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5 februari 1992 byråchefen Göran Persson. Genom beslut den 23 juni
1993 entledigades Göran Persson från uppdraget sekreterare. Genomsom
beslut den 16 augusti 1993 entledigades Anna-Karin Lundberg från
uppdraget biträdande sekreterare kommittén och hon förordnadessom

dag sekreterare.samma som

Kommittén har antagit Fri- och rättighetskommittén.namnet

Sedan kommittén i maj 1993 överlämnat delbetänkandet SOU 1993:40

Fri- och rättighetsfrâgor, överlämnar kommittén sitt slutbetänkande,nu
vilket har rubriken Domstolsprövning förvaltningsärenden.av

Till betänkandet fogas reservationer ledamöterna Ulf Brunfelter, Thageav
G Peterson, Yvonne Sandberg-Fries, Björn Sydow och Rolf L.von
Nilson.

Ingvar Svensson har avgivit särskilt yttrande.

Kommitténs arbete härmed slutfört.är

Stockholm i augusti 1994

Carl Axel Petri

Ylva Annerstedt Ulf Brunfelter Bertil Fiskesjö

Birger Hagárd Rolf L. Nilson Thage G Peterson

Sandberg-FriesYvonne Ingvar Svensson Björn Sydowvon

Anna-Karin Lundberg
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Sammanfattning

förvaltningsärenden,radtraditiongammalenligt somSverige avgörsI en
slutligtfalldeliordning,administrativienbart avenskilde,den enberör

radivanligtvad ärfrånavvikergällerhär enregeringen. Det somsom
innebördensigvisatvadockså fråndelvis avochländer varaandra som

Europakonventionen.iartikel 6

intenorskoch rättdanskbl.a.skillnadtillinnehåller motSvensk rätt --
prövadomstolarvåraför attbefogenhetregelgenerellnågonheller om

vissdock iutgörhosmotsvarigheträttsenlighet. Enförvaltningsbesluts oss
dettatillSkälet1988.infördes årrättsprövningsinstitutets.k.detmån som

de kravmedöverensstämmelsestår isvensk rättsäkerställajust attattvar
i denuppställsförvaltningsbeslut ovandomstolsprövningtill somrätt av

konventionen.nämnda

inneburitSverige attutveckling ipågåttsig längeoch för somiharDet en
hosöverklagasfåromfattningibeslut störreförvaltningsmyndigheters

iviktigtutgjorde steg1971âr ettFörvaltningsrättsreformendomstol.
regering-avlastasträvandensärskiltår har attPåutveckling.denna senare

allt flertilllettförvaltningsärenden attsista instans prövaiuppgiften atten
normalaför deninomdomstolsprövningtillöverförts ramenärendetyper

undersökningarvåravidEmellertid haröverklagande. avförordningen
delsochregeringenhantering hosoch dessöverklagandenantaletdels

enskildeför denmöjlighet attföreskrivsvilkaiförfattningarantalet en
ärenden kanradidetframkommitregeringentill attbeslutöverklaga en

uppgiftbörverkligenöverklagandenprövning envaraifrågasättas avom
regeringen.för

domstols-svenskadentillställninginnefattatharuppdrag taVårt att om
generellså sättförändrasbör attförvaltningsbeslut merenkontrollen av
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möjlighet till domstolsprövning införs. Våra utgångspunkter har därvid
varit följande:

Då den enskilde blivit alltmer beroende förvaltningsbeslut på olikaav
områden detär angeläget det finns tillgång tillatt prövning dessaen av
utanför det administrativa Från den enskildessystemet. rättsskyddssyn-
punkt det oftaär fördel kunna få förvaltningsbeslutatten ett överprövat
i domstol.

Den andra utgångspunkten har varit säkerställa vår lagstiftningatt att är
anpassad till våra internationella åtaganden i fråga till dom-rättom
stolsprövning.

En ytterligare utgångspunkt för vårt arbete har varit följa de riktlinjeratt
för regeringens befattning med överklaganden lades fast redan 1984som

riksdagen propositionenatt 198384:genom 120.antog Huvudtanken med
riktlinjerna regeringen skulle befrias frånatt denvar myndighetatt vara

har pröva överklaganden i ärendenatt därsom politisk styrningen av
praxis inte nödvändigär eller önskvärd.

Olika alternativ för uppnå domstolsprövningatt för-en av

valtningsbeslut

Vi har undersökt hur tillrätten domstolsprövning förvaltningsbeslutav
utformats i antal jämförbara länder. Vi harett därvid konstaterat iatt
Norge, Danmark och Storbritannien har de allmänna domstolarna en
generell möjlighet överpröva administrativa beslut.att För svenskt
vidkommande avvisar vi möjlighet till prövning i allmän domstol dåen en
sådan sig främmande bakgrundter vår nuvarande strukturmot medav ett
utbyggt förvaltningsdomstolar.system Vi den enskildesav attanser
möjligheter till domstolsprövning bäst sker vidgad möjlighet tillgenom en
prövning i de allmänna förvaltningsdomstolama.

Det minst ingripande alternativet för vidga möjligheterna till dom-att
stolsprövning förvaltningsbeslut endast överflytta vissa speciellaav attvore
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eller drivaärendetyper, exempelvis sådana äganderätten rättenrör attsom
prövning till domstolsprövning.viss näringsverksamhet, från administrativ

civila rättigheter och skyldig-ärendegrupper omfattas begreppetDessa av
finns anledningenligt Europakonventionen. Vi dock detheter attattanser

för gränsdragningsproblem kanlängre så. Dels undvika deän att som
och delsomfattas begreppetuppstå huruvida ärenden kan tänkas ovanav

stärkas i andra ärendegrupperför den enskildes rättssäkerhet bör ävenatt
de nämnda.än

till dom-utvidgningheltäckande lösningen rättenDen mest avav en
sker hosprövning överklagandenstolsprövning denersättaatt somavvore

hos demed prövninginklusive regeringen,administrativa myndigheter, en
sådant alter-ställning tillförvaltningsdomstolama. Förallmänna ettatt ta

för-ärenden bördet finnsvi försöktnativ har utröna typeratt somavom
förvaltningsmyndigheteller prövningregeringsprövningbehållas av en

detvanligenDetmed speciell kompetens. ansettsargument somsom
till regeringen,överklaga förvaltningsärenden ärför rätten attatttyngsta

poli-för regeringensöverklaganden viktigt instrumentprövningen är ettav
därförutredningen harför värstyrning förvaltningen. Inomtiska ramenav

regeringenöverklagandeärenden hossamtligaundersökninggjorts aven
hanteringhar fyra länsstyrelsers1993.första halvåret Därutöverunder av

Sammanfattningsvistidsperiod granskats.sådana ärenden under gersamma
falli begränsattanken det endastundersökningen stöd för är ettatt som

från regering-ställningstagandeverkligen kräveröverklagandeärenden ett
detärenden därmängdöverinstans isida. Således regeringenär enens

praxis.styrning Avpolitiskeller krävs någonvarken förekommer av
praxispolitiska styrningenundersökningen framgår också den tänktaatt av

fungerar fullt länsstyrelserna.inte ut gentemot
l

i ärenden hosförekommerdetEmellertid visar undersökningen också att
lämplighets-avvägningsfrågor ochdär det finns förregeringen utrymme

detdärförregeringen. Vipåbedömningar bör ankomma attansersom
domstolsprövning börtillöverflyttasfinns ärendegrupper inte bör utansom

överflyttninggenerellregeringen. Enförbehållas prövning aven av
därförkan vitill domstolfrån regeringensamtliga överklagandeärenden

förorda.inte
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domstolsprövning för-tillgenerellEtt rättmotsteg aven

Valtningsbeslut

överklagandeninstansregeringen bör den prövarVi att somvaraanser
eller i depraxispolitisk styrningfall det förendast i de är utövaatt aven

domstolsprövning. Visig förområden inte lämparfall ärenden berör som
Principenförvaltningsrätten.princip införs idärförföreslår att en ny

hosfår överklagashuvudregelförvaltningsärendenbeslut iinnebär att som
särskiltinte någotförvaltningsdomstolama såvida ärde allmänna annat

denmedförsådan principInförandetföreskrivet. att uppman gerav en
hos högreöverklagasförvaltningsbeslut fåroinskrivna regelngamla att
föreslår viprincipenregeringen. Denoch i sista hand hosmyndighet nya

föreslår ocksåVi1986:223.i förvaltningslagentill uttryckskall komma
uttrycktfinnsdå det i denna1987:1100verksförordningenändringen av

tillöverklagasfårbeslutförvaltningsmyndighetershuvudregelnjust att
verksför-enligt justdetvi föreslår innebärändringregeringen. Den att

tillfår skeöverklagandepersonalärendenendast iordningen är som
regeringen.

skallförvaltningsdomstolöverprövning i allmänPrincipen varaom
förvaltnings-överklagandereglerutformarvägledande när avomnyaman

överklagandeföreskrivetdär det idagförfattningar ärdebeslut. För att av
fårregeringeneller hosförvaltningsmyndighethos högrebeslut får ske en

enligtkonsekvenseringa omedelbaraprincipendeninförandet utannyaav
principendärförViadministrativkvarstår prövning väg.dessa attanser

i detill prövningöverflyttasvissa ärendegrupperkompletteras medbör att
ställning tilldefinitivtagithar inteförvaltningsdomstolama. Viallmänna

riktlinjerendast försöktspecifika ärendenöverflyttning attutan geaven
respektivedomstolarbörärendenvilka prövas avtyper avsomavom

regeringen.

personalärenden,ibeslutöverklagandenframgårriktlinjerdessaAv att av
lämpligen kanintesåvitt dedispensärenden,beslut inormbeslut samt

administrativi lägreläggaseller prövningenöverprövningfrånavskäras en
Överklaganden ärendeniregeringen.alltjämt börinstans, prövas av

utsträckningmöjligainäringsverksamhet börtill störstarörande tillstånd
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Ärendenöverflyttas till prövning domstol. tillstånd till verksamhetav om
kan allmänt intresse miljö- eller samhällsekonomisksom vara av ur

Ärendensynpunkt bör dock alltjämt förbehållas regeringen. berör densom
enskildes äganderätt förekommer framförallt miljöområdet och plan-

och byggområdet. l dessa delar pågår för närvarande utredningar, vilka
har just ändrad instansordningöverväga för naturvårdsärenden,att en
miljöskyddsärenden och plan- och byggärenden. Vi föreslår därför inga

l ändringar på dessa områden konstaterar endast utredningamasutan attl omfattaruppdrag frågan i vad mån de nämnda ärendena kunnaskall

överklagas hos domstol. Slutligen bör regeringen kunna avlastas vissa

ärenden statsbidrag Detta kan i första hand ske centralattom m.m. genom
förvaltningsmyndighet blir slutinstans. Frågor regionalpolitiska stödom

l inrymmer avvägningar närings- och arbetsmarknadspolitisk natursom av
bör fortsättningeniäven regeringen.prövasl avl

I
Vad regeringen första och enda instans i förvaltningsärenden,avseri som
exempelvis vid tillåtlighetsprövningar vattenföretag och in-störreav

v dustrianläggningar eller vid expropriation, föreslår vi inga ändringar utan
dessa ärendegrupper bör i fortsättningen regeringen.även prövas av

Med prövning förvaltningsdomstoli allmän vi i första hand attmenar
l prövning skall ske i länsrätt. fall föreskrivas dom-I speciella kan att
l stolsprövning skall ske i instans detta måste då i enannan men anges
l författning.

