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1
 Europakommissionen hanterade fram till år 1999 enskilda klagomål om kränkningar av Europakon-
ventionen. Europakommissionen och Europadomstolen slogs ihop till en ny Europadomstol när till-
läggsprotokoll 11 till Europakonventionen trädde i kraft. Praxis från Europakommissionen gäller fortfa-
rande. Se, Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheter, 3 u., Nordstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 19 f. 
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1  INLEDNING 

1.1 Ämne 

Denna uppsats behandlar frågan om svenska domstolar uppfyller 

Europakonventionens villkor för enskildas rätt till en domstolsprövning, en fråga som 

ofta aktualiserats under de senaste decennierna.  

Rätten till domstolsprövning är en mänsklig rättighet som bl.a. skyddas genom Euro-

pakonventionen. De mänskliga rättigheterna reglerar relationen mellan staten och 

enskilda individer. Rättigheterna utgör en normerande grund för vad staten är 

förpliktigad att tillförsäkra varje enskild individ som befinner sig på dess territorium 

eller under dess jurisdiktion. Staten ansvarar för att skapa de förutsättningar som 

enskilda individer behöver för att kunna komma i åtnjutande av sina rättigheter. 

Staten har därutöver en skyldighet att se till att rättigheterna respekteras av 

myndigheter och statliga företrädare. För att tillförsäkra enskilda deras fri- och 

rättigheter måste staten omsätta dem i praktiken, till exempel genom ett fungerande 

rättsväsende som följer och respekterar mänskliga rättigheter.2 

Europadomstolen konstaterade redan 1975 i fallet Golder mot Förenade Konungariket 

att principen om att ett civilrättsligt anspråk (“civil claim”) ska kunna prövas i en 

domstol är en av de universellt erkända rättsprinciper (“universally ‘recognised’ 

fundamental principles of law”) som måste respekteras av konventionsstaterna3.4 

Rätten till en domstolsprövning är en fundamental rättsprincip i rättsstater, särskilt då 

rättigheten utgör en processuell rättssäkerhetsgaranti för att i praktiken kunna 

förverkliga och upprätthålla andra rättigheter.  Genom rätten till domstolsprövning 

garanteras bl.a. att ingångna avtal hålls, att äganderätten respekteras, att byggtillstånd 

bedöms rätt, att ekonomiska verksamheter går att lita på och att sociala eller 

ekonomiska rättigheter inte är förbehållna ett fåtal.5  

                                                 

2
 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, Regeringens skrivelse 2007/08:109, 2008, Stockholm, s. 8. 

3
 Med uttrycket ”konventionsstat” åsyftas hädanefter de fyrtiosju europeiska stater som har underteck-

nat Europakonventionen. 
4
 Golder mot Förenade Konungariket, para. 35. 

5
 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, Regeringens skrivelse 2007/08:109, 2008, Stockholm, s. 8. 
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Ett av de huvudsakliga syftena med rättsväsendet är att enskilda som upplever att 

deras rättigheter har blivit kränkta av staten eller dess företrädare ska ha möjligheten 

att pröva detta i domstol.6 Det kan t.ex. handla om en enskild som befinner sig i en 

tvist, men där en domstol vägrat att pröva målet. Existerar inte möjligheten att få 

påstådda kränkningar prövade av opartiska och oberoende domstolar, så existerar inte 

heller några fri- och rättigheter i praktiken, utan enbart i teorin. I det svenska 

samhället, där det allmännas intresse av styrning och reglering har intensifierats, finns 

det även ett ökat behov för enskilda att i motsvarande mån tillvarata sina rättigheter i 

sin relation till staten.7 

Inom svensk rätt finns ett stort antal lagar med olika förutsättningar för talerätt.  

Warnling-Nerep har beskrivit det som en ”normativ djungel” för en enskild att hitta 

rätt reglering när han eller hon vill väcka talan om ett myndighetsbeslut eller ett dom-

stolsbeslut.8 Den tydligaste regleringen återfinns i Rättsprövningslagen 1 §, där det 

uttryckligen stadgas att ett beslut ska innefatta en prövning av den enskildes civila 

rättigheter och skyldigheter i den mening som avses enligt Artikel 6 i 

Europakonventionen.9 Andra viktiga regleringar av talerätten återfinns bl.a. i 

Rättegångsbalken, Förvaltningslagen och Miljöbalken.  

Men det finns även en stark påverkan från europeiskt håll. Europakonventionen 

inkorporerades i svensk rätt genom en särskild lag som trädde i kraft 1995.10 

Europakonventionens Artikel 6, som bl.a. stadgar rätten till en domstolsprövning och 

rätten till en rättvis rättegång, har inneburit en förändring av enskildas möjligheter att 

få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade i svensk domstol. Civilrättsliga 

tvister om exempelvis fodringar, rätt till egendom eller vårdnad har inte vållat några 

egentliga problem vad avser europarättsliga krav på domstolsprövning, då Rättegångs-

                                                 

6
 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, Regeringens skrivelse 2007/08:109, 2008, Stockholm, s. 16. 

7
 Warnling-Nerep, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter, Juridisk Publikation, 1/2010, s. 

86. 
8
 Warnling-Nerep, W, Förvaltningsbeslut: överklagande, rättsprövning eller annan domstolsprövning, 

Studentlitteratur AB, Skanör, 2011, s. 36 ff. 
9
 Warnling-Nerep, 2011, s. 14. 

10
 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. 
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balken sedan länge garanterat en prövning för dessa typer av mål. Vad gäller 

förvaltningsbeslut har bilden emellertid varit långt mer splittrad.11 Förvaltningsrätten 

har starkt förändrats genom de senaste decenniernas europeisering av svensk rätt. Det 

har inneburit ett förstärkt rättskydd och utökade krav på domstolsprövning.12 Som en 

direkt åtgärd för att säkerställa att svensk rätt tillgodoser Europakonventionens krav 

enligt Artikel 6 har Förvaltningslagen ändrats. Sedermera har även talerätten i ett stort 

antal specialförfattningar europeiserats, d.v.s. ändrats för att uppfylla europarättsliga 

krav, vartefter lagarnas överklagandeförbud av myndighets- eller domstolsbeslut 

funnits vara ohållbara.13 Fortfarande saknas dock inom svensk rätt en generell regel om 

rätt till en domstolsprövning av en påstådd kränkning av övriga fri- och rättigheter i 

Europakonventionen. 

Den avgörande orsaken till lagändringarna är de många fall där Europadomstolen 

konstaterat att Sverige har kränkt enskildas rättigheter enligt Artikel 6. Fram till 

december 2010 har Europadomstolen dömt i 95 mål mot Sverige.14 I 47 av dessa mål har 

Europadomstolen funnit att Sverige kränkt den klagandes rättigheter enligt 

Europakonventionen. I majoriteten av de fällande målen, 29 av 47, har Sverige fällts 

p.g.a. brister i det svenska rättsystemets tillförsäkrande av rättigheter som tillkommer 

enskilda enligt Artikel 6. Sverige har fällts för att bl.a. ha kränkt rätten till en muntlig 

förhandling15, rätten att bli hörd16, rätten att överklaga ett beslut17, rätten att få sin sak 

prövad inför en opartisk domstol18 och rätten att få en domstolsprövning inom rimlig 

                                                 

11
 Warnling-Nerep, 2011, s. 78 ff. 

12
 Warnling-Nerep, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter, Juridisk Publikation, 1/2010, s. 

85. 
13

 Warnling-Nerep, 2011, s. 49 ff. 
14

 Table of violations, Violations by Article and by Country 1959-2010, Europadomstolen, 2010.  
15

 Andersson mot Sverige, para. 59. 
16

 Ekbatani mot Sverige, para. 33 
17

 Håkansson och Sturesson mot Sverige, para. 60. 
18

 Langborger mot Sverige, para. 35. 
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tid19. Sverige har även i flera mål fällts inom det område som denna uppsats behandlar: 

rätten till en domstolsprövning.20 

Europadomstolens fällande domar har visat att processuella rättigheter som ska 

garanteras genom det svenska rättsystemet allt för ofta inte fungerar i praktiken. Detta 

tål att kallas för den svenska statens ”akilleshäl” vad gäller tillförsäkrandet av fri- och 

rättigheter. Det faktum att Sverige i merparten av de konstaterade kränkningarna av 

Europakonventionen har fällts för kränkningar av olika aspekter av rätten till en 

domstolsprövning aktualiserar frågeställningen som denna uppsats behandlar: om 

svenska domstolar i sin dömande verksamhet rättar sig efter Europakonventionens krav 

om vem som har rätt till en domstolsprövning.  

En särskild fråga, som inte har belysts inom doktrin i Sverige, är om det svenska 

rättssystemet följer Europadomstolens praxis om vem som kan anses vara ett offer 

(”victim”) enligt Europakonventionen och därmed ha talerätt inför svensk domstol. 

Talerätten är i sig intimt förknippad med rätten till en domstolsprövning.21 Medges 

inte en enskild talerätt, så innebär det även att möjligheten till en domstolsprövning är 

fråntagen den enskilde. 

Uppsatsens första del kommer att redogöra för rätten till en domstolsprövning i teorin, 

d.v.s. under vilka förutsättningar en enskild har rätt att få en domstolsprövning av ens 

rättigheter i Sverige. Den andra delen av uppsatsen kommer utreda rättssäkerheten i 

den rätt till domstolsprövning som konstaterats i den första delen, detta genom att 

jämföra teorin med verkligheten. Då rätten till domstolsprövning direkt ger de svenska 

domstolarna en central funktion för att enskilda ska tillförsäkras sina rättigheter är det 

av intresse att undersöka rättssäkerheten i domstolarnas domar och beslut.22 Målet är 

att klarlägga om det finns en praktisk och effektiv möjlighet att få rätt till en 

                                                 

19
 Hansödalens samebyar mot Sverige, para. 65. 

20
 Bodén mot Sverige; Zander mot Sverige; Skärby mot Sverige; Håkansson och Sturesson mot Sverige; 

Allan Jacobson mot Sverige; Sporrong och Lönnroth mot Sverige; Tre Traktörer Aktiebolag mot Sverige; 
Fredin mot Sverige; Pudas mot Sverige. 
21

 Warnling-Nerep, En ”europeiserad” talerätt i förvaltningsprocessen?, Juridisk Publikation, 1/2011, s. 119. 
22

 Mårsäter, O, Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning, Uppsala universitet, Uppsala. 2005, s. 
25. 
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domstolsprövning i Sverige eller om rättigheterna som skyddas av Europakonvention-

en enbart är illusoriska och teoretiska. För att komma fram till detta kommer jag dels 

att undersöka svenska rättsfall som handlar om möjligheten att få en civil rättighet 

eller skyldighet prövad, dels redogöra för rättsfall där talerätt enligt Europakonvent-

ionen kunde ha varit aktuellt. 

1.2 Metod och material 

Den metod som jag tillämpar i min uppsats är den traditionella rättsdogmatiska 

metoden, d.v.s.  målet med uppsatsen är att försöka fastställa vad rätten är genom nytt-

jande av olika rättskällor. Detta kommer jag att göra genom att bl.a. tolka och systema-

tisera de rättskällor jag använder mig utav i uppsatsen.23 Rätten till en 

domstolsprövning är nära sammanknuten med talerättsinstitutet.24 De lagar som 

reglerar talerätten, d.v.s. vem som får föra en talan, när en enskild får föra talan och 

mot vem en enskild får föra en talan reglerar de facto även rätten att få en materiell 

prövning av civila rättigheter och skyldigheter. Att talerätten blir korrekt bedömd är en 

av de grundläggande garantierna för rättsäkerhet och effektivitet i domstolssystemet 

framgår av Europadomstolens praxis. I Mamatkulov och Askarov mot Turkiet uttryckte 

Europadomstolen att talerätten en av nyckelkomponenterna i maskineriet (”key 

components of the machinery”) hos Europadomstolen för att skydda de mänskliga 

rättigheterna.25 Detsamma måste gälla för konventionsstaternas domstolar eftersom de 

i sitt arbete ska tillförsäkra enskilda de rättigheter som tillkommer dem enligt 

Europakonventionen. Enskildas möjligheter att föra talan om sina civila rättigheter och 

skyldigheter i Sverige kommer därför att undersökas utifrån den rättsbehörighet som 

svensk rätt medger, vilket inkluderar Europakonventionen. Särskild fokus kommer att 

ägnas åt Europadomstolens praxis i frågan om vem som kan påstå sig vara ett offer 

(”claiming to be the victim”) och därmed ha klagorätt enligt Europakonventionens 

processuella regler. 

                                                 

23
 Hellner, J, Metodproblem i rättsvetenskapen – studier i förmögenhetsrätt, Jure förlag, Stockholm, 2001, 

s. 27 ff. 
24

 Se Warnling-Nerep, 2011, s. 108 ff; Jmf Worm mot Österrike; Mamatkulov och Askarov mot Turkiet[GC]. 
25

 Mamatkulov och Askarov mot Turkiet [GC], p. 100, 122. 
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1.3 Avgränsningar 

Rätten till domstolsprövning delas upp i tre delar som är avhängiga av varandra för att 

rättigheten ska anses vara verklig. För det första måste det finnas en domstol eller 

likvärdigt rättsligt organ som har upprättats genom lag och som uppfyller villkoren på 

självständighet och opartiskhet. För det andra måste domstolen ha en sådan 

behörighet som gör det möjligt för domstolen att fullständigt pröva tvister eller 

anklagelser samt ha behörigheten att fastslå bindande domar.  För det tredje måste 

enskilda ha en faktisk och effektiv möjlighet att föra talan om sina civila rättigheter 

och skyldigheter vid domstolen.26 Denna uppsats kommer enbart att fokusera på den 

tredje delen av rätten till en domstolsprövning – de faktiska och effektiva 

möjligheterna att föra en talan inför domstol.  

Det finns ett stort antal rättsfall från svenska domstolar som har behandlat frågan om 

en enskild, som har väckt talan vid en domstol, kan anses ha rätt till en 

domstolsprövning av sina civila rättigheter eller skyldigheter samt ha talerätt.27 

Uppsatsen kommer därför att fokusera på mål som har prövats av de två högsta 

instanserna i det svenska rättssystemet: Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen.28  Särskild vikt kommer läggas på mål där enskilda har hänvisat 

till sina rättigheter enligt Europakonventionen. Även rättsfall där klaganden inte direkt 

har hänvisat till Europakonventionen eller andra svenska rättighetsregler kommer att 

bedömas. Enligt Europadomstolens praxis räcker det att en klagande underförstått 

eller i sak argumenterat på ett sätt som borde ha gjort domstolen uppmärksammad på 

ett rättighetsanspråk för att medges talerätt (”if the issue was raised implicitly, or in 

substance”).29 

Europakonventionen uppställer flertalet villkor för att en klagande ska beviljas talerätt 

inför Europadomstolen. De huvudsakliga processuella reglerna återfinns i Artiklarna 34 

                                                 

26
 Palm, E. och Ericsson, M., Att klaga till Europadomstolen, 1 u., Jure förlag AB, Göteborg, 2005, s. 120. 

27
 Se Warnling-Nerep, W., Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., Jure förlag AB, Stockholm, 

2008, s. 143 ff. 
28

 Högsta förvaltningsdomstolen hette fram till den 1 januari 2011 Regeringsrätten. Domstolens nya namn 
används fortsättningsvis i uppsatsen även avseende domstolens tidigare avgöranden. 
29

 Azinas mot Cypern [GC], para. 38 ff. 
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och 35. Artikel 34 innehåller kravet på att en klagande ska påstå sig vara ett offer för att 

kunna få en prövning vid Europadomstolen.30 Offerkravet kommer därför att 

redogöras för i uppsatsen. Artikel 35 uppställer följande krav för att talerätt ska anses 

föreligga: 

i) att klaganden ska ha uttömt samtliga nationella rättsmedel, 

ii) att klagomålet ska ha inkommit till Europadomstolen inom sex månader 

 från att det slutgiltiga inhemska beslutet eller domen meddelats, 

iii) att klagomålet inte får vara anonymt, 

iv) att målet inte får ha prövats tidigare prövats av Europadomstolen, 

v) att målet inte prövats eller håller på att prövas av ett annat internationellt 

 organ, 

vi) att klaganden måste ha lidit ett avsevärt men (”a significant 

 disadvantage”).  

Då de processuella villkoren enligt Artikel 35 enbart kan hänföras till 

Europadomstolens verksamhet, och inte ger upphov till några skyldigheter för 

konventionsstaterna, så kommer dessa villkor för en domstolsprövning inte vidare att 

behandlas i uppsatsen. 

Slutligen bör nämnas att EU-rätten automatiskt är en del av svensk rätt och bidrar, 

liksom Europakonventionen, till en europeisering av den svenska talerätten. EU-

rättsliga anspråk förutsätts kunna prövas genom effektiva nationella rättsmedel, vilket 

numera följer av Artikel 47 i EU:s rättighetsstadga. Dessa anspråk ska, liksom 

prövningar enligt Artikel 6 i Europakonventionen, kunna bli föremål för en 

domstolsprövning i Sverige. Till skillnad från Artikel 6 i Europakonventionen 

innehåller Artikel 47 i EU:s rättighetsstadga inte något krav på tvisten ska röra en civil 

rättighet eller skyldighet. En grundtanke i EU-rätten är att alla EU:s medlemsstater ska 

vara anslutna till Europakonventionen. Rätten till en domstolsprövning enligt EU-

                                                 

30
  Se Harris, D., O’Boyle, M., och Warbrick, C., Law of the European Convention on Human Rights, 2 u., 

Oxford university press, New York, 2009, s. 757 ff. 
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rätten kommer inte att redogöras för i uppsatsen. Dels för att Europakonventionen 

inom EU har ställningen som en gemenskapsrättslig princip som ska respekteras av 

samtliga EU:s medlemsstater, dels då EU:s rättighetsstadga tolkas i ljuset av 

Europakonventionen.31 

                                                 

31
 Se Warnling-Nerep, 2011, s. 88 ff; Bernitz U, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, 

Juridisk tidskrift, nr 3 2009/10, s. 487 ff. 
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2 RÄTTEN TILL DOMSTOLSPRÖVNING I TEORIN 

2.1 Inledning 

Med rätten till en domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter åsyftas 

rätten att få en rättslig prövning av en domstol som har en oinskränkt jurisdiktion att 

pröva målet. Rättigheten kan göras gällande i samband med att en enskild riktar ett 

anspråk mot en annan enskild eller en myndighet men även när anspråk riktas av en 

myndighet mot en enskild.32  Syftet med den första delen av uppsatsen är att redogöra 

för den rättsliga grunden när enskilda har rätt till domstolsprövning i Sverige. Detta för 

att i nästa kapitel kunna redovisa hur domstolar i Sverige i deras faktiska 

rättstillämpning bedömer rätten till en domstolsprövning. 

Kapitlet inleds med en historisk redogörelse för rätten till domstolsprövning och 

övergår sedan till att redovisa hur rättigheten är reglerad och skyddad inom svensk 

rätt. Även talerätt enligt svensk rätt presenteras. En redogörelse för vad som förstås 

med en civil rättighet och skyldighet följer. Vidare så redovisas Europadomstolens 

praxis om talerätt, d.v.s. offerkravet. Detta för att fastställa i vilka situationer enskilda i 

enlighet med Europadomstolens praxis har rätt till en domstolsprövning i Sverige. 

Särskild fokus kommer läggas på rättsfall där Europadomstolen har identifierat kla-

ganden som ”potentiella offer”, ”framtida offer”, ”indirekta offer” samt fall med 

allmänintresse. Slutligen följer även en redogörelse för när en klagande kan förlora sin 

status som offer. 

2.2 Historisk återblick – från att ”gå till Kungs” till fallet Kudla mot Polen 

2.2.1 En prövning utanför domstolarnas makt 

Historiskt sett ankom det på den svenska kungen att utöva såväl funktionen som 

rättskipare som  den allmänna förvaltningen i Sverige. Det fanns ingen fristående 

dömande verksamhet i förvaltningsärenden. Istället stadgade den medeltida 

landslagen att kungen var den som skulle besluta i böndernas klagomål. Detta skedde 

genom att bönder skulle ”gå till kungs” med sina klagomål. Kungen var genom sin 
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ställning även behörig att ändra i redan avgjorda förvaltningsbeslut och domar. En 

statlig förvaltning kopplad till kungen med möjlighet till juridiska prövningar byggdes 

först upp på 1600-talet genom bl.a. landshövdingsämbeten, skapandet av kollegier och 

tillkomsten av den första förvaltningsdomstolen. Allmänheten vände sig dock 

fortfarande i stor omfattning till kungen med sina klagomål.33 

Genom 1720 års regeringsform fick kollegierna en självständig ställning och kom att 

fungera som en besvärsinstans mellan landshövdingarna och kungen. Senare kom 

kollegierna även att utföra administrativ rättskipning.34 Genom 1809 års regeringsform 

tillkom ett mer tydligt önskemål om separation mellan dömande verksamhet och 

förvaltning. Det kom till uttryck bl.a. genom önskemål om inrättandet av en fristående 

högsta förvaltningsdomstol med syftet att ta över regeringens roll som besvärsinstans. 

Separationen blev verklighet först 1909 när HFD inrättades. HFD övertog dock inte alla 

besvärsärenden från regeringen. De typer av mål som ansågs bättre lämpade för 

regeringen att slutligt avgöra kom fortfarande att höra till dess beslutandemakt. Bl.a. 

hörde frågor om utnyttjandet av mark och vatten till regeringen.35 

Genom den s.k. förvaltningsrättsreformen på 1970-talet tillkom allmänna lagar om 

förvaltningsförfarandet. Reformen kom att förstärka domstolsorganisationen, bl.a. 

byggdes kammarrätterna ut och länsrätterna blev fristående från länsstyrelserna. Den 

svenska ordningen, utan möjlighet till domstolsprövning i vissa ärenden och med 

regeringen som sista instans i andra ärenden, var väl accepterad av den politiska 

majoriteten i riksdagen. Regeringen ansågs vara lika lämplig som domstolar att besluta 

i förvaltningsärenden.36  

Det var på 1980-talet, genom påverkan från europeiskt håll, som den dåvarande 

svenska modellen slutligen kom att fallera. ”Dödsstöten” kom 1982 i målet Sporrong 

och Lönnröth mot Sverige, då Europadomstolen fastställde att det svenska systemet 

med begränsade möjligheter till domstolsprövning av förvaltningsbeslut var oförenligt 
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 Warnling-Nerep, 2011, s.26 ff. 
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 Warnling-Nerep, 2008, s. 35 f. 
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 Warnling-Nerep, 2011, s. 29 ff. 

