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Referatskrivare: Justitiesekreterare Charlotte Mattsson  

 

 

 

Debattledaren, direktør Jens Møller, Danmark, inleder med att hälsa alla åhörare 

välkomna.  

 

Referenten, professor Ulrik von Essen, Sverige, förklarar att hans referat fokuserar på 

överprövning av myndighetsbeslut. Han har gett uttryck för sin rättspolitiska 

uppfattning men vill idag göra två klargöranden, som inte står i referatet. Det ena är 

att lämplighetsprövning utifrån flera aspekter – alltifrån konstitutionella till mer 

processuella – inte är helt oproblematiskt. Det andra är att han inte gör gällande att 

överprövningen av förvaltningsbeslut fungerar bättre i Sverige och Finland än i andra 

nordiska länder. Det är fråga om olika sätt att lösa en uppgift. Hur prövningen ska 

göras påverkar den materiella lagstiftningen (detaljlag eller ramlag) och de 

processuella reglerna. Hur lagstiftningen är utformad styr naturligtvis utfallet av en 

laglighetsprövning respektive en lämplighetsprövning. Vid tillämpning av en ramlag 

är klaganden inte särskilt betjänt av en ramlag. De processuella reglernas utformning i 

fråga om prövningsram, processledning och bevisbördans placering påverkar också 

innehållet i de olika prövningssätten. I Sverige begränsas till exempel 

laglighetsprövningen av kommunala beslut av processuella regler om åberopsbörda, 

vilket medfört att många olagliga beslut fått stå fast. 

I ett system där domstolarna gör en lämplighetsprövning är gränsen mellan 

vad som är en förvaltningsmyndighet och vad som är en domstol inte alldeles tydlig. 

Man kan fråga sig om resurser används väl när domstolar sitter och gör rena 

bedömningar. Förvaltningsmyndigheterna och domstolarna fyller dock olika 

funktioner. Förvaltningsmyndigheterna kan ta hänsyn till faktorer som budget, politik 

och opinion. Domstolar utgår alltid från legala förutsättningar och är bättre på att 

skapa enhetlig praxis. Av flera skäl stannar han vid att domstolarna bör göra en 

lämplighetsprövning, men han kan tänka sig undantag. Sådana undantag ska då göras 

i lagstiftning. I detta ämne har vi stor glädje av erfarenhets- och tankeutbyte. 

 

Korreferenten, professor Eivind Smith, Norge, konstaterar att det inom den offentliga 

rätten finns större olikheter mellan de nordiska länderna än inom andra rättsområden 

och tycker att detta är intressant. Han presenterar en sammanfattning av sitt referat. 

 

Professor Outi Suviranta, Finland: Hon tackar professor Ulrik von Essen för det 

intressanta och provocerande inlägget och professor Eivind Smith för hans analytiska 

synpunkter. Hon vill komma med i diskussionen med några iakttagelser från det 

finska hållet.  

Det har hänvisats till den svensk-finska modellen beträffande 

förvaltningsrättsskipning. Just i den punkten som referenten diskuterar är det ändå 
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svårt att tala om den svensk-finska modellen. När högsta förvaltningsdomstolen i 

Finland grundades 1919 sökte man modell från Sverige. Man övertog modellen som 

den så kallade Hammarskjöldska kommittén (1907) hade föreslagit men som inte 

blivit genomförd i Sverige.  

Den Hammarskjöldska modellen avvek från den här i Sverige genomförda 

modellen just i den punkten som vi idag är intresserade av. Det var möjligt att anföra 

besvär på obegränsade grunder. Men högsta förvaltningsdomstolen hade plikten att 

överföra ändamålsenlighetsfrågor till statsrådet, alltså till den politiska regeringen. Vi 

har fortfarande idag en bestämmelse om detta i lagen om högsta 

förvaltningsdomstolen. Bestämmelsen lyder: ”Om högsta förvaltningsdomstolen anser 

att besvär gäller en fråga vars avgörande huvudsakligen är beroende av en prövning 

av beslutets eller åtgärdens ändamålsenlighet, ska ärendet till denna del överföras till 

statsrådet för avgörande.” Bestämmelsen kan dock väl betraktas som död bokstav. På 

det här sättet var deras system ändå i linje med idéer av Montesquieu. 

Så länge man i Finland hade bara en förvaltningsdomstol, högsta 

förvaltningsdomstolen, var det alltså klart att domstolen inte bör pröva 

förvaltningsbesvär som anförs på ändamålsenlighetsgrunder. Bilden har åtminstone 

teoretiskt inte varit så klar efter det att förvaltningsbesvär i första instans behandlas av 

allmänna förvaltningsdomstolar och inte mera av övre förvaltningsmyndigheter. 

