oktober 1995, Umlauft v. Austria, appl. 15527/89
Dom den 23 oktober 1995, Schmautzer v. Austria, appl. 15523/89
Dom den 20 november 1995, British-American Tobacco Company Ltd v. the 

Netherlands, appl. 19589/92
Dom den 21 november 1995, Acquaviva v. France, appl. 19248/91
Dom den 22 november 1995, Bryan v. the United Kingdom, appl. 

19178/91
Dom den 4 december 1995, Bellet v. France, appl. 23805/94
Dom den 8 februari 1996, A and Others v. Denmark, appl. 20826/92
Dom den 26 mars 1996, Leutscher v. the Netherlands, appl. 17314/90
Dom den 25 april 1996, Gustafsson v. Sweden, appl. 15573/89
Dom den 7 augusti 1996, Hamer v. France, appl. 19953/92
Dom den 16 september 1996, Süßmann v. Germany, appl. 20024/92
Dom den 16 september 1996, Akdivar and Others v. Turkey, appl. 

21893/93
Dom den 22 oktober 1996, Stubbings and Others v. the United Kingdom, 

appl. 22083/93 och 22095/93
Dom den 23 oktober 1996, Levages Prestations Services v. France, appl. 

21920/93
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Dom den 17 december 1996, Duclos v. France, appl. 20940/92, 20941/92 
och 20942/92

Dom den 17 december 1996, Terra Woningen B.V. v. the Netherlands, appl. 
20641/92

Dom den 18 december 1996, Aksoy v. Turkey, appl. 21987/93
Dom den 18 februari 1997, Mauer v. Austria, appl. 16566/90 och 

16898/90
Dom den 21 februari 1997, Guillemin v. France, appl. 19632/92
Dom den 17 mars 1997, Neigel v. France, appl. 18725/91
Dom den 18 mars 1997, Mantovanelli v. France, appl. 21497/93
Dom den 19 mars 1997, Hornsby v. Greece, appl. 18357/91
Dom den 19 mars 1997, Paskhalidis and Others v. Greece, bl.a. appl. 20416/92 

och 22857/935

Dom den 23 april 1997, Stallinger and Kuso v. Austria, appl. 14696/89 och 
14697/89

Dom den 28 maj 1997, Pauger v. Austria, appl. 16717/90
Dom den 29 maj 1997, Georgiadis v. Greece, appl. 21522/93
Dom den 1 juli 1997, Probstmeier v. Germany, appl. 20950/92
Dom den 1 juli 1997, Pammel v. Germany, appl. 17820/91
Dom den 1 juli 1997, Rolf Gustafson v. Sweden, appl. 23196/94
Dom den 26 augusti 1997, Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland, mål 

nr 67/1996/686/876
Dom den 27 augusti 1997, Anne-Marie Andersson v. Sweden, appl. 

20022/92
Dom den 27 augusti 1997, M.S. v. Sweden, appl. 20837/92
Dom den 2 september 1997, De Santa v. Italy, appl. 25574/94
Dom den 2 september 1997, Nicodemo v. Italy, appl. 25839/94
Dom den 2 september 1997, Spurio v. Italy, appl. 23217/92
Dom den 2 september 1997, Soldani v. Italy, appl.25835/94
Dom den 2 september 1997, Fusco v. Italy, appl. 25836/94
Dom den 2 september 1997, Pizzi v. Italy, appl. 25849/94
Dom den 2 september 1997, Di Luca and Saluzzi v. Italy, appl. 25837/94 

och 25838/94
Dom den 2 september 1997, Scarfò v. Italy, appl. 25841/94
Dom den 2 september 1997, Argento v. Italy, appl. 25842/94
Dom den 2 september 1997, Trombetta v. Italy, appl. 25843/94

5 Paskhalidis and Others inleddes med 93 ansökningar till konventionsorganen. De ovan 
angivna är den första och den sista. 
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Dom den 2 september 1997, Gallo v. Italy, appl. 25575/94
Dom den 2 september 1997, Zilaghe v. Italy, appl. 25590/94
Dom den 2 september 1997, Laghi v. Italy, appl. 25831/94
Dom den 2 september 1997, Viero v. Italy, appl. 25832/94
Dom den 2 september 1997, Orlandini v. Italy, appl. 25833/94
Dom den 2 september 1997, Ryllo v. Italy, appl. 25834/94
Dom den 2 september 1997, Lapalorcia v. Italy, appl. 25586/94
Dom den 2 september 1997, Abenavoli v. Italy, appl. 25587/94
Dom den 23 september 1997, Robins v. the United Kingdom, appl. 