I

l
Rattsprovningslagen... ..l

l

f Våra förslag domstolsprövning inteförvaltningsbeslut innebär attom av
rättsprövningslagen blir övertlödig, då regeringen i vissa förvaltnings-

ärenden kommer kvarstå överklagandeinstans i vissa förvalt-att samtsom
ningsärenden första enda instans. därföroch Vi föreslår rättspröv-attsom
ningslagen för tillförsäkra sådan tillden enskilde rättattpennanentas, en

i föreslårdomstolsprövning i artikel 6 Europakonventionen. Visom avses
inga ändringar i tillämpningsområde och inte heller vadlagens avser
domstolsprövningens omfattning.
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närvarande i regerings-förrättsprövande instansBeträffande övervägs

vissa ansökningarnedflyttning prövningen rättspröv-kansliet omavaven
med denhängertill karmnarrätt. Dettafrån Regeringsrättenning samman

ansökningarnedflyttning prövningenreformenpågående omavavom
nämligentid till kammarrätt. Detåterställande försutten ärochresning av

demöjlighet tillämpaharoch instansändamålsenligt attattmest sammaen
Tanken intevarandradå de ligger ärprövningsinstituten nära.olika att en

beviljaskall kunnaRegeringsrättenförvaltningsdomstollägre än t.ex.
pågårDå arbete199394:1l6 23.regeringsbeslut prop.resning s.av

fram någotvi interättsprövande instans läggerfråganrörande egetom
ansökningaruppfattningenuttalarpunktenförslag på denna att ommen

domstolankommainte börregeringens besluträttsprövning annanav
rättsprövningansökningarövriga fall börRegeringsrätten. Iän avom

såvidakammarrättförvaltningsmyndigheter kunna prövasbeslut avav
myndig-sådanaresningansökningarmöjlighetdenna prövaatt avomges

beslut.heters

tillregelinförs rättråttsprövningslageniföreslår slutligenVi att omen
framgårdennarättsprövningsärenden. Avförhandling i attmuntlig en

förhandlingförhandlingsådanskall ha tillpå begäranenskild rätt ompart
Europakonventionende fallinnebär iobehövlig.uppenbart Dettainte är att

aldrigdetsammanträde kanuppställer kravsin praxis varagenom
i Regeringsrätten.sådant hållsobehövligt att

EES-anpassning

EG-rättsligaradinförlivaåtagit sigSverigeEES-avtalet harGenom att en
föreskrifterförekommersekundäraEG:si svensk I rätträtt. omnormer

Framförallt förekommerförvaltningsbeslut.domstolsprövningtillrätt av
yrkeenskildesden utövaEG-direktiv rörande rättföreskrifter i attsådana

auktorisation.ellertillståndkräververksamhetoch drivaeller starta som
gjortsförslagöverväganden ochdeviavseendetdetI omatt somanser

överflyttningarförvaltningsrättenprincip inominförande samt avnyav en
välliggerförvaltningsdomstolprövning i allmäntillärendegruppervissa

domstolsprövningpåkravuppfylla EG:ssträvandenmedi linje avatt
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förvaltningsbeslut. överprövningsin-l den mån regeringen kvarstår som
eller förvaltningsärenden första och enda instansprövarstans som anser

domstolsprövningvi rättsprövningslagen uppfyller EG-rättens kravatt
förvaltningsbeslut.av

Dröj smâlstalan

enskildes ställning denytterligare förstärkning denEn gentemotav
tillmöjlighetoffentliga förvaltningen föreslår vi införandet av engenom

möjlighet iden enskildes.k. dröjsmålstalan. En sådan talan attenger
uppehålls hos denförvaltningsärende onödigtdomstol få prövat ettomI

generellInförandeti ärendet.myndighet har fatta beslutatt av ensom
I ansluter sigförvaltningens passivitetoffentligamöjlighet till talan denmot

för-domstolsprövningstandarden vad gällertill europeiskaväl den avI
x Tyskland,finns bl.a. imöjlighet sedan längevaltningsbeslut då sådanenl

Österrike.l Frankrike och

förvaltningsärendenavseendedröjsmålstalan bör finnasMöjlighet till som
förvaltningsorgan,enskilde. Demyndighetsutövning denomfattar motmot

förvaltnings-främstföra talanenskilde skall kunna ärvilkas passivitet den
derassåvittdomstolarregeringen ochmyndighetema även avsermen

förvaltningsärenden.l handläggning av

l
enskildväckasskall kunnaföreslår dröjsmålstalanVi partl att somenav

sådant inomerhållitintepåkallat förvaltningsbeslut ettett sexmen
myndig-förvaltningsärende hosväcktemånader från det ettatt parten enå

alltsåförvaltningsdomstol,allmänfår väckas hosi het. Sådan talan

i regeringenhandläggsförvaltningsärendenSåvittlänsrätten. avsomavser
fall detl de ärRegeringsrätten.dröjsmåldock talanbör prövas avomen

personalären-exempelvisförvaltningsärenden,domstol handläggersomen
dröjs-handling,utlämnande allmän prövasärendenden eller avom

denfinnssådan inteeller,högre domstolmålstalan närmast avomav
ärendet.beslutet iresningansökanhardomstol prövaatt avomsom
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får denfinner ärende onödigt uppehållsden prövande domstolenOm att ett
avgjort myndigheten.tidsfrist inom vilken ärendet skallsätta ut vara aven

efter eventuell förlängning denna,efter tidsfristens utgång, ellerOm av
domstolenbegärabeslut fattats får den enskildeingetännu parten att

myndighet skulleärendet för avgörande till den prövatflyttar över ettsom
antingen för-myndighet kanöverklagande beslutet. Sådan vara enav

överinstansdomstol. Finns ingenregeringen ellervaltningsmyndighet, en
avgörande.ärendet till Deni ytterlighetsfall självfår domstolen uppta

väckes hosvid dröj smâlstalanmöjligheten gäller dock intesistnämnda som
för-underlåtenhetregeringens avgöraRegeringsrätten och attavser

valtningsärende.



1994:117SOU

Författningsförslag

tillFörslag
1986:223förvaltningslageniändringLag om

1986:223förvaltningslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
lydelse.följandeparagraf, 17införasskalli lagen avdels anyatt en

lydelse.följandehaskall23 §dels att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Dröjsmälstalan

§I 7 a

avgjortintemyndighetHar en
förvaltningsärende som enett

ochväcktenskild part som avser
myndighetsutövning mot parten

från detmånader attinom sex
be-får denneväcktes,ärendet

förvaltnings-allmängära att
ärendetprövardomstol om

uppehálls.onödigt
handläggsärendetOm enav

dröjs-sådanprövasdomstol,
högrenärmastmålstalan av

sådan inteeller,domstol om
hardomstolden attfinns somav

ansökan resningpröva avom
ärendet.ibeslut

prövningdomstolen vid sinOm
dröjsmålstalan finner attav

skallonödigt uppehálls,ärendet
myndighetdenöreläggaden

be-inomtalan atavser ensom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

stämd tid ärendet.avgöra
Följer myndigheten inte före-

läggandet, får domstolen på be-
förordnagäran parten attav

ärendet skall överlämnas för
avgörande till den myndighet

skulle överklagan-prövat ettsom
de beslutet. Om sådan över-av
instans inte Jinns, får domstolen
själv ärendet elleröverta om
detta uppenbart olämpligtär
förordna prövningannan avom
ärendet.

beslutTalan domstols imot
mål dröjsmålstalan får inteom
föras.

Hur beslut överklagas

23 §

all-beslut överklagas skriftligt. beslut överklagas hosEtt Ett
Över-förvaltningsdomstol.män

klagandet skall ske skriftligt.
och denI skrivelsen skall klaganden vilket beslut överklagasange som

ändring i beslutet han begär.som
skallSkrivelsen in till den myndighet har meddelat beslutet. Denges som

ha kommit in dit inom veckor från den dag då klagandcn fick dcltre av
beslutet.

för föreskrifterTiden överklagande sådana beslut gällerav som som
från den dagi 8 kap. regeringsformen och inte delges räknasavses som

viddå beslutet till känna. beslutet till kännaHar än ettgettsgavs mer
tillkännagivandet.tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna

Denna lag träder i kraft den januari 1996.1
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till2. Förslag

ändring i verksförordningenLag 1987:1100om

Härigenom föreskrivs i fråga verksförordningen 1987: 1100 30 §attom
ha följande lydelse.skall

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30§

ifår Myndighetens beslutMyndighetens beslut över- perso-
hosklagas hos regeringen, något nalärenden får överklagasom

följer något inteinte regeringen, annatannat av om
behörig- 1987:439lagen 1971:309 följer lagen omom av

inskränkning ihet för allmän förvaltningsdom- över-rätten att
föreskrifter.eller andravissa mål, klagastol prövaatt

lagen inskränk-1987:439 om
ning överklaga,i rätten att

föreskrifter.andra

lag träder i kraft den januari 1996.Denna 1
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tillFörslag

rättsprövningi 1988:205ändring lagenLag avomom

förvaltningsbeslutvissa

rättsprövning1988:205fråga lagenföreskrivs iHärigenom avomom
förvaltningsbeslutvissa

rättsprövning1988:205ha rubriken Laglagen skalldels avatt om
förvaltningsbeslut, m.m.,

paragrafer, och 5två 3införasdet i lagen skalldels avaatt anya
lydelse,följande

följandeskall hatill lagenikraftträdandebestämmelsema§dels 6 samtatt
lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förhandlingMuntlig

§3 a

skallförhandlingMuntlig
enskildmålet,hållas i om en

för-sådandet ochbegärpart
uppenbarthandling inte är

obehövlig.

Dröjsmálstalan

§5 a

avgjortinteregeringenHar ett
förvaltningsärende som en en-

ochväcktskild part avsersom
myndighetsutövning partenmot

detmånader fråninom attsex
be-får denneväcktes,ärendet

Regeringsrätten prövargära att
uppehålls.onödigtärendetom

finnerRegeringsrättenOm att
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

skallärendet onödigt uppehålls,
den förelägga regeringen att

bestämd tidinom avgöraen
ärendet.

sammansättningRegeringsrättens

6§

och prövningVid rättsprövning avdel- Vid rättsprövningär en
domför avdelningning regeringsrätten enligt §5 är avav a en

domför medmed regeringsrâd Regeringsrättenpröv- tretre om
prövningenningen enkelt slag. Vid regeringsråd ärär omav

för in- Vid beslutbeslut avvisa enkelt slag. attsentatt av-en av
för inkommenansökan visakommen rättspröv- sent an-om en

rättsprövningavdelningen domför med sökanning ärär av-om
domför medregeringsråd. övrigt gäller delningenI tretre rege-

gällerringsrâd. övrigtregeringsrättens Isammansätt- omom
1971:289 all- Regeringsrättens sammansätt-ning lagen om

all-förvaltningsdomstolar. 1971:289ning lagenmänna om
förvaltningsdomstolar.männa

kraft denträder i llaglag träder i kraft den 1 DennaDenna
juni 1988.tillämpas påjuni 1988. Den

under tidenbeslut meddelassom
utgångenfrån ikraftträdandet till

år 1994.av

januari 1996.lag träder i kraft denDenna 1
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Inledning

i

l Våra direktiv1.1
l

i Regeringen bemyndigade i beslut den 19 december 1991 statsrådet Lauren

tillkalla kommitté med uppdrag fråganutreda grundlagsskyddatt atten om
för äganderätten, närings- och yrkesfriheten den negativa förenings-samt

Vidare skulle kommitténrätten. frågan vidgade möjligheteröverväga om
i till domstolsprövning normbeslut och förvaltningsbeslut.av

Enligt direktiven Dir. 1991:119 kommittén oförhindrad etappvisär att
lägga fram förslag pâ olika delområden.