36
 Warnling-Nerep, 2011, s. 30 f. 
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med Artikel 6 i Europakonventionen. Sedermera kom Europadomstolen att konstatera 

liknande kränkningar under hela 1980-talet. Fällningarna föranledde åtgärder för att 

flytta över flera ärendetyper från regeringen till förvaltningsdomstolarnas prövning.37 

Som en direkt följd av de fällande domarna mot Sverige infördes 1988 års 

Rättsprövningslag. Lagen gjorde det möjligt för enskilda att ansöka om att få en 

domstolsprövning av särskilda beslut som regeringen eller andra statliga myndigheter 

fattat som sista instans.38 Warnling-Nerep menar att staten genom tillkomsten av 1988 

års Rättsprövningslag rättade till ett ”allvarligt systemfel”. Tillträde till domstol 

saknades helt i vissa fall och enskilda fick nöja sig med prövning hos regeringen eller 

någon förvaltningsmyndighet såsom Jordbruksverket eller Boverket. Sedan dess har 

även ett stort antal kompletterande reformer genomförts, ofta genom kodifiering av 

rättspraxis.39 

2.2.2 Påverkan från europeiskt håll 

Europarådet grundades efter andra världskriget slut och Sverige var en av de tio stater 

som först undertecknade dess stadga. Ett av de grundläggande målen med rådet var att 

främja respekten för mänskliga rättigheter genom att skapa en konvention som skulle 

garantera effektiva möjligheter för enskilda i Europa att tillvarata sina mänskliga 

rättigheter.40 Sverige signerade Europakonventionen 1950, den trädde i kraft 1953 och 

har senare kompletterats med 14 tilläggsprotokoll.41 Möjligheten för enskilda att väcka 

talan inför Europadomstolen infördes också.42 Europakonventionen inkorporerades 

som lag i Sverige först den 1 januari 1995. Samtidigt bekräftades Europakonventionens 

vikt och ställning i den svenska rättsordningen genom  2 kap. 23 § Regeringsformen 

(numera 2 kap. 19 §), som stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Under arbetet med Sveriges 

ratificering av Europakonventionen utgick regeringen felaktigt från att det svenska 
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regelsystemet uppfyllde rättighetskraven enligt Artikel 6.43 Enligt gällande svensk rätt 

ska en lag som meddelas i strid mot Europakonventionen, i princip inte beaktas av 

tillämpande myndighet genom den  lagprövningsrätt som stadgas i Regeringsformen 11 

kap § 14 och 12 kap. 10 §. Äldre författningar, d.v.s. de lagar som tillkommit före 

ratificeringen 1995, ska av tillämpande myndigheter ges en s.k. konventionskonform 

tolkning.44 Den konventionskonforma tolkningen har i rättstillämpningen inte varit 

alltigenom enkel. Bernitz har funnit förarbetsuttalandena vara såväl motsägelsefulla 

som svårtillämpade.  De högsta domstolarna har i sina avgöranden i allmänhet 

undvikit att bygga sin tillämpning på förarbetsuttalanden till förmån för friare, 

konventionskonforma bedömningar ägnade att ge Europakonventionen ett starkare 

genomslag.45 

Enligt Artikel 1 i Europakonventionen har den svenska staten det främsta ansvaret för 

att fri- och rättigheterna i Europakonventionen tillförsäkras och tillämpas korrekt. 

Artikeln stadgar att: “The High Contracting Parties shall secure to everyone within their 

jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.” 

Europakonventionen fastställer endast en miniminivå för de rättigheter som 

konventionsstaterna är förpliktigade att skydda (negativa förpliktelser) och säkerställa 

(positiva förpliktelser). Europadomstolens roll är, enligt subsidiaritetsprincipen, 

inskränkt till att vara en yttersta kontrollinstans för att tillse att konventionsstaterna 

respekterar rättigheterna. En enskild med ett rimligt grundat påstående som anser sig 

ha blivit utsatt för en kränkning har rätt att få till stånd en prövning hos inhemska 

myndigheter och domstolar. Tillser inte inhemska myndigheter att rätten till en 

domstolsprövning verkligen effektueras så prövar Europadomstolen målet som en sista 

utväg.46 Att klaga till Europadomstolen är dock inte fråga om något vanligt 
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överklagande, utan vad som åstadkoms är att staten kan komma att kritiseras för en 

kränkning och att den kränkte kan erhålla skadestånd.47 

Subsidiaritetsprincipen förtydligas dels i Artikel 13 om effektiva rättsmedel, dels genom 

talerättsreglerna i Artikel 35 som bl.a. stadgar att klagande måste ha uttömt samtliga 

nationella rättsmedel för att Europadomstolen får pröva målet. Artikel 13 i Europa-

konventionen stadgar: “Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Conven-

tion are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstand-

ing that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.” Med 

kravet på rättsmedel i Artikel 13 avser Europadomstolen främst att det rent faktiskt 

kommer till en prövning av ett klagomål oavsett utgången i målet. Men med kravet på 

effektiva rättsmedel följer även att det rent praktiskt finns tillgång till ett rättsmedel 

med möjligheter till framgång.48 Det innebär att svenska domstolar i samband med 

sina prövningar av rätten till domstolsprövning även måste beakta Artikel 13 och dess 

krav på ett effektivt rättsmedel. Av Artikel 13 och genom förtydligande domar från 

Europadomstolen står det klart att det är den svenska staten som i första hand är 

skyldig att tillse att de i Europakonvention nedskrivna rättigheterna har ett effektivt 

skydd i Sverige.49 Detta innefattar även att nationell lagstiftning ska anpassas så att 

den stämmer överens med de miniminivåer som Europakonventionen uppställer.50  

Subsidiaritetsprincipens vikt och ställning som en grundläggande princip förstärktes 

av Europadomstolen i fallet Kudla mot Polen. Europadomstolen fann att syftet med 

kravet att en klagande ska ha uttömt nationella rättsmedel är att ge 

konventionsstaterna ”… the opportunity of preventing or putting right the violations 

alleged against them before those allegations are submitted to the Court. Consequently, 

States are dispensed from answering for their acts before an international body before 

they have had the opportunity to put matters right through their own legal systems”.51 En 
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stor anledning till förtydligandet är den enorma arbetsbörda som Europadomstolen 

har. Vid slutet av april 2011 hade Europadomstolen över 150 000 inkomna klagomål 

som väntar på en prövning.52  

Warnling-Nerep har kritiserat det svenska förhållningssättet till uppfyllandet av 

subsidiaritetsprincipen, vilket hon beskriver som ett system med minimerande 

reformer. Istället för att anpassa det svenska rättssystemet efter nya förhållanden som 

Europadomstolen konstaterat inväntar Sveriges lagstiftare på att få varenda svensk sak 

prövad innan ändringar görs.53 Såväl Högsta domstolen som Högsta 

förvaltningsdomstolen har intagit ett restriktivt förhållningssätt och förnekat en 

kränkning av Europakonventionens dubbelprövningsförbud enligt Artikel 4 i 7 

tilläggsprotokollet. Detta fastän att Europadomstolen redan 2009 i stor 

sammansättning i fallet Zolotukhin mot Ryssland klart fastställt ett nytt 

förhållningssätt till dubbelprövningsförbudet. Med stor sannolikhet innebär 

Europadomstolens nya förhållningssätt att det svenska skattesystemet, med dubbla 

förfaranden vid felaktig skatteredovisning, kränker dubbelprövningsförbudet. Högsta 

förvaltningsdomstolen grundade, i RÅ 2009 ref. 94, sin dom på att fallen om 

dubbelprövningsförbud från Europadomstolen inte avsåg det svenska rättssystemets 

särdrag. Högsta domstolen motiverade, i NJA 2010 s. 168, sin dom med att det saknades 

”klart stöd” från Europadomstolen. I båda dessa mål och hundratalet andra mål efter 

Zolotukhin-domen har både skattetillägg och straff för skattebrott utdömts i separata 

mål. Det finns flertalet klagomål mot Sverige i denna fråga inför Europadomstolen som 

ännu inte har kommunicerats med den svenska regeringen.54 Den svenska statens krav 

på en prövning av det svenska rättssystemets särdrag innebär att hundratals enskilda 

kan ha fått sina rättigheter kränkta.  

Tilläggsprotokoll 14 till Europakonventionen, som trädde i kraft den 1 juni 2010, är 

utformad utifrån subsidiaritetsprincipen.  Genom tilläggsprotokollet tillkom i Artikel 
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35 st. 3 B ett krav på att klaganden för att tillerkännas klagorätt i Europadomstolen 

måste ha lidit ett avsevärt men (”a significant disadvantage”). Det finns dock ett 

undantag från avvisningsgrunden som bekräftar subsidiaritetsprincipen och staternas 

ansvar inför Europadomstolen. Även ifall Europadomstolen finner att en klagande inte 

drabbats av ett avsevärt men så prövar domstolen målet om det inte vederbörligen har 

prövats (”duly dealt with”) av de nationella domstolarna. Skyddsklausulen innebär att 

Europadomstolen inte kan avvisa ett klagomål om den inhemska domstolen inte har 

prövat målet korrekt. Europadomstolen prövar enbart målet om den inhemska 

domstolen haft en sådan möjlighet men inte fullgjort sin skyldighet. Om 

Europadomstolen väljer att tillämpa undantaget i ett mål torde det stå klart att en 

kränkning av klagandens rätt till en domstolsprövning enligt Artikel 6 och/eller rätt till 

ett effektivt rättsmedel enligt Artikel 13 har ägt rum. 

2.3 Den svenska modellen för talerätt och rätten till domstolsprövning 

Förvaltningslagsutredningen har föreslagit en ny förvaltningslag som bl.a. syftar till att 

bättre uppfylla Sverige förpliktelser enligt Europakonventionen. Utredningen har bl.a. 

föreslagit att 22 § Förvaltningslagen som reglerar talerätten55 och att 22 a § 

Förvaltningslagen som reglerar principen om domstolsprövning ska ersättas med nya 

lagregler. Förslaget innebär inte några mer genomgripande materiella förändringar och 

kommer inte vidare att behandlas i uppsatsen.56
 

2.3.1 Talerätt 

Rätten till en domstolsprövning är intimt förknippad med talerätten.57 För att kunna 

tillerkännas rätt till domstolsprövning i ett mål måste den enskilde bedömas ha såväl 

rättskapacitet som processbehörighet, d.v.s. fastställas vara berörd av de handlingar 

som man vill få prövade. Talerätt vad gäller förvaltningsbeslut regleras genom 22 § 

Förvaltningslagen. Där stadgas det att ett beslut får överklagas av den som beslutet 

angår, om det har gått henne eller honom emot och beslutet kan överklagas. 
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Bestämmelsen berör såväl talerätten som överklagbarheten. Vad gäller talerätten 

uppställs två krav: För det första att beslutet ska angå den som klagar 

(saklegitimation). För det andra att myndighetsbeslutet ska ha gått den klagande emot 

(kontraritet). Frågan huruvida ett beslut gått någon emot avgörs mot bakgrund av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Regelns utformning leder till att kretsen 

klagoberättigade vanligtvis är mycket större än de personer som kan uppträda som 

parter i första instans. Bedömningen ska göras ex officio utifrån förhållandena när 

överklagandet kommer in.58 

Av Förvaltningslagen följer inte kriterier för att bedöma på vilket sätt och i vilken grad 

den enskilde ska ha berörts av beslut för att ha saklegitimation. Om inte frågan har 

reglerats genom en speciallag spelar rättspraxis en helt avgörande roll. Av Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis följer att talerätt primärt tillkommer den som intagit 

partställning hos den beslutande myndigheten. Därutöver kan vissa intressenter även 

ha rätt att överklaga. Den grundläggande principen för att tillmätas talerätt är att 

beslutet antingen påverkar klagandens rättsställning eller berör ett intresse som på 

något sätt erkänns av rättsordningen. Ett exempel på den förra grunden är att en 

hyresgästs rättställning anses påverkad om ett beslut som riktats till fastighetsägaren 

påverkar hyresavtalets existens. För att en klagande ska tillerkännas ett av 

rättsordningen erkänt intresse måste det vara tydligt stadgat om det antingen i 

författningstexten eller i den aktuella lagens förarbeten.59 

Klagande måste givetvis även vara saklegitimerade om det är normbeslut60 som man 

klagar över. Det har framförts olika uppfattningar för talerätt vid normbeslut. Enligt 

von Essen bör talerätten vid normbeslut avgöras på samma sätt som vid besvär över 

individuella beslut. En annan ordning skulle innebära att förvaltningsbesvärsinstitutet 

skulle kunna fungera som ett actio popularis (allmän talerätt över lagars riktighet). En 

klagande bör betraktas som saklegitimerad om han eller hon kan påvisa att en 

föreskrift påverkar ens rättställning eller om det står klart att klaganden har ett 
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rättskyddat intresse i frågan.61 Värt att notera är att en prövning enligt Rättsprövnings-

lagen av normbeslut inte tillåts vad gäller regeringens s.k. politiska beslut. Med poli-

tiska beslut menas regeringens styrelseärenden som högsta organ, t.ex. beslut om att 

anta en förordning.62 

Talerätt inför allmänna domstolar regleras i Rättegångsbalken. Utöver regler om 

processbehörighet saknar Rättegångsbalken regler om talerätt. Talerättens utformning 

har därför utarbetats i praxis och genom doktrin. Talerätt i fullgörelsemål måste 

föreligga ända fram till dess att målet avgjorts. Det är käranden som har bevisbördan 

för talerättsgrundande rättsfakta. Vad gäller fastställelsetalan är en särskild 

talerättsprövning obehövlig eftersom avvisning p.g.a. brister i talerätten täcks av 

rekvisiten enligt 13 kap. 2 § Rättegångsbalken. Det är ett tvingande processhinder ifall 

någon av parterna saknar talerätt, käromålet ska i sådant fall avvisas ex officio enligt 

34:1 Rättegångsbalken. För talerätt anses det i regel vara tillräckligt att käranden påstår 

sig på ett visst sätt vara berättigad gentemot svaranden som är förpliktigad 

(fullgörelsetalan). Talerätten sägs följa naturligt av kärandens yrkanden och grunder. I 

vissa fall kan domens verkningar mot tredje man motivera en avvisning på grund av 

bristande talerätt. Vad gäller indispositiva tvistemål återfinns talerättsregler i 

speciallagar, exempelvis i Föräldrabalken. Det beror på att en dom i dessa typer av mål 

ofta äger rättskraft utanför partsammansättningen och/eller att det finns starka 

intressen, som inte endast parterna bör ha inflytande över.63 

I 11 kap. Rättegångsbalken fastställs vilka rättssubjekt som kan vara kärande och 

svarande i tvistemål. Både partsbehörighet och processbehörighet är tvingande 

förutsättningar som ska uppmärksammas ex officio av domstolen.. Envar, d.v.s. varje 

fysisk person, kan enligt 11:1 Rättegångsbalken vara part i en rättegång 

(partsbehörighet). Att fysiska personers processbehörighet är knuten till allmänna 

regler och principer om enskildas rättshandlingsförmåga följer av 11 kap. 1 § 2 st. 

Rättegångsbalken. Som regel innebär processhinder för någon av parterna att talan 
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avvisas.64 Vad gäller juridiska personer fastställer 11:2 Rättegångsbalken att bolag, 

förening, samfund, stiftelse eller liknande inrättning som kan förvärva rättigheter och 

skyldigheter, kan vara part i rättegången. Talan för en juridisk person ska alltid föras av 

en ställföreträdare. Vem den behörige företrädaren är och hur omfattningen av 

behörighet bestäms följer av den enskildes behörighet att företa rättshandlingar för 

den juridiska personens räkning. Ett bolag som förlorat sin rättskapacitet kan enligt 

praxis vanligtvis inte längre vara part i domstol.65 

2.3.2 Rätten till domstolsprövning 

I Sveriges grundlagar fastställs inte någon uttrycklig rätt till domstolsprövning av civila 

rättigheter och skyldigheter. Det enda stadgandet om rätt till domstolsprövning i 

Sveriges grundlagar återfinns i 2 kap. 9 § Regeringsformen om rätt till 

domstolsprövning vid frihetsberövanden med anledning av brott eller misstanke om 

brott. Vidare stadgas sedan grundlagsreformen år 2010 i 2 kap. 11 § Regeringsformen att 

en rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid.66 Vid grundlagsreformen 

valde lagstiftaren att inte införa en grundlagsregel som garanterar enskilda rätten till 

domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter. Detta fastän att flertalet 

remissinstanser, bl.a. JK, Skatteverket och Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg att 

det kunde vara behövligt för att tydliggöra Europakonventionens krav. Att en prövning 

ska ske inom skälig tid innebär inte en rätt för enskilda att få en prövning av sina civila 

rättigheter och skyldigheter.67 Lagstadganden om rätten till domstolsprövning av civila 

rättigheter och skyldigheter hittas istället i vanliga lagar och förordningar.68 

Vad gäller rätten till domstolsprövning inför förvaltningsdomstolar är regelsystemet 

både omfattande och komplicerad. Ur ett europarättsligt perspektiv är det oväsentligt 

vilken domstol som utför prövningen, detta så länge utpekad allmän domstol, 

förvaltningsdomstol eller någon särskild inrättad nämnd uppfyller villkoren för att 
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anses vara en domstol.69 För att avgöra frågan ifall en enskild har rätt till en 

domstolsprövning måste man i ett första steg utreda ifall beslutet härrör ifrån 

regeringen eller en förvaltningsmyndighet. Härrör beslutet från en 

förvaltningsmyndighet så måste man utreda ifall det finns en specialbestämmelse om 

rätten till domstolsprövningen eller om generella regler i Förvaltningslagen är 

tillämpliga. Även om det finns en specialbestämmelse som inte medger någon 

prövning så kan den enskilde med tanke på Europakonventionens krav ändå ha rätt till 

en domstolsprövning.70 

Är det regeringen som beslutat i ett ärende så är det 1 § Rättsprövningslagen som 

reglerar rätten till domstolsprövning. Enligt lagstadgandet har den enskilde rätten till 

en domstolsprövning om frågan i målet aktualiserar en prövning av civila rättigheter 

och skyldigheter enligt Artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 3 § 

Rättsprövningslagen är det HFD som prövar dessa typer av mål.71 

Om beslutet kommer ifrån en förvaltningsmyndighet så stadgar 22 a § 

Förvaltningslagen att den berörde har rätt att få en prövning hos en förvaltningsrätt. 

Domstolen måste dock beakta att Förvaltningslagen enligt 3 § st. 1 är subsidiär i 

förhållande till specialförfattningar som reglerar rätten till domstolsprövning. Men är 

det så att en specialförfattning innehåller ett förbud mot överklagande till domstol så 

kan den enskilde ändå stödja sig på Förvaltningslagens regler i vissa fall. Detta då 3 § 

st. 2 Förvaltningslagen stadgar att reglerna om överklagande i Förvaltningslagen alltid 

tillämpas om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila 

rättigheter och skyldigheter enligt Artikel 6.1 i Europakonventionen.72 

Då Förvaltningslagen är subsidiär kan bestämmelser i specialförfattningar fastställa att 

antingen en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en särskild domstol, 

såsom Migrationsdomstolen eller Miljödomstolen, är behörig domstol vid 

överklaganden av förvaltningsmyndigheters beslut. Vidare så är det även möjligt att 
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specialförfattningar fastställer att myndighetsbeslut inte kan överklagas till domstol. 

Dessa förbud gäller självklart ifall beslutet inte har att göra med en prövning av civila 

rättigheter och skyldigheter.73 Men allt som oftast inkluderar myndighetsärenden i 

specialförfattningar med överklagandeförbud en prövning av civila rättigheter och 

skyldigheter. Warnling-Nerep har i sin bok Förvaltningsbeslut visat att det finns gott 

om överklagandeförbud i svenska författningar och att frågan om en prövning ska ske 

mot bakgrund av 22 a § Förvaltningslagen kan uppkomma tämligen ofta.74 Sverige har 

bl.a. blivit fällt i Europadomstolen för en kränkning av Artikel 6 då en enskild fått ett 

avslag och samtidigt meddelats överklagandeförbud fastän saken gällde en civil 

rättighet och skyldighet. Klaganden befanns inte skyldig att känna till sin rätt enligt 

Förvaltningslagen.75 

Genom 10 kap. Kommunallagen kan vissa kommunala beslut överklagas till en 

Förvaltningsrätt genom s.k. kommunalbesvär. Andra kommunala beslut överklagas 

genom s.k. förvaltningsbesvär till den domstol som det särskilt utpekas i en 

specialförfattning. Frågan om kommunalbesvär utgör en tillräcklig prövning och 

uppfyller villkoren enligt Artikel 6 i Europakonventionen är ifrågasatt.76 

Enskilda kan även vända sig till allmänna domstolar för att få förvaltningsbeslut 

prövade. Här gäller inte förvaltningsrättsliga lagar. Prövningen sker antingen genom 

en fullgörelsetalan enligt 13 kap. 1 § Rättegångsbalken eller genom en fastställelsetalan 

enligt 13 kap. 2 § Rättegångsbalken. Dock finns det en regel för när en allmän domstol 

inte är behörig att pröva en tvist. Genom 10 kap. 17 § p. 1 Rättegångsbalken stadgas det 

att allmän domstol inte är behörig att pröva ett mål som enligt annan lag ska prövas av 

regeringen eller en förvaltningsmyndighet.77 Detta innebär att enskilda även kan vända 

sig till allmänna domstolar för att få en domstolsprövning av en civil rättighet eller 

skyldighet om inte en särskild lag föreskriver något annat. 
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Slutligen kan det konstateras, att det överhuvudtaget inte finns någon reglering av 

rätten till domstolsprövning enligt svensk lag ifall den enskilde hävdar att en lag 

genom dess utformning kränker ens rättigheter. Det kan exempelvis handla om en 

enskild som påstår att FRA-lagen om signalspaning kränker ens rättigheter enligt 

Artikel 8 i Europakonventionen (rätten till skydd för privatlivet).78 I Sverige saknas en 

författningsdomstol som kan ogiltigförklara en författning eller en enskild föreskrift. 

Därutöver tillämpar allt som oftast inte svenska domstolar möjligheten, enligt 11 kap. 14 

§ 1 st. Regeringsformen, att åsidosätta lagar om de kan anses strida mot högre rätt, 

inkluderat Europakonventionen. Visserligen har numera det tidigare 

uppenbarhetsrekvisitet i lagparagrafen strukits genom grundlagsreformen år 2010, men 

för säkerhets skull tillades i 11 kap. 14 § 2 st. Regeringsformen ännu en inskränkande 

påminnelse. Enligt den nya regeln ska svenska domstolar, när de prövar åsidosättande 

av författningar som beslutas av riksdagen eller regeringen särskilt beakta att riksdagen 

är folkets främsta företrädare.79 Mot bakgrund av detta kan det därför konstateras att 

det är oerhört svårt att få en domstolsprövning ifall en enskild påstår att en lag i sig 

kränker ens rättigheter. Ännu mindre är chansen att domstolarna dömer till den 

enskildes fördel. 

Mål där enskilda påstår att en lag kränker deras rättigheter ligger inte inom 

Förvaltningslagens tillämplighet då 1 § stadgar att lagen endast gäller 

förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden och domstolars handläggning av 

förvaltningsärenden. Då ett ärende inte har initierats hos en myndighet kan enskilda 

inte heller överklaga målet till domstol för prövning. Dock bör påpekas, som nedan 

kommer att redogöras för, att det föreligger en omedelbar rätt till domstolsprövning av 

civila rättigheter och skyldigheter i Sverige grundat på Europakonventionen.80 Om en 

sådan rättighet inte beaktas av svenska domstolar innebär det en kränkning av rätten 
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till domstolsprövning enligt Artikel 6 i Europakonventionen. Inte heller kommer 

Europadomstolen vid en prövning beakta riksdagens ställning som lagstiftare om en 

ifrågasatt lag kränker en enskilds rättigheter. 

2.4 Rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen 

Artikel 6.1 i Europakonventionen tillförsäkrar en rätt att få tillgång till 

domstolsprövning (”access to court”) för enskilda vid tvister om civila rättigheter och 

skyldigheter.81 Artikeln lyder: ”In the determination of his civil rights and obligations … 

everyone is entitled to a fair and public hearing by [a] tribunal …” 

2.4.1 Allmänt om rätten till domstolsprövning 

Europadomstolen har flera gånger konstaterat att tillgång till en domstolsprövning är 

en av de fundamentala rättigheterna i Europakonventionen.82 I fallet Golder mot Före-

nade Konungariket fastställde Europadomstolen att ”The principle whereby a civil claim 

must be capable of being submitted to a judge ranks as one of the universally ‘recognized’ 

fundamental principles of law.”.83  

Rättigheten är däremot inte absolut, i den bemärkelsen att enskilda vid varje tvist har 

rätt till en domstolsprövning genom att hänvisa till Europakonventionen.84 Staternas 

åtnjuter en viss bedömningsmarginal (”margin of appreciation”) för att avgöra om 

inskränkningar är behövliga. Rätten till domstolsprövning får dock inte begränsas på 

ett sådant sätt att kärnan av rättigheten urholkas (’the very essence of the right is 

impaired’).85 En inskränkning är oförenlig med Artikel 6 om den inte syftar till att 

upprätthålla eller uppnå ett legitimt syfte samt om den vidtagna åtgärden inte är 

proportionerlig i relation till inskränkningen för den enskilde individen 

(”proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved”).86 
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Därutöver ska även allmänna principer som följer av Europakonvention vid 

inskränkningar av rättigheter vara uppfyllda.87 Enligt effektivitetsprincipen måste 

rättigheterna enligt Europakonventionen vara praktiska och effektiva och inte 

teoretiska eller illusoriska.88 Europakonventionen ska dessutom tolkas dynamiskt av 

både Europadomstolen och domstolarna i konventionsstaterna. Den anses vara ett 

levande instrument (“living instrument”) som ska tolkas i enlighet med nutida 

förhållanden (”in the light of present-day conditions”).89 Är inte de ovan nämnda 

kraven tillgodosedda föreligger det en kränkning av en klagandes rätt till 

domstolsprövning.90 

Av rätten till domstolsprövning följer inte en automatisk rätt till att överklaga en 

domstols dom eller beslut. Men om det svenska rättssystemet erbjuder en möjlighet att 

överklaga så finns det i sådant fall även en rätt till domstolsprövning i en högre instans. 