22410/93
Dom den 24 september 1997, Garyfallou AEBE v. Greece, appl. 18996/91
Dom den 20 oktober 1997, Serves v. France, appl. 20225/92
Dom den 21 oktober 1997, Pierre-Bloch v. France, appl. 24194/94
Dom den 22 oktober 1997, Papageorgiou v. Greece, appl. 24628/94
Dom den 23 oktober 1997, The National & Provincial Building Society, the 

Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society v. the 
United Kingdom, appl. 21319/93, 21449/93 och 21675/93

Dom den 24 november 1997, Szücs v. Austria, appl. 20602/92
Dom den 24 november 1997, Werner v. Austria, appl. 21835/93
Dom den 26 november 1997, Stamoulakatos v. Greece, appl. 27159/95 [Sta-

moulakatos II]
Dom den 16 december 1997, The Canea Catholic Church v. Greece, appl. 

25528/94
Dom den 19 december 1997, Brualla Gómez de la Torre v. Spain, appl. 

26737/95
Dom den 19 februari 1998, Edificaciones March Gallego S.A. v. Spain, appl. 

28028/95
Dom den 19 februari 1998, Huber v. France, appl. 26637/95
Dom den 19 februari 1998, Paulsen-Medalen and Svensson v. Sweden, appl. 

16817/90
Dom den 19 februari 1998, Allan Jacobsson v. Sweden, appl. 16970/90 [Allan 

Jacobsson II]
Dom den 26 februari 1998, Pafitis and Others v. Greece, appl. 20323/92
Dom den 21 april 1998, Estima Jorge v. Portugal, appl. 24550/94
Dom den 24 april 1998, Mavronichis v. Cyprus, appl. 28054/95
Dom den 20 maj 1998, Gautrin and Others v. France, appl. 21257–

21260/93
Dom den 22 maj 1998, Vasilescu v. Romania, appl. 27053/95
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Dom den 9 juni 1998, McGinley and Egan v. the United Kingdom, appl. 
21825/93 och 23414/94

Dom den 9 juni 1998, Maillard v. France, appl. 26586/95
Dom den 9 juni 1998, Cazenave de la Roche v. France, appl. 25549/94
Dom den 10 juli 1998, Tinnelly & Sons Ltd and Others and McElduff and 

Others v. the United Kingdom, appl. 20390/92 och 21322/93
Dom den 29 juli 1998, Le Calvez v. France, appl. 25554/94
Dom den 30 juli 1998, Aerts v. Belgium, appl. 25357/94
Dom den 24 augusti 1998, Benkessiouer v. France, appl. 26106/95
Dom den 24 augusti 1998, Couez v. France, appl. 24271/94
Dom den 2 september 1998, Lauko v. Slovakia, appl. 26138/95
Dom den 2 september 1998, Kadubec v. Slovakia, appl. 27061/95
Dom den 28 oktober 1998, Aït-Mouhoub v. France, appl. 22924/93
Dom den 28 oktober 1998, Osman v. the United Kingdom, appl. 23452/94
Dom den 28 oktober 1998, Assenov and Others v. Bulgaria, appl. 24760/94
Dom den 30 oktober 1998, F.E. v. France, appl. 38212/97
Dom den 18 februari 1999, Waite and Kennedy v. Germany, appl. 

26083/94
Dom den 18 februari 1999, Beer and Regan v. Germany¸ appl. 28934/95
Dom den 25 mars 1999, Iatridis v. Greece, appl. 31107/96
Dom den 8 juli 1999, Tanrikulu v. Turkey, appl. 23763/94
Dom den 28 juli 1999, Immobiliare Saffi v. Italy, appl. 22774/93
Dom den 28 oktober 1999, Escoubet v. Belgium, appl. 26780/95
Dom den 28 oktober 1999, Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v. 