I detta slutbetänkande redovisas kommitténs förslag i fråga dom-om
stolsprövning förvaltningsbeslut. l de delar intresseärav som nu av
innehåller direktiven i sammandrag följande.

En aspekt på till domstolsprövning de kravrätten ärannan som
Europakonventionen ställer och fågäller den enskildes sinarätt attsom
civila rättigheter och skyldigheter införprövade inhemsk domstol.eni
Enligt artikel 6 skall det gäller prövning hans civilanärenvar, av
rättigheter och skyldigheter, berättigad till opartisk ochvara en
offentlig rättegång inom skälig införtid och oavhängig och opartisken
domstol enligt efter visatlag. Utvecklingen har handupprättats attsom
den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ävenattanser
tillämpningen vissa regler i den offentliga för-rätten rörav som
hållandet mellan enskilda och det allmänna gäller civila rättigheter och
skyldigheter i den mening i konventionen se t.ex.som avses prop.

i198788:69 Bilaga 5.
Ytterligare skäl för till stånd domstolsprövning i fler ärende-ett att

Sveriges behov anpassning till krav uppställs i vissaärgrupper av som
EG-direktiv domstolsprövning föri utsträckning vadstörre än som

inärvarande gäller Sverige vid sidan möjligheten till rättsprövning.av
Sverige århar 1991 ansökt svenskt medlemskap i EG. Dessutomom
står Sverige EFTA-land inför med europeisktavtal EG ettettsom om
ekonomiskt samarbetsområde svenskt deltagande i detEES. Ett
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europeiska integrationsarbetet också generellt leda till krav påkan att
i sina rättigheter gällandeenskilda ökad utsträckning skall kunna göra

ändringar nödvändiga införinför domstol. den utsträckningI är ett
får behandlas iEES-avtals ikraftträdande den januari 1993 sakenl

frågan huremellertid inrikta sig påordning. Kommittén bör enannan
EG-perspektiv.utformad ilångsiktig lösning bör ettvaramera

läggaochuppgift för kommittén bör såledesEn övervägaattvara
intematio-anpassad till vårafram förslag svensk lagstiftninggörsom

Kommittén bördomstolsprövning.åtaganden i fråga tillnella rättom
förvaltnings-för domstolsprövningdärvid de regler gäller avsomse

i andra jämförbara länder.beslut
domstolskon-den svenskavidare ställning tillKommittén bör ta om

möjlighetså generellförvaltningsbeslut bör förbättrastrollen att enav
jag tidigareinförs. Rättsprövningslagen hardomstolsprövningtill som

Europakonventionen i dettalagstiftning tillsyfte vårtill attsagt anpassa
tillräcklig.regleringdennaemellertid osäkert ärhänseende. Det är om

Europadomstolen. Konventionen ärFrågan har inte prövats av
det kanminimistandard ocheuropeiskuttryck fördessutom en

bör uppfylla högrerättsordningeninte den svenskaifrågasättas om
enskilde.för denrättssäkerhetenså det gällerställda krav än när

följaförpliktelsemyndigheternasformuleringarParisstadgans attom
ytterligare viktenunderstrykeropartisk rättskipninglagen och aven

utvecklingen.europeiskaväl ansluter till densvensk rättsutvecklingatt
heltlämpligare meddetKommittén bör därför överväga är nyttettom

förvaltningsbeslut rörUtgångspunkten börinstitut. att somvara
domstol ellerallmänrättigheter eller skyldighetercivila prövas av

gränsdragningsproblemundvikaförvaltningsdomstol. Förallmän att
förvaltningsbeslutdomstolsprövningendetkan göraövervägas att av

dockbörsammanhanget12. I detallmän jfr l99192:KUmera
utrikespolitiskellersäkerhets-beaktas beslutsärskilt äratt som av

kandomstolsprövning. Det ävenonödigtvis underkastasintenatur
väl ägnademindre prövasandra förvaltningsbeslutfinnas är att avsom

domstol.

Utredningsarbetet1.2

förstabehandlade i1992 ochsitt i februariKommittén inledde arbete en
grund-förslag tillföranledafrågor kunde tänkassamtliga deetapp som

äganderätten,grundlagsskydd förfråganlagsändringar. Förutom om
behandladeföreningsrättennegativayrkesfriheten dennärings- och samt

till liv,förgrundlagsskydd rättenfrågorna rättenvii denna ävenetapp om
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till utbildning, till arbete fackligaoch rättigheter fråganrätten samt om
förgrundlagsskydd allemansrätten. Vi prövade också förfarandet vidom

rättighetsbegränsande lagstiftning behövde förändras frågansamt om
lagprövningsrättens utfomming. Vårt ställningstagande frågori dessa

redovisades i delbetänkandet Fri- och rättighetsfrâgor SOU 1993:40 där

vi också framlade förslag Europakonventionen skulle inkorporerasattom
i svensk rätt.

detta slutbetänkande redovisar vi våra förslag till utvidgning denI en av
enskildes till domstolsprövning förvaltningsärenden. Vi har härvidrätt av
särskilt beaktat de krav på domstolsprövning uppställs i Europakon-som

inom också haft utgångspunkt deventionen EG-rätten,samt men som av
för besvärsärenden hosriksdagen riktlinjerna avlastningantagna en av

regeringen 198384: 120, bet. 198384:KU 23, rskr. 198384:250.prop.

domstolsprövning iVi har informerat de regler gäller föross om som
Översikter utländsk återfinns i bilagaandra jämförbara länder. 1rättöver

i Wien den 10betänkandet. Kommittén har gjort studiebesöktill även ett
förmed detoch 1994 där vi hade överläggningarll representantermars

Författningsdomstolen Verfassungs-österrikiskajustitiedepartementet, för

Verwaltungsgerichtshof.gerichtshof för Förvaltningsdomstolensamt

med företrädare för SvenskaKommittén har haft särskilt sammanträdeett
för-förbundets på domstolsprövningkommunförbundet angående avsyn

företrädare förvi haft sammanträde medvaltningsbeslut. Vidare har ett
angående deras rättsprövningslagen.Regeringsrätten syn

länsstyrel-regeringens ochvår räkning har undersökning gjortsFör aven
utförts f11.dr.Undersökningen harhantering överklaganden. avsemas av

fogad bilaga 2 tilluniversitet ochTorbjörn Larsson, Stockholms är som
betänkande.detta

Några frågor angående Rege-Kommittén har sig betänkandenaöveryttrat
Vidare harMiljöbalk SOU 1993:27.ringsrätten SOU 1992:138 och

haftfrågorordförande och sekreterare i vissakommittén dessgenom
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och1993:04 och Plan-MMiljöorganisationsutredningenkontakt med

1992:03.byggutredningen M

utgjortoch sekreterarenordföranden,kommittén harInom experterna en

särskild arbetsgrupp.
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2 Besvär förvaltningsbeslutöver

Historik2.1

skild frånadministrativa rättskipningen under lång tid inte klartDen var
tid utövades för-den allmänna rättskipningen. Under landskapslagamas

valtningsjurisdiktionen folktingen kungliga domstolar. Denoch somav av
kungensskatteuppbörd ansåg sig ha blivit orättvist behandladvidt.ex. av

handinför tinget och i sistautsända fogdar kunde sålunda dra målet

påkalla kungens prövning saken.av

ochmedeltida landslag ålåg det kungen höraEnligt vår avgöraatt
började, sarmoliktkäromål, klagomål. Under 1500-taletallmogens dvs.

beteckning påbesväring användasunder tyskt inflytande, ordet att som
också själv domsrättanfördes hos kungen. hade överklagomål Dennesom

befallnings-fogdar,riket. prövning klagomålalla domare i Genom motav
förvaltningsbe-personligen ändra bådedomare m.fl. kunde kungen

domstolsavgöranden.slut och

statlig förvaltningsapparatförsta hälft byggdes fastareUnder 1600-talets en
ochinrättandet kollegiemaoch lokalt i och medbåde centralt avupp

regeringsform fastslogs sålundalandshövdingeämbetena. 1634 årsI att
demedjurisdiktion hängdekollegiema skulle handha den sammansom

Även landshövdingarnauppgifter anförtrotts dem.administrativa som
förvaltningsärenden. Men iombesörja rättskipningsuppgifterikom storatt

förallmänheten vända sig till kungenutsträckning fortsatte attatt
klagomål prövadeEftersom fåi myndigheternas beslut.ändring rätten att

endast förordnadennefastslagen i landslagen kundekungen omvarav

besvärsinstitutetsframväxtföravsnitt huvudsakligen denredogörelseDetta bygger som
förvalmingsförfarandet.återfinnsi SOU 1964:27Lag om
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instansväg inte beröva allmänheten i sista hand få klagomålrätten attmen
prövade kungen.av

till finna årsFörsta judiciellt besvärsinstitut kan i 1614ansatsen ett man
rättegângsordinantia och 1615 års rättegängsprocess. den stad-I senare

handläggninggades hovrätten skulle klagomål tjänstemänsöveratt uppta
skulleoch avgörande ärenden, vederbörande tjänstemanattav genom
gångrarmsakas. Under 1600-taletshovrätten och sedanstämmas av

besvärsskrifter medfrån till kommuniceraövergick detta system attman
huvudvikten i målen lades alltmervederbörande domare för förklaring och

domaren.själva saken i stället för ingripandepâ rättelse ett motav

regler kanhälften 1600-ta1et tillskapades olikaUnder sägassomsenare av
besvärsinstitut. Itill formandet verkligtde förstautgöra ettansatserna av

försökte regleramyndigheternas instruktioner och förordningar man
särskildaåladesförfarandet myndigheterna och allmänhetenhos genom

kungenangiven instansordning och inte besväraföreskrifter följaatt en
överordnad myndighet. lhosmed klagomål förrän sökt rättelseman

allmänhetenföreskrifter efterlevaskom dock dylika intepraktiken att av
i någon utsträckning.större

administrativa be-utvecklingen deti exekutionsärendenaDet som avvar
dessaha berott påegentliga början. kansvärsinstitutet sin Detta atttog

från 1684förordningjudiciella ärendena Iärenden stod de nära. omen
missnöjdbefordran stadgades denexekutionsväsendets att varsomm.m.

skriftligskulle begäraexekutionsärendelandshövdingens beslut imed reso-
sedanvederböranderesolutionför med vilkenlution med motiv beslutet,

infördes 1687Däreftereller hovrätten.vända sig till kungenkunde
lands-klagomålvarigenomför besvär i exekutionsärendenfatalietider mot

beslut.rättsmedel hansdefinitivt förvandlades tillhövdingen motett

så de i och medregeringenkollegiernas band medEfter hand lossades att
regeringenförvandlats till centrala,regeringsform ha1720 års kan sägas

från kungenkollegiema delegeradesmyndigheter. Tillunderordnade

ställningsjälvständigabeslutanderätt i åtskilliga ärendegrupper. Denna nya
mellanbesvärsinstansfungerakollegiema lämpligagjorde ävenatt som
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landshövdingarna och kungen och successivt vidgades deras kompetens till
ombesörja administrativ rättskipning i egentlig mening.att

Redan under 1600-talet tillkom vår äldsta förvaltningsdomstol, Kammarrät-

utbrytning Karmnarkollegiet. Kammarrättens uppgiftten, genom en ur var
från början döma i mål rörande kronans räkenskaper. Sá småningomatt
tillkom arbetsuppgifter, framför allt i fråga mål ekonomiskg nya om av

Ärinnebörd såsom skatte- och ersättningsmål. 1695 tillkom särskilden
förordning i målen i Karmnarrätten. Tidigare hadeom processen en
liknande förordning tillkommit avseende i bl.a. Kammar- ochprocessen
kommerskollegiet. Därmed hade det skapats speciell för deen processI
administrativa ärendena. Denna innebar bl.a. skulle fåatt parterprocess

i del all skriftväxling, muntligt förhör kunde hållas och domar ochatt attav
beslut skulle motiveras med klara och tydliga ord.