Däremot godtas inte extraordinära rättsmedel, som t.ex. resning, för att uppfylla kravet 

på rätten till en domstolsprövning.91 Om rätten till domstolsprövning inte har uppfyllts 

av en undre instans så kan rättighetskränkningen läkas genom en prövning i högre 

instans. Till exempel är en förvaltningsmyndighets återkallande av tillstånd inom 

ramen för Artikel 6 acceptabel om beslutet kan överklagas till en domstol som prövar 

återkallandet. Rätten till domstolsprövning mellan olika instanser är speciell. Å ena 

sidan kan avsaknaden av en muntlig förhandling i en förvaltningsrätt läkas genom att 

en kammarrätt istället håller en förhandling. Å andra sidan är det inte alltid 

nödvändigt att ha en muntlig förhandling om en sådan har hållits vid undre rätt.92 

Det är även värt att notera skillnaden mellan Artikel 6 och Artikel 13, om rätten till ett 

effektivt rättsmedel. Artikel 6 tillskriver rätten till en domstolsprövning av civila 

rättigheter och skyldigheter som härrör från inhemsk rätt och är lex specialis i 
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förhållande till Artikel 13.93 I mål där Europadomstolen finner en kränkning av Artikel 

6, finner den därmed allt som oftast ingen anledning till att pröva om den instämda 

staten även har kränkt klagandens rättigheter enligt Artikel 13. Å sin tur garanterar 

Artikel 13 särskilt att enskilda tillskrivs en effektiv möjlighet att få sina rättigheter 

enligt Europakonventionen prövade. Artikel 13 kan därför sägas ha ett vidare 

tillämpningsområde än Artikel 6. Även om det finns en rätt till domstolsprövning så 

kan denna bedömas som ineffektiv.94 Ett belysande exempel på relationen mellan de 

två artiklarna är fallet Mendel mot Sverige. I målet hade Arbetsmarknadsstyrelsen, i 

samband med ett avslagsbeslut, informerat en arbetssökande om att beslutet inte fick 

överklagas. Detta skedde då den aktuella förordningen innehöll ett klart 

överklagandeförbud. Även om det enligt Förvaltningslagen 22 a § och domstolspraxis 

fanns en möjlighet att överklaga beslut gällande civila rättigheter, fick det godtas att 

personen litat på upplysningen i beslutet. Europadomstolen konstaterade en 

kränkning av Artikel 6 då klaganden inte haft en effektiv tillgång till en 

domstolsprövning. Klaganden hade även påstått en kränkning av rätten till ett effektivt 

rättsmedel enligt Artikel 13, men då Artikel 6 är lex specialis fann Europadomstolen 

ingen anledning att pröva om även en kränkning av Artikel 13 skett.95 

Rätten till domstolsprövning i sak föreligger enligt Artikel 6 i Europakonventionen 

endast om klaganden anses ha ett rimligt grundat påstående (”arguable claim”).96  

Enligt Europadomstolens praxis föreligger ett rimligt grundat påstående om tre villkor 

är uppfyllda. Tillämpligheten av Artikel 6 är beroende av 

i) att det existerar en seriös tvist mellan en enskild och en annan person 

eller myndighet.  
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ii) att tvisten är relaterad till en civil rättighet eller skyldighet som kan 

hävdas vara erkänd enligt svensk rätt (antingen genom lag eller praxis). 

iii) att rättigheterna eller skyldigheterna som åberopas är civila enligt 

Europadomstolens tolkning av Europakonventionens Artikel 6.97 

Den följande delen av uppsatsen kommer att behandla de tre ovan beskrivna kraven 

för att rätten till en domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter ska bli 

tillämplig. 

2.4.2 Kravet på att det ska vara fråga om en tvist 

Ett grundläggande krav för att rätten till domstolsprövning ska aktualiseras, när det 

gäller prövningar av civila rättigheter och skyldigheter, är att fallet grundar sig på en 

tvist om en rättighet som kan hävdas vara erkänd enligt svensk rätt.98 Termen ”tvist” 

ska bedömas utifrån fallets materiella betydelse (”substantive meaning”) och inte 

utifrån ordets formella betydelse.99 Tvisten måste vara reell och seriös (”genuine and of 

a serious nature”).100 De flesta tvister handlar om förekomsten av en rättighet. Men en 

tvist kan även dels fastställa en rättighets omfattning, dels fastställa hur en rättighet 

kan utövas.101 Avgörandet i fallet ska ha en direkt och avgörande påverkan för 

rättigheten varom det tvistas.102 Ett belysande exempel är Europadomstolens beslut i 

Skorobogatykh mot Ryssland. Klaganden, en frihetsberövad person, medgavs inte 

någon klagorätt då Europadomstolen inte fann att någon sådan tvist förekom. 

Närvaron av HIV smittade interner i fängelset han var intagen i ansågs inte vara 

tillräckligt för att en civil tvist mellan honom och fängelsemyndigheten skulle 

uppstå.103 I Gorraiz Lizzaraga m.fl. mot Spanien kom Europadomstolen till den 
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motsatta slutsatsen. Målet handlade om bybor som ville stoppa byggandet av en damm 

som skulle komma att översvämma deras by.104 

2.4.3 Kravet på en rättighet som är erkänd i inhemsk rätt 

Artikel 6 i Europakonventionen fastställer inte i sig några särskilda rättigheter som kan 

åberopas inför inhemska domstolar och myndigheter. För att Artikel 6 ska bli 

tillämplig måste det finnas en rättighet grundat på konventionsstatens inhemska lagar 

eller genom nationella domstolars praxis. Europadomstolen grundar helt sin prövning 

av Artikel 6 på redan existerande nationella rättigheter.105 Genom att analysera inhemsk 

rätt fastställer Europadomstolen om rättigheter såsom rätten till liv, hälsa eller 

äganderätt är erkända i staten som är instämd hos Europadomstolen.106 

Europadomstolen kan inte genom att tolka Artikel 6 skapa en materiell rättighet som 

inte har en legal grund i konventionsstaten.107 Den prövar dock om förekomsten av 

processuella hinder eller begränsningar kränker rättigheter som medges i nationell rätt. 

Det kan bl.a. handla om möjligheten att få en rättighet prövad av en domstol.108 

Vid prövningen om en begränsning av en civil rättighet eller skyldighet är materiell (en 

sådan som inte kan utvidgas av Europadomstolen) eller processuell (en begränsning 

som kan utgöra en kränkning av Artikel 6) lägger Europadomstolen stor vikt vid hur 

den nationella lagstiftningen, som klaganden grundar sin talan på, är utformad och hur 

nationella domstolar tolkat lagrummen.109 Särskild tyngd läggs på att utreda om 

rättigheten är praktisk i verkligheten.110 Ett belysande exempel är lagstiftning som 

ställer krav för tillträde till en särskild yrkestitel. En enskild som uppfyller kraven 

enligt nationell lag för att tillerkännas yrkestiteln, till exempel en läkare, har rätten att 

få en sådan titel erkänd av konventionsstaten.111 
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2.4.4 Kravet på en prövning av civila rättigheter och skyldigheter 

Artikel 6 i Europakonventionen uppställer ett krav på att klaganden, för att 

tillerkännas klagorätt, genom klagomålet vill få till en prövning av en civil rättighet 

eller skyldighet (”determination of his civil rights and obligations”). Civila rättigheter 

består främst av rättigheter och skyldigheter som enskilda individer hävdar mot andra 

individer och som prövas i allmänna domstolar enligt civilrättsliga tvistemålsregler. 

Men även flertalet rättigheter av offentligrättslig karaktär som prövas enligt 

civilrättsliga regler mellan enskilda och det allmänna (statliga och kommunala 

myndigheter) i förvaltningsdomstol anses vara civila.112  

Exakt vilka rättigheter och skyldigheter som är civila har inte klargjorts i 

Europakonventionen eller fastställts genom Europadomstolens praxis. Det görs istället 

bedömningar i varje enskilt fall.  Europadomstolen har valt att göra en egen autonom 

tolkning av vissa begrepp som återfinns i Europakonventionen. Detsamma gäller vad 

som utgör en civil rättighet eller skyldighet. Europadomstolen har fastställt att rätten 

till domstolsprövning gäller oavsett parternas nationella status, hur karaktären av den 

lagstiftning som reglerar tvisten har fastställts eller vilken typ av myndighet som 

nationellt har behörighet att bedöma frågan som det tvistas om.113 Hur ett enskilt 

ärende har klassificerats inom svensk rätt kan vara av betydelse men är inte avgörande. 

Att den nationella lagen hänförs till exempelvis rättsområdet förvaltningsrätt har inte 

någon betydelse för Europadomstolens prövning.114 Bedömningen om en tvist är av 

civil karaktär avgörs istället dels grundat på tvistens legala karaktär, dels grundat på 

tvistens sakliga innehåll och verkningar inom svensk rätt. Dessutom lägger 

Europadomstolen stor vikt vid syftet med Europakonventionen.115 I fallet Ringeisen mot 

Österrike konstaterade Europadomstolen att en förvaltningsmyndighets beslut i ett 

ärende även var att anse som civilrättslig fastän att myndigheten enbart hade tillämpat 

förvaltningsrättsliga regler mot klaganden. Europadomstolen motiverade sitt 

ställningstagande med att myndighetsbeslutet hade fått en avgörande betydelse för det 
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civila förhållandet mellan klaganden och en motpart i en civil tvist. Europadomstolen 

fann därför att klaganden hade haft rätt till en domstolsprövning enligt Artikel 6 i 

Europakonventionen.116 

Europadomstolens har i flera mål funnit traditionellt sett offentligrättsliga områden, 

som berör förhållandet mellan enskilda och det allmänna, vara civila.117 Det beror på 

att Europadomstolen tolkar Europakonventionen dynamiskt i ljuset av 

samhällsutvecklingen. Detta för att genom rättsutvecklingen ge ett reellt skydd för de 

fri- och rättigheterna som skyddas genom Europakonventionen.118 Allt från tillstånd till 

att förvärva fast egendom, att använda mark, ansökningar om byggnadstillstånd till att 

driva en verksamhet eller försälja alkohol har ansett vara civila spörsmål. Även 

arbetsrättsliga tvister och rätten till ett gott rykte i förtalsmål är civila enligt 

Europadomstolen.119 Vidare så har även olika typer av socialbidrag och en del 

socialförsäkringsförmåner som utgår enligt lag ansetts innehålla civila rättigheter och 

skyldigheter. Europadomstolen har konstaterat att sociala förmåner generellt sett 

inkluderas i begreppet civila rättigheter och skyldigheter enligt Artikel 6. 

Förutsättningen är att det enligt nationell lag finns en rätt till den sociala förmånen 

och att det inte är fråga om ett rent diskretionärt beviljande av ekonomiska 

förmåner.120 Områden som enligt Europadomstolens tolkning faller utanför 

tillämpningsområdet för civila rättigheter och skyldigheter är skatteprocessen, mål om 

rättshjälp, mål om asyl och utvisning samt vissa politiska rättigheter exempelvis rätten 

att kandidera till ett val.121 Även subjektiva omdömen i betyg och dylikt om en enskilds 

kunskap eller arbetsinsats faller vanligtvis utanförtillämpningsområdet för Artikel 6.122 

2.4.5 Kommentar 

Mot bakgrund av Europadomstolens praxis kan konstateras att svenska rättsregler och 

praxis från svenska domstolar inte har en avgörande betydelse när enskilda hävdar en 
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rätt till domstolsprövning grundat på civila rättigheter och skyldigheter som är 

erkända inom svensk rätt. Istället är det Europakonventionens Artikel 6 och till viss del 

även Artikel 13 som svenska domstolar har att utgå ifrån vid sin bedömning. För att 

tolka artiklarnas innebörd och bredd behöver svenska domstolar även se till 

Europadomstolens prejudicerande domar. Självklart gäller fortfarande svenska 

rättsregler och domslut om prövningen faller utanför Europakonventionens 

tillämplighet. 

De tre kriterier, som ovan redogjorts för, är avgörande för att bedöma om ett rimligt 

grundat påstående föreligger i et mål. Dessa kriterier kommer att tillämpas på de 

svenska fall som redovisas under uppsatsens andra del. Detta för att avgöra om svenska 

domstolar i sin rättstillämplig bedömt fall där civila rättigheter och skyldigheter 

åberopats i enlighet med Europadomstolens praxis. 

2.5 Offerstatus enligt Europakonventionen  

Artikel 34 i Europakonventionen fastställer vem som är ett offer i 

Europakonventionens mening och är utan tvekan den mest progressiva bestämmelsen 

i Europakonventionen.123 Artikeln lyder: ”The Court may receive applications from any 

persons, non-governmental organisations or group of individuals claiming to be the vic-

tim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the 

Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hin-

der in any way the effective exercise of this right”.  

2.5.1 Vem som kan inge ett klagomål – generella utgångspunkter 

Europadomstolens tillsyn av Europakonventionen sker främst genom individuella 

klagomål. Enligt Artikel 1 kan varje individ eller juridisk person, som befinner sig inom 

jurisdiktionen för en stat som är part till Europakonventionen, skicka in ett klagomål 

till Europadomstolen. Det finns därför otroligt många potentiella klagande: förutom 

åtta hundra miljoner invånare i Europa så kan även medborgare i tredje länder som 
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befinner sig i en konventionsstat, statslösa, föreningar, stiftelser, politiska partier och 

företag vända sig till Europadomstolen.124 

Det finns inget hinder för enskilda som saknar rättskapacitet, exempelvis minderåriga 

och psykiskt sjuka, att väcka talan vid Europadomstolen. Särskilt om de företräds av en 

förmyndare.125 Till följd av en konventionsstats extraterritoriella handlingar (d.v.s. 

handlingar utanför sitt eget territorium) kan även enskilda personer stämma in staten i 

fråga till Europadomstolen.126 I fallet Weber och Saravia mot Tyskland tilläts två 

enskilda boendes i Uruguay (den ene var tysk medborgare) klaga på att den tyska 

signalspaningslagen kränkte deras rättigheter enligt Europakonventionen.127 Det är 

även möjligt för närstående att överta mål vid händelse av dödsfall eller att företräda 

en släkting när denne inte haft möjlighet att ta till vara sina egna rättigheter.128 

Däremot kan inte myndigheter, kommuner eller delstater väcka talan vid 

Europadomstolen. Anledningen till det är att även decentraliserade myndigheter 

utövar offentliga funktioner och därigenom offentlig makt mot enskilda.129 I t.ex. fallet 

Danderyds kommun mot Sverige avslogs Danderyds kommun klagomål p.g.a. bristande 

talerätt. Kommunen ansåg sin äganderätt vara kränkt genom skattemyndighetens 

beslut om att, kommunen i enlighet med utjämningslagar för kommuner och lands-

ting, skulle få lägre statsbidrag.130 Det bör dock påpekas att decentraliserade 

myndigheter kan ha talerätt enligt nationell lagstiftning. Europakonventionen sätter 

endast en minimistandard på vem som ska medges klagorätt i konventionsstaterna.131 
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Enbart den omständigheten att en förening anser sig vara beskyddare av sina 

medlemmars kollektiva intresse räcker inte för att föreningen ska anses vara direkt 

berörd.132 Men fackföreningar och religiösa samfund har tillåtits föra talan inför 

Europadomstolen i egenskap som företrädare för sina medlemmar även när de inte 

hävdat att deras egna rättigheter enligt Europakonventionen kränkts. 

Europadomstolens har i dessa fall ansett att fackföreningars och religiösa samfunds 

klagorätt grundar sig på medlemmarnas klagorätt (”the application really emanates 

from the members of the union”).133 I X och Scientologikyrkan mot Sverige hade 

Marknadsdomstolen förbjudit en kyrka att använda vissa påståenden i sitt 

medlemsbrev. Europadomstolen gjorde ett undantag från reglerna om klagorätt till 

kyrkans fördel då skillnaden mellan kyrkan och dess medlemmar befanns vara 

artificiell. Med artificiell menade Europadomstolen att kyrkor, när de väcker talan om 

påstådda kränkningar, i realiteten gör det å sina medlemmars vägnar.134 

Vissa av rättigheterna enligt Europakonventionen kan av sin natur inte utövas av 

juridiska personer.135 Ett beskrivande exempel på detta är samvetsfriheten136 och 

religionsfriheten som båda är nedskrivna i Artikel 9 i Europakonventionen. Juridiska 

personer, såsom kyrkor, kan utöva religionsfrihet enligt Europadomstolen,137 men de 

anses inte kunna utöva samvetsfrihet eftersom de inte är levande individer.138 Andra 

rättigheter som inte en juridisk person kan utöva är bl.a. rätten till utbildning139 och 

rätten till skydd för sitt hem140 under vissa situationer. 

Det är även värt att nämna Förenade Konungarikets Human rights act. Lagen trädde i 

kraft år 2000 bl.a. med syftet att Förenade Konungariket bättre skulle uppfylla kraven 

enligt Europakonventionen. För att tillmätas talerätt med stöd av Human rights act 
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måste den klagande påstås sig vara ett offer. Enligt lagen bestäms och tolkas talerätten 

utifrån Artikel 34 i Europakonventionen. Enligt Human rights act 7 § har således en 

klagande, som skulle ha tillmätts klagorätt vid en prövning inför Europadomstolen, 

rätt att få en domstolsprövning om en påstådd konventionskränkning prövad av brit-

tiska domstolar.141 

2.5.2 Vem som kan anses vara ett offer 

För att Europadomstolen ska kunna pröva talan i sak måste en klagande, enligt Artikel 

34, påstå sig vara offer för en kränkning (”claiming to be the victim”). Endast den som 

är direkt berörd av en rättighetsbegränsande åtgärd kan betraktas som ett offer enligt 

Artikel 34.142 I bl.a. fallet Burden mot Förenade Konungariket har Europadomstolen 

uttalat att en klagande part måste vara direkt påverkad (”directly affected”) för att 

anses utgöra ett offer för en handling eller underlåtenhet att handla.143 Det finns dock 

inget krav på att klaganden måste specificera vilken artikel i Europakonventionen som 

en konventionsstat har kränkt.144 

Att enbart hänvisa till sin egen uppfattning om att en viss lag eller att ett visst 

förhållande strider mot Europakonventionen är inte tillräckligt för att tillerkännas 

klagorätt. Det är således inte tillåtet att föra en så kallad actio popularis eller att yrka 

att Europadomstolen ska avgöra huruvida en lag in abstracto utgör en 

konventionskränkning (abstrakt normprövning).145 En klagande som påstår att själva 

existensen av en lag strider mot konventionen, måste kunna visa att man blivit direkt 

drabbad av lagen i fråga, trots att han eller hon inte blivit föremål för några konkreta 

åtgärder med stöd av lagen (konkret normprövning).146 Kravet på att den som klagar 

ska vara direkt berörd har i Europadomstolens praxis inte upprätthållits strikt i tradit-
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ionell mening. Klagomål med delvis abstrakt karaktär har accepterats.   I Europadom-

stolens praxis har ”offerstatus” bl.a. ansetts omfatta även ”potentiella”147, ”framtida”148 

och ”indirekta”149 offer. Följaktligen kan ett individuellt förfarande vid 

Europadomstolen i vissa avseenden också innefatta en abstrakt normprövning.150 

Som en allmänt gällande princip avseende talerätt grundat på Europakonventionen har 

Europadomstolen i Gorraiz Lizzaraga mot Spanien fastställt att begreppet offer måste 

tolkas dynamisk och i ljuset av nutida förhållanden (”in the light of present day 

conditions”).151 Europadomstolen har även uttalat att reglerna för talerätt ska ses i 

ljuset av talerättsinstitutets syfte,152 d.v.s. att tillförsäkra en effektiv övervakning av 

enskildas rättigheter enligt Europakonventionen.153 Reglerna ska därför tillämpas med 

ett mått av flexibilitet och utan överdriven formalism.154 Syftet med 

Europakonventionens processrättsliga regler skulle annars motverkas. Målet är att 

reglerna ska tillämpas på ett sätt som tjänar till att göra systemet för klagomål 

effektivt.155 

Värt att klargöra är att Europadomstolens bedömning av vem som är ett offer - och 

därmed klagoberättigad - inte utgår från vem som kan anses ha talerätt inom svensk 

rätt. Europadomstolen gör en autonom tolkning av vad som krävs för att utgöra ett 

offer oberoende av nationella regler om t.ex. rättskapacitet.156 Europadomstolen 

bedömer varje mål mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. I D mot 

Tyskland uttalade sig Europakommissionen i frågan om när klagomål ska tas upp till 

sakprövning: “The answer to this question depends largely on the legal interest which the 

applicant has in a determination of his allegation of Convention breaches”.157 
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Europadomstolen har även slagit fast att frågan om offerstatus ibland kan kopplas till 

själva sakfrågan, d.v.s. finner domstolen att klaganden är ett offer så har även 

klagandens rättigheter kränkts.158 För att en ansökan ska prövas behöver klaganden 

enbart påstå sig vara ett offer. Man behöver inte bevisa att en kränkning av ens 

rättigheter har skett.159 

Detta innebär dock inte att enbart inlämnandet av ett klagomål av sökanden är 

tillräckligt för att anses vara ett offer. Europadomstolen prövar om det är antagligt att 

den påstådda överträdelsen har ägt rum. Anses det vara troligt att den sökande är ett 

offer, på grundval av de uppgifter som ingetts av sökanden och genom det fakta som 

den svarande staten ingivit, prövas fallet i sak. Om detta inte är fallet förklaras 

klagandens ansökan vara oförenlig med bestämmelserna i Europakonventionen 

(”incompatible with the provisions of the present Convention”) och klagomålet avvisas 

i enlighet med Artikel 35 i Europakonventionen.160 

Nedan följer en genomgång av Europadomstolens praxis i mål om ”direkta”, 

”potentiella”, ”framtida” och ”indirekta” offer. Även möjligheten att tillåta ett klagomål 

med hänsyn till den allmänna betydelsen samt risken att förlora sin offerstatus 

kommer att presenteras. Detta för att i analysen kunna fastställa gränsen för vem som 

kan anses vara ett offer enligt Europakonventionen och därmed även fastställa vem 

som har rätt till domstolsprövning i sak på nationell nivå. För att illustrera 

Europadomstolens praxis i frågan om offerstatus följer en genomgång av 

prejudicerande fall till varje avsnitt. 

2.5.3 Rätt till domstolsprövning för ”direkta offer” 

Enligt Europadomstolens praxis innebär termen ”offer” att klaganden ska vara direkt 

berörd av handlingen eller underlåtenheten att handla som man påstår kränkte ens 

rättigheter (”directly affected by the act or omission at issue”).161 En klagande kan vara 
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direkt drabbad även i avsaknad av någon dom eller beslut.162 Huruvida en sökande kan 

göra anspråk på att vara ett offer beror dock inte på innehållet i den rättighet det är 

fråga om, utan om rättigheten kan kopplas till den enskilde som hävdar att en 

kränkning ägt rum.163 Nedan följer en genomgång av tre mål där Europadomstolen 

funnit den klagande vara ett direkt offer. 