France, appl. 24846/94 och 34165–34173/96
Dom den 28 oktober 1999, Brumărescu v. Romania, appl. 28342/95
Dom den 8 december 1999, Pellegrin v. France, appl. 28541/95
Dom den 14 december 1999, Antonakopoulus, Vortsela and Antonakopoulu v. 

Greece, appl. 37098/97
Dom den 21 december 1999, G.S. v. Austria, appl. 26297/95
Dom den 21 december 1999, W.R. v. Austria, appl. 26602/95
Dom den 8 februari 2000, McGonnell v. the United Kingdom, appl. 

28488/95
Dom den 15 februari 2000, García Manibardo v. Spain, appl. 38695/97
Dom den 3 mars 2000, Krčmář and Others v. the Czech Republic, appl. 

35376/97
Dom den 28 mars 2000, Dimitrios Georgiadis v. Greece, appl. 41209/98
Dom den 30 mars 2000, Procaccini v. Italy, appl. 31631/96
Dom den 6 april 2000, Thlimmenos v. Greece, appl. 34369/97
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Dom den 6 april 2000, Athanassoglou and Others v. Switzerland, appl. 
27644/95

Dom den 6 april 2000, Labita v. Italy, appl. 26772/95
Dom den 4 maj 2000, Rotaru v. Romania, appl. 28341/95
Dom den 20 juni 2000, Mauer v. Austria, appl. 35401/97 [Mauer II]
Dom den 22 juni 2000, Coëme and Others v. Belgium, appl. 32492/96, 

32547/96, 33209/96 och 33210/96
Dom den 27 juni 2000, Frydlender v. France, appl. 30979/96
Beslut den 27 juni 2000 Ankarcrona v. Sweden, appl. 35178/97
Dom den 18 juli 2000, S.M. v. France, appl. 41453/98
Dom den 27 juli 2000, Klein v. Germany, appl. 33379/96
Dom den 1 augusti 2000, Entleitner v. Austria, appl. 29544/95
Dom den 2 augusti 2000, Lambourdiere v. France, appl. 37387/97
Dom den 2 augusti 2000, Satonnet v. France, appl. 30412/96
Dom den 3 augusti 2000, G.L. v. Italy, appl. 22671/93
Dom den 5 oktober 2000, APEH Üldözötteinek szövetsége v. Hungary, appl. 

32367/96
Dom den 5 oktober 2000, Mennitto v. Italy, appl. 33804/96
Dom den 24 oktober 2000, Büker v. Turkey, appl. 29921/96
Dom den 26 oktober 2000, Castanheira Barros v. Portugal, appl. 36945/97
Dom den 26 oktober 2000, Kudla v. Poland, appl. 30210/96
Dom den 7 november 2000, Kingsley v. the United Kingdom, appl. 

35605/97
Dom den 7 november 2000, Anagnostopoulos and Others v. Greece, appl. 

39374/98
Dom den 5 december 2000, Mosticchio v. Italy, appl. 41808/98
Dom den 18 januari 2001, Jane Smith v. the United Kingdom, appl. 

25154/94
Dom den 18 januari 2001, Chapman v. the United Kingdom, appl. 

27238/95
Dom den 6 februari 2001, Beer v. Austria, appl. 30428/96
Dom den 27 februari 2001, R. v. Belgium, appl. 33919/96
Dom den 27 mars 2001, Kervoëlen v. France, appl. 35585/97
Dom den 12 april 2001, Logothetis v. Greece, appl. 46352/99
Dom den 10 maj 2001, Z and Others v. the United Kingdom, appl. 

29392/95
Dom den 10 maj 2001, T.P. and K.M. v. the United Kingdom, appl. 

28945/95
Dom den 31 maj 2001, K.P. v. Finland, appl. 31764/96
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Dom den 31 maj 2001, K.S. v. Finland, appl. 29346/95
Dom den 12 juni 2001, Tričković v. Slovenia, appl. 39914/98
Dom den 26 juni 2001, Beck v. Norway, appl. 26390/95
Dom den 28 juni 2001, Agoudimos and Cefallonian Sky Shipping Co. v. 