Under 1800-talet fortsatte utvecklingen formerordnade förmot mer
anförande förvaltningsbesvär. Efter infördeshand bestämmelserav nya om

Årtid för besvärs anförande. tilläts1855 den klagande sända in sinaatt
besvär med Parallellt med denna utveckling företogs överflyttningpost. en

Ävenärenden typiskt rättslig till de allmänna domstolarna.artav av om
hade mål överflytta samtliga ärenden angående enskilds rättattman som

till de allmänna domstolarna, kunde detta inte förverkligas åtskilligautan
sådana ärenden stannade kvar hos förvaltningsmyndighetema.

Under mitten 1800-talet aktualiserades, frånunder inflytande Tyskland,av
kravet på domstolskontroll förvaltningen förslagpå så väcktesöver sätt att

tillskapandet fristående högsta förvaltningsdomstol skulleom av en som
regeringens uppgifter förvaltnings-vad angick de administrativaöverta

ärendena. Flera olika förslag härom förkastades innan 1909 inrättademan
Regeringsrätten. Denna fick emellertid inte till uppgift alla be-prövaatt
svärsärenden i sista instans endast vissa be-övertogutan avgrupper
svärsärenden tidigare Regeringsrättenhade handlagts i regeringen.som
skulle mål fullföljdes enligtfrån Kammarrätten och målpröva som som

Reformenuttryckligt stadgande skulle fullföljas till Regeringsrätten. hade

det dubbla syftet öka för enskilde i dessa ärendenrättssäkerheten denatt
och avlasta regeringen så sig viktigaredenna kunde koncentreraatt
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till regeringenarbetsuppgifter. Formellt bibehölls emellertid anknytningen

iMajzts PrövningenRegeringsrätten dömde i Kungl.att namn.genom
helhet.omfatta målen i deraskom enligt traditionRegeringsrätten att

rättsfrågormålens sak- ochskulle alltså såvälRegeringsrätten pröva som
lämplighetsfrågor.

för-formbundetutvecklade Regeringsrättensin praxisGenom ett mer
densyfte tillgodosebesvärsärenden ifarande för hanteringen att en-av

onödan hämmadedärför ibehov rättssäkerhetskildes utan att manav
betydelse efter-fick särskiltpraxiseffektiviteten i förfarandet. Denna stor

förvaltningsärendenaiförfarandetlagstiftning regleradenågon somsom
genomförande 1971.förvaltningsrättsreformensfanns före deninte stora

förvaltnings-anföra besvärtill hade övertiden fram 1971Under rätten att
uttryckligadirektföljde besvärsrättenfullt Oftastutvecklatsbeslut ut. av
respektiveregleradeförfattningaroch andrabestämmelser i lagar som

Även saknades,besvärsbestämmelseruttryckligaförvaltningsområde. om
beslutgälla allmänför övrigt alltjämt rättochansågs ettattenanses
såvidaregeringeni sista handöverordnad myndighet ochomprövar avav

frågabestämmelse. Iuttryckligavskuritsinte besvärsrätten omengenom
uppgifttillmyndigheter hadeantalgälldeinstansordningen attett stortatt

dessadelbeslut. Enförvaltningsmyndighetersbesvär överpröva av
besvärsprövningenför vilkaförvaltningsmyndighetermyndigheter ut-var

utgjordemedan andraverksamheten,andra iuppgift bland fleragjorde en
uppgift. Dessahuvudsakligbesvärsprövningmedfristående somorganmer

domstolsliknande former ochverksamhet isinmyndigheter bedrevsenare
För-dessa kanförvaltningsdomstolar. Bland nämnasdärför kallasbrukade

Patentverkets besvärs-Riksvärderingsnämnden,Hyresrådet,säkringsrådet,
besvärsför-islutinstansi Somprövningsnämndema länen.avdelning samt

regeringen.regelfarandet fungerade som
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års förvaltningsrättsreform2.2 1971

Genom 1971 års förvaltningsrättsreform 1971:30 skapades radprop. en
för offentliga förvaltningen. Tvålagar betydelse den lagar-stornya av av

förvaltningslagen 1971 :290 och förvaltningsprocesslagen 1971 :291,na,
förfarandet förvaltningsmyndigheter respektive förvaltnings-reglerade hos

framgått intill dess saknat generella reglerdomstolar. Som hade vårt land

förvaltningsärenden. Förvaltnings-för förfarandet vid handläggningen av
minimistandard i frågalagen från 197 representerade dock endastl omen

föreskrifterhandläggningen förvaltningsärenden. innehöllLagen omav
handläggning, moti-få del uppgifter, jäv, muntligbl.a. rättparters att av

överklagar beslutbeslut, får överklaga beslut, hurvering manav vem som
också hos domstolarna.hos förvaltningsmyndigheternarättelsesamt men

idärför lagenframfördes önskemålUnder 1970-talet översyn av enom en
inte bara rättssäker-hjälp förvaltningslagen åstadkommamedsträvan att av

och medborgarnakontakter mellan myndigheternahet också bättreutan
1986:223förvaltningslageffektiviteten i förvaltningen. Enoch ökaatt ny

principhar ikraft den januari 1987. Lagenutarbetades och trädde i 1

föreskrifterinnehållertillämpningsområde sin föregångare ochsomsamma
myndigheternastidigare med tillägg reglerdemotsvarar omavsom

Förvaltningsprocesslagenomprövning beslut.serviceskyldighet och av
i regerings-oförändrad för närvarandedäremot i överär stort sett men ses

betänkandet DomstolamaDomstolsutredningen iefter förslagkansliet av
SOU 1991:106.inför 2 000-talet

förvalt-omorganisationocksåFörvaltningsrättsreformen innebar aven
och länsrätt1971:52 Skatterättningsrättskipningen. Genom lagen om

uppgifter frånvissatvå länsdomstolar.inrättades Länsrättema övertognya
medankörkortsmål,socialvårds- ochlänsstyrelserna, såsom prövning av

Mellan-Samtidigt inrättadesprövningsnämndema.länsskatterättemaersatte
Mellankommunalaför den tidigareskatterätten ersättningkommunala som

länsdomstolar,ytterligareinrättadesprövningsnämnden. Några år senare
emellertidlänsdomstolstypemafastighetstaxeringsrättema. De tre var
tjänstemanordförandederasknutna till länsstyrelserna att var engenom

länsstyrelsenskanslier farms inomderasvid länsstyrelsen och attgenom
till enda1979slogs ärorganisation. länsdomstolamaDe tre samman en
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domstol i varje län, benämnd länsrätt. Samtidigt upphörde det organisato-
riska sambandet med länsstyrelserna och de domstolarna blev heltnya
självständiga allmänna förvaltningsdomstolar med kompetensområdeett

omfattade ganska litet antal måltyper dock antalsmässigtettsom som var
förvaltningsrättskipningen.betydelsefull delen av

Genom reformen tillskapades kammarrättsorganisation.även en ny
Kammarrätt blev allmän förvaltningsdomstol under Regerings-närmast

lagen 1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar.rätten Dengenom om
tidigare Kammarrätten med två regionala förvaltningsdomstolar,ersattes
Kammarrätten i Stockholm och Kammarrätten i Göteborg. Efter den

januari1 1977 uppgår antalet kammarrätter till fyra sedan sådana dom-

stolar inrättats också i Jönköping och Sundsvall. Syftet med denna

utbyggnad främst underlätta arbetsbördan för Regeringsrätten.attvar
Genom reformen infördes således i princip regler alla målattom som
kunde fullföljas till Regeringsrätten först skulle kammarrätt.prövas av en
För fullföljd till Regeringsrätten infördes krav prövningstillstånd, varför

Regeringsrätten fick huvudsaklig ställning prejudikatinstans medanav
för den materiella förvaltningsrättskipningeni övrigt lades påansvaret

kammarrättema.

Kammarrätternas kompetensområde sammanföll i princip med Regerings-

rättens vissa målgrupper enligtäven särskilda stadganden skallom
fullföljas direkt till Regeringsrätten. kvarstod problemet medDäremot
kompetensfördelningen mellan Regeringsrätten och regeringen. proposi-l
tionen till förvaltningsrättsreformen 1971 uttaladeprop. :30 departements-

chefen beträffande kompetensfördelningen bl.a. följande 88:s.