- Schalk och Kopf mot Österrike: Fallet gällde ett homosexuellt pars möjlighet att ingå 
äktenskap. Paret hade hos österrikiska myndigheter och domstolar ansökt om att få 
ingå äktenskap. Ansökningen avvisades med motiveringen att det i den österriskiska 
civillagen uttryckligen fastställdes att ett äktenskap enbart kan ingås mellan två 
personer av motsatt kön. Paret saknade därmed rättskapacitet att ingå ett giltigt 
äktenskap. Paret vände sig till Europadomstolen och hävdade bl.a. att de österrikiska 
domstolarnas beslut dels kränkte deras rätt att ingå äktenskap enligt Artikel 12, dels 
kränkte deras rätt till skydd för familjelivet enligt Artikel 8. Klaganden konstaterades 
ha klagorätt då de österrikiska myndigheterna genom att förvägra paret möjligheten 
att ingå äktenskap inskränkt deras rättigheter enligt Europakonventionen.164 

- Gorraiz Lizzaraga m.fl. mot Spanien: Fallet handlade om en förening som i spanska 
domstolar å sina medlemmars vägnar  tillåtits föra talan i en tvist om ett kommande 
dammbygge. Medlemmarnas mark skulle komma att översvämmas av den framtida 
dammen. Föreningen påstod inför Europadomstolen att domstolsförhandlingarna i 
Spanien hade kränkt föreningens rätt till en rättvis rättegång enligt Artikel 6. Den 
spanska staten invände mot föreningens klagorätt och menade att föreningen inte var 
att anse som ett offer, då dammbygget enbart skulle komma att påverka de enskilda 
medlemmarna i föreningen. Europadomstolen godkände inte den spanska statens 
invändning utan konstaterade att föreningen var direkt berörd eftersom den hävdade 
en kränkning av dess egna rätt till en rättvis rättegång i Spanien.165 

- Evaldsson m.fl. mot Sverige: Klagandena i målet var fem byggnadsarbetare som var 
anställda av ett byggföretag som i sin tur var bundet av ett kollektivavtal slutet mellan 
en branschorganisation och en fackorganisation inom byggbranschen. Ingen av 
klagandena var fackligt anslutna. Enligt kollektivavtalet hade den lokala 
fackföreningen rätt till ett granskningsarvode från de anställda, vilket motsvarade 1,5 % 
av de anställdas löner. Efter en tvist i frågan om betalningsskyldigheten fann till slut 
Arbetsdomstolen att branschorganisationen var tvungen att samla in och betala 
granskningsarvodet till den lokala fackföreningen. Klagandena gjorde inför 
Europadomstolen bl.a. gällande att deras äganderätt enligt Artikel 1 i 1 tilläggsprotokol-
let kränkts genom uttagandet av granskningsarvodena i form av löneavdrag.166 De fem 
byggnadsarbetarna konstaterades vara offer i Europakonventionens mening fastän de 
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inte hade varit part i målet inför svensk domstol.  Detta då det var arbetarnas 
äganderätt som hade inskränkts genom granskningsarvodena.167 

2.5.4 Rätt till domstolsprövning för ”potentiella offer”  

I den stora majoriteten av ärendena vid Europadomstolen finns det en dom eller ett 

beslut som direkt rör klaganden. Det är då domen eller beslutet i sig som klaganden 

anser vara oförenlig med Europakonventionen. Det behöver däremot inte alltid vara på 

det viset. I vissa fall kan en klagande som inte traditionellt sett direkt påverkats av en 

viss lagstiftning ändå ges rätt att klaga på samma lagstiftning, om denna anses inverka 

på klagandens rättigheter enligt Europakonventionen i tillräckligt stor utsträckning.168 

Europadomstolens uttrycker vanligtvis undantaget med att det räcker att den klagande 

”belong[s] to a class of people who risk being directly affected by the legislation or if they 

are required either to modify their conduct or risk being prosecuted”.169 I det första ledet 

beskrivs vad som kallas för potentiella offer, d.v.s. personer som riskerar att drabbas av 

en rättighetsbegränsning redan på grund av att gällande rätt kan komma att kränka 

den enskildes rättigheter enligt Europakonventionen. I det andra ledet beskrivs 

framtida offer, d.v.s., en situation där det är oundvikligt att den enskilde kommer att 

drabbas av en rättighetsinskränkning om han eller hon inte anpassar sitt beteende med 

hänsyn till lagen.  

Nedan följer en genomgång av flertalet av de mål där Europadomstolen tagit ställning 

till om den klagande var ett potentiellt offer. 

- A, B och C mot Irland: Klagandena i fallet var tre kvinnor boendes på Irland som 
samtliga reste till Förenade Konungariket 2005 för att genomgå abort efter oplanerade 
graviditeter. Enligt irländsk strafflag är alla handlingar som är ämnade att orsaka en 
kvinnas missfall förbjudet och som högst kan en person dömas till livstids fängelse. 
Kvinnorna klagade främst under Artikel 8 (rätten till skydd för privatliv) på att det inte 
fanns något undantag i förbudet mot abort på Irland dels när det fanns en risk för 
försämrad hälsa och välmående för den gravida kvinnan, dels när det inte fanns ett 
undantag när en kvinnas graviditet utgör en risk för ens eget liv. Europadomstolen 
fann att klagandena var potentiella offer för strafflagen och därmed hade klagorätt. 

                                                 

167
 Evaldsson m.fl. mot Sverige (beslut). 

168
 Danelius, s. 24. 

169
 Sejdic och Finci mot Bosnien och Herzegovina [GC], para. 28; Burden mot Förenade Konungariket, para. 

33 f; Marckx mot Belgien, para.27. 



41 

 

Detta då de p.g.a. den irländska strafflagens utformning hade blivit tvungna att resa till 
Förenade Konungariket för att begå abort.170 

- Klass m.fl. mot Tyskland och Mersch mot Luxemburg: I fallet Klass m.fl. mot Tyskland 
riktades klagomålet mot lagstiftning som tillät hemlig kommunikationsövervakning 
(bl.a. via telefon). Enligt den tyska lagen hade den övervakade individen ingen rätt till 
information om genomförda ingrepp. Europadomstolen motiverade klagandenas 
status som potentiella offer med att en eventuell rättighetsinskränkning aldrig skulle 
ha kunnat härledas till klagandena. Att uppställa ett krav om detta skulle därför ha 
gjort det omöjligt för klagandena att någonsin få sina talan prövade.171 Europadomsto-
len uttalade bl.a. att: “The Court /…/ accepts that an individual may, under certain con-
ditions, claim to be the victim of a violation occasioned by the mere existence of secret 
measures or of legislation permitting secret measures, without having to allege that such 
measures were in fact applied to him. The relevant conditions are to be determined in 
each case according to the Convention right or rights alleged to have been infringed, the 
secret character of the measures objected to, and the connection between the applicant 
and those measures.”172 

I det liknande fallet Mersch mot Luxemburg kom dock Europakommissionen fram till 
att klagandena inte var potentiella offer. Lagen som ifrågasattes var mer allmänt 
formulerad än den som prövades i Klass m.fl. mot Tyskland och tillätt spaning på alla 
typer av kommunikationer. Men den avgörande skillnaden jämfört med Klass m.fl. mot 
Tyskland och anledningen till att klaganden inte medgavs offerstatus var att den 
luxemburgska spaningslagen innehöll en formell skyldighet för myndigheterna, som 
utförde spaningen, att informera den enskilde om att man utsatts för övervakning. 
Efter att övervakningen avslutats hade den enskilde även rätt att gå igenom all material 
som samlats in. Det var därför uteslutet att klaganden potentiellt sett hade drabbats av 
den ifrågasatta lagen.173 

- Marckx mot Belgien: Målet handlade om en kvinna som fött barn utan att vara gift. I 
enlighet med belgisk lag fick barnet inte automatiskt modern som vårdnadshavare i 
och med födseln, utan modern var först tvungen att bekräfta moderskapet hos belgiska 
myndigheter. Kvinnan påstod inför Europadomstolen bl.a. den belgiska lagstiftningen, 
såsom den var utformad, kränkte hennes och hennes dotters rätt till familjeliv enligt 
Artikel 8. Både mor och dotter tillerkändes offerstatus med motiveringen att 
lagstiftningen hade påverkat de båda och att lagstiftningen potentiellt sett kunde 
komma att påverka både mor och dotter även framöver.174 Fallet kan såväl hänföras till 
gruppen potentiella offer som gruppen framtida offer. 

- Dudgeon mot Förenade Konungariket och Norris mot Irland: Båda fallen gällde lagar 
som kriminaliserade vissa sexuella handlingar mellan män. Europadomstolen fastslog 
att existensen av dessa lagar direkt berörde klagandena i egenskap av homosexuella, 
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trots att de inte hade straffats enligt lagarna. Klagandena fastställdes vara berörda av 
lagstiftningen då de hade att välja mellan att leva i strid med sin sexuella läggning eller 
att bryta mot lagen, vilket inskränkte deras rätt till skydd för privatlivet enligt Artikel 8 
i Europakonventionen. Dessa omständigheter var tillräckliga för att klagandena skulle 
anses utgöra offer.175 Europadomstolen fann att ”…the very existence of this legislation 
continuously and directly affects his private life: either he respects the law and refrains 
from engaging – even in private with consenting male partners – in prohibited sexual acts 
to which he is disposed by reason of his homosexual tendencies, or he commits such acts 
and thereby becomes liable to criminal prosecution.”176 

- Soering mot Förenade Konungariket: Klaganden medges i regel klagorätt i 
utvisningsärenden såsom potentiella offer, bl.a. i fallet Soering mot Förenade 
Konungariket. Klaganden i utvisningsmål hävdar vanligtvis att verkställigheten av ett 
utvisningsbeslut kan leda till att man kommer att torteras eller utsätts för omänsklig 
eller förnedrande behandling. Behandlingen skulle innebära den utvisande 
konventionsstaten kränkt klagandens absoluta rätt enligt Artikel 3 i 
Europakonventionen.177 

2.5.5 Rätt till domstolsprövning för ”framtida offer” 

Normalt sett krävs att den enskilde redan blivit utsatt för vad som påstås utgöra en 

konventionskränkning för att han eller hon ska anses ha klagorätt. Endast under 

mycket speciella förhållanden kan en klagande påstå sig vara offer, i den mening som 

avses i Artikel 34 i Europakonventionen, på grund av risken för att denne framöver kan 

komma att bli direkt drabbad av ett visst förhållande som påstås utgöra en kränkning. 

För att en klagande ska anses vara offer under sådana omständigheter krävs 

övertygande bevisning för att han eller hon kommer att drabbas av det aktuella 

förhållandet.178 I Senator Lines GmbH mot Österrike m.fl. konstaterade Europadomsto-

len att ett framtida offer ”… must produce reasonable and convincing evidence of the 

likelihood that a violation affecting him personally will occur; mere suspicion or conjec-

ture is insufficient.”179 Något faktiskt myndighetsbeslut eller domstolsbeslut behöver 

inte uppvisas och det krävs inte heller att klaganden bevisar att en faktisk skada redan 

nu har skett.180  
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Nedan följer en genomgång av ett antal av de mål där Europadomstolen tagit ställning 

till om den klagande var ett framtida offer. 

- Johnston m.fl. mot Irland: Målet handlade om en man som enligt irländsk lag inte 
hade någon rätt att skilja sig för att kunna gifta om sig. Detta fick till följd att mannen 
fick ett barn fött utom äktenskapet med en annan kvinna. Att barnet föddes utanför ett 
äktenskap innebar bl.a. att barnet inte fick samma arvsrätt som de av mannens barn 
som fötts inom det äktenskap han var förhindrad att upplösa. I fallet tilldömdes 
barnet, men inte dess föräldrar, klagorätt. Grunden för denna slutsats var att det var 
uppenbart att barnet i framtiden skulle komma att påverkas av de ifrågasatta lagarna, 
på ett sätt som riskerade att kränka hennes rättigheter.181 

- Burden mot Förenade Konungariket: I målet fastslog Europadomstolen att det förelåg 
en påtaglig risk för klagandena att inom en snar framtid direkt påverkas av den i målet 
ifrågasatta lagen. Målet gällde två samboende systrar som ansåg sig diskriminerade av 
en skattelagstiftning som ålade samboende personer att, till skillnad från gifta par, 
betala arvsskatt. Europadomstolen konstaterade att det förelåg en risk för var och en 
av systrarna att inom en snar framtid bli skyldiga att betala arvsskatt. Denna risk var 
påtaglig med hänsyn till systrarnas höga ålder och det faktum att de hade skrivit 
inbördes testamente.182 

- Tanase mot Moldavien: I detta mål väckte klaganden, en politiker med dubbelt 
medborgarskap, talan hos Europadomstolen innan lagen han påstod kränkte hans 
rättigheter hade trätt i kraft. Fallet gällde en ändring i Moldaviens vallag som förbjöd 
dubbelt medborgarskap för parlamentariker. Trots att den moldaviska staten invände 
mot att pröva ett klagomål som väckts innan den ifrågasätta lagen trätt i kraft fäste 
Europadomstolen inte någon vikt vid denna omständighet.183 Anledningen till att 
Europadomstolen fann att politikern hade klagorätt var att klaganden redan före 
lagens ikraftträdande tvingades avsäga sig ett medborgarskap för att kunna ta plats i 
parlamentet.184 

- Tauira och 18 andra mot Frankrike: Fallet gällde nitton klaganden hemmahörande i 
Franska Polynesien som antingen arbetade eller hade sin hemvist på ett avstånd 
mellan 400 km till 1000 km från atollön Moruroa. Den franska staten planerade att 
återuppta tidigare utförda underjordiska kärnvapenprov på Moruroa vilket klagandena 
ville förhindra.  Klagandena väckte talan hos Europadomstolen och påstod bl.a. att 
kränkningar av deras rätt enligt Artikel 2 (rätt till liv) och Artikel 8 (skydd för privat- 
och familjeliv) skulle äga rum om Frankrike tilläts utföra kärnvapenproven. Gruppens 
talan avvisades med motiveringen att det inte var tillräckligt att enbart åberopa 
riskerna med kärnvapenprov som grund för att framtida kränkningar av 
konventionsrättigheter kommer att äga rum. Särskilt då många mänskliga aktiviteter 
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innebär risker för enskilda individer (”as many human activities generate risks”). 
Återupptagandet av kärnproverna fastställdes vara alltför avlägsna för att kunna 
påverka klagandenas rättigheter (”too remote to be considered to be an act directly 
affecting their personal situation”).185 

2.5.6 Rätt till domstolsprövning för ”indirekta offer” 

Det är möjligt för en enskild att uppleva en personskada p.g.a. en kränkning av 

Europakonventionen som har begåtts mot en annan person. Under särskilda 

omständigheter tillåter Europadomstolen att en enskild väcker en talan för egen del 

utan att den klagande påstår att han eller hon själv har blivit direkt drabbad av en 

konventionskränkning. Kravet för att en enskild ska anses vara ett indirekt offer är att 

det ska finnas ett personligt och konkret samband mellan det direkta offret och 

klaganden i målet (”a legitimate interest in obtaining a ruling”).186 Europadomstolen 

har även konstaterat att många av de fall som domstolen ställs inför har en moralisk 

dimension. Enskilda som står nära den drabbade har därför ett intresse av att fullfölja 

talan efter t.ex. dödsfall för att möjliggöra att den drabbade får återupprättelse.187  

Nedan följer en genomgång av flertalet av de mål där Europadomstolen funnit den 

klagande vara indirekta offer. 

- Kurt mot Turkiet: Klaganden i målet var en kvinna vars son försvunnit spårlöst. Hon 
klagade för sin egen del och för sin sons del. Kvinnan påstod att den turkiska staten var 
ansvarig för hennes sons försvinnande. Enligt kvinnan genomförde säkerhetsstyrkor 
under två dagars tid husrannsakan mot byn där familjen levde. I samband med en 
husrannsakan mot familjens hus tog säkerhetsstyrkorna med hennes son. Nästa dag 
såg kvinnan sin son för sista gången vid livet framför ett hus som var omringat av 
säkerhetsstyrkor. När hon senare försökte ta reda på var hennes son befann sig, fick 
hon som svar från säkerhetsstyrkornas provinsiella kontor att de förmodade att hennes 
son hade kidnappats av PKK (det kurdiska arbetarpartiet). Nästan fyra och ett halvt år 
hann passera utan att kvinnan fick någon information om vart sonen hade förts av 
säkerhetsstyrkorna eller om hans livsöde. Kvinnan hävdade för egen del att hon hade 
utsatts för en förnedrande och omänsklig behandling enligt Artikel 3 genom att ha 
tvingats leva i okunskapen om sin sons öde. Europadomstolen konstaterade att 
kvinnan hade talerätt som ett indirekt offer.188 
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- Brudnicka m.fl. mot Polen: Klagandena i målet var släktingar till sjömän som 
omkommit i en färjeolycka. Den polska sjöfartskommissionen hade efter en utredning 
kommit fram till att personalen på färjan hade varit delvis ansvariga för förlisningen. 
Släktingarna väckte talan vid Europadomstolen och hävdade att deras egna rätt till en 
rättvis rättegång enligt Artikel 6 hade kränkts då sjöfartskommissionen inte hade varit 
självständig och opartisk. Den polska regeringen invände att släktingarna inte kunde 
anses vara offer då ingen av sjömännen specifikt utpekats som ansvarig för en handling 
som kan ha orsakat förlisningen. Europadomstolen avvisade den polska regeringens 
invändning och konstaterade att besättningen i allmänna ordalag kritiserats av 
sjökommissionen för att bl.a. inte ha säkrat båtens last korrekt. Europadomstolen 
fastställde att klagorätt förelåg för sjömännens släktingar då de ville försvara dels sitt 
eget rykte, dels sina omkomna släktingars rykte.189 

- Becker mot Danmark: I målet hade klaganden fått tillstånd att föra ut en stor grupp 
barn från Vietnam till Danmark. Barnen skulle vistas i Danmark på grund av 
oroligheter i Vietnam, men den danska staten beslöt efter en tid att barnen skulle 
utvisas från Danmark till Vietnam. Becker påstod att barnen riskerade att utsättas för 
tortyr i Vietnam, vilket skulle utgöra en kränkning av förbudet mot tortyr enligt Artikel 
3 i Europakonventionen. Eftersom klaganden hade ett starkt känslomässigt 
engagemang för barnen och rollen som beskyddare (”guardian”) för dem, fastställde 
Europakommissionen att klaganden var taleberättigad. Detta trots att Becker inte själv 
riskerade att utsättas för en kränkning. I målet var förutsättningen för att klaganden 
skulle få föra talan det intresse han hade i att barnens konventionsrättigheter 
tillvaratogs.190 

- Open Door och Dublin Well Women m.fl. mot Irland: Klagomålet gällde restriktioner 
som en domstol ålagt två företag som sysslade med rådgivning för gravida kvinnor. 
Föreläggandet innebar att företagen förbjöds ge gravida kvinnor information om 
abortkliniker i Förenade Konungariket. Klagandena bestod av företagen som ålagts 
förbuden, två kvinnor som arbetade för ett av företagen samt två kvinnor i 
barnafödande ålder. Samtliga påstod att deras yttrande- och informationsfrihet 
kränktes genom föreläggandet. Den irländska staten menade att klagomålen från de 
två kvinnorna i barnafödande ålder konstituerade en otillåten actio popularis talan 
(abstrakt normprövning). Europadomstolen fastställde att kvinnorna hade talerätt och 
uttalade att ”Although it has not been asserted that Mrs X and Mrs Geraghty are preg-
nant, it is not disputed that they belong to a class of women of child-bearing age which 
may be adversely affected by the restrictions imposed by the injunction. They are not 
seeking to challenge in abstracto the compatibility of Irish law with the Convention since 
they run the risk of being directly prejudiced by the measure complained of. They can 
thus claim to be ’victims’ …”.191 De två kvinnorna kan även hänföras till gruppen 
potentiella offer. 
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2.5.7 Rätt till domstolsprövning när det finns ett allmänt intresse 

I de fall klaganden inte kan eller inte vill fullfölja sin talan har Europadomstolen möj-

ligheten att besluta om att fortsätta prövningen av klagomålet när det rör en fråga av 

allmänt intresse (”general interest”). Motiveringen från Europadomstolens sida är att 

kravet på att en klagande ska vara direkt berörd inte kan appliceras på ett strikt, 

mekaniskt och oflexibelt sätt (”rigid, mechanical and inflexible way”).192 

När en klagande återkallar sitt klagomål eller inte längre visar något intresse i att driva 

målet vidare betyder det inte automatiskt att förfarandet inför Europadomstolen 

kommer till sitt slut. Målet kan fortfarande drivas i det allmännas intresse. I fallet H.G. 

och W.G.mot Tyskland uttryckte Europakommissionen att ”(…) the interests served by 

the protection of human rights and fundamental freedoms guaranteed by the Convention 

extend beyond the individual interests of the persons concerned; (…) whereas, conse-

quently, the withdrawal of an application and the respondent Government’s agreement 

thereto cannot deprive the Commission of the competence to pursue its examination of 

the case”.193  

Nedan följer en genomgång av mål där Europadomstolen prövat om fallen påvisar ett 

allmänt intresse. 