Eftersom förvaltningsbesvär kan anföras på alla grunder och det inte finns 

”överföringsskyldighet” som skulle gälla dessa domstolar, kunde man anta att dessa 

domstolar borde pröva även besvär som anförs på ändamålsenlighetsgrunder. Enligt 

hennes mening har rättsläget på denna punkt varit oklart. Förvaltningsdomare i första 

instans har väl dock förstått att de som domare inte kan ha en så bred uppgift. 

De har i Finland haft en utredning om förvaltningsprocesslagen. Professor 

Olli Mäenpää var ordförande för utredningen. I utredningens betänkande från början 

av detta år föreslås det att det i lagen tas in en bestämmelse om besvärsgrunder enligt 

vilken besvär får anföras endast på grundval av att en myndighets beslut strider mot 

lag. I motiveringar konstateras det att bestämmelsen i och för sig är ny men att den 

baserar sig på en fast utgångspunkt enligt vilken till förvaltningsdomstolarnas 

kompetens hör enbart att pröva förvaltningsbeslutets lagenlighet. Bestämmelsen 

skulle bara kodifiera fast praxis och det är inte meningen att göra en förändring i 

besvärsgrunder eller i förvaltningsdomstolarnas kompetens. 

Utredningen har varit på remiss. Här är det kanske intressant att konstatera 

att högsta förvaltningsdomstolen har motsatt sig denna förändring. Domstolen anser 

att bestämmelsen skulle leda till onödiga problem beträffande gränsdragningen mellan 

lagenlighets- och ändamålsenlighetsfrågor, en gränsdragning som länge inte haft 

något praktisk betydelse i förvaltningsrättsskipningen. 

Hon anser att man inte kommer mycket vidare om man talar allmänt om 

lagenligheten och ändamålsenligheten eller lämpligheten. Det är fråga om 

arbetsfördelningen eller maktfördelningen mellan förvaltningsmyndigheter och 

domstolar. Hur bör denna maktfördelning se ut? Hon tror att man inte kan besvara 

denna fråga så att svaret skulle vara detsamma i alla sakgrupper. Socialärenden, 

skatteärenden och marknadsrättsliga ärenden är så pass olika. Men hon tror att man i 

Sverige och Finland kan komma vidare med hjälp av analyser som gjorts och begrepp 

som använts i länder som Norge, Tyskland och Frankrike. Hon anser att begrepp som 

kontrollens täthet, ”Kontrolldichte”, och domstolens angörandekompetens, 
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”Entscheidungsbefugnis”, kan vara mycket nyttiga när man försöker besvara den 

rättspolitiska frågan om förvaltningsdomstolarnas roll och uppgift i rättssystemet. 

 

Advokat Olav Willadsen, Danmark: Den danska förvaltningskontrollens 

huvudproblem är ett processuellt problem. Det är för dyrt att föra talan i domstolen. 

Man löper en risk att behöva ersätta motpartens rättegångskostnader. Domstolarna har 

en tendens att inte ändra felaktiga beslut från myndigheter. När myndigheternas fel 

och rätt behandlas på ungefär samma sätt förloras incitamentet till en god förvaltning 

och en förvaltning i enlighet med lagarna. 

 

Domare vid Tribunalen i Luxemburg Heikki Kanninen, Finland: Igår deltog han i ett 

seminarium som handlade om omprövning – överprövning i andra instans. Ur en 

konstitutionell synpunkt är det lättare att acceptera att en domstol omprövar en lägre 

domstols beslut än en förvaltningsmyndighets beslut. Problem med en omprövning av 

en förvaltningsmyndighets beslut är att det finns en risk för att man förnekar 

förvaltningsmyndighetens karaktär. Förvaltningsbeslutet kan förvandlas till en åsikt 

eller ett yttrande och domstolen skulle kunna betraktas som den första 

förvaltningsinstansen. I äldre, fransk förvaltningsrätt gällde att domstolsprövningen 

betydde att domstolen också administrerade, men även i Frankrike har denna idé i stor 

utsträckning övergivits. Referatet berör viktiga frågor om förhållandet mellan 

förvaltningen och den dömande verksamheten. Domstolen bör ha stor befogenhet att 

se till att ärendet blir utrett och inte vara bunden av åberopade grunder från en enskild 

part. I europeisk förvaltningsrätt är följande frågor aktuella: – Vilka möjligheter har 

domstolen att föreskriva interimistiska åtgärder? – Ska domstolen göra en fullständig 

eller en begränsad prövning när den gör t.ex. tekniska bedömningar? – Bör domstolen 

kunna sätta ett nytt beslut i det gamlas ställe eller endast annullera? – Bör domstolen 

få ge order till förvaltningsmyndigheterna?  