Principen har hittills varit och i fortsättningen böraäven attsynes vara,
sådana besvärsärenden huvudsakligen innefattar rättsfrågor skallsom
handläggas förvaltningsdomstol och besvärsärenden i vilka ända-attav
målsenlighets- och lämplighetsfrågor dominerar skall avgöras av
Kungl. Majzt i statsrådet. Denna princip kan emellertid inte ensam
tjäna till ledning. Detta beror i första hand det inom förvaltnings-att
verksamheten inte finns någon klar skiljelinje mellan rättsfrågor och
lämplighetsfrågor. Härtill kommer det ofta existerar så starktatt ett
samband mellan föreliggande och lämplighetsfrågorrätts- att av-
görandet de olika frågorna inte lämpligen kan delas måsteutanav upp
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kompetensfördelningen måsteligga hos och instans. Viden samma
områden kan finnas behovdessutom beaktas det vissa attatt av

i frågorförbehålla Kungl. Majzt i statsrådet prövningen besvär ävenav
från samhälletsinslag rättstillämpning, därför detmed betydande attav

avgöranderegeringsmakten har detsynpunkt nödvändigtär att
inom dessa områden.inflytandet också besluten i enskilda ärenden

iankomma på Kungl. Majztenlighet härmed bör det i allmänhetI
hän-frågor, måste understatsrådet besvär i avgörasprövaatt som

säkerhets-, allmänekono-synstagande främst till försvars-, ordnings-,
miska eller andra statsnyttosynpunkter.

förvaltningsdomstolarna huvud-med kommittén jagI likhet attanser
rättslig vilkabör befatta sig med sådana mål rörsakligen natur,av

mellanallmänna ellermellan enskilda medborgare och detförhållandet
avgörande kanoch vilkasenskilda medborgare inbördes avvara

enskilde.väsentlig betydelse för den

på principensåledesnuvarande kompetensfördelningen byggerDen att
förvaltnings-fullföljas tilldet väsentliga skallmål där rättsfrågansådana är

lämplighetsfrågor domi-ochmål i vilka skälighets-domstol medan sådana
frågor sådock dessafullföljas till regeringen. Oftaskall ärnerar

måstedelasmål de inte kansammanflätade i och utanattett uppsamma
förvaltnings-allmänföljd härav kommeri instans. Somprövas samma en

hälsoskydds- ochilämplighetsfrågor,domstol i bland pröva även t.ex.att
överklagande-rättsfrågor i vissaggnadsmål, och regeringenby prövar även

i 9 §förvaltningsdomstolar finnsärenden. lagen 1971:289 allmännaI om
tillöverklagandebesvärsmål. innefattarregel s.k. blandadesärskild omen

regeringenfråga det ankommer avgörakammarrätten även atten som
skallför sig,frågorna inte börkammarrättenoch finner avgörasatt var

förtill regeringenöverlämna måletmed yttrandekammarrätten eget
enligtbyggnadsmålenmåltypexempel på s.k. blandadeprövning. Ett är

uteblivetöverklagandedärbygglagen l987:10, PBL, överplan- och
ofta innefattarsamtidigtkammarrätten,byggnadslov, skall prövas avsom

skallplanbestämmelse,utebliven dispens frånklagomål överäven somen
blandadedessapraktiska hanteringenregeringen. Denprövas avav

gånger problematisk.besvärsmål mångaär

avseendeinstansordningenreformeringpågårnärvarandeFör aven
betänkandesittlämnade iDomstolsutredningenförvaltningsmålen.

ändradförslagbl.a.SOU 1991:106inför 2000-taletDomstolarna om
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förvaltningsmyndigheter och mellanarbetsfördelning mellan domstolar och

förvaltningsdomstolama. Närde allmännadomstolarna ochde allmänna
förvaltningsdomstolama bordeinstansordningen i de allmännadet gäller

första dom-denprincipiell utgångspunktutredningenenligt attvaraen
ske i länsrätt.alltid skallförvaltningsärendestolsprövningen ettav

principensig bakombudgetproposition ställt1993 årsRegeringen har i om
199293: 100i länsrätt prop.domstolsprövningen skall liggaförstadenatt

propositionenigodkänt deRiksdagen haroch 93.24bil. s.s.
1992932289.199293:JuU24, rskr.riktlinjerna bet.angivna

Domstolsutred-föreslogförvaltningsdomstolarnade allmännaSåvitt gäller
kriminalvärdsmål, målsekretessmål,kommunalbesvärsmål,ningen bl atta..

och vissastudiestödsmålansvarsnämnd,sjukvårdensHålso- ochfrån
renhållnings-hälsoskyddsmål,enligt PBL,länsstyrelsemål byggnadsmål

första dom-i länsrättvapenmál skulledjurskyddsmål och prövasmál, som
förpågårregeringskanslieti lför kammarrätt.iställetstolsinstans som nu

instansordningenomläggningengenomföramednärvarande arbete att av
Vietappvis.skerArbetetförvaltningsdomstolama.allmännahos de

instansord-iändringarmed deavsnitt 2.5 närmareunderåterkommer

föreslagits.hittillsningen som

beslutförsäkringskassomasallmännaframförallt deöverprövningFör av
skullebeslutFörsäkringsrättemasförsäkringsrätter.år 1979inrättades tre

Försäkringsdom-kalladtidigareFörsäkringsöverdomstolen,tillöverklagas
ärendeniinstansvarit högstadessförinnanhadeDomstolenstolen. som

ärenden däroch i vissabesvärsavdelningRiksförsäkringsverketsprövats av
instans-infördesjuli 1991första instans. Den lbeslutatverket en nysom

överkla-målsådanavilken innebärsocialförsäkringsmål,ordning för att nu
till länsrättRiksförsäkringsverketellerförsäkringskassaallmänfrångas

slutin-Försäkringsöverdomstolentilldärifrån till kammarrättoch somsamt
ocksåFörsäkringsöverdomstolenjuli 1993till den 1Framstans. var
DessaArbetsmarknadsstyrelsen.beslutrörande vissabesvärsinstans av

1995juliinstans. Den lförstahos länsrättöverklagasbeslut somnu
verksamhet övertasupphöra då dessFörsäkringsöverdomstolenkommer att

rskr.199293:JuU33,bet.1992932215,Regeringsrätten prop.av
199293:372.
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generellinfördesjuni 1988den locksåskallSlutligen nämnas att en
tillskapandetförvaltningsbeslutdomstolsprövningtillmöjlighet genomav

viåterkommerrättsprövningenTillrättsprövning.rättsmedel,nyttettav
betänkande.vårti kap. 5närmare av

förvaltningsmyndighetbegreppenNågot2.3 om

förvaltningsbeslutrespektive

förstatill denförarbetenauttalades iförvaltningsrättsreformårsVid 1971
åsyftadesförvaltningsmyndighetmed begreppetförvaltningslagen att

ellerstatligai densjälvständiga enheteringårfrämst somsomorgan
proposi-317. I1971:30förvaltningsorganisationen prop.kommunala s.

detmyndighetsbegreppetdefinitionpåtankenavvisades mentionen aven
ochstatligaklarhålla gränsen motviktigastedetframhölls attatt var

hadeHittillssubjekt.liknandeandraochstiftelserbolag, mankommunala
,i funktionelltförtdockförvaltningsmyndigheterkategorintill somorgan

myndigheter.karaktärenhade av

tillförslagmedslutbetänkandei sittförordadeGrundlagberedningen en
organiserade i1972: 15SOU ävenförfattningsreform att varsomorgan

makt,offentliguppgifttill utövahadeformer attprivaträttsliga sommen
mening.grundlagensimyndigheterskulle räknas som

förvaltningsmyndighetbegreppetRF harregeringsformårs1974Genom
tvåmellanskiljerinnebörd. RF typerpreciserad avfåttdock en mera

riksdagen,församlingarnabeslutandedeDet äroffentliga enaorgan.
osv.. Denkyrkofullmäktigelandsting,kommunfullmäktige,kyrkomötet,

ochdomstolarnaregeringen,vilkamyndigheterna, utgörsandra är av
detförutsätterRF232.1973:90 attförvaltningsmyndigheterna prop. s.

allraDeförvaltningsmyndigheter.kommunalaochstatligafinnasskall
riksdagen,underfåtalregeringen, t.ex.underlyderde förraflesta ettav

kyrkokom-ochlandstingskommunalakommunala,och JO. DeRiksbanken
förvaltningsmyndighet utgörsbegreppetin underfallermunala organ som

räknarmyndigheterTillförvaltningar.tillhörandemednämnderolikaav
statligaformer,privaträttsligaiorganiserade Lex.inte ärRF somorgan
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Ävenaktiebolag eller kommunala bostadsstiftelser. sådant harettom organ
anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter eller till och med myndig-

hetsutövning enligt kap.11 6 § tredje stycket RF det inte myndighetär en
i regeringsformens mening. RF:s myndighetsbegrepp således siktetar mera
på organisatoriska förhållanden på funktionella sådana.än

förvaltningsmyndighetBegreppet har i den förvaltningslagen 1986:nya
223 fått innebörd det kommit tilläggas i RF. Detta över-attsamma som

också med tryckfrihetsförordningensensstämmer TF och sekretesslagens

1980: 100 myndighetsbegrepp. Detta har till konsekvens bl.a. att
tillämpligheten motsvarande regler hos privaträttsliga fåttharav organ
regleras särskilt, bl.a. lagen 1986:1142 överklagande beslutse om av av
enskilda med offentliga förvaltningsuppgifter och kap. 8 ochl 9 §§organ
sekretesslagen.

Slutligen skall viktig faktor det gäller bestämma vilkanämnas näratt atten
administrativa enheter skall förvaltningsmyndigheterräknas är attsom som

med kompetens. förvaltningsmyndighetär En skallutrustatorganet egen
således i åtminstone något hänseende kunna fatta självständiga i för-beslut

valtningsärenden. Ett statligt förvaltningsorgans kompetens grundar sig

alltid författning eller beslut regeringen eller riksdagen.annaten av
Ofta kompetensen reglerad i instruktion utfärdats regeringen.är en som av

kommunala myndigheternas kommunal-De kompetens regleras dels genom
lagstiftningen och dels speciallagstiftning rörande särskildagenom
förvaltningsgrenar.

Kännetecknande för förvaltningsbeslut innehållerdetärett att ett
ställningstagande, förvaltnings-varigenom myndigheten vill påverka andra

eller enskildas handlande. Det handläggningen för-är ettorgans av
valtningsärende i förvaltningsbeslut något slag.utmynnar ettsom av
Förvaltningsbeslut sigkan antingen individuella, dvs. rikta till ettvara
särskilt subjekt eller generella normbeslut, rikta sig till allmänhetendvs.

gälla för indelasoch obestämt antal fall. Förvaltningsbeslut kan ocksåett
i gynnande och betungande beslut. gynnande förvaltningsbesluten gårDe

beviljapå den enskilde förmån något slag medan de betungan-ut att en av
de ålägger den enskilde något.att prestera
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2.4 Förvaltningsbesvär och kommunalbesvär

förvaltningsrättenInom skiljer tvåsedan länge huvudtyperman av
besvär, förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Förvaltningsbesvären om-
fattar dels besvär statliga förvaltningsorgans beslut och dels besväröver

kommunala nämnders beslut i sådana fall besvärsbestämmelsemadäröver

finns i specialförfattningar. sådant exempel 73 § socialtjänstlagenEtt är

1980:620 vilken innebär i vissa fall fårsocialnämndens beslut över-att
till länsrätten förvaltningsbesvär.klagas genom

utmönstring ifrSjälva besvär för närvarande underärtermen prop.
enhetliga198586:80 förvaltningslag och 199394:19Oprop. omom ny

domstolen ochregler för överklagande till hovrätt och Högsta m.m.

då överklagande.ersätts av

angår harför förvaltningsbesvären den beslutUtmärkande är ettatt som
Överinstansen överklagade beslutetsöverklaga. inte bara deträtt prövaratt

denbifall till överklagandet kanlaglighet också dess lämplighet. Vidutan
ibeslutinstansen ändra besluts innehåll, dvs.högre sätta ett annatett

stället.

form medborgartalan. RättKommunalbesvären kan sägas utgöra atten av
församlingsmedlem,tillkommer kommunmedlem elleröverklaga oavsett

Överinstansen barainte. kanbeslutet angår honom personligen ellerom
i kommu-besluts laglighet i de hänseendenpröva närmareett angessom
inte dessregelnallagen 1991:900 och kyrkolagen 1992:300 men som

beslutskall överklagatlämplighet. Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ett

upphävas om
inte har tillkommit i laga ordning,det

l för kommunenangelägenhetbeslutet hänför sig till något inte2. ärsom en
eller landstinget,

l elleröverskridit sina befogenheter,det har fattat beslutet har3. organ som
författning.strider lag eller4. beslutet mot annan

med begreppetkommunalbesvär1991 års kommunallagI ersattes termen
tenni-skäl för byta1990912117 132. Ettlaglighetsprövning prop. atts.
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nologi den allmänna bort ordet författnings-strävan besväratt tavar ur
materian. fannsDet också behov på bättre klargörasättett att ettav
skillnaden mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Eftersom käm-

punkten i kommunalbesvärsprövningen just legalitetsprövningen ansågsär

ordet laglighetsprövning bra ersättningsord. propositionenIettvara
påpekades också framtiden användasordet kommunalbesvär i kanävenatt
i olika sammanhang, förvaltningsbesvärkommunalbesvär ochnärLex.
jämförs Syftetmed varandra. med ändringen terminologi attvarav
åstadkomma så tydlig lagtext möjligt.en som

liknande lydelse återgivna i betänkandet VissaEn den ärsom ovan nu,
kyrkofrågor SOU 1993:46, föreslagen införas i kyrkolagen, vilkenatt
idag har bestämmelser kommunalbesvär de reglermotsvararom som som
fanns i den gamla kommunallagen.