- Karner mot Österrike: Klaganden i målet var en homosexuell man som tillsammans 
med sin partner levde i en hyreslägenhet. Enligt hyreskontraktet var enbart klagandens 
partner hyresgäst. Klagandens partner drabbades av HIV och innan han gick bort 
testamenterade partnern sina ägodelar till klaganden. Efter att partnern avlidit startade 
hyresvärden en process mot klaganden för att upplösa hyreskontraktet. Österrikes 
högsta domstol kom vid prövningen av målet fram till att termen levnadspartner 
(”lebensgefährte”) i hyreslagen skulle tolkas på det sätt som ämnades när lagen tillkom 
1974.  Vid hyreslagens tillkomst var lagstiftarens avsikt inte att homosexuella par skulle 
inkluderas i termen levnadspartner. Hyresvärden medgavs därmed rätt att säga upp 
hyreskontraktet. Klaganden vände sig till Europadomstolen och hävdade en kränkning 
av Artikel 14 i förening med Artikel 8, d.v.s. diskrimineringsförbudet i relation till 
rätten till skydd för privatliv, familjeliv och ens hem. Innan Europadomstolen hann 
avgöra målet avled även klaganden. Ingen släkting kunde föra målet vidare. Österrike 
invände därmed att målet borde avskrivas. Europadomstolen prövade invändningen 
och fann att frågan om särbehandling av homosexuella vid successionsfrågor var en 
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fråga av allmänt intresse (”question of general interest”) inte enbart i Österrike utan 
även i andra konventionsstater. Europadomstolen kom därför att pröva målet grundat 
på det generella intresse som finns för frågan om homosexuella pars rättigheter i 
Europa.194 

- Micaleff mot Malta: I målet hade en kvinna som drivit en civil tvist inför maltesiska 
domstolar avlidit medan processen pågick på nationell nivå. Målet vid den maltesiska 
domstolen övertogs av kvinnans bror. Brodern vände sig till Europadomstolen som 
klagande och hävdade att Malta kränkt hans systers rätt till en rättvis rättegång enligt 
Artikel 6. Europadomstolen tillerkände brodern ställning som offer på två grunder: dels 
eftersom brodern fått betala rättegångskostnaderna, dels eftersom målet väckte en 
fråga om rättvis rättsskipning, vilket enligt Europadomstolen var en fråga av allmänt 
intresse. Europadomstolen påpekade att många klagomål som avser nationell 
lagstiftning aktualiserar frågor av allmänt intresse. I målet var därmed förekomsten av 
ett allmänt intresse en av grunderna för talerätt.195 

- Malhous mot Tjeckien: I målet hade klagandens faders mark exproprierats 1949 till 
förmån för den tjeckoslovakiska staten. Sedermera överläts ägandet delvis till enskilda 
personer. Den tjeckoslovakiska riksdagen instiftade 1991, efter sammetsrevolutionen, 
en lag som innebär att enskilda eller arvtagare till enskilda vars mark exproprierats 
utan kompensation kunde återfå ägandet av marken om den fortfarande tillhörde 
staten. Om marken övergått till enskilt ägande var drabbade endast berättigade till 
likvärdig mark eller kompensation. Klaganden ingick därefter två förlikningar med 
enskilda som numera ägde hans fars mark. Dessa avtal underkändes av tjeckisk 
domstol utan muntlig förhandling. Klaganden vände sig till Europadomstolen och 
påstod bl.a. att hans rätt till muntlig förhandling enligt Artikel 6 kränkts. Därefter 
avled klaganden, men hans brorson ville föra målet vidare. Tjeckien invände mot detta 
då klaganden hade barn som inte ville föra målet vidare. Europadomstolen 
konstaterade att mål enligt Europakonventionen ofta har en allmänmoralisk 
dimension och att målen även kan påverka andra enskilda. Europadomstolen fann 
därmed att klagandens brorson kunde överta klagandens talan.196  

- Léger mot Frankrike: Klaganden i målet dömdes 1964 till livstids fängelse för 
kidnappning och mord av en 11 årig pojke. Klaganden sökte utan framgång under 
tiotals år om att bli frisläppt. Efter 41 år i fängelse blev klaganden slutligen frisläppt. 
Klaganden vände sig i samband med detta till Europadomstolen och påstod grundat på 
Artikel 3 i Europakonventionen bl.a. att hans fängelsestraff på 41 år var godtycklig och 
att straffet innebar en omänsklig och förnedrande behandling. Såväl klaganden som 
hans advokat avled under målets behandling i Europadomstolen. En enskild individ 
sökte därefter om att få överta klagandens talan, men Europadomstolen fann att hon 
inte kunde bevisa att hon var arvtagerska, släkting eller någon annan med ett legitimt 
intresse i målet. Europadomstolen fann inte heller att respekten för mänskliga 
rättigheter krävde att granskningen av målet skall fortsätta. Det grundades dels på att 
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den ifrågasatta nationella lagstiftningen hade förändrats under målets behandling, dels 
då liknande frågor redan hade bedömts av Europadomstolen i andra fall. 
Europadomstolen avvisade därmed målet.197 

2.5.8 Förlust av offerstatus 

En enskild måste kunna motivera (”justify”) sin status som offer under hela 

handläggningen av ett mål.198 Det finns alltså en risk för en klagande att förlora sin 

status som offer, vilket innebär att målet avvisas. Europadomstolen har ställt upp två 

villkor som måste vara uppfyllda för att en konventionsstat ska anses ha gottgjort och 

reparerat en klagandes skada. Om villkoren är uppfyllda förlorar klaganden sin status 

som offer. För det första måste konventionsstaten uttryckligen medge att en 

överträdelse av den klagandes rättigheter har ägt rum. För det andra måste 

konventionsstaten gottgöra klaganden för överträdelsen, åtminstone i sak. Det innebär 

att staten måste vidta åtgärder för att eliminera grunden till överträdelsen, t.ex. att ett 

myndighetsbeslut upphävs eller att en lag ändras.199 

Bedömningen från Europadomstolens sida görs bl.a. utifrån vilken typ av rättighet som 

har överträtts, motiveringen till domen eller beslutet200 och om den berörda personen 

p.g.a. statens agerande tvingats utstå ihållande negativa följder.201 Statens gottgörelse 

för överträdelsen måste vara lämplig och tillräcklig (”appropriate and sufficient”). Om 

gottgörelsen är tillräcklig beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Europadomstolen lägger dock särskild stor vikt på arten av konventionskränkningen i 

fråga.202 Huruvida en enskild fortfarande har offerstatus kan även bero på det 

ersättningsbelopp som inhemska domstolar utdömer är tillräckligt gottgörande. Även 

effektiviteten och punktligheten för utbetalning av ersättning kan vara av betydelse.203  

Nedan följer en genomgång av mål där Europadomstolen prövat om klaganden förlorat 

sin offerstatus. 
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- Sakhnovskiy mot Ryssland: Klaganden i målet arresterades 2001 på misstanke om att 
han mördat sin far och farbror. Klaganden väckte sedermera talan inför 
Europadomstolen och påstod att brottmålsprocessen hade genomförts i strid mot 
Artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång). I överrätten hade han inte haft tillgång till en 
offentlig försvarare och det hade inte varit möjligt för honom att försvara sig effektivt 
eftersom han enbart fick delta via en videolänk. Efter att Europadomstolen 
kommunicerat fallet med Ryssland ogiltigförklarades domen från den högsta 
domstolen i Ryssland. Istället omprövades fallet av högsta domstolen. 
Europadomstolen prövade sedan ifall Sakhnovskiy förlorat sin offerstatus genom att 
hans mål återigen prövats vid rysk domstol. Europadomstolen konstaterade att 
Ryssland hade medgett att målet hade behandlats fel inför rysk domstol. Men 
därutöver konstaterade Europadomstolen att klaganden måste ha fått en tillräcklig 
upprättelse för att förlora sin offerstatus. Detta var inte fallet. Klaganden fick 
fortfarande inte närvara vid förhandlingen och tillerkändes inte heller ett riktigt 
försvar. Europadomstolen valde därför att avvisa Rysslands invändning om avvisning 
och bedömde istället den första och den andra rättegången i ett sammanhang.204 

- Dalban mot Rumänien: Fallet handlar om en journalist som ägde ett lokalt 
veckomagasin. Klaganden publicerade i veckomagasinet två artiklar baserade på en 
rapport från finansdepartementet där han påstod att ett statligt ägd jordbruksföretag 
hade blivit lurad på tiotals miljoner rumänska lei. I artiklarna pekade han ut två 
individer från den f.d. kommunistiska eliten som ansvariga för förskingringen. Efter att 
de två individerna väckt talan om förtal dömdes klaganden till fängelse och han fick 
även betala skadestånd till de två individerna. Klaganden vände sig därefter till 
Europadomstolen och påstod bl.a. att domen om förtal kränkte hans rätt till 
yttrandefrihet enligt Artikel 10. Efter att ansökan hade inkommit till Europadomstolen 
godkände den högsta domstolen i Rumänien en ny prövning av målet. Vid den nya 
prövningen friades klaganden gentemot den ena av de två p.g.a. god tro. Vad gäller den 
andre personen så lades åtalet ner fastän domstolen ansåg att klaganden varit skyldig 
till brottet. Detta enbart då klaganden hunnit gå bort under målets behandling. 
Rumänien hade hos Europadomstolen mot bakgrund av den rumänska domstolens 
avgörande invänt att målet skulle avvisas. Europadomstolen konstaterade att 
klaganden (hans fru drev målet vidare) fortfarande var att anse som ett offer då den 
rumänska domstolen fortfarande ansåg klaganden vara skyldig till förtal gällande den 
ena av de två individerna.205 

- Ohlen mot Danmark: Klaganden, en tysk medborgare, åtalades i Danmark för grovt 
skattebrott. Efter nästan åtta års tid blev klaganden dömd för brottet och även återbe-
talningsskyldig. Återbetalningsskyldigheten sattes dock ner med 40 000 danska kronor 
med tanke på målets långsamma handläggning. Klaganden hävdade dock fortfarande 
att den långsamma handläggningen i målet hade kränkt hans rätt till en rättvis 
rättegång enligt Artikel 6 i Europakonventionen. Europadomstolen fann gottgörelsen 
för klagandens ideella skada vara rimlig och jämförbar med de summor som 
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Europadomstolen i liknande mål beviljar i skadestånd. Klagomålet avvisades då 
klaganden konstaterades vara gottgjort och inte längre ett offer.206 

- Burdov mot Ryssland: På militärens order deltog klaganden i målet år 1986 i 
krisinsatser vid katastrofen i kärnkraftsverket i Tjernobyl. Som en följd drabbades 
klaganden av omfattande exponering av radioaktiva utsläpp. Klaganden tillerkändes 
skadestånd 1991, efter att det klarlagts att exponeringen var orsaken till hans dåliga 
hälsa. 1997 väckte klaganden talan mot ryska myndigheter då han inte fått ut den 
tillerkända ersättningen. Efter att ha tilldömts ersättning av domstol följde ytterligare 
processer på grund av bristande betalning. Klaganden påstod inför Europadomstolen 
att de ryska myndigheterna hade kränkt hans rättigheter enligt Artikel 6 genom att 
dels inte betala delar av ersättningen, dels för att de dröjt med att betala resterande 
ersättning. Ryssland invände med att klaganden inte var att anse som något offer 
längre då myndigheterna hade betalat ut hans ersättning efter att han vänt sig till 
Europadomstolen. Europadomstolen avvisade invändningen då den fann att Ryssland 
inte hade erkänt överträdelsen samt då ersättningen inte var tillräcklig för att läka 
klagandens skada.207 

2.5.9 Analys 

2.5.9.1 Rätten till domstolsprövnings relation till klagandens offerstatus 

Rätten till domstolsprövning enligt Artikel 6 i Europakonventionen är tätt 

sammanbunden med klagorätten enligt Artikel 34 i Europakonventionen. En enskild 

som påstår sig ha en rätt till en domstolsprövning grundat på Artikel 6 måste kunna 

visa på processbehörighet för att tillerkännas talerätt. Processbehörigheten, d.v.s. 

kriterierna för vem som har rätt till en domstolsprövning i sak och när man har rätt till 

en prövning enligt Europakonventionen regleras genom Artikel 6 samt Artikel 34 ge-

nom dess ”offerkrav”. Är det fråga om en rättighet som har sin grund i 

Europakonventionen måste hänsyn även tas till Europadomstolens praxis i den 

aktuella artikeln. 

En enskild som uppfyller Europadomstolens krav för att ha rätt till domstolsprövning 

av sina civila rättigheter och skyldigheter enligt Artikel 6 måste av nationella 

domstolar ges en domstolsprövning i sak för att en konventionskränkning inte ska 

begås. Behörighetsprövningen bör göras i enlighet med den offerbedömning som följer 

av Artikel 34. Tillhör klaganden den grupp som kan klaga till Europadomstolen enligt 
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Artikel 34, och det finns en förutsägbar risk att klagandens rätt till domstolsprövning 

kommer att kränkas ifall domstolsprövning inte bifalles, måste nationella domstolar 

tillhandahålla klaganden en prövning i sak. Även Europadomstolens praxis om 

indirekta offer kan vara av betydelse vid en prövning. Det kan därutöver utgöra en 

kränkning av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt Artikel 13 om nationella 

domstolar i strid med Europadomstolens praxis, vid en prövning om rätten till 

domstolsprövning föreligger, kommer fram till att en sådan rättighet inte föreligger. 

Ett förtydligande exempel för att visa på relationen mellan artiklarna 6, 13 och 34: När 

en enskild påstår sig vara ett potentiellt offer för signalspaning enligt FRA-lagen så 

innebär det även per se att den enskilde påstår att de rättsmedel som står till buds är 

otillräckliga. För övrigt så har regeringen själv medgett i propositionen till FRA-lagen 

att: ”underrättelseskyldigheten är ett otillräckligt medel för att ge enskilda möjlighet att 

tillvarata sin rätt”.208 I Klass mot Tyskland, det första målet om signalspaning inför 

Europadomstolen, befanns klagandena vara potentiella offer enligt Artikel 34 p.g.a. 

otillräckliga rättsäkerhetsprövningar. Vanligtvis tilldelas samtliga klagande offerstatus i 

signalspaningsmål om det är omöjligt för den enskilde att få prövat om man blivit ut-

satt för signalspaning.  Om Europadomstolen, i ett mål om FRA-lagens förenlighet 

med Europakonventionen, finner att klaganden hade haft rätt att få prövat om en 

potentiell signalspaning varit förenlig med Europakonventionen innebär  det även att 

klaganden inte behövde uttömma de nationella rättsmedlen. Som en konsekvens 

betyder det att Europadomstolen funnit de svenska rättsmedlen vara otillräckliga. En 

kränkning av Artikel 6 och/eller Artikel 13 har i ett sådant fall har ägt rum om inte in-

skränkningen kan anses vara godtagbar (tillräckliga rättsäkerhetsgarantier) och nöd-

vändig (det finns inga bättre alternativ än signalspaning). Såväl FRA-lagens godtagbar-

het som nödvändighet är omtvistad. 

2.5.9.2 Europadomstolens offerkrav 

Även om huvudregeln enligt Europakonventionen är att en klagande ska vara direkt 

berörd för att tillmätas klagorätt så finns det för enskilda som inte är direkt berörda i 
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traditionell mening stora möjligheter att ändå tillmätas klagorätt. Det beror på att 

Europadomstolen har en mycket tillåtande inställning till vem som kan påstå sig vara 

ett offer för en konventionskränkning och därmed ha rätt till en sakprövning.  

Utformningen av Artikel 34 i de två officiella språken (engelska och franska) med 

uttrycket offer (”victim” och ”victime”) ger ingen rättvis bild av vad Europadomstolen 

uppställer för krav för att en klagande ska tillmätas offerstatus. Skrivningen leder såväl 

icke-juridiskt utbildade som jurister och domare till att tro att Europakonventionen 

ställer krav på att klagande ska ha utsatts för en väldigt kraftig negativ handling för att 

tillmätas talerätt. En enskild som vänder sig till en svensk domstol eller 

Europadomstolen anser sig i de flesta fall säkerligen inte vara ett offer enligt allmänt 

språkbruk. Men Europadomstolens praxis visar dels att ”offerkravet” ska tolkas 

autonomt, dels att offerkravet är relativt lågt satt. Enligt Europakonventionens 

tolkning innefattar termen offer allt från enskilda som drabbats av långsam 

handläggning i domstol till enskilda som utsatts för mord och spårlösa försvinnanden.  

Det går att påstå att Europadomstolen har utvecklat ett lågt ställt offerprov (”victim 

test”) för att fastställa om en klagande kan anses vara ett offer i Europakonventionens 

mening. Jag anser att offerprovet innehåller två krav som klaganden måste kunna 

bevisa: Klaganden måste dels föra fram uppgifter som styrker att han eller hon tillhör 

en grupp personer som tillåts klaga enligt Europadomstolens praxis, här exkluderas 

exempelvis kommuner och delstater, dels föra fram omständigheter som utgör eller 

kan komma att utgöra kränkningar av en rättighet som skyddas av 

Europakonventionen. Allmänt hållna påståenden, såsom i Tauira och 18 andra mot 

Frankrike (klagandena påstod att kärnvapentester skulle kunna kränka deras 

rättigheter) accepteras inte. Inte heller accepteras klagomål baserade på rättigheter 

som inte garanteras av Europakonventionen (ratione materiae). 

Europakonventionen tillåter inte actio popularis, d.v.s. en talan då en enskild vill få till 

stånd en abstrakt normprövning av en lag. Men genom Europadomstolens praxis i bl.a. 

Klass m.fl. mot Tyskland, som handlade om den tyska signalspaningslagen utformning, 

anser jag att Europadomstolen har utvecklat ett eget system för bedömningen av vad 

som kan anses vara en konkret normprövning (direkt berörd). När en klagande hänförs 
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till någon av grupperna ”indirekt”, ”potentiell” eller ”framtida” offer så avvisas inte 

målen. Istället applicerar Europadomstolen händelser i det enskilda fallet där det finns 

en förutsägbar risk för en kränkning som om det verkligen hade skett. På detta vis 

bedömer Europadomstolen i ett förebyggande syfte framtida eller potentiella händelser 

grundat på den förutsägbara risken som finns för en kränkning. Enligt min mening gör 

Europadomstolen i dessa fall strikt sett inte någon abstrakt normprövning, då det är en 

konkret och förutsägbar situation som bedöms.  

Av intresse i detta sammanhang är EU-domstolens dom i Unibetmålet 2007 där HD 

hade begärt förhandsavgörande. Målet gällde frågan om det svenska spelmonopolet, 

som hindrade företaget Unibet att marknadsföra speltjänster i Sverige, stred mot EU-

rättens regler om fri rörlighet för tjänster. Unibet förde en fastställelsetalan i allmän 

domstol och yrkade att det skulle fastställas att den svenska staten var skyldig att 

ersätta Unibet för den skada som företaget lidit till följd av att svensk lagstiftning i 

strid mot EU-rätten hindrade Unibets näringsverksamhet i Sverige. I målet uppkom 

frågan  om det är ett tillräckligt rättsskydd att det enda sätt man kan driva fram en 

prövning av en nationell rättsregels överensstämmelse med EU-rätten är genom att 

bryta mot en lagregel och därigenom utsätta sig för sanktioner i form av åtal eller 

förvaltningsrättsliga åtgärder. EU-domstolen fann att Unibets krav på effektivt rätts-

skydd fick anses tillgodosett bl.a. genom att Unibet hade möjlighet att föra faststäl-

lelsetalan på skadeståndsrättslig grund. EU-domstolen godtog att svensk rätt inte tillå-

ter en rent abstrakt normprövning av frågan om en viss lagbestämmelse strider mot 

EU-rätten. Kontentan av fallet är att Unibet på en skadeståndsrättslig grund kan få till 

stånd en normprövning grundat på EU-rätten.209 Till skillnad från EU-rätten anser jag 

att Europakonventionen innefattar ett krav på att enskilda ska ha rätt till en ”direkt” 

prövning för påståenden om kränkningar av Europakonventionen. Berörda individer 

behöver alltså inte grunda sin talan på en skadeståndsrättslig regel för att tillerkännas 

talerätt enligt Europakonventionen. 
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Det räcker enligt min mening att det finns en förutsägbar risk att framöver drabbas av 

en konventionskränkning för att Europadomstolen ska bevilja en enskild klagorätt. 

Detsamma måste gälla inför svenska domstolar. Om det på rimliga grunder med 

anledning av klagandens ingivna handlingar går att förutse att en kränkning kan eller 

kommer äga rum i framtiden har klaganden en rätt till domstolsprövning även i 

svenska domstolar. Allt annat vore orimligt med tanke på subsidiaritetsprincipen. 

Det går att invända mot tillämpligheten av Artikel 34 inför nationella domstolar då 

bestämmelsen i grunden är en processuell regel som Europadomstolen har att rätta sig 

efter. Men jag anser ändå att klagomål i fri- och rättighetsfrågor ska tas upp inför 

svenska domstolar till följd av Europadomstolens praxis om offer. För det första då 

Europadomstolens offerbedömning visar på vem som har rätt till domstolsprövning av 

en påstådd kränkning av Europakonventionen. Att talerätt i Förenade Konungariket 

tillkommer enskilda enligt landets Human rights act efter en bedömning av offerkravet 

enligt Artikel 34 visar hur viktig offerprövningen är för att garantera rätten till dom-

stolsprövning även i konventionsstaterna.  För det andra då Europakonventionen 

måste ses i sin helhet – bedömningen i offerfrågan hänger ihop med påståendet om en 

kränkning av en särskild artikel skett. Denna processuella regel har allt som oftast även 

en materiell verkan på sakfrågan d.v.s. om en kränkning i ett enskilt fall har skett. Att 

Artikel 34 inte kan ignoreras i t.ex. signalspaningsmål är självklart mot bakgrund av 

Europadomstolens tydliga praxis i frågan.  

Jag anser att det genom Artikel 34 och dess offerkrav klargörs såväl för vem som har 

rätt till en domstolsprövning som när i tiden den enskilde kan åberopa sin rätt till en 

domstolsprövning. Fastän Artikel 34 i en strikt mening är att hänföra till 

Europadomstolens processuella regelverk så har den en stark inverkan på 

bedömningen om en enskild har tillgång till ett effektivt rättsmedel, eller något 

rättsmedel alls i sitt hemland. Sverige har att respektera och omsätta fri- och 

rättigheterna enligt Europakonventionen i praktiken grundat dels på 

subsidiaritetsprincipen och effektivitetsprincipen, dels på att Europakonventionen 

omedelbart är tillämplig i Sverige. Sammantaget innebär det ovan nämnda att en 

enskild behöver uppfylla två krav för att i Sverige ha rätt till en sakprövning av en kon-
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ventionsrättighet. En enskild ska med stöd av Europadomstolens praxis för det första 

kunna anses vara ett offer (saklegitimation) och för det andra vilja få prövat en rättig-

het grundad i Europakonventionen. Detta för att fri- och rättigheterna enligt 

Europakonventionen ska vara praktiska i verkligheten. En motsatt bedömning skulle 

innebära att rättigheterna blir nulliteter och overkliga i praktiken. 
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3 RÄTTEN TILL DOMSTOLSPRÖVNING I PRAKTIKEN 

3.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för domstolsavgöranden från Högsta 

domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen för att undersöka hur de högsta 

domstolarna i Sverige har avgjort fall där enskilda dels hävdat att de har talerätt för en 

fri- och rättighetsfråga enligt Europakonventionen, dels hävdat att de har rätt till en 

domstolsprövning av sina civila rättigheter och skyldigheter. I fallen jag bedömer 

måste klaganden inte ha hänvisat till Europakonventionen eller svenska 

rättighetsregler. Detta då det enligt Europadomstolens praxis räcker att en klagande 

antingen underförstått eller i sak gjort de svenska domstolarna uppmärksammade om 

rätten till en prövning av en rättighet enligt Europakonventionen.210 

Till att börja med kommer jag att analysera fall där klaganden hävdat rätten att få en 

prövning av sina civila rättigheter och skyldigheter. Europadomstolens praxis visar att 

klaganden måste ha inkommit med ett rimligt grundat påstående. Påståendets 

rimlighet bedöms utifrån om klaganden har väckt talan i en tvist som utifrån 

Europadomstolens praxis kan bedömas vara en tvist om en civil rättighet eller 

skyldighet som är erkänd inom svensk rätt. Därefter kommer jag undersöka fall som 

behandlar talerätten. Jag kommer därvid att bedöma om klaganden var att anse som 

ett offer i Europakonventionens mening, d.v.s. hade rätt att få en prövning i sak. Vid 

analyserna av de två olika delarna kommer jag bl.a. att fastställa om det vid de högsta 

domstolarnas prövning fanns en förutsägbar risk att klaganden skulle komma att 

drabbas av en konventionskränkning framöver. Även ifall klaganden är att hänföra till 

gruppen ”indirekta” offer kommer att tas i beaktande. 

3.2 Svenska mål där rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och 
skyldigheter har prövats 

3.2.1 Praxis 

a) Rätten att yttra sig i ett ärende 
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– RÅ 2009 not. 186: I en ansökan om rättsprövning yrkade den Romska Delegationen 
bl.a. att HFD skulle återförvisa en proposition till regeringen. Delegationen anförde 
bl.a. att propositionen föregicks av ett omfattande arbete där den nationella 
minoriteten romer exkluderades, särskilt borde den Romska Delegationens 
medlemmars åsikter ha inhämtats. Som grund angavs att Sverige var anslutet till Euro-
parådets konvention om skydd för nationella minoriteter. Artikel 15 i konventionen 
stadgar att konventionsstaterna ska skapa nödvändiga förutsättningar för att de som 
tillhör nationella minoriteter effektivt ska kunna delta i bl.a. offentliga angelägenheter, 
särskilt sådana som berör dem. Propositionen bör återförvisas till regeringen i syfte att 
ge den nationella minoriteten romer möjlighet till delaktighet. HFD avvisade delegat-
ionens ansökan och anförde att det endast är regeringsbeslut i enskilda fall som inne-
fattar en prövning av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter som kan bli fö-
remål för rättsprövning. Regeringen hade beslutat om att upprätta en proposition (ett 
förslag) till riksdagen. Sådana normbeslut har inte rättsverkningar som gör att de kan 
rättsprövas. 

 

b) Detaljplaner m.m. 

– RÅ 2004 ref. 108 och RÅ 2008 ref. 89: Målet gällde Botniabanan, d.v.s. byggande av 
järnväg i sträckan Nordmaling-Umeå. En myndighet hade i enlighet med lag upprättat 
en järnvägsutredning för ett eventuellt järnvägsbygge. Myndigheten beslutade att före-
slå regeringen en viss sträcka för projektering, upprättande av järnvägsplan och 
byggande av järnvägen. Regeringen beslutade att tillåta byggandet av järnvägen inom 
en korridor som närmare angivits på en till ansökan bifogad karta. Den exakta sträckan 
för järnvägen skulle komma att bestämmas genom myndighetens kommande beslut 
om järnvägsplan. Flertalet enskilda och en miljöförening som hade hörts i ärendet 
ansökte därefter om rättsprövning och yrkade bl.a. att regeringens beslut skulle 
upphävas (det första målet). De sökande åberopade i huvudsak att regeringens beslut 
stod i strid med flera nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser, bl.a. Artikel 6 i 
EU:s art- och habitatsdirektiv. Vad gäller de enskilda sökandena konstaterade HFD att 
det fanns sökanden som berördes av den kommande järnvägen på ett sådant sätt att de 
skulle anses som sakägare som hade rätt att få en domstolsprövning av regeringens 
beslut. Men HFD avvisade ändå samtliga enskildas talan: ”bestämningen av vem som 
skall anses som sakägare låter sig emellertid inte göras i det nu aktuella skedet av 
planläggningsarbetet eftersom den exakta sträckningen av järnvägen kommer att 
fastställas först i järnvägsplanen. Det är således först i samband härmed som det säkert 
går att uttala sig om vilka som är berörda på ett sådant sätt att de är saklegitimerade 
och om vilken hänsyn som skall tas till deras intressen.” Justitierådet Wennerström var 
skiljaktig och ansåg att de enskilda som det redan i detta skede kunde fastställas vara 
berörda av järnvägsbygget, borde ha beviljats en rättsprövning. 