Greece, appl. 38703/97
Dom den 28 juni 2001, Truhli v. Croatia, appl. 45424/99
Dom den 10 juli 2001, Lamanna v. Austria, appl. 28923/95
Dom den 12 juli 2001, Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany, 

appl. 42527/98
Dom den 12 juli 2001, Ferrazzini v. Italy, appl. 44759/98
Dom den 4 oktober 2001, Potocka and Others v. Poland, appl. 33776/96
Dom den 26 oktober 2001, Horvat v. Croatia, appl. 51585/99
Dom den 30 oktober 2001, Devlin v. The United Kingdom, appl. 29545/95
Dom den 15 november 2001, Werner v. Poland, appl. 26760/95
Dom den 21 november 2001, Al-Adsani v. the United Kingdom, appl. 

35763/97
Dom den 21 november 2001, McElhinney v. Ireland, appl. 31253/96
Dom den 21 november 2001, Fogarty v. the United Kingdom, appl. 

37112/97
Dom den 26 februari 2002, Morris v. the United Kingdom, appl. 38784/97
Dom den 1 mars 2002, Kutić v. Croatia, appl. 48778/99
Dom den 19 mars 2002, Devenney v. the United Kingdom, appl. 24265/94
Dom den 21 mars 2002, Vasilopoulou v. Greece, appl. 47541/99
Dom den 7 maj 2002, Burdov v. Russia, appl. 59498/00
Dom den 28 maj 2002 (Grand Chamber), Kingsley v. the United Kingdom, 

appl. 35605/97
Dom den 20 juni 2002, Koskinas v. Greece, appl. 47760/99
Dom den 23 juli 2002, Janosevic v. Sweden, appl. 34619/97
Dom den 25 juli 2002, Sovtransavto Holding v. Ukraine, appl. 48553/99
Dom den 24 september 2002, Posti and Rahko v. Finland, appl. 27824/95
Dom den 10 oktober 2002, D.P. & J.C. v. the United Kingdom, appl. 

38719/97
Dom den 5 november 2002, Pietiläinen v. Finland, appl. 35999/97
Dom den 15 november 2002, Luciano Rossi v. Italy, appl. 30530/96
Dom den 10 december 2002, Dicle for the Democratic Party (DEP) of Turkey 

v. Turkey, appl. 25141/94
Dom den 17 december 2002, A. v. the United Kingdom, appl. 35373/97
Dom den 19 december 2002, Paola Esposito v. Italy, appl. 30883/96
Dom den 23 januari 2003, Kienast v. Austria, appl. 23379/94
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Dom den 30 januari 2003, Cordova v. Italy, appl. 40877/98 [Cordova I]
Dom den 30 januari 2003, Cordova v. Italy, appl. 45649/99 [Cordova II]
Dom den 13 februari 2003, Chevrol v. France, appl. 49636/99
Dom den 4 mars 2003, Posokhov v. Russia, appl. 63486/00
Dom den 6 mars 2003, Jasiūnienė v. Lithuania, appl. 41510/98
Dom den 6 maj 2003, Kleyn and Others v. The Netherlands, appl. 39343/98, 

39651/98, 43147/98 och 46664/99
Dom den 27 maj 2003, Crişan v. Romania, appl. 42930/98
Dom den 10 juli 2003, Efstathiou and Michailidis & Co. Motel Amerika 

v. Greece¸ appl. 55794/00
Dom den 10 juli 2003, Multiplex v. Croatia, appl. 58112/00
Dom den 10 juli 2003, Kastelic v. Croatia, appl. 60533/00
Dom den 17 juli 2003, Luordo v. Italy, appl. 32190/96
Dom den 24 juli 2003, Ryabykh v. Russia, appl. 52854/99
Dom den 16 september 2003, Stockholms försäkrings- och skadeståndsjuridik 