Vid bifall till kommunalbesvären kan Överinstansen bara upphäva undan-
Överinstansen får inte beslut i det upphävdasröja beslutet. sätta annat

ställe.

blandformangående överklagande förekommer vissI 13 kap. PBL aven
kapitel reglerasförvaltningsbesvär och kommunalbesvär. I § nämndal ut-
kommunalbesvär.tömmande vilka beslut skall överklagas genomsom

kommunfullmäkti-form för överklagande skall bl.a. användasDenna mot
kommunfullmäktiges och kommunalaöversiktsplanbeslut samt motges om

detaljplan, områdes-nämnders beslut inte ändra eller upphävaatt anta, en
beslutbestämmelser eller fastighetsplan. När det däremot gäller om an-en

detaljplan, områdesbestämmelsertagande, ändring eller upphävande av
Överinstansen får ifastighetsplan förvaltningsbesvär tillämpas.eller skall

inte ändra beslutetlämplighet kan i principsådana fall beslutetspröva men
beslutet 13 kap. 8 §välja mellan fastställa eller upphävaharutan att att

PBL.
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iinstansordningenöversiktKortfattad över2.5

förvaltningsärenden

förvaltningsbeslut.för olikaskiftandemycketBesvärsgången är typer av
ärende-antalfinns detutformadenärvarandeför ärSom reglerna ett storti

endast blil förvaltningsdomstoltillkan överklagasinte utansomgrupper
fallmångaförvaltningsmyndighet. 1 ärprövning högreförföremålE av en

till sinärendeninstans. Dessa ärhögsta naturregeringendet ärsom
lämplighetsfrågor. En närmarehuvudsakde isådana rörmestadels att

islutlig instansregeringenvilka ärförfattningar enligtförredogörelse
fråndå rättspröv-bortsesHärföljer under kap.förvaltningsärenden

kap. 5.ningsmöjligheten sei
l

lokalBeslutblandad.instansordningenärendenandra ärFör enavtyper av
förvaltningsdomstol ellertillöverklagasförvaltningsmyndighet kan cen-en

beslutförvaltningsmyndighetenscentralaförvaltningsmyndighet. Dentral
regeringentillöverklagasfallalls, i vissaöverklagasintevissa fallkan i

finnsDetRegeringsrätten.tilldirektellertill kammarrättvissa falloch i
förföremålblikanendastförvaltningsbeslutpåexempelsåledes som
förföremålblibeslut kanandramedaninstansereller tvåiprövning7 en

PBL.enligtbyggnadslovexempelvis frågai fyra instanser,prövning om

och läns-länsstyrelsernaintarbesvärsmyndighetemaregionaladeBland1
besvärbl.a. överLänsstyrelserna prövarfrämsta platsen.denrätterna
kommunalabeslutbeslut och besvär överpolismyndighetemas av

hälsoskyddsnämnd.ochmiljö-byggnadsnämnd ochnämnder, t.ex.
allmänna1971:289lagenkompetensområde reglerasLänsrättemas omav

nämndai den1994 finnsoktobertill den 1förvaltningsdomstolar. Fram
omfattaruppräkningmåltyper. Dennalänsrättemasuppräkninglagen aven

enligtmåluppbördsförfattningama,ochtaxerings-enligt skatte-,bl.a. mål
miss-ellertvångsvårdmål1980:620,socialtjänstlagen ungaavom

socialför-tvångsvård,rättspsykiatriskochpsykiatriskmålbrukare, om
verkstäl-mål1977:477körkortslagenenligtmålsäkringsmäl, samt om

undertidigare nämntsumgängesavgöranden. Somvårdnads- ochlighet av
instansord-ändringmedregeringskanslietipågår arbete2.2avsnitt av

denhandhakommeralltmerså länsrättförvaltningsmålen attiningen att
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första domstolsprövningen. Som första i detta reformarbete haretappen
i propositionen lnstansordningen i de allmänna förvaltningsdom-m.m.
stolarna 1993942133prop. bl.a. föreslagits den nuvarandeatt upp-
räkningen länsrätternas måltyper bör ersättas generell regel iav av en
saken. l denna regel slås fast länsrätten första domstolsinstansär inomatt
de allmänna förvaltningsdomstolarna. Sedan får i de olika materiella
författningarna talan skall väckas eller förvaltningsbeslutanges vartvar
skall överklagas. del undantagsfall kammarrätt skall förstasom vara
domstolsinstans får detta alltså särskilt denl nämnda propositionenanges.
föreslås också första domstolsinstans för studiestödsmål och kriminal-att
vårdsmål skall länsrätt istället för kämmarrätt. De ändringarvara som nu

här redovisats träder i kraft den oktober1 1994 prop. 199394: 133,som
bet. 199394:JuU24, rskr. 199394:319. Ytterligare nedflyttningar av
måltyper till länsrätterna under beredningär i regeringskansliet, bl.a.
rörande kommunalbesvärsmålen.

Länsrätternas beslut kan alltid överklagas till kammarrätt. Den 1 oktober
1994 införs regler prövningstillstånd i kammarrätt 199394:prop. 133,om
bet. 199394:JuU24,rskr. 1993942319. De grundläggande bestämmelser-

prövningstillstånd in i förvaltningsprocesslagen 1971:291tasna om
medan regler vilka mål eller målgrupper skall omfattas kravom som av

prövningstillstånd in i de materiella författningarna. Länsstyrelsernastas
beslut däremot kan ibland fullföljas direkt till regeringen, exempelvis vid
planfrågor, medan andra beslut kan fullföljas förvaltningsdomstoltill som
vid frågor byggnadslov.om

Enligt 8 § lagen 1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar prövarom
kammarrätterna besvär enligt lag eller författning anförs hossom annan
domstolen, mål underställs domstolen enligt den äldre folkbok-som
föringslagen 1967:198 vissa mål enligt lagen 1989:479samt om
ersättning för kostnader i ärenden och mål skatt Under denom m.m.
första hänvisningen till vad stadgas i lag eller författningsom annan
faller förvaltningsprocesslagen 1971:291 in, vilken föreskriver talanatt

länsrätts beslut skall föras hos kammarrätten. Därutöver finnsmot en
mängd olika specialförfattningar vari kammarrätten utpekas be-som
svärsinstans, då huvudregeln idag varje bestämmelseär över-att om
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vilken instansbesked hosskallspecialförfattningiklagande manomgeen
haftinteharspecialförfattningaräldreBeträffandeöverklaga.skall man

bestämmel-förgenomgång dessa övertotalmöjlighet göra att seatt aven
stadgasförfattningaräldreåtskilliga sådanaöverklagande. Iserna om

därför iharMankonungen.anföras hosskalldärför besvär enatt
förvaltnings-för allmänbehörighet1971:309lag, lagensärskild om

skallmålkategoriervissamål, räknatvissadomstol pröva somavatt upp
bestämmelsergällandede enligttill kammarrätt,fullföljas omtrots att

gäller kammarrättSåvittkonungen.skallöverklagande prövas avsesav
författningar,imeddelatsöverklagandebestämmelser somsomom

januari 1972.före den 1utfärdats

viktigareTillförfattningar.400 olikaenligtmålKammarrätt prövar ca
uppbördsmâl,tullmål,taxeringsmâl,ochskatte-besvärsmål hörgrupper av

målhälsoskyddsmål,ochmiljö-ochtrañkkörkort,mål transporter,om
tvångsomhändertagandemålenskilda,tillbistånd unga,avomom

målochbyggnadsmâlkriminalvårdsmål,psykiskt sjuka,ochmissbrukare
ochfolkbokföringmålövrigaochmark, naturresurser, omvattenom

jakt, fiske,målsjukvårdsmâl,ochhälso-medborgarna,registrering omav
sekretessmâl,verksamhetskontroll,ochprodukt-målochdjur växter, om

ochkrisplaneringsamhälletsförsvar,målkommunalbesvärsmål, om
målnäring,ochyrkebehörighetmål utövakatastrofberedskap, omattom

socialförsåkringsmål.utbildning, samt

med kammar-huvudregelsammanfallerkompetensRegeringsrättens som
således över-prövahuvuduppgift är attRegeringsrättensrättemas.

beslutsådantfåMöjlighetenbeslut. ettkammarrätternas attklaganden över
prövnings-krävsdetdock begränsatRegeringsrätten är attiprövat genom

dockgäller1971:291förvaltningsprocesslagen att35 §Enligttillstånd.
fall försspeciellai vissafall då talanbehövs i deprövningstillstånd inte av

Förutom över-JK.JustitiekanslernJO ellerJustitieombudsmarmen
lagenenligtRegeringsrättenbeslut harkammarrättemasklaganden över

besvär överförvaltningsdomstolar pröva annatallmänna1971:289 attom
beslutadriksdagenellerenligt lagförvaltningsärendebeslut i avsom

vissasåledesfinnsdomstolen. Dethosskall anförasförfattning grupper av
förbigåendemedRegeringsrättendirektskallbesvärsmål prövas avavsom
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kammarrätt. Till dessa hör bl.a. besvär beslut vissaöver riksdagsorganav
frågori utlämnande allmän handling, besvär Riksskatteverketsöverom av

beslut förhandsbeskedi i taxeringsfrågor besvär Patentbesvärs-översamt
beslut irättens varumärkes-, mönsterskydds- växtföräd-patent-, samt

larrättsmäl.

Vid sidan Regeringsrätten fungerar regeringen fortfarande i betydandeav
omfattning högsta administrativa prövningsinstans. Som allmänsom en
oskriven regel gäller alltjämt statliga förvaltningsmyndigheters beslutatt
får överklagas hos högre myndighetnärmast och i sista hand hos

regeringen, något inte särskilt föreskrivet. Denna principärannatom
kommer till uttryck i verksförordningen 1987:1100 vilken tillämpas

myndigheter under regeringen i den omfattning regeringen föreskriversom
i myndighetens instruktion eller i någon förordning. I instruktioner-annan

för flestade allra myndigheter lyder under regeringen stadgas attna som
verksförordningen tillämplig myndigheten. Enligt 30 verksförord-är §

ningen får myndighets beslut överklagas hos regeringen, något annatom
inte följer av

lagen 1971:309 behörighet för allmän förvaltningsdomstol attom-
vissa mål,pröva

lagen 1987:439 inskränkning i överklaga,rätten attom-
andra föreskrifter.-

Därutöver i antal specialförfattningar regeringenett stortanges som
slutinstans.