Regeringen beviljade sedermera tillstånd att anlägga Botniabanan och därigenom fast-
ställdes sträckningen mellan Stöcke-Centrala Umeå. Enskilda sakägare från det första 
målet ansökte om rättsprövning. Frågan i målet gällde den aktuella sträckningens 
förenlighet med Miljöbalken och ovan nämnda EU-direktiv. Sökandena hävdade att 
frågan om järnvägens lokalisering skulle prövas i detta mål eftersom samtliga 
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ansökningar avvisats i det första målet. HFD fann dock att frågan om lokaliseringen av 
Botniabanan redan blivit slutligt avgjord genom regeringens tidigare tillåtighetsbeslut 
(d.v.s. genom avgörandet i det första målet). Ansökningarna avvisades således även i det 
andra målet. Justitierådet Billum var skiljaktig och anförde att det förutsattes i det 
första målet att sakägarna skulle ha möjlighet att senare få en fullständig 
domstolsprövning av sina rättsliga invändningar, inklusive de som grundades på EU-
direktivet. 

– RÅ 2008 ref. 36: I målet hade en byggnadsnämnd beslutat om ändring av en 
detaljplan så att ett boende för psykiskt sjuka gjordes möjlig på platsen. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen av ett stort antal klaganden som gjorde gällande ett 
antal olägenheter och felaktigheter. Länsstyrelsen avslog klagandens överklagan. 
Flertalet klaganden, men inte samtliga, överklagade länsstyrelsens beslut till 
regeringen som avslog överklagandena. Därefter vände sig flertalet klaganden, även 
fyra enskilda som inte överklagat till regeringen, till HFD och ansökte om 
rättsprövning. Klagandena anförde bl.a. att beslutet stred mot Artiklarna 6 och 8 
(rätten till skydd för privatlivet) i Europakonventionen. Grunden var bl.a. att det som 
klagandena anfört om rädsla och osäkerhet inför planerna på att psykiskt sjuka med 
skulle bo i fastigheten inte beaktats tillräckligt. HFD avgjorde målet i dess helhet för 
att avgöra ifall de fyra som inte överklagat till regeringen hade rätt till rättsprövning. 
HFD konstaterade att det följer av 1 § rättsprövningslagen att enskilda personer har 
rätt att hos HFD ansöka om rättsprövning av regeringens beslut oberoende av om de 
varit parter i regeringsärendet. En förutsättning är dock att regeringsbeslutet innefattar 
en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt Artikel 6. 
Detaljplansändringen befanns beröra samtliga klagandens civila rättigheter och 
skyldigheter. Fyra av nitton justitieråd var skiljaktiga och ansåg att de enskilda som 
inte överklagat till regeringen inte hade saklegitimation eftersom de inte hade 
överklagat länsstyrelsens beslut. 

– RÅ 2009 not. 197: I målet hade en byggnadsnämnd godkänt en fastighetsägares för-
slag om en ändrad detaljplan angående den egna fastigheten. Målet var att ytterligare 
bostadstomter för permanentbostäder skulle tillskapas. Länsstyrelsen upphävde 
beslutet då den fann att planen var av sådan vikt att den borde ha beslutats av 
fullmäktige. Regeringen avslog fastighetsägarens överklagande på samma grund. 
Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning och anförde att nämnden haft befogenhet 
att anta detaljplanen. HFD avvisade klagandens ansökan med motiveringen att det i 
svensk rätt inte finns någon rättighet att få en detaljplan avseende den egna 
fastigheten ändrad. Med hänvisning till 1 kap. 2 § Plan- och bygglagen förklarade HFD 
att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 

– RÅ 2010 ref. 13: I målet hade en kommuns antagande av en detaljplan för en 
nationalstadspark överklagats till länsstyrelsen av såväl boende som fastighetsägare 
och företag. Enligt miljöbalkens regler för denna typ av mark får ny bebyggelse och nya 
anläggningar komma till stånd endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller 
naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt 
skadas. Syftet med detaljplanen var att tillåta en ombyggnad av en äldre byggnad för 
användning som ambassadkansli. På byggnadens gårdsplan skulle det tillkomma ett 
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inre skydd i form av staket. Även ett yttre buffertzon i form av murar, pollare och 
naturstensblock skulle placeras längre bort från byggnaden. Klagandena åberopade 
bl.a. att detaljplanen stred mot bestämmelserna om skydd för nationalstadspark. Både 
länsstyrelsen och regeringen avslog överklagandena. Ett stort antal av klagandena 
ansökte därefter om rättsprövning. HFD avvisade samtliga klagandens ansökningar då 
regeringsbeslut inte befanns röra deras civila rättigheter eller skyldigheter. Beslutet 
ansågs inte beröra boende, fastighetsägare och företag som fanns utanför planområdet. 
Inte heller ansågs beslutet direkt beröra en bostadsrättsförening som ägde en fastighet 
inom området. Bostadsrättsföreningens fastighet ansågs belägen på ett sådant avstånd 
från planområdet att föreningen i sin egenskap av fastighetsägare inte kan anses 
berörd av planen. Att föreningen var indirekt berörd fastställdes inte vara tillräckligt 
för att rättsprövning skulle beviljas. 

– RÅ 2010 ref. 74: I målet hade en byggnadsnämnd beviljat en fastighetsägare ett 
bygglov för uppförande av ett vindkraftverk. Under handläggningen hade ett 
rymdobservatorium ombetts att yttra sig över ansökan. Avståndet från observatoriet 
till platsen för vindkraftverkets uppförande uppgick till ca 16-17 km. Observatoriet 
överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, vilket avvisades. Observatoriet ansåg 
tolkningar av Plan- och bygglagen efter vad som gäller för vindkraftverk vara 
oväsentligt i målet då den störning som observatoriet skulle utsättas för var av en 
annan karaktär än de störningar som legat till grund för när en fastighetsägare funnits 
vara saklegitimerad i vanliga fall. Observatoriet menade att risk fanns för att dess 
mätutrustning skulle störas genom reflekterande radiostrålning från vindkraftverket 
och hänvisade bl.a. till lagen om skydd för störningskänslig forskning. 
Förvaltningsrätten beviljade observatoriet talerätt. Beslutet överklagades och 
kammarrätten fastställde att det inte finns ett av rättsordningen erkänt intresse av 
talerätt för observatoriet. HFD konstaterade att det inte kunde uteslutas att ett 
vindkraftverk på det angivna avståndet kunde åstadkomma störningar som skulle 
kunna innebära olägenhet för observatoriets verksamhet. Bygglovsbeslutet befanns 
därför angå observatoriet på ett sådant sätt att det hade rätt att föra talan mot beslutet. 

 

c) Beslut som har en ekonomisk inverkan 

– RÅ 2006 not. 82: I målet hade ett kommunalt utskott i ett avgiftsbeslut bestämt att 
klaganden skulle betala en viss summa varje månad för sin dotters placering i 
familjehem. Klaganden yrkade hos förvaltningsrätten att han skulle befrias från 
ersättningsplikten. Förvaltningsrätten konstaterade att enligt socialtjänstlagen är 
föräldrar skyldiga att i skälig uträckning delta i kommunens kostnader om en 
underårig genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna. Denna 
typ av avgiftsbeslut är inte överklagbar enligt socialtjänstlagen utan kunde enbart 
överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Klaganden 
var dock inte boendes i kommunen, vilket innebar att han inte var behörig att klaga 
enligt kommunallagen. Då kommunallagen innehåller specialbestämmelser var inte 
heller den allmänna forumregeln i 22 a § Förvaltningslagen tillämplig i målet. Detta då 
den bestämmelsen enligt 3 § Förvaltningslagen endast är subsidiärt tillämplig. Även 
kammarrätten avslog klagandens överklagande. Den konstaterade att klaganden inte 
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hade talerätt enligt socialtjänstlagen eller kommunallagen, att talerätt inte tillkommer 
klaganden ”direkt med stöd av 22 a § förvaltningslagen” men att avgiftsbeslutet 
”emellertid anses angå D A:s civila rättigheter och skyldigheter”. Vidare konstaterade 
kammarrätten att en rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter 
direkt tillkommer enligt Artikel 6 i Europakonventionen. Men då kommunen inte 
väckt talan om ersättning mot klaganden kunde en direkt talerätt enligt 
Europakonventionen inte beviljas. Detta eftersom ersättningsbeslutet inte inneburit 
att klaganden hade ålagts någon betalningsskyldighet. Kammarrätten kom fram till att 
ifall en sådan talan väcktes från kommunens sida så skulle riktigheten av 
avgiftsbeslutet komma att prövas då. Denna prövning skulle utgöra en tillräcklig 
prövning. HFD delade kammarrättens bedömning  

– RÅ 2007 ref. 7: Klaganden uppbar ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Genom en skrivelse från en socialförvaltning (betecknad som beslut) uppmanades 
klaganden att inom viss tid sälja sin bil vid äventyr att biståndsrätten annars kunde 
ifrågasättas. Till beslutet bifogades en fullföljdshänvisning. Bilen var 16 år gammal och 
hade kostat 2 000 kr. I domstol anförde klaganden att han behövde bilen p.g.a. sina 
hälsoproblem och för att flera av de arbeten han sökt krävde tillgång till egen bil. 
Förvaltningsrätten avslog överklagandet medan kammarrätten inte meddelade 
prövningstillstånd. I HFD var frågan ifall det förelegat ett överklagbart beslut enligt 
socialtjänstlagen. Socialtjänsten gjorde gällande att skrivelsen av misstag kommit att 
uttryckas som ett beslut men att den i själva verket haft karaktären av 
informationsbrev. HDF uttalade att avgörande för beslutets överklagbarhet är beslutets 
innebörd och faktiska verkningar för den som berörs. HDF konstaterade att skrivelsen 
haft karaktären av ett åläggande för klaganden. Med hänsyn till att klaganden var 
beroende av bistånd för försörjning skulle en underlåtenhet att följa åläggandet kunna 
medföra kännbara effekter. HFD fann därför att skrivelsen varit överklagbar för att 
tillgodose den enskildes behov av rättskydd. 

– NJA 2008 s. 115: I målet hade klaganden, sedan Skatteverket lämnat över målet, av 
Kronofogdemyndigheten (KFM) restförts i utsökningsregistret för underskott på 
skattekontot. I samband med varje restföring påfördes klaganden även en grundavgift 
om 500 kr (62 gånger). Klaganden ansökte hos KFM om grundavgiftsbefrielse. KFM 
beslutade att inte medge befrielse och angav bl.a. att deras beslut inte kunde 
överklagas. Klaganden vände sig därefter till tingsrätt och begärde återbetalning av 
oriktigt debiterade grundavgifter. Tingsrätten avvisade klagandens talan och förklarade 
att ett beslut i en fråga som avser befrielse från skyldighet att betala 
förrättningskostnader inte kan överklagas enligt Utsökningsbalken (UB). Hovrätten 
undanröjde beslutet och återförvisade målet till tingsrätten. Beslutet grundades på att 
lagtexten var oklar i överklagandefrågan och egentligen avsåg sökanden. Skatteverket 
överklagade till HD som konstaterade att KFM:s beslut inte fick överklagas. Därmed 
fastställdes tingsrättens avvisningsbeslut. HD var av den meningen att 
överklagandeförbudet ”inte anses stå i strid med rätten till domstolsprövning enligt 
Europakonventionen”. 
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3.2.2 Analys 

Målen som jag har valt för att belysa hur de högsta domstolarna i Sverige bedömer rät-

ten till en domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt Artikel 6 i 

Europakonventionen kan uppdelas i tre kategorier. I den första kategorin, ”rätten att 

yttra sig i ett ärende”, ingår endast RÅ 2009 not. 186. I målet ville den Romska delegat-

ionen att HFD skulle återförvisa en proposition till regeringen då delegation inte fått 

tillfälle att yttra sig. Målet uppfyllde inte något av kraven för att ha ett rimligt grundat 

påstående och därmed rätt till en domstolsprövning av en civil rättighet och skyldighet 

enligt Artikel 6. För det första så saknades det en seriös tvist mellan regeringen och 

delegationen. För det andra är innehållet i konventionen som delegationen stödde sig 

på inte en rättighet som är erkänd i Sverige. Slutligen kunde inte rättigheten anses vara 

civil, eftersom det inte fanns någon erkänd rättighet i svensk rätt.211 Målet är ett klart 

exempel på ett yrkande om en abstrakt normprövning som är förbjuden såväl inom 

svensk rätt som enligt Europakonventionen. Avvisningsbeslutet var därför helt korrekt 

och det finns inget krav enligt Europakonventionen att pröva denna typ av mål i sak. 

I den andra kategorin ”detaljplaner m.m.” har jag redogjort för fem mål. HFD:s beslut 

vad gäller Botniabanan (RÅ 2004 ref. 108 och RÅ 2008 ref. 89) anser jag vara det mest 

uppseendeväckande vad gäller rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och 

skyldigheter. I målet hade enskilda klagat på regeringens beslut att tillåta byggandet av 

Botniabanan inom ett visst område. Den exakta sträckan för järnvägen skulle komma 

att bestämmas senare. HFD konstaterade att det fanns sökanden som berördes av den 

kommande järnvägen på ett sådant sätt att de skulle anses som sakägare med rätt till 

en domstolsprövning. Ändå avslog HFD samtliga ansökningar, då det vid tiden för 

prövningen inte helt säkert gick att bestämma vilka som var sakägare. När Botniaba-

nans sträckning väl var klar fastställde HFD, i en andra ansökan, att Botniabanans 

sträckning hade beslutats genom regeringens första beslut. Det var därför inte tillåtet 

att pröva sträckningen den andra gången heller. Jag anser att HFD redan genom det 

första beslutet förorsakat kränkningar av rätten till domstolsprövning för de enskilda 

                                                 

211
 Se s. 26 för en genomgång av Europadomstolens tre villkor för när ett rimligt grundat påstående före-

ligger.  
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som var att hänföra till grupperna potentiella offer och framtida offer. HFD borde ha 

undersökt ifall det på rimliga grunder med anledning av klagandenas ingivna 

handlingar fanns en förutsägbar risk för att klagandena framöver skulle bl.a. drabbas 

av en expropriation p.g.a. bygget av Botniabanan. Mot bakgrund av målet Tanase mot 

Moldavien, där det var utan betydelse att den ifrågasatta vallagen ännu inte hade trätt i 

kraft, finns det ingen anledning att betvivla att sökandena i målet redan vid den första 

ansökningen hade rätt till en prövning. Genom det andra avvisningsbeslutet så står det 

i vart fall klart att sakägarna överhuvudtaget inte fick en prövning av sina civila rättig-

heter och skyldigheter. I vart fall innebär det andra beslutet att de enskilda inte haft 

tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt Artikel 13 i Europakonventionen. 

RÅ 2008 ref. 36 gällde detaljplansbeslut som innebar att ett hem för psykiskt sjuka 

skulle kunna byggas på området. Flertalet enskilda överklagade till samtliga underin-

stanser innan en ansökan om rättsprövning skickades till HFD med undantag för ett 

par personer som avstått från att överklaga till regeringen. HFD fann i plenum att även 

de som inte vänt sig till regeringen var behöriga att klaga till HFD. Visserligen är det 

glädjande för den enskilde att få en prövning i HFD fastän man avstått från att klaga 

till regeringen, men ett sådant krav tillkommer inte enligt Europakonventionen. För 

att ett klagomål ska beviljas av Europadomstolen måste, enligt Artikel 35, samtliga nat-

ionella rättsmedel först vara uttömda. Av detta följer, enligt min mening, att samtliga 

inhemska instanser borde vara uttömda innan en enskild vänder sig till HFD. Värt att 

nämna är dock att Europakonventionen endast uppställer en minimistandard som 

konventionsstaterna har att följa. 

RÅ 2010 ref. 13 gällde ombyggnationen av en fastighet i en nationalstadspark för att an-

vändas som ambassadkansli. Beslutet ansågs inte beröra boende, fastighetsägare och 

företag som fanns utanför planområdet. Det går inte av domen att göra en närmare 

bedömning om HFD dömt rätt i målet men jag anser att HFD:s beslut angående de 

klaganden som bor utanför området vara alltför summarisk. Bedömningen ifall ett de-

taljplansbeslut berör en enskild klagande kan inte, anser jag, uteslutas endast för att 

klaganden inte bor inom detaljplansområdet. Istället måste en bedömning göras om 

klagandens civila rättigheter och skyldigheter rent faktiskt berörs av bygget. 
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De två resterande målen RÅ 2009 not. 197 och RÅ 2010 ref. 74 anser jag, i likhet med 

den absoluta majoriteten av HFD:s domar i mål om detaljplaner, vara korrekt dömda. 

Det första målet rörde ett beslut om ändrad detaljplan som en byggnadsnämnd fattat 

efter en fastighetsägares önskemål. HFD fann att någon rätt att få en detaljplan avse-

ende den egna fastigheten ändrad inte finns enligt svensk rätt. Beslutet är helt korrekt 

då det inte går att få prövat en rättighet som inte existerar enligt svensk rätt. Det se-

nare målet handlade om ett rymdobservatorium hade rätt att överklaga ett bygglov för 

ett vindkraftverk. HFD gjorde en korrekt bedömning när den tog hänsyn till observato-

riets speciella syfte och behov istället för att utgå från den vanliga bedömningen för 

när en enskild är berörd av ett detaljplansbeslut.  

Den tredje kategorin, ”beslut som har en ekonomisk inverkan”, innehåller tre intres-

santa avgöranden. RÅ 2006 not. 82 visar på de brister som kommer med att ha ett 

överklagandesystem som är otroligt invecklat. Målet gällde ett kommunalt beslut om 

ersättningsskyldighet för en dotters familjehemsplacering. Beslutet kunde endast över-

klagas genom kommunalbesvär men då klaganden inte var boendes i kommunen sak-

nade han talerätt. Förvaltningslagen var inte tillämplig då den är sekundär. Enligt min 

mening rör beslutet helt klart klagandens civila rättigheter och skyldigheter. Det rör 

sig om en tvist mellan klaganden och kommunen – målet handlar om en betalnings-

skyldighet som klaganden ålagts. Skyldigheten är även att anse som civil. Därmed är 

alla förutsättningar för rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldig-

heter enligt Artikel 6 uppfyllda. Genom att samtliga överklagandemöjligheter för kla-

ganden var stängda så blev även hans rätt till en domstolsprövning enligt Artikel 6 

kränkt.  

I NJA 2008 s. 115, med vissa likheter till RÅ 2006 not. 82, hade klaganden av Kronofog-

demyndigheten påförts restavgifter. Han ansökan om avgiftsbefrielse avslogs. Samti-

digt meddelades klaganden att beslutet inte var överklagbart. HD fann att överklagan-

deförbudet inte stod i strid med rätten till domstolsprövning enligt Europakonvent-

ionen. Jag anser att det mesta tyder på att klaganden i detta mål hade rätt till en dom-

stolsprövning av sina civila rättigheter och skyldigheter. För det första existerade det 

en tvist mellan klagande och Kronofogdemyndigheten. För det andra var grundavgif-
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ten en erkänd skyldighet enligt svensk rätt (17 kap. Utsökningsbalken). Slutligen var 

betalningsskyldigheten att anse som civil. Klaganden hade därmed rätt till en dom-

stolsprövning av sin civila skyldighet enligt Artikel 6 i Europakonventionen. 

I RÅ 2007 ref. 7 uppmanades klaganden, som uppbar ekonomiskt stöd, att inom viss tid 

sälja sin bil vid äventyr att biståndsrätten annars kunde ifrågasättas. Helt korrekt fann 

HFD att då klaganden var beroende av bistånd för sin försörjning skulle en underlå-

tenhet att följa åläggandet medföra kännbara effekter för honom.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de mål som jag anser dömts fel mot 

bakgrund av kraven enligt Europakonventionen och mot bakgrund av 

Europadomstolens praxis är RÅ 2004 ref. 108,  RÅ 2008 ref. 89, RÅ 2006 not. 82 och NJA 

2008 s. 115. Jag anser vidare att HFD i RÅ 2008 ref. 36, gått utöver Europakonventionen 

krav när talerätt beviljats enskilda som avstått från att få sin talan prövad hos regering-

en först. Slutligen tror jag att RÅ 2010 ref. 13 troligen har dömts rätt. Men samtidigt går 

det av domskälen inte att utläsa varför boende utanför planområdet inte var att anse 

som berörda. Det är bristfälligt att HFD inte närmare redogjort för sitt resonemang. 

3.3 Svenska mål där talerätten har prövats 

3.3.1 Praxis 

a) Actio popularis 

- RÅ 2007 not. 8: Målet gällde regeringens antagande av dels en förordning om tillsyn 
enligt miljöbalken, dels en förordning om tillsyn över militärens övningsverksamhet. 
Klaganden yrkade bl.a. att HFD skulle pröva om regeringsbesluten tillkommit på ett 
korrekt sätt och anförde bl.a. att det strider mot principerna i samhället att försvaret 
själv får utöva tillsyn över sin egen miljöpåverkande verksamhet. HFD avvisade målet 
och förklarade att endast beslut i enskilda fall kan bli föremål för rättsprövning. 
Regeringens beslut är normbeslut och faller därmed utanför lagarnas 
tillämpningsområde. 

 

b)Äganderätt 

– RÅ 2009 not. 180: Klaganden ansökte om rättsprövning angående en kommuns 
förköp av en fastighet som tillhört klagandens släkting. Släktingens dödsbo hade i 
målet sålt fastigheten till ett företag som ägdes av klaganden. Kommunen ansökte och 
beviljades förköpsrätt av regeringen. Klaganden ansökte om rättsprövning och anförde 
bl.a. att köpet skett inom familjen och att kommunen därför inte haft någon rätt till 
förköp. HFD avvisade klagandens ansökan och fastställde att avtalet gällde en 
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överlåtelse av en fastighet mellan dödsboet som säljare och ett företag som köpare. Det 
klaganden anfört befanns inte tillräckligt för att han skulle anses vara avtalspart vid 
fastighetsköpet. Inte heller de familjeförhållanden klagandet åberopat var tillräckligt 
för att HFD skulle finna att klagandens civila rättigheter och skyldigheter berördes av 
regeringens beslut att godkänna kommunens förköp. 

– RÅ 2010 ref. 72: Klaganden i målet gjorde, i samband med en ansökan om sjukersätt-
ning, gällande att hon hade rätt till kompensation från Försäkringskassan för kostna-
den för en rehabiliteringsutredning hon själv företagit. Klaganden informerades om att 
det inte åligger Försäkringskassan att ersätta kostnaden utan att hon själv får stå för 
den. Klaganden menade att Försäkringskassans brevsvar utgjorde ett överklagbart be-
slut. I domstol framhöll klaganden att hon initierat utredningen eftersom Försäkrings-
kassan vägrat att fullgöra sitt utredningsansvar enligt bl.a. lagen om allmän försäkring. 
Förvaltningsrätten fann att klaganden delvis var berättigad till ersättning för kostna-
den. Kammarrätten fann att beslutet var överklagbart men att klaganden inte var be-
rättigad till ersättning. HFD fastställde att Försäkringskassan i det aktuella brevsvaret 
redovisat sin uppfattning om att en enskild försäkrad inte kan få ersättning för 
kostnader avseende en utredning som initierats av den försäkrade själv. Svaret kunde 
synas ha en ekonomisk effekt för klaganden, såtillvida att hon nekas begärd ersättning, 
men någon faktisk effekt hade det inte eftersom Försäkringskassan saknat möjlighet 
att bevilja en sådan. Försäkringskassans brevsvar fanns därmed inte vara ett 
överklagbart beslut.  