 

Professor Lena Marcusson, Sverige: Frågan om gränsdragning mellan 

ändamålsenlighet och laglighet har inte utvecklats närmare i svensk doktrin. 

Domstolarna har inte haft anledning att fundera så mycket på frågan. Mål om 

laglighetsprövning och rättsprövning utgör undantag. Skillnaden mellan en 

lämplighetsprövning och en laglighetsprövning är förmodligen inte så stor. Det vore 

bra om någon kunde fördjupa sig i ämnet och göra en komparativ forskning. Vad 

beträffar EU-rätten har både EU-domstolen och Tribunalen visat tecken på 

långtgående tolkning av vad laglighet innebär.  

Hon ställer sig frågande till Ulrik von Essens uppfattning att rätten att få 

överklaga skulle kunna bero av domstolens diskretionära prövning. Hon anser att den 

som har beaktansvärda skäl att få ett beslut överprövat ska ha rätt att överklaga men 

att bedömningen av vem som har rätt att överklaga ska vara rättslig. ”Diskretionär” 

låter mer tillfälligt. 

 

Jens Møller: Det finns flera saker som gör att skillnaden mellan en laglighetsprövning 

och en lämplighetsprövning i realiteten inte blir så stor. I Sverige överprövar en 

förvaltningsdomstol om en myndighet gjort fel, om ett beslut är orimligt och om 

utfallet ska vara ett annat. I Danmark utförs denna uppgift av domstolsliknande, 

statliga nämnder – administrativa nämnder, där en domare kan sitta som ordförande. 
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Det varierar mellan olika nämnder hur långt en överprövning går. I vissa nämnder har 

lämpligheten prövats mycket långtgående. Om nämndernas beslut överklagas återstår 

för domstolarna att göra en legalitetsprövning. Det följer av den danska grundlagen att 

detta är domstolarnas uppgift. Domstolarna prövar också förekomsten av 

maktmissbruk och avgörandets proportionalitet. För den enskilde medborgaren är 

skillnaden mellan Sverige och Danmark inte så stor. Man får sin prövning.  

Alla förvaltningsmyndigheter i Danmark är politiskt styrda. I kommunerna är 

borgmästaren både politisk chef och förvaltningschef. Detsamma gäller på riksnivå – 

en minister är också högste förvaltningschef. 

 

Ulrik von Essen: Hans uppfattning är att vissa frågor om rätt att överklaga inte kan 

regleras lagstiftningsvägen. Den svenska kommunallagen är ett tecken på att man inte 

har lyckats med detta. Det är möjligt att termen ”diskretionär” är illa vald. En 

lämplighetsprövning ska följa principer och grundsatser. 

Vad han gör gällande när han hävdar att domstolens kontroll uteslutande bör 

ske i den klagandes intresse är att målen måste vara av indispositiv karaktär. 

Utgången kan annars bli materiellt felaktig. 

 

Eivind Smith: Kärnan i ämnet är förhållandet mellan domstolar och 

förvaltningsmyndigheter när det gäller maktfördelning och arbetsfördelning. Han 

känner inte till någon systematisk undersökning om hur långt svenska 

förvaltningsdomstolar går i sin lämplighetprövning. Det vore nog svårt att genomföra 

en sådan undersökning. Kanske skulle en undersökning av olika rättsområden ge 

resultatet att det inte fanns någon större skillnad mellan laglighets- och 

lämplighetsprövning. 

Sedan Europadomstolen flera gånger dömt Sverige för att inte ha medgett rätt 

att överklaga en myndighets beslut till domstol har Sverige infört en möjlighet till 

legalitetskontroll av domstol genom en särskild lag om rättsprövning av regeringens 

beslut. Han frågar sig varför Sverige ansåg det vara ett problem att medge rätt att 

överklaga regeringens beslut till domstol. I Norge och Danmark finns motsvarigheter 

till förvaltningsdomstolar, men de kallas där förvaltningsorgan. 

 

Jens Møller avslutar mötet med att tacka referenten, korreferenten och övriga 

deltagande för en spännande debatt. 

 