AB v. Sweden, appl. 38993/97
Dom den 9 oktober 2003 Aćimović v. Croatia, appl. 61237/00
Dom den 21 oktober 2003, Credit and Industrial Bank v. the Czech Republic, 

appl. 29010/95
Dom den 23 oktober 2003, Timofeyev v. Russia, appl. 58263/00
Dom den 27 januari 2004, H.A.L. v. Finland, appl. 38267/97
Dom den 12 februari 2004, Perez v. France, appl. 47287/99
Dom den 26 februari 2004, Cvijetić v. Croatia, appl. 71549/01
Dom den 2 mars 2004, Sabin Popescu v. Romania, appl. 48102/99
Dom den 4 mars 2004, Pibernik v. Croatia, appl. 75139/01
Dom den 9 mars 2004, Kačmár v. Slovakia, appl. 40290/98
Dom den 27 april 2004, Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain, appl. 

62543/00
Dom den 18 maj 2004, Prodan v. Moldova, appl. 49806/99
Dom den 15 juni 2004, Luntre and Others v. Moldova, appl. 2916/02, 

21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 
23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 och 21945/02

Dom den 15 juni 2004, Pasteli and Others v. Moldova, appl. 9898/02, 
9863/02, 6255/02 och 10425/02

Dom den 15 juni 2004, Sîrbu and Others v. Moldova, appl. 73562/01, 
73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 och 73973/01

Dom den 22 juni 2004, Pabla Ky v. Finland, appl. 47221/99
Dom den 29 juni 2004, Voytenko v. Ukraine, appl. 18966/02
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Dom den 6 juli 2004, Bocancea and Others v. Moldova, appl. 18872/02, 
20490/02, 18745/02, 6241/02, 6236/02, 21937/02, 18842/02, 18880/02 
och 18875/02

Dom den 20 juli 2004, Croitoru v. Moldova, appl. 18882/02
Dom den 20 juli 2004, Shmalko v. Ukraine, appl. 60750/00
Dom den 27 juli 2004, Romashov v. Ukraine, appl. 67534/01
Dom den 29 juli 2004, Scordino v. Italy, appl. 36813/97
Dom den 14 september 2004, Ţîmbal v. Moldova, appl. 22970/02
Dom den 21 september 2004, Związek Nauczycielstwa Polskiego v. Poland, 

appl. 42049/98
Dom den 30 september 2004, Pramov v. Bulgaria, appl. 42986/98
Dom den 30 september 2004, Mancheva v. Bulgaria, appl. 39609/98
Dom den 21 oktober 2004, Varićak v. Croatia, appl. 78008/01
Dom den 21 oktober 2004, Marinković v. Croatia, appl. 9138/02
Dom den 21 oktober 2004, Crnojević v. Croatia, appl. 71614/01
Dom den 26 oktober 2004, AB Kurt Kellermann v. Sweden, appl. 41579/98
Dom den 28 oktober 2004, Dragović v. Croatia, appl. 5705/02
Dom den 2 november 2004, Tregubenko v. Ukraine, appl. 61333/00
Dom den 9 november 2004, Bakay and Others v. Ukraine, appl. 67647/01
Dom den 9 november 2004, Croitoriu v. Romania, appl. 54400/00
Dom den 9 november 2004, Svetlana Naumenko v. Ukraine, appl. 

41984/98
Dom den 10 november 2004, Taşkin and Others v. Turkey, appl. 46117/99
Dom den 10 november 2004, Zullo v. Italy, appl. 64897/01
Dom den 18 november 2004, Wasserman v. Russia, appl. 15021/02
Dom den 18 november 2004, Qufaj Co. Sh.p.k. v. Albania, appl. 54268/00
Dom den 18 november 2004, Pravednaya v. Russia, appl. 69529/01
Dom den 30 november 2004, Mykhalenky and Others v. Ukraine, appl. 