– NJA 2009 s. 862 och NJA 2009 s. 873: Målen gällde en uppgörelse som den svenska 
regeringen och dåvarande Östtyskland (DDR) ingick 1986 om kompensation för 
svenska medborgare vars egendom i DDR hade konfiskerats. Riksdagen gav senare sitt 
godkännande till uppgörelsen. Uppgörelsen var en slutlig reglering av kompensations-
frågan som innebar att en klumpsumma om 70 miljoner kr skulle betalas ut till Sverige. 
Staten skulle sedan fördela medlen mellan de berörda. Klaganden, ansåg att uppgörel-
sen var mycket oförmånlig, eftersom den innebar att han inte ens skulle erhålla en 
promille av hans egendoms egentliga värde. Klaganden väckte därför 1996 en faststäl-
lelsetalan mot staten för den förlust som åsamkats honom genom att rätten till full 
kompensation för egendomens värde hade förhandlats bort. Klaganden påstod att rät-
ten till skydd för sin egendom enligt Artikel 1 i 1:a tilläggsprotokollet i Europakonvent-
ionen hade kränkts. Klaganden hävdade att rätten till ett effektivt rättsmedel direkt 
föreligger inför nationell domstol enligt Artikel 13 i Europakonventionen. Därutöver 
yrkade klaganden om skadestånd enligt Skadeståndslagen för att staten varit ansvarig 
för fel eller försummelse i myndighetsutövning. Elva år senare, 1997, fann tingsrätten 
att förutsättningar saknades för att bifalla klagandens yrkanden om fastställande av fel 
eller försummelse med stöd av Artikel 13. Vidare fann tingsrätten sig vara obehörig att 
pröva saken eftersom riksdagsbeslut inte får bli föremål för talan om ersättning. Hov-
rätten ansåg dock att en kränkning kunde grundas på Europakonventionen om tings-
rätten inte prövade saken och återförvisade målet. Först då klev JK in i bilden genom 
att överklaga återförvisningsbeslutet till HD. JK menade, 12 år efter att processen star-
tat, att processen varit felaktig från början. JK hävdade att skadeståndsmål mot rege-
ring och riksdag enligt 3 kap. 10 § Skadeståndslagen prövas hos HD som enda instans. 
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HD godtog JK:s påståenden och fann att tingsrätten inte varit behörig att avgöra målet 
och undanröjde därmed domen. 

Klaganden väckte mot bakgrund av HD:s första dom talan om skadestånd direkt i HD 
och åberopade 3 kap. 10 § Skadeståndslagen. Även denna gång avvisades klagandens 
talan. HD konstaterade att klaganden genom sin talan ville få ersättning för ideell 
skada utan samband till person- eller sakskada eller i samband med brott. Klagandens 
talan innebar inte en talan enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen, vilket gjorde att HD inte 
med direkt tillämpning av lagregeln i 3 kap. § 10 var behörig att pröva talan som första 
instans! Europadomstolens praxis för kraven på prövning inom skälig tid befanns inte 
passa in på klagandens talan. Sammanfattningsvis konstaterades 3 kap. 10 § Skade-
ståndslagen inte vara direkt tillämplig på klagandens talan. En analog tillämpning fruk-
tades ge upphov till en mindre lämplig ordning. 

– Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 13 juni 2011 i mål 6220-11: I målet hade ett 
fondbolag, i enlighet med lag (2004:46) om investeringsfonder, meddelat Finansin-
spektionen (FI) om att en ny ledamot hade valts in i bolagets styrelse. FI beslutade 
därefter att påtala för fondbolaget att den nya ledamoten inte uppfyller de krav som 
ställs på den som ska ingå i fondbolagets styrelse och upplyste att om ledamoten fort-
farande ingår i styrelsen efter en viss tid kunde FI besluta om att ledamoten ska träda 
ur styrelsen eller återkalla fondbolagets tillstånd. Detta mot bakgrund att ledamoten 
tidigare varit ledamot i en annan bank vars banktillstånd återkallats p.g.a. synnerligen 
allvarliga brister i bankens tradingverksamhet. FI ifrågasatte inte ledamotens insikter 
och erfarenheter beträffande fondverksamhet. Men mot bakgrund att hon som styrel-
seledamot i banken hade haft ett ansvar att se till att regler följdes så bedömdes hon 
inte lämplig att ingå i ledningen för ett fondbolag. FI:s uttalande fick till följd att leda-
moten avgick som styrelseledamot för fondbolaget. Beslutet överklagades inte av 
fondbolaget men däremot av ledamoten själv. Ledamoten anförde att FI:s beslut på-
verkade hennes rättsställning bl.a. då beslutet inneburit ekonomisk skada för henne 
eftersom hon inte kunnat behålla sitt uppdrag hos fondbolaget. Ledamoten hävdade 
även att beslutet i praktiken utgör ett yrkesförbud för henne. Förvaltningsrätten fann 
att FI:s beslut innebar en direkt skadad för henne då tvingats lämna styrelsen. Men 
faktumet att klaganden i praktiken fått ett yrkesförbud innebar endast en indirekt 
skada, som inte kunde prövas. Förvaltningsrätten fann att ledamoten hade talerätt 
eftersom hon hade ett beaktansvärt intresse att få sin talan prövad i enlighet med 22 § 
förvaltningslagen. 

 

c) Rätt till skydd för privatliv och hem 

– RÅ 2010 ref. 29: Gällde ett klagomål till Datainspektionen angående publiceringen av 
ett bolagsstämmoprotokoll med en påstådd felaktig uppgift på en banks hemsida. Kla-
ganden anförde att den felaktiga uppgiften var kränkande och begärde därför hjälp 
med att få uppgiften ändrad eller borttagen. I en skrivelse till klaganden meddelade 
Datainspektionen den aktuella behandlingen av personuppgifter inte innebär en sådan 
kränkning som strider mot bestämmelserna i Personuppgiftslagen, att man därför inte 
avsåg att vidta någon åtgärd med anledning av klagomålet och att ärendet därmed av-
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slutades. Klaganden överklagade skrivelsen och anförde bl.a. att beslutet stred mot ett 
EU-direktiv som stadgar att EU-medborgare har en oavvislig rätt att få en utebliven 
rättelse av felaktigheter inom databehandling prövad av domstol. Klaganden fick rätt i 
Kammarrätten. HFD konstaterade att en myndighets beslut att avskriva ett tillsynsä-
rende inte är av beskaffenhet att kunna bli föremål för en överprövning hos förvalt-
ningsdomstol. Eftersom Datainspektionens beslut inte var överklagbart hade Förvalt-
ningsrätten rätteligen avvisat klagandens överklagande. 

– RÅ 2010 ref. 9: I målet hade en kriminalvårdsanstalt fattat ett beslut om att det skulle 
råda en rökfri inomhusmiljö på anstalten. Enligt beslutet var rökning i bostadsrum inte 
tillåtet. Klagandens ansökan om att få röka i sin cell avslogs. I domstol anförde 
klaganden att genom förbudet saknades möjlighet till rökning mellan 20.00 – 08.00, 
den tid han hölls i sitt rum. Rökningsförbudet medförde bl.a. stress och 
sömnsvårigheter för klaganden. Vidare anförde klaganden att hans cell var att jämföra 
med den egna bostaden i det fria. Förvaltningsrätten avvisade klagandens talan efter 
en prövning i sak utan att bedöma talerätten. Såväl Kammarrätten som HFD fann att 
klaganden haft rätt att överklaga omprövningsbeslutet. Av lagen om kriminalvård i 
anstalt (KvaL) framgår att Kriminalvårdens beslut i särskilda fall får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. HFD fann att Kriminalvården genom att avslå klagandens 
framställning hade tagit ställning till KvaL:s tillämpning i ett enskilt fall samt att 
avgörandet haft faktiska verkningar för klaganden. Han hade därför haft rätt att 
överklaga beslutet. 

 

d) Religionsfrihet och diskriminering 

– HFD 2011 ref. 10: I målet hade regeringen avslagit en ansökan om statsbidrag från 
trossamfundet Jehovas vittnen. Motiveringen var att statsbidrag endast lämnas till 
trossamfund som bl.a. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande 
värderingar som samhället vilar på. Nämnden för statligt stöd till trossamfund hade 
avgett ett yttrande inför regeringens beslut där den bl.a. anförde att det var tveksamt 
om Jehovas vittnen uppfyllde de krav som lagen ställer på bidragsberättigade 
trossamfund. Vid bedömning av detta ansåg nämnden att hänsyn bl.a. borde tas till att 
Jehovas vittnen uppmanar sina medlemmar att inte delta i politiska val och att inte ta 
emot blodtransfusioner. Jehovas vittnen ansökte om rättsprövning av regeringens 
omprövningsbeslut hos HFD och yrkade bl.a. att beslutet skulle förklaras olagligt. 
Trossamfundet anförde bl.a. att det har förvägrats rätten till objektiv opartiskhet enligt 
1 kap. 9 § Regeringsformen, att det inte fått rätt till en rättvis rättegång enligt Artikel 6 
och att det inte haft tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt Artikel 13 i 
Europakonventionen. Vidare anförde trossamfundet att beslutet innebär kränkningar 
av Artiklarna 9 (religionsfrihet) och 14 (diskrimineringsförbud) i Europakonventionen. 
HFD konstaterade att trossamfund enligt svensk rätt som huvudregel har rätt till 
statsbidrag, men att stöd inte får lämnas till trossamfund som inte bidrar till att 
upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Eftersom 
motivering saknades fastställde HFD att regeringsbeslutet var av den karaktären att 
den kunde bli föremål för rättsprövning, d.v.s. det rörde sig om en prövning av en civil 
rättighet eller skyldighet. Då grunderna till regeringens ställningstagande saknades var 
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det inte uppenbart att bristen i motivering saknat betydelse för trossamfundet. HFD 
upphävde därför regeringens beslut.  

3.3.2 Analys 

Målen som jag har valt för att belysa de svenska domstolarnas praxis i talerättsfrågor 

kan uppdelas i fyra kategorier. I den första kategorin, ”actio popularis”, ingår endast RÅ 

2007 not. 8. I målet ansåg klaganden att antagandet av en förordning om militärens 

verksamhet stred mot det svenska samhällets principer. Målet är ett klart exempel på 

ett yrkande om en abstrakt normprövning, vilket är förbjudet såväl enligt svensk rätt 

som enligt Europakonventionen. Klaganden argumenterade överhuvudtaget inte för 

att han på något sätt var berörd av antagandet. Avvisningsbeslutet var därför helt kor-

rekt. Det finns inget krav i Europakonventionen att pröva denna typ av mål i sak. I de 

andra målen som redogörs under talerätten går det dock inte att hävda att klaganden 

försökt få till stånd en abstrakt normprövning. Utan i samtliga mål förelåg konkreta 

händelser som personligen har påverkat klagandena. 

I den andra kategorin ”äganderätt” har jag redogjort för fyra olika mål. I analysen är 

frågan om klagandena haft talerätt enligt Artikel 34 i Europakonventionen grundat på 

påståenden om kränkningar av rätten till skydd för sin egendom enligt Artikel 1 i 1:a 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen. I RÅ 2009 not. 180, där en kommun utövat 

sin förköpsrätt av en fastighet, hade en släkting vars företag köpt fastigheten ansökt 

om rättsprövning. HFD fastställde att då företaget, och inte klaganden, varit avtalspart 

vid köpet så kunde klaganden inte vara berörd av regeringens beslut att bifalla kom-

munens förköp. Jag delar HFD:s mening att klaganden enligt rättsprövningslagen inte 

var att anse som part i målet. Men jag anser att klaganden underförstått påstått att re-

geringens beslut kränkt hans äganderätt då han som släkting till den döde hade haft 

rätt att köpa fastigheten. Detta oavsett om köparen till fastigheten var han själv eller 

hans företag. Regeringens beslut att godkänna förköpsrätten berörde helt klart klagan-

dens äganderätt till fastigheten, varför han var att anse som direkt offer i ljuset av 

Europadomstolens praxis i Artikel 34. Klaganden borde ha erkänts klagorätt grundat 

på Europakonventionen. Särskilt mot bakgrund av Europadomstolens konstaterande 

att talerättsreglerna ska tillämpas med ett visst mått av flexibilitet och utan överdriven 

formalism. En annan fråga är om HFD var rätt första instans för en sådan prövning. 
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RÅ 2010 ref. 72 handlade om Försäkringskassan eller klaganden skulle stå för kostna-

derna för en rehabiliteringsutredning som klaganden genomgått på eget bevåg. HFD 

fastställde att utredningen syntes ha en ekonomisk effekt för klaganden som gör henne 

behörig att klaga, men någon faktisk effekt hade det inte eftersom Försäkringskassan 

saknat möjlighet att bevilja en sådan. Jag anser att HFD i detta mål har gått ”bakvägen” 

för att avgöra målet. HFD har efter att ha bedömt sakfrågan fastställt klaganden vara 

obehörig att klaga. Men enligt Europakonventionen behöver klaganden inte bevisa att 

en kränkning av ens äganderätt har skett, det räcker med att klaganden synes vara på-

verkad. Särskilt som i förevarande mål, där klaganden genom prövningen velat få till 

stånd en prövning av omfattningen av Försäkringskassans ersättningsskyldighet. Även i 

detta mål borde klaganden ha fått talerätt. Även om HFD troligtvis skulle komma till 

samma slutsats. 

De mest upprörande besluten vad avser talerätten är DDR-målen (NJA 2009 s. 862 och 

NJA 2009 s. 873). I målen hade den svenska staten ingått ett avtal med DDR om kom-

pensation för svenskar vars fastigheter i DDR exproprierats. Det tog tolv år och två 

prövningar i HD för att avvisa yrkanden om skadestånd som grundades dels på skade-

ståndslagen, dels direkt genom Europakonventionen. HD fann till slut att klaganden 

visserligen var berörd men fastställde att en analog tillämpning av skadeståndslagen 

grundat på Europakonventionens krav skulle kunna ge upphov till en ”mindre lämplig 

ordning”. HD vägrade alltså att analogt tillämpa skadeståndlagen fastän att det mot 

bakgrund av Europakonventionen krävdes en sådan tolkning. Jag anser, precis som HD 

gjorde, att klaganden var berörd av avtalet. Troligtvis så skulle Europadomstolen vid en 

prövning t.o.m. finna att klagandens äganderätt kränkts genom att Sverige ingått avta-

let. Avvisningen innebär enligt min mening att Sverige har kränkt klagandens rätt till 

domstolsprövning enligt Artikel 6 och/eller klagandens rätt till ett effektivt rättsmedel 

enligt Artikel 13. Oavsett utgången i målet anser jag att klagandens rätt att få en 

domstolsprövning inom rimlig tid har kränkts. 

Slutligen har jag även redogjort för ett mål från Förvaltningsrätten i Stockholm som 

visar på svenska domstolars brist på kunskap i offerfrågan. I målet hade klaganden av 

FI blivit svartlistad från ett uppdrag som ledamot i ett fondbolag. Svartlistningen inne-
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bar ett slags evigt näringsförbud som inte domstol beslutat om (vilket annars är gäl-

lande rätt vid näringsförbud). Om klaganden framöver kommer få ett erbjudande om 

ett nytt styrelseuppdrag inom finanssektorn är det klarlagt att FI genast kommer att 

återkalla bolagets tillstånd om inte klaganden ”frivilligt” avgår. FI angav tydligt i inla-

gor till Förvaltningsrätten angående klagandens bristande lämplighet att ”så är det nu 

och framöver”. Förvaltningsrätten fann att det endast var en indirekt skada att klagan-

den, som är ”styrelseproffs”, inte kommer kunna arbeta som styrelseledamot framöver 

och prövade således inte frågan om beslutets framtida verkningar är proportionerliga. 

Avgörande vikt för denna bedömning var att klaganden ännu inte intjänat pengar från 

framtida uppdrag. Förvaltningsrätten hade med största sannolikhet bedömt talerätten 

annorlunda om den gjort en bedömning i målet mot bakgrund av Artikel 34 i Europa-

konventionen. Jag anser att ledamoten redan när beslutet togs var att anse som ett di-

rekt offer i Europakonventionens mening p.g.a. beslutets framtida verkningar. I vart 

fall borde ledamoten anses vara ett potentiellt offer för en framtida kränkning. Detta 

då det på rimliga grunder mot bakgrund av svartlistningen kan förutses att FI:s beslut 

innebär att klaganden, som varit styrelseproffs, framöver inte kommer att erbjudas 

styrelseuppdrag som hon annars skulle ha blivit erbjuden. Svartlistningen har dels in-

neburit att klagandens rätt till skydd för sin egendom enligt Artikel 1 i 1:a tilläggsproto-

kollet har inskränkts då hon ”frivilligt” tvingats att säga upp sig från ett inkomstbring-

ande uppdrag. Dels att hennes rätt till skydd för sitt privatliv enligt Artikel 8 har in-

skränkts. Europadomstolen har bl.a. i Sidabras och Džiautas mot Litauen212 funnit att 

ett yrkesförbud innebär en inskränkning i den enskildes möjlighet att forma, upprätt-

hålla och utveckla privata relationer. Jag anser att klaganden redan i och med beslutet 

var att anse som ett direkt offer. Den faktiska verkningen av FI:s beslut i det enskilda 

fallet har de facto med FI:s intention inneburit att ledamoten inte kommer kunna sitta 

i några styrelser inom finanssektor framöver. Om ett beslut i ett enskilt fall utformas 

på ett sådant sätt att klagandens rätt att bedriva näring i andra fall omintetgörs så an-

ser jag klaganden vara direkt berörd av åtgärden.  

                                                 

212
 Sidabras och Džiautas mot Litauen, para. 36. 
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Förvaltningsrättens beslut innebär att klaganden lämnats rättslös i frågan om svartlist-

ningen. Hon fick inte svartlistningen prövad av Förvaltningsrätten och hon kommer 

inte heller att kunna få den prövad framöver då hon som svartlistad aldrig mer kom-

mer att erbjudas ett nytt styrelseuppdrag. Förvaltningsrättens vägran att pröva ifall den 

eviga svartlistningen var korrekt behöver enligt min mening ”läkas” i övre instans för 

att inte innebära en kränkning av rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och 

skyldigheter enligt Artikel 6 i Europakonventionen. Talerättsreglerna i detta mål har 

tillämpats med överdriven formalism, utan flexibilitet och utan att se till beslutets fak-

tiska verkningar vilket har lett till att Förvaltningsrätten inte lyckats tillgodose en ef-

fektiv övervakning av klagandens rättigheter. 

Den tredje kategorin, ”rätt till skydd för privatliv och hem”, innehåller två intressanta 

avgöranden. I båda målen är frågan om klagandena haft talerätt enligt Artikel 34 i 

Europakonventionen grundat på påståenden om kränkningar av rätten till skydd för 

privatliv och hem enligt Artikel 8. RÅ 2010 ref. 29 gällde ett klagomål till Datainspekt-

ionen om att en felaktig uppgift på en banks hemsida var kränkande. Datainspektionen 

beslutade att inte vidta någon åtgärd. HFD konstaterade att en myndighets beslut att 

avskriva ett tillsynsärende inte är av beskaffenhet att kunna bli föremål för en över-

prövning hos förvaltningsdomstol. Detta mål kan ställas i relation till RÅ 2010 ref. 9, 

där en kriminalvårdsanstalt fattat ett beslut om att det skulle råda en rökfri inomhus-

miljö på anstalten. En intagen menade att han borde ha rätt att röka i sitt rum som var 

att jämföra med sitt eget hem. HFD medgav talerätt och fann att beslutet haft faktiska 

verkningar för klaganden. Jag håller givetvis med HFD i målet om den intagnes möjlig-

heter att röka i sin cell. Men jag anser emellertid att HFD även borde ha gett klaganden 

i det första målet talerätt. Klaganden gjorde i målet underförstått gällande att Datain-

spektionens beslut kränkte hans rätt till privatliv enligt Artikel 8. HFD var alltför for-

malistiska när den ansåg att ett tillsynsärende inte kan påverka en enskilds rättigheter. 

Den fjärde kategorin, ”religionsfrihet och diskriminering”, består av målet HFD 2011 ref. 

10 som handlar om regeringens avslag på Jehovas vittnens ansökan om statsbidrag. 

HFD gjorde rätt när den fann att regeringsbeslutet var av den karaktären att den kunde 

bli föremål för rättsprövning. Men HFD berörde inte att klaganden även ville ha tale-
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rätt grundat på kränkningar av Artiklarna 9 (religionsfrihet) och 14 (diskriminerings-

förbud) i Europakonventionen. Jag anser att klaganden genom sitt påstående hade 

gjort det antagligt att en kränkning av trossamfundets konventions rättigheter hade 

ägt rum. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de mål som jag anser dömts fel mot 

bakgrund av Europakonventionens krav och Europadomstolens praxis är RÅ 2009 not. 

180, RÅ 2010 ref. 72, NJA 2009 s. 873, RÅ 2010 ref. 29 och Förvaltningsrätten i Stockholms 

dom i mål 6220-11. Vidare så anser jag att HFD dömt rätt i HFD 2011 ref. 10, men helt 

bortsett från att göra en bedömning efter de krav som Europakonventionen uppställer. 
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4 SLUTORD 

Sedan Europakonventionens tillkomst har den svenska rättsordningen tagit stora steg 

framåt i det faktiska försäkrandet av Europakonventionens fri- och rättigheter. För att 

tillgodose förenligheten med Europakonventionen har svenska lagar tillkommit (t.ex. 

Rättsprövningslagen) medan andra lagar har ändrats (t.ex. Förvaltningslagen). Sverige 

respekterar numera i hög grad de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen.  

Bernitz har uttalat att det europeiska rättighetsskyddet gjort en ”fantastisk resa” i Sve-

rige sedan ratificeringen av Europakonventionen. Tidigare var svenska jurister mest 

turister på ”seightseeing” i den internationella scenen. Mot bakgrund av vad europarät-

ten inneburit för svensk rätts försäkrande av fri- och rättigheter menar Bernitz att man 

kan ställa sig skeptisk till Uppsalaskolans tidigare påverkan på svensk rättsfilosofi. In-

nan europarättens genomslag användes de juridiska institutionerna endast i syfte att 

uppfylla statens politiska vilja utan att sätta några tydliga gränser för makthavarnas 

befogenheter. Med Uppsalaskolans synsätt existerade inte några fri- och rättigheter 

som självständigt tolkades av en dömande makt.213 Modéer har beskrivit det så att ju-

rister ”under en generation gått från ett kollektivt tänkande till ett individuellt sådant”. 

Han menar att det idag finns ett helt nytt fokus på minoriteter, mänskliga rättigheter 

och rättviseföreställningar som inte funnits tidigare. Perspektiven har vidgats från ett 

strikt nationellt monolitiskt rättstänkande till en global och pluralistiskt rättssyn. Det 

svenska rättssystemet har enligt Modéer upplevt en revolution från ett föråldrat system 

som vi utvecklat och levt med i över tvåhundra år.214  

Om man ser till det rättsliga skyddet för rätten till domstolsprövning som finns i 

Sverige kan det förefalla som om enskilda åtnjuter ett omfattande och mångsidigt 

skydd. Men trots alla åtgärder till följd av europeiseringen råder det emellertid fortfa-

rande en brist på överensstämmelse mellan ord och gärningar. En stor anledning till 

detta är att spänningsförhållandet mellan juridik och politik är högst påtaglig när det 
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kommer till Europakonventionens genomslag i Sverige. Fastän att juridiken under 

modern tid allt mer lagdetaljerats (genom politiska beslut) finns en alltför stor rädsla 

från politikernas sida att grundläggande ställningstaganden hamnar i domstolarnas 

makt. Det är särskilt domstolsprövningar i frågor som är av fri- och rättighetskaraktär 

som är känsliga och som politiker vill undanhålla prövningar inför domstolar. Detta 

beror på att domstolsprövningar som utgår ifrån principer och proportionalitet för det 

första riskerar att innebära att lägre stående lagar åsidosätts eller underkänns. För det 

andra skulle det innebära att riksdagens och regeringens beslutandemakt inskränks. 