2.6 Strävanden avlasta regeringen förvaltnings-att

ärenden

har sedan längeDet varit regeringen skall befrias frånsträvan atten
ärenden löpande karaktär för tid till ochöver störreattav mera mera

övergripande frågor. Redan på 1950- och 1960-talen arbetade ettmer par
utredningar med dessa frågor. Författningsutredningen berörde i sitt be-

tänkande Regeringsarbetet SOU 1958: 14 frågan decentraliseringom av
regeringsärenden. Mot intresse nedbringa regeringsären-söka antaletett att
den stod enligt utredningen värdet ärenden blir föremål förattav
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behandling i högsta instans s. 24 f.. Emellertid talade starka skäl för en
omfattande decentralisering. diskuterades fråganI utredningen även om en
begränsning regeringsärenden uppnås besvärsrätten ikunde attav genom
vissa ärenden bort. Sådana ansågs dock böra användasbegränsningartogs

försiktighet. kundemed Som exempel ärenden där begränsningarstor
Äveninföras nämndes vissa tillsättningsärenden. i sitt slutbetänkande

Sveriges statsskick del SOU fastslog Författningsutredningen2 1963:17

fundamental organisationdet betydelse för rationellatt avvar av en
regeringsarbetet antalet regeringsärenden begränsades, dvs.att att man
beaktade varje möjlighet där så lämpligen kunde ske decentraliseraatt

f..avgörandet ärenden förvaltningsnatur s. 225av som var av

organisationpropositionen 1965:65 statsdepartementensI prop. m.m.om
befria departe-föredragande statsrådet det angelägetuttalade det attatt var

tillfrån ärenden löpande Han hänvisademängd natur.menten storen av
besvärsärenden frånpågick med föreslå överflyttningdet arbete attsom av

regeringen till underlydande organ.

Även f.regeringsformen 1973:90 183propositionen till prop.i s.
regeringsärenden löpandefrågan hanteringenbehandlades art.avom av

regeringsärendenregeringsformen skall i princip allaEnligt avgöras av
nämndadepartementschefenkollektiv. Enligtregeringen ett propsom

kunderegeringens arbeteförutsättning för denna regel184 attvar ens.
ställningstagandeangelägenheter typiskt kräverbegränsas till sådana som
arbetsmängden ifrån regeringsorganet. Det därför angeläget attvar

ärendegrup-decentraliseringregeringen ytterligare reducerades avgenom
domstolsprövningregeringsformen ställde kravDen avper. nya

frihetsberövanden 2:9 RF.förvaltningsbeslut se numeraom

öka i antalfortsatteEftersom besvärsärendena hos regeringen att upp-
möjligheternaställdes vissa riktlinjer för systematisk översyn attaven

Riktlinjer-198384: 120.myndighetsbeslut till regeringenöverklaga prop.

l98384:KU23, rskr.bet.för fastställdes riksdagenöversyn avna en
leda till kortaredenna skulle198384:250. Syftet med översynen attvar

färre besvärsärendeninstansordning ochhandläggningstider, enhetligare
förvaltningeneffektiviteten irättssäkerheten ellerhos regeringen utan att
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vägledandeminskade. Riktlinjerna i skulle också näröversynen vara man
Tanken med rikt-skall utforma överklaganderegler i ärendegrupper.nya

besvärsinstans ibefrias frånlinjerna regeringen skulle attatt varavar
ellerinte nödvändigdär politisk styrning praxisärenden varen av

för riktlinjerna återges här kort.önskvärd. Några huvudpunkter

tvâinstanssystemEtt

Ärenden regeringsnivå börinstanser underi två eller flerakan prövassom
Undantag kanöverklagas till regeringen. görasnormalt inte kunna om

politisk styrningför det, exempelvis då det behövssärskilda skäl talar en
praxis.av

beslutanderättenNedflyttning av

hänsyn tillochandra instansregeringenärenden prövarI som avsomsom
skallfortsättningenockså ikunna överklagasrättssäkerheten behöver

skaparsåmöjligt flyttasförsta instansbeslutanderätten i att mannerom
regeringsnivå. Samtidigt börtvåinstansprövning underför manutrymme en

dentill regeringen. Iärendet vidaremöjligheten överklagaskära attav
vidareskärasregeringen inte kanfullfölja talan tillmån utanrätten att av

de möjlig-utnyttjaflyttas börbeslutanderätteneller att manner,genom
regeringenundermyndigheter övertafinns låta centralaheter attsom

uppgift prövningsinstans.regeringens som

besvärsnämnderInrättande av

förvaltningendelarför hela ellerbesvärsnämndNågon allmän stora av
verksamhetsom-begränsademedBesvärsnämnderborde inte inrättas. mer
förutsättning förförutsättningar. Enspeciellainrättas underråden bör bara

deden ellerbesvärsnämnderinrättaskall rationellt ärdet attattatt vara
sånågotärendena närganska och ärdet gällerärendegrupper är stora att

lagstiftning.hållsensartade, sä deattt.ex. gemensamsamman av en
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överlämnade ärenden till regeringen istället för besvärsprövningav

Ett lämpligt komplement till normgivningen del områden kanen vara
regeringen politiskt andra myndigheters praxis. Dettaatt styrsom organ

i visskan utsträckning ske regeringen besvärsärenden,prövarattgenom
l denna form styrning har också nackdelar. nackdelEn är attmen av
l regeringen blir nödsakad behandla inte bara ärenden viktiga föräratt som

utvecklingen i praxis också rutinbetonade ärenden. Enutan mera annan
nackdel med prövning efter överklagande för styrningmedel politisksomi regeringen fårinte tillfälle ärendet det iär prövaatt att starmarom en
lägre instans. För säkerställa regeringen kan påverka praxis detäratt att

falli många smidigare och effektivt med föreskrifter ärendenatt; ommer
föreskrifterskall överlämnas till regeringens prövning. Om sådana kom-

bineras med förbud överklaga till regeringen uppnår den fördelenatt man
regeringens krafter inriktas viktiga för utvecklingenpå ärenden äratt som

i praxis. Enligt riktlinjerna för regeringens befattning med överklaganden

bör därför, de områden det regeringendär önskvärtär att somman
å föreskrifter överläm-politiskt utvecklingen i praxis, låtastyr omorgan
i överklaga tillnande vissa ärenden till regeringen ersätta rätten attav

ärendenregeringen. förutsättning bör dock normaltEn attvara som
under regeringsnivå kan i tvâ instanser.prövasstannar

föreskrifterMiljöskyddsärenden exempel ärenden därär ett om
har införtsöverlämnande särskilt viktiga ärenden till regeringen sam-av

föreskrifttill regeringen. Entidigt skurit överklagarätten attsom man av
Koncessionsnämndenfinns i 48 b miljöskyddslagen 1969:387§ attom

tillöverklagat ärendeför miljöskydd med yttrande skall överlämna etteget
regeringens prövning ärendet särskild vikt.ärom av

Domstolsprövning

från besvärsärendenYtterligare befria regeringensätt tasett att uppsom
tillregeringenriktlinjer flytta prövningen dessa fråni 1984 års är att av

ändamålsenligt. riktlinjernaförvaltningsdomstolama, i fall då det I sägsär
rättsfråganbesvärsärenden därbör hålla fast vid principen äratt attman

lämplighetsbedömningardärhuvudsak skall till domstol medan ärenden
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dominerar skall i administrativ ordning. Mindre från dennaprövas avsteg
grundsats bör dock kunna i båda riktningama.göras

Europakonventionen domstolsprövning2.7 och

riksdagen fastställde viktigSedan 1984 års riktlinjer har aspekten annan
kommit alltmer i fokus vad gäller förvaltningsbeslut, nämligen dessaatt

enskildes civila rättigheterskall kunna domstol då de denprövas rörav
skyldigheter i enligt uppställs i artikel 6 Europakon-och med det krav som

rättsprövning vissa för-ventionen. Genom lagen 1988:205 om av
vissavaltningsbeslut infördes möjlighet till domstolsprövning aven ny

förvaltnings-regeringen och andra myndigheter meddelar ibeslut som
lagstiftningenhar dessutom följtsärenden. Lagen översynerupp genom av

till dom-i syfte tillförsäkra den enskildepå vissa sakområden rättatt
genomgång Europakon-stolsprövning förvaltningsbeslut. En närmare avav

domstolsprövning rättsprövningslagensventionens krav på tillrätt samt
följer i kapitlen respektive 5.omfattning och tillämpning 4

skall alltsåöverklagas till domstolVilka förvaltningsbeslut bör kunnasom
sådana faktorerförutom med ledning RF ochbedömas som angavsav-

Europakonventionens kravi 1984 års riktlinjer med beaktande rättav-
januariKonventionen gäller från och med den 1till domstolsprövning.

l99394zKU24, rskr.svensk lag l99394zll7, bct.1995 prop.som
1993942246.

överklagandenämnder2. Inrättande8 av

har vissabesvärsärenden hos regeringensyfte minska antaletI att om-
Exempel sådana besvärsnämn-råden inrättats särskilda bevärsnärnnder.

personalnämnd ochtjänstepliktsnämnd,Totalförsvarets Försvaretsder är
Överklagandenämnden för högskolan.

frågorhögsta instanstjänstepliktsnämndTotalförsvarets prövar omsom
vapenfritillstånd tillvärnpliktstjänstgöring,befrielse och anstånd med
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uppgifterandravid sidanpersonalnämnd harFörsvaretstjänst avm.m. -
ibesluthaderegeringen tidigare överprövafunktionden attsom-

Även Överklagandenämnden tillhögskolan harförtillsättningsärenden.
ordinarietillsättningarbeslutslutinstansuppgift pröva avatt omsom

beslutslutligtocksåområde. Nämndenhögskolans prövarpåtjänster
högskoleutbildning.grundläggandetillantagningrörande

År iinstansordningenuppgiftmedutredning övertillsattes1989 att seen
klartdå den störstaUtlärmingsärendenautlänningsärenden varm.m.