35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 
35953/02, 36800/02, 38296/02 och 42814/02

Dom den 30 november 2004, Bakalov v. Ukraine, appl. 14201/02
Dom den 9 december 2004, Dragičević v. Croatia, appl. 11814/02
Dom den 9 december 2004, Zovanović v. Croatia, appl. 12877/02
Dom den 21 december 2004, Derkach and Palek v. Ukraine, appl. 34297/02 

och 39574/02
Dom den 11 januari 2005, Dubenko v. Ukraine, appl. 74221/01
Dom den 13 januari 2005, Gizzatova v. Russia, appl. 5124/03
Dom den 18 januari 2005, Popov v. Moldova, appl. 74153/01
Dom den 18 januari 2005, Pikić v. Croatia, appl. 16552/02
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Dom den 18 januari 2005, Poltorachenko v. Ukraine, appl. 77317/01
Dom den 3 februari 2005, Thaler v. Austria, appl. 58141/00
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09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   622 09-10-06   08.39.00



623

EG-domstolen
Dom den 5 februari 1963 i mål 26/62 N.V. Algemene Transport- en Expeditie 

Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse administratie der belastigen 
(Netherlands Inland Revenue Administration) [1963] eCR 1 (Rec. s. 3)

Dom den 19 december 1968 i mål 13/68 SpA Salgoil v. Italian Ministry for 
Foreign Trade [1968] eCR 453 (Rec. s. 661)

Dom den 12 juli 1973 i mål 70/72 Commission of the European Communities 
v. Federal Republic of Germany [1973] eCR 813

Dom den 16 december 1976 i mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-
Zentral AG v. Landwirtschaftskammer für das Saarland [1976] eCR 1989

Dom den 16 december 1976 i mål 45/76 Comet BV v. Produktschap voor 
Siregewassen [1976] eCR 2043

Dom den 9 mars 1978 i mål 106/77 Amministratione delle Finanze dello 
Stato v. Simmenthal SpA [1978] eCR 629

Dom den 5 mars 1980 i mål 265/78 H. Ferwerda BV v. Produktschap voor Vee 
en Vlees [1980] eCR 617

Dom den 12 juni 1980 i mål 130/79 Express Dairy Foods Limited v. Interven-
tion Board for Agricultural Produce [1980] eCR 1887

Dom den 7 juli 1981 i mål 158/80 Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH and 
Rewe-Markt Steffen v. Hauptzollamt Kiel [1981] eCR 1805

Dom den 6 oktober 1981 i mål 246/80 C. Broekmeulen v. Huisarts Registratie 
Commissie [1981] eCR 2311

Dom den 23 mars 1982 i mål 102/81 Nordsee Deutsche Hochseefischerei 
GmbH v. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG and 
Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG [1982] 
eCR 1095

Dom den 6 oktober 1982 i mål 283/81 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo 
SpA v. Ministero della santà [1982] eCR 3415

Dom den 9 november 1983 i mål 199/82 Amministrazione delle finanze dello 
Stato v. SpA San Giorgio [1983] eCR 3595

Dom den 30 januari 1985 i mål 290/83 Commission of the European Com-
munities v. French Republic [1985] eCR 439

Dom den 9 juli 1985 i mål 179/84 Piercarlo Bozzetti v. Invernizzi SpA and 
Ministero del Tesoro [1985] eCR 2301

Dom den 15 maj 1986 i mål 222/84 Marguerite Johnston v. Chief Constable 
of the Royal Ulster Constabulary [1986] eCR 1651

Dom den 12 mars 1987 i mål 178/84 Commission of the European Commu-
nities v. Federal Republic of Germany [1987] eCR 1227
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09-56 Iustus Gråzon 6 okt.indd   629 09-10-06   08.39.00



630

Dom den 11 januari 2001 i mål C-1/99 Kofisa Italia Srl v. Ministero delle 
Finanze, Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di 
Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA [2001] eCR I-207

Dom den 11 januari 2001 i mål C-226/99 Siples Srl, in liquidation v. Minis-
tero delle Finanze and Servizio della Riscossione dei Tributi – Concessione 
Provincia di Genova – San Paolo Riscossioni Genova SpA [2001] eCR 
I-277

Dom den 18 januari 2001 i mål C-150/99 Svenska staten (Swedish State) v. 
Stockholm Lindöpark AB and Stockholm Lindöpark AB v. Svenska staten 
(Swedish State) [2001] eCR I-493
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Dom den 18 oktober 2001 i mål C-441/99 Riksskatteverket v. Soghra Gha-
rehveran [2001] eCR I-7687
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