Denna rädsla och ovilja återspeglar sig än idag negativt på Europakonventionens ge-

nomslag i Sverige. Detta beror för det första på att staten felaktigt valde att konstatera 

normharmoni mellan svensk rätt och Europakonventionen när den ratificerades för 

över 50 år sedan. Denna syn präglar fortfarande idag det svenska förhållandet till 

Europakonventionen. För det andra beror det på att domstolarna än idag har en svag 

ställning i Sverige. Slutligen även p.g.a. den skandinaviska rättsrealismen med Upp-

salaskolans rättsfilosofi i spetsen. Stora delar av den svenska domarkåren, som är lärda 

enligt Uppsalaskolans teorier, har en radikalt annan syn på rätten än vad den moderna 

europarätten kräver. De utesluter helt Europakonventionens naturrättsliga inslag i sina 

domar och beslut. 

De svenska domstolarna har en central roll i säkerställandet av den korrekta 

tillämpningen av rättigheter som tillkommer enskilda genom Europakonventionen. 

Även om så krävs med hjälp av omtolkning eller åsidosättande av motstridande 

svenska regler: alltså en uppgift av lagprövningskaraktär. Domstolarna har numera inte 

enbart att följa lagstiftarens vilja utan de ska också se till att Sverige uppfyller sina 

förpliktelser enligt internationella konventioner som blivit en del av svensk rätt och 

som, även om det ogillas, har naturrättsliga inslag. Detta har även stöd i 

Europakonventionen genom subsidiaritetsprincipen, som tolkas ur Artiklarna 1, 13 och 

35. Oavsett svenska politikers inställning i frågan ligger i själva verket tyngdpunkten i 

tillämpningen av Europakonventionen hos de nationella domstolarna. Den framskjutna 

positionen i maktdelningen som Europakonventionen faktiskt innebär för de nation-

ella domstolarna är en roll som de ännu är ovana vid. De svenska domstolarna utmär-
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ker sig vid en internationell jämförelse traditionsenligt för sin försiktighet och låga 

profil. Den politiska makten överlåts vanligtvis istället till starka förvaltningsmyndig-

heter och särskilt till regeringens beslutandemakt. Svenska domare vill av tradition 

”hellre skipa rätt än skapa rätt”. Istället för att använda sig av dynamiska tolkningar, 

lösningar i enlighet med tidens behov eller att tillåta lagprövningar vill svenska domare 

hellre avgöra tvister i det enskilda fallet. 215   Bland stora delar av den svenska domarkå-

ren regerar fortfarande lagpositivism. De kräver än idag att Europadomstolens förtyd-

liganden av Europakonventionen kodifierats genom svensk lag för att de ska beaktas 

vid rättstillämpningen. 

Men det finns ingen grund i Europakonventionen för svenska politikers, HFD:s och 

HD:s åsikt om att varje svensk fråga måste komma under Europadomstolens prövning 

innan en svensk lag underkänns, en ordning som just nu bidrar till att den redan över-

hopade Europadomstolen sannolikt kommer att kollapsa. I själva verket har den 

svenska staten genom subsidiaritetsprincipen åtagit sig att försäkra enskilda en effektiv 

domstolsprövning på ”hemmaplan”. Ett exempel på bristen på respekt för Europakon-

ventionen är den nu aktuella frågan om dubbel lagföring för skattebrott. Fastän att  

Europadomstolen har avgjort mål som klart tyder på att det svenska regelsystemet 

kränker Europakonventionens dubbelprövningsförbud har HD och HFD valt att 

åsidosätta Europakonventionen i avsaknad av ”klart stöd” respektive för att svenska 

förhållanden inte bedömts i Europadomstolens prövningar. Denna typ av ”chicken 

race” som den svenska staten och de högsta domstolarna just nu bedriver i skattemål 

om dubbelprövningsförbud innebär att man spelar ett högt spel med enskilda 

individers rättigheter som insats. Domstolarnas inställning förvärrar enbart situationen 

för Europadomstolen, som lider av en enorm arbetsbörda. Enskilda kommer att få 

vänta orimligt många år för att få påstådda kränkningar av Europakonventionens 

dubbelprövningsförbud prövade. 

Mot bakgrund av de svenska rättsfall som redogjorts för i kapitel 3 går det att 

konstatera dels att de svenska domstolarna saknar en grundläggande kunskap om de 
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allmänna principer som tolkas ur Europakonventionen i sin helhet, dels att de svenska 

domstolarna saknar en grundläggande förståelse för vilken betydelse som Artikel 34 i 

Europakonventionen har för bedömningen om en enskild har talerätt i Sverige. Detta 

innebär i praktiken att enskilda med rätt till en domstolsprövning inte får kvalificerade 

domstolsprövningar som uppfyller de rättssäkerhetskrav som rimligen kan ställas i en 

rättsstat som Sverige. Särskilt då det är uppenbart att enskilda inte känner till sina rät-

tigheter enligt Europakonventionen i tillräckligt stor utsträckning. Klaganden åberopar 

inte sina rättigheter när de uppenbarligen borde ha gjort det. Exempelvis borde kla-

ganden i RÅ 2010 ref. 29, om Datainspektionens godkännande av en banks publicering 

av klagandens uppgifter på sin hemsida, ha åberopat rätten till skydd för privatlivet 

enligt Artikel 8. Ett annat stort problem är att individer idag, genom de odynamiska 

prövningar som görs, hamnar i en ”rättslig limbo” utan den rätt till domstolsprövning 

som egentligen krävs. Ett bra exempel är målet från Förvaltningsrätten i Stockholm om 

FI:s beslut att förklara en styrelseledamot olämplig. Fastän att FI:s beslut faktiskt inne-

burit en svartlistning och klaganden inte kan få andra styrelseuppdrag framöver ansåg 

Förvaltningsrätten inte hon var berättigad till en prövning av beslutets faktiska verk-

ningar. 

Inte i något av fallen som redogjort för i kapitel 3 nämner HD eller HFD principer 

såsom statens ”margin of appreciation”, subsidiaritetsprincipen, effektivitetsprincipen 

eller principen om autonoma begrepp. Svenska domare utgår vid prövningen av mål 

med europarättsliga inslag allt som oftast från svenska rättsregler och allmänna 

principer. Efter att ha gått igenom de ”traditionellt” svenska rättsreglerna och bildat sig 

en uppfattning i målet applicerar svenska domare den rättighet i Europakonventionen 

som är direkt tillämplig på målet på sina slutsatser. Detta för att se om justeringar av 

den redan gjorda bedömningen eventuellt behöver göras i målet. Tillvägagångssättet 

leder till att svenska domstolar bl.a. bortser från att offerkravet enligt Artikel 34 i 

många fall har en stark påverkan på andra artiklar i Europakonventionen. Jag anser att 

svenska domstolar i sin dömande verksamhet istället bör utgå från de krav som 

uppställs genom Europakonventionen för att sedermera applicera de svenska 

förhållandena på de europarättsliga kraven. Detta för att Europakonventionens syfte 
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och allmänna principer såsom effektivitetsprincipen och principen om autonoma 

begrepp inte glöms bort. I svenska domstolars avgöranden är respekten för EU-rättens 

principer långt mer påtaglig än respekten för Europakonventionens principer. 

Ansvaret för en rättssäker tillämpning av gällande rätt ligger hos samtliga svenska 

domstolar. De högsta domstolarna i Sverige har ett särskilt ansvar för att bedöma mål i 

enlighet med Europadomstolens praxis, och på så sätt genom prejudicerande domar 

visa vägen för lägre domstolar. Det är naturligt att en viss osäkerhet råder om var 

gränserna går när det gäller omfattningen av skyddet för rätten till en 

domstolsprövning enligt Europakonventionen. Det följer även av staternas ”margin of 

appreciation” att kunna göra en bedömning med beaktande av svenska förhållanden. 

Men av de ovan presenterade anledningarna anser jag att det än idag finns en alltför 

stor oförstående, ovillighet och okunskap från domstolsväsendets sida. Skyddet för de 

mänskliga rättigheterna i Sverige är därför i dagsläget till viss del enbart teoretisk och 

overklig. De mänskliga rättigheterna respekteras och beaktas i en hög grad i mål som 

svenska myndigheter initierar mot enskilda. Men det är otroligt svårt för en enskild att 

få gehör när denne själv initierat en prövning av sina fri- och rättigheter. Särskilt svårt 

är det när det har att göra med brister i processuella rättigheter, såsom besluts över-

klagbarhet och rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter. 

Ännu svårare är det när den enskilde klagar på att en lag genom dess utformning 

kränker ens rättigheter (t.ex. FRA-lagen). Det beror på att svenska domare i sådana fall 

inte kan stödja sig på någon regel i traditionell svensk rätt som stadgar om rätten till 

domstolsprövning.  

Det är varken tillfredställande eller rättssäkert att enskilda själva måste hävda sina 

rättigheter, genom att hänvisa till Europakonventionen, för att de ska beaktas av 

svenska domstolar. Det leder till en osäker och orättvis tillämpning av gällande rätt. 

Många domare har troligtvis otillräckliga kunskaper i Europakonventionen för att våga 

agera i enlighet med Europakonventionens minimistandard. Fastän att 

Europakonventionens processrättsliga regler påverkar, eller i vart fall kan påverka mål 

inför svenska domstolar, är utbildning för svenska domare i Europakonventionens 

processrättsliga regler obefintlig. Ett enkelt sätt att lösa problemet är för 
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Domstolsverket att hålla utbildningar i Europakonventionens processuella 

rättighetsaspekter. Självklart finns det även ett ansvar hos advokater och jurister att 

lära sig Europakonventionen grundligare och för universiteten i Sverige att ge 

studenter en djupare kunskap om Europakonventionen, då dess verkningar på det 

svenska samhället är större än någonsin tidigare. Oavsett utbildning i området kan 

svenska domare vara obenägna att tillämpa svensk rätt som inte tillkommit genom 

traditionell svensk lagstiftning, därför anser jag att förtydliganden i traditionella 

svenska lagar behövs. 

Till att börja med finner jag det anmärkningsvärt att rätten till domstolsprövning av 

civila rättigheter och skyldigheter som är så grundläggande för säkerställandet av 

andra rättigheter, såsom äganderätten och yttrandefriheten, inte finns nedskriven i 

den svenska grundlagens rättighetskatalog i 2 kap. Regeringsformen. Det är otroligt 

viktigt att ha en sådan portalparagraf av rättssäkerhetsskäl. Som konstruktionen av 

rätten till domstolsprövning inom svensk rätt är uppbyggd idag så kan en enskild läsa 

ett klart överklagandeförbud och själv förutsättas förstå att man ändå kan klaga genom 

att åberopa 22 a § Förvaltningslagen, 3 § st. 2 Förvaltningslagen samt Artikel 6 i Euro-

pakonventionen.  Ett klart stadgande i svensk grundlag skulle utöver att fastställa 

rättighetens fundamentala betydelse även innebära att enskilda kan hävda en prövning 

av en fri- och rättighet grundad på svensk rätt. 

Visserligen vore det glädjande om staten genom en generell talerättsregel i 

Regeringsformen agerade proaktivt och markerade vikten av rätten till en 

domstolsprövning. Men jag anser att fler åtgärder behövs för att rättigheten fullt ut ska 

kunna åtnjutas av enskilda i Sverige. Jag anser att regelverket för rätten till 

domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter inte har lösts på ett 

tillfredställande sätt av lagstiftaren. Jag vill hävda att dagens regler är svåra att förstå 

även för en insatt person eftersom lagstiftaren helt saknat ett systemtänkande vid ut-

formningen av rätten till en domstolsprövning.  Reglerna återfinns i ett stort antal 

lagar vilket gör rättigheten såväl svårtillgänglig som komplicerad att förstå. Även om 

det finns uttryckliga förbud för domstolsprövning i en speciallag så är det troligtvis, 

mot bakgrund av Artikel 6, inte är så i verkligheten. Bristen på systemtänkande gör att 
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enskilda i vissa fall, när systemet fallerar, förnekas rätten till en domstolsprövning (se 

exempelvis RÅ 2006 not. 82).  

För en icke-juridiskt utbildad person som försöker få till stånd en domstolsprövning är 

det näst intill omöjligt att känna till sina rättigheter. I kombination med att den 

svenska domarkåren inte i tillräckligt stor utsträckning beaktar rätten till 

domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter enligt Europakonventionen 

leder det sammantaget till att enskildas möjligheter att få sina rättigheter beaktade 

riskeras på ett onödigt sätt. Istället för snäva regleringar i ett otaligt antal lagar förslår 

jag antingen att en allmän lag om rätten till domstolsprövning ska ersätta dagens 

regleringar eller att reglerna helt inkorporeras i Förvaltningslagen respektive 

Rättegångsbalken. 

Om lagstiftaren utesluter en allmän lag om rätt till domstolsprövning behöver de 

system som finns idag justeras för att förhindra framtida kränkningar. Samtliga över-

klagandeförbud i speciallagar som inte överensstämmer med Artikel 6 behöver tas bort 

av rättssäkerhetsskäl. Vidare är den svenska lagstiftaren helt omedveten om den 

transparens som saknas vad gäller kommunalbesvär och rätten att föra processer i all-

männa domstolar. I Kommunallagen behövs det, likt 3 § Förvaltningslagen, införas en 

regel om rätt till kommunalbesvär, om den enskilde genom sin talan vill få prövat en 

civil rättighet eller skyldighet enligt Artikel 6. Detta oavsett det faktum att klaganden 

inte bor i kommunen i fråga. 

Som det ser ut idag är det oklart om en enskild, i en allmän domstol, kan väcka en 

talan mot en myndighet grundat på en rättighet som tillkommer enligt 

Europakonventionen. Likt Förvaltningslagen, behöver det i Rättegångsbalken införas 

en portalparagraf. Denna regel bör stadga att processer mot myndigheter eller den 

svenska staten grundade på Europakonventionens fri- och rättigheter ska kunna föras 

inför allmän domstol om det är civila rättigheter och skyldigheter som det tvistas om, 

och förvaltningsdomstolar inte är behöriga att pröva målet. Det räcker inte med att 

införa en regel i Skadeståndslagen om rätt till skadestånd grundat på kränkningar av 

Europakonventionen. Den svenska staten behöver med preventiva åtgärder arbeta för 

att förhindra att kränkningar överhuvudtaget äger rum. 
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Slutligen vill jag påpeka att det såväl i Förvaltningslagen som i Rättegångsbalken vore 

positivt ur en fri- och rättighetssynvinkel om det infördes en lagregel, som likt Före-

nade Konungarikets Human rights act, fastställer att enskilda har rätt till en 

domstolsprövning för en påstådd kränkning av Europakonventionen grundat på att 

man är att anse som ett offer enligt Artikel 34. En sådan lagregel skulle innebära att 

enskilda har rätt till en domstolsprövning om det finns en förutsägbar risk, mot 

bakgrund av Europadomstolens praxis, att man framöver kommer drabbas av en kon-

ventionskränkning. Detta för att proaktivt på hemmaplan förhindra att staten kränker 

enskilda rättigheter. En annan god anledning till att införa en sådan regel är Europa-

domstolens enorma arbetsbörda. 
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A, B och C mot Irland 
 

16 december 2010 [GC] 25579/05 

Airey mot Irland 
 

9 mars 1978 6289/73 

Akdivar mot Turkiet 
 

16 september 1996 [GC] 21893/93 

Al-Adsani mot Förenade Konung-
ariket 
 

21 november 2001 [GC] 35763/97 

Allan Jacobson mot Sverige (nr 1) 25 oktober 1989 10842/84 

Andersson mot Sverige 
 

7 december 2010 17202/04 

Ashingdane mot Förenade Ko-
nungariket 
 

28 maj 1985 8225/78 

Asselbourg m.fl. och Greenpeace-
Luxemburg mot Luxemburg 

29 juni 1999 29121/95 
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Athanassoglou m.fl. mot Schweiz 
 

6 april 2000 [GC] 27644/95 

Azinas mot Cypern 
 

28 april 2004 [GC] 56679/00 

Balmer-Schafroth m.fl. mot 
Schweiz 
 

26 augusti 1997 [GC] 22110/93 

Becker mot Danmark 
 

3 oktober 1975 7011/75 

“Belgiska språkmålet”  mot Bel-
gien 
 

23 juli 1968 1474/62 

Benthem mot Nederländerna 
 

23 oktober 1985 8848/80 

Biriuk mot Litauen 
 

25 november 2008 23373/03 

Bodén mot Sverige 
 

27 oktober 1987 10930/84 

Brudnicka m.fl. mot Polen 
 

3 mars 2005 54723/00 

Buckley mot Förenade Konunga-
riket 
 

25 september 1996 20348/92 

Burden mot Förenade Konungari-
ket 
 

29 april 2008 [GC] 13378/05 

Burdov mot Ryssland 
 

7 maj 2002 59498/00 

Canea Catholic Church mot Grek-
land 
 

16 december 1997 [GC] 25528/94 

Cardot mot Frankrike 
 

19 mars 1991 11069/84 

Cha'are Shalom Ve Tsedek mot 
Frankrike 
 

27 juni 2000 [GC] 27417/95 

Christine Goodwin mot Förenade 
Konungariket 
 

27 mars 1996 [GC] 17488/90 

D mot Tyskland 
 

15 mars 1984 9320/81 

Dalban mot Rumänien 
 

28 september 1999 [GC] 28114/95 

Danderyds kommun mot Sverige 
 

7 juni 2001 52559/99 
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De Moor mot Belgien 
 

23 juni 1994 16997/90 

Drozd och Janousek mot Frank-
rike and Spanien 
 

26 juni 1992 12747/87 

Dudgeon mot Förenade Konunga-
riket 
 

22 oktober 1981 7525/76 

Ekbatani mot Sverige 
 

26 maj 1988 10563/83 

Ernewein m.fl. mot Tyskland 
 

12 maj 2009 14849/08 

Evaldsson m.fl. mot Sverige 
 

13 februari 2007 75252/01  

Evaldsson m.fl. mot Sverige (be-
slut) 
 
 

28 mars 2006 75252/01  

Fayed mot Förenade Konungari-
ket 
 

21 september 1994 17101/90 

Fredin mot Sverige (nr 1) 
 

18 februari 1991 12033/86 

Freimanis och Lidums mot Lett-
land 
 

9 februari 2006 73443/01 

Gayduk m.fl. mot Ukraina 
 

2 juli 2002 45526/99 

Georgiadis mot Grekland 
 

29 maj 1997 21522/93 

Golder mot Förenade Konungari-
ket 
 

21 februari 1975 4451/70 

Gorraiz Lizzaraga m.fl. mot Spa-
nien 
 

24 april 2004 62543/00 

Guzzardi mot Italien 
 

6 november 1980 7367/76 

Gäfgen mot Tyskland 
 

1 juni 2010 [GC] 22978/05 

Handyside mot Förenade Ko-
nungariket 
 

17 december 1976 5493/72 

Hansödalens samebyar mot Sve-
rige 
 

30 mars 2010 39013/04 
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Håkansson och Sturesson mot 
Sverige 
 

21 februari 1990 11855/85 

H.G. och W.G. mot Tyskland 
 

16 december 1964 2294/64 

Ilhan mot Turkiet 
 

27 juni 2000 [GC] 22277/93 

Ingrid Jordebo Foundation of 
Christian Schools och Ingrid Jor-
debo mot Sverige 
 

6 mars 1987 11533/85 

Jensen mot Danmark (beslut) 
 

20 september 2001 48470/99 

Johnston m.fl. mot Irland 
 

18 december 1986 9697/82 

Karner mot Österrike 
 

24 juli 2003 [GC] 40016/98 

Klass m.fl. mot Tyskland 
 

6 september 1978 5029/71 

Kudla mot Polen 
 

26 oktober 2000 [GC] 30210/96 

Kurt mot Turkiet 
 

25 maj 1998 24276/94 

Langborger mot Sverige 
 

22 juni 1989 11179/84 

Le Compte, Van Leuven och De 
Meyere mot Belgien 
 

23 juni 1981 6878/75 

Léger mot Frankrike 
 

30 mars 2009 [GC] 19324/02 

Lüdi mot Schweiz 
 

15 juni 1992 12433/86 

Malhous mot Tjeckijen (beslut) 
 

13 december 2000 33071/96  

Mamatkulov och Askarov mot 
Turkiet 
 

4 februari 2005 [GC] 46827/99 

Marckx mot Belgien 
 

13 juni 1979 6833/74 

Masson och Von Zon mot Neder-
länderna 
 

28 september 1995 15346/89 

Mendel mot Sverige 
 

7 april 2009 28426/06 

Mersch m.fl. mot Luxemburg 
 

10 maj 1985 10452/83 
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Micallef mot Malta 
 

15 oktober 2009 [GC] 17056/06 

Monnat mot Schweiz 
 

21 september 2006 73604/01 

Norris mot Irland 
 

26 oktober 1988 10581/83 

Ohlen mot Danmark 
 

24 februari 2005 63214/00 

Open Door och Dublin Well 
Women m.fl. mot Irland 
 

29 oktober 1992 14234/88 

Perez mot Frankrike 
 

12 februari 2004 [GC] 47287/99 

Pretty mot Förenade Konungari-
ket 
 

29 april 2002 2346/02 

Provinserna Bari, Sorrentino och 
Messeni Nemagna mot Italien 
 

22 mars 2001 41877/98 

Pudas mot Sverige 
 

27 oktober 1987 10426/83 

Purcell m.fl. mot Irland 
 

16 februari 1991 15404/89 

Ringeisen mot Österrike 
 

16 juli 1971 2614/65 

Sakhnovskiy mot Ryssland 
 

2 november 2010 [GC] 21272/03 

Schalk och Kopf mot Österrike 
 

24 juni 2010 30141/04 

Scordino mot Italien (nr 1) 
 

29 mars 2006 [GC] 36813/97 

Scozzari och Giunta mot Italien 
 

13 juli 2000 [GC] 39221/98 

Sejdic och Finji mot Bosnien och 
Herzegovina 
 

22 december 2009 [GC] 27996/06 

Senator Lines GmbH 
mot Österrike m.fl. 
 

10 mars 2004 [GC] 56672/00 

Sidabras och Džiautas mot Li-
tauen 
 

27 juli 2004 55480/00 

Siliadin mot Frankrike 
 

26 juli 2005 73316/01 

Silver mot Förenade Konungariket 
 

25 mars 1983 5947/72 
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Skorobogatykh mot Ryssland 
 

8 juni 2006 37966/02 

Skärby mot Sverige 28 juni 1990 12258/86 

Soering mot Förenade Konungari-
ket 
 

7 juli 1989 14038/88 

Sporrong och Lönnroth mot Sve-
rige 
 

23 september 1982 7151/75 

Stubbings m.fl. mot Förenade Ko-
nungariket 
 

22 oktober 1996 [GC] 22083/93 

Tanase mot Moldavien 
 

27 april 2010 [GC] 7/08 
 

Tauira och 18 andra mot Frankrike 
 

4 december 1995 28204/95 

Tre Traktörer Aktiebolag mot Sve-
rige 
 

7 juli 1989 10873/84 

Tyrer mot det Förenade Konunga-
riket 
 

25 april 1978 5856/72 
 

Van der Leer mot Nederländerna 
 

22 februari 1990 11509/85 

Van Droogenbroeck mot Belgien 
 

24 juni 1982 7906/77 

Verein ”Kontakt-Information-
Therapie” och Hagen mot Tysk-
land 
 

12 oktober 1988 11921/86 

Waite and Kennedy mot Tyskland  
 

18 februari 1999 [GC] 26083/94 

Weber och Saravia mot Tyskland 
 

19 juni 2006 54934/00 

Worm mot Österrike 
 

29 augusti 1997 22714/93 

X och Scientologikyrkan mot Sve-
rige 
 

5 maj 1979 7805/77 

X. Union mot Frankrike 
 

4 maj 1983 9900/82 

Yasa mot Turkiet 
 

2 september 1998 22495/93 

Zander mot Sverige 25 november 1993 14282/88 
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Zolotukhin mot Ryssland 10 februari 2009 [GC] 60619/00 

 
 
 