Utlän-betänkandet,Utredningenregeringen.hosärendegruppen avgav
sigdetfannUtredningen,1990:79.ningsnämnd SOU att varvaresom

prövningenförläggagenomförbartpraktiskteller knappastlämpligt attens
utlän-föreslogdomstol,tillinstansutlänningsärenden i andra att enav

överprövningsuppgifterdebordeinrättas, vilken övertaningsnämnd skulle
regeringen.lågmedborgarskapslagstiftningenochutlännings-enligt som

skekunnaärendenöverlämnandevissa fallskulle iutredningenEnligt av
styrningtillfälleskulle få utövadennabl.a. förregeringen atttill avatt en

observeraviktigtdetsärskiltpåpekade dockUtredningen attpraxis. att var
regering-tillhänskjutasbordeutvisning inteelleravvisningärendenatt om

ellerförriskhan löperpåståttutlänningenberörde tortyrden attomen,
ellerutvisningenbehandlingförnedrandeomänsklig eller av-genom

fallsådantogrundat. Ettuppenbartpåstående inte ärvisningen och detta
Europakonventio-artikel 13 istridandenämligen tänkaskunde motvara

avgörandetinstans ochiprövadsin sakbara fårutlänningen ennen, om
ärendenintenämligenomfattarRättsprövningslagengår honom emot.

rättsprövninglagentillkomstendå vidutlänningslagenenligt omav
dom-tillgång tillEuropakonventionens kravlagstiftaren attansett

ärenden.sådanaomfattarstolsprövning inte

1992 prop.januarii kraftträdde lutlänningsnämndenReglerna om
l99l:l573.Även199192:39,SFS199192:SfU4, rskr.199192:30,bet.

riskåberoparutlänningendärärendenpåpekades24propositionen s.i att
artikel 3 Europa-behandlingförnedrandeelleromänskligellerför tortyr

prövning.förregeringentillhänskjutasinte börkonventionen
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2.9 Förslag till Miljöbalk

förslagetI till Miljöbalk, SOU 1993:27, diskuterades bl.a. fråganny om
domstolsprövning beslut tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Sådanaav om
tillstånd i nuläget endast förvaltningsmyndigheterprövas nämligen kom-av
munala nämnder, länsstyrelsema, Koncessionsnämnden för miljöskydd och

i vissa fall regeringen. Miljöskyddskommittén uttalade 531-533s. attav
finnsdet sakliga skäl talar för tillståndsärenden fortsätt-iävenattsom

ningen skall förvaltningsmyndigheter. måste dock finnasprövas Detav en
möjlighet få ärendena överprövade tillgodosesdomstol, inteatt av annars
Europakonventionens krav. Kommittén övervägde olika alternativ attsom
låta Koncessionsnänmdens avgöranden överklagas till domstolenHögsta

eller till Vattenöverdomstolen, Koncessionsnämnden tillomvandlaratt man
domstol eller förvandlar de nuvarande vattendomstolama tillatten man

regionala miljödomstolar med uppgift tillståndsprövningen.överatt ta
Emellertid ansåg kommittén det kan ifrågasättas inte svensk rättatt om
behöver generell lösning problemet med domstols överprövningen av av
förvaltningsbeslut. Kommittén hänvisade därvid till Fri- och rättighetskom-

mitténs uppdrag anförde för bibehålla denskäl talar i nulägetsamt att att
nuvarande ordningen med förvaltningsbeslut Koncessionsnämnden ochav
regeringen med möjlighet till domstolsprövning enligt rättsprövningslagen.

Kommittén framlade således inga förslag till ändringar besvärsgångenav
i ärenden rörande tillstånd till miljöfarlig gälldeverksamhet. Vad över-

önsk-prövning andra beslut uttalade kommittén 632 f. dets. attav var
sådan prövning överflyttades från regeringen till förvaltnings-värt att

domstol i möjliga föreslog således beslut iutsträckning. Manstörsta att
särskilda fall statlig myndighet regeringen i frågorän rörav annan som

för djurlivetskydd naturområden skydd för ochväxt- samtm.m., m.m.
frågor vissa arbetsföretag i skall kunna överklagas till kam-naturenom

Beslut i frågor bildande eller naturvårds-marrätt. rör naturreservatsom av
område skall dock alltjämt överklagas regeringen. Vidare föreslogshos att
länsstyrelses beslut i frågor kemiska produkter, biotekniskarör pro-som

hälsoskydd avfall strålskyddsinstituts beslut idukter, och Statenssamt
frågor Beslut irörande strålning skall kunna överklagas till kammarrätt.

frågor produkter,eller import kemiska och biotekniskarör exportsom av
Förslagenavfall eller radioaktiva skall dock regeringen.ämnen prövas av
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föreskrifter överklagande redan finnsi allt väsentligt demotsvarar somom
sammanförda i miljöbalken, delsdels i de särskilda lagar föreslås blisom

innebär dockföreskrifter meddelade med stöd dessa lagar. Förslageti av
tillstånd tillstrandskydd,beslut dispens från bestämmelserävenatt om om
täckdikningoch detaljdräneringmarkavvattning, täktverksarnhet genom

till regeringen.till kammarrätt istället förskall kunna överklagas som nu

regeringen ingaMiljöbalk, föresloglagrådsremiss den 3 1994,I av mars
överklagadeinstansordningen förändringar vadingripande avsermer

miljöbalk.sammanförda ide lagar föreslås bliärenden enligt ensom
frånfrågor dispensalltså beslut iförslag innebärRegeringens att om

fortsättningen skallistrandskydd ovanbestämmelser se ävenm.m.om
skallföreslog länsrättentill regeringen. Regeringenöverklagas att vara

för kammarrätt.första domstolsinstans i stället

ändringar vadingripandeanledningarna till ingaEn att avsermerav
lagrådsremisseniärenden föreslogsinstansordningen för överklagade var

organisa-förslag till sådanauppgift lämnautredning tillsätts med attatt en
förslaget tillanledningvidtas medtionsförändringar behövde avsom

MiljöorganisationsutredningenantagitUtredningen,milj öbalk. namnetsom
utred-Enligtunder hösten 1994.slutföra sitt arbete1993:04,M attavser

instansord-ingår i uppdragetdirektiv Dir. 1993:43 överningens att se
instansord-verksamhet liksommiljöfarligför tillståndsprövningningen av

gällandeenligtnaturvârdsärendenöverklagadeningen för sådana som
viktigsärskiltpekasregeringen. direktivenIregler prövas att enav

för-bör avlastasutsträckningregeringen i ökadutgångspunkt är att
valtningsärenden.

frågan dom-riksdagenBehandling i2.10 omav

förvaltningsbeslutstolsprövning av

angåendeväcktsår har motionertillfällen underVid flertalett senare
198990:K206motionförvaltningsbeslut. Idomstolsprövningfrågan avom

överflyttasskallärendenutredning vilkaskyndsamyrkadesm somavom
svenskför bringaförvaltningsdomstolamatillfrån regeringen att
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Europakonventionens krav pålagstiftning i överensstämmelse med

frågandomstolsprövning. Också motion 198990:K211 c tog upp om
efterlyste bl.a.domstolsprövning förvaltningsbeslut ochtillrätten enav

i andra länder,gäller för domstolsprövninggenomgång de reglerav som
vidarefp yrkadesframförallt de nordiska. motion l98990:K215I ett

prövningför rättsligmålet införa generelltarbete mot att ett system av
Arbetet borde läggasingriper i den enskildesförvaltningsbeslut rätt.som

utvidgastill rättsprövninghuvudlinjer; möjligheternaefter tre genomupp
fortsättaavregleringen skallenskilde skall kunna anföra rättsbesvär,denatt

domstolarna.tillavgöranden skall överföras från myndigheternaoch vissa

statligaråttsmedel detmotionärernaMed rättsbesvär menade ett som
kommunalbesvärsinstitutet. Deparallell tillskulle kunnaplanet vara en

före-domstol,kunnabeslutens råttsenlighet bordestatliga prövas av
trädesvis kammarrätterna.

regeringskansliet, vilket lettinompågående översynsarbeteMed hänsyn till

pågåendetill domstolar,överflyttatstill rad ärendegrupper samtatt en
inte bordenågon åtgärdrättsprövningslagen ansåg utskottetöversyn attav
borgerligamotionerna 199091:KU7. Deanledningvidtas med av

följdeRiksdagenför motionerna.reserverade sig till förmånledamöterna

199091 :23.utskottet rskr.

tillmotionerånyo fyra199192 behandlades rättenVid riksmötet om
påyrkadesoch K216 mmotionerna K97domstolsprövning. l en

förvaltnings-regeringen tillärenden frånutredning överflyttning avom
framtidaEuropakonventionens kravsåväldomstolar, med tanke ettsom

utredningparlamentariskbegärdesmotion K242EG-medlemskap. I c en
möjlighetgenerellnågon formrättsskydd införandeökat avavgenomom

framfördesK205 fpmotionförvaltningsbeslut. Itill domstolskontroll av
förvaltningsbeslut.rättsbesvärinförande s.k.ånyo tanken överav

1990912100tillhänvisadesutskottsbetänkandet l99l92zKUl2I prop.
dvs. arbetetdelegeringsarbetetvilket framgårbilaga avsnitt 5 attav v

fortsätter. Underfrån ärenden löpandebefria regeringenmed artatt av -
från regering-överflyttatstillståndsärendenår 1990 hade 20ca grupper av

ändrats såinstansordningenfall hadeytterligareItill kammarrätterna.en
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hänvisade tillUtskottetförvaltningsmyndighet.centralslutinstansatt var en
rättighets-Fri- ochtillsättandetdelegeringsarbetetpågåendedet samt av

biföll utskottetsRiksdagenavstyrktes.varvid motionernakommittén,

199192:51.hemställan rskr.

nyd,och Ju424väckts, K507motioner199293 harriksmötetVid ett par
uppgifter ochnämndersstatligagenomgång allayrkandemed avom en

frântasdomstolsliknande karaktärharde nämnderverksamhet samt att som
utskottsbetänkandetdomstol.till löverflyttasvilka böruppgiftersina

utredningrättighetskommitténsFri- ochhänvisades till199293:KU18 om
varvidförvaltningsbeslutdomstolsprövningtillmöjlighetervidgade av

105 4 §.199293:utskottetföljde prot.Riksdagenavstyrktes.motionerna
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3 Föreskrifter överklagande tillom

regeringen

1 Inledning

Som vi tidigare redogjort för under kapitel 2 instansordningenär mycket
skiftande för olika förvaltningsbeslut. Ett antal ärendegrup-typer stortav

kan inte komma under domstolsprövningt endast bli föremål förper utan
överprövning högre förvaltningsmyndigheter med i förekommande fallavx
regeringen slutinstans.som

En undersökning antalet överklagandeärenden hos regeringenav samt
hanteringen dessa ärenden återfinns bilaga 2 till detta betänkande.av som
För ytterligare uppfattning vilka ärendenatt kantyperen om av som
komma under regeringens prövning överklagande har datasök-genom en

Ã ning gjorts författningaröver i vilka finns regler överklagande tillom
regeringen. Författningssökningen har skett Justitiedepartementetsgenom
rättsdatasystem och sökbegrepp har hos regeringenanväntssom genom
besvär och överklagas hos regeringen. Antalet författningar innehållan-
de sådana regler då framkommit drygt 400 stycken. I dennaärsom
översiktliga redogörelse exemplifieras endast vissa ärendegrupper vilka kan
komma under regeringens prövning.

Den valda inventeringstekniken naturligtvis behäftad med svagheter.är
Den medför författningar inte innehåller något sökbegreppenatt som av
inte automatiskt fångas En därför riskerar inte kommaattupp. grupp som
med vid sådan inventering författningar endast innehållerären som en
hänvisningsparagraf till författning innehåller regleren arman som om
överklagande till regeringen. Speciellt miljöområdet har återfunnits ett
antal författningar endast innehåller sådana hänvisningsparagrafer. Desom
författningar med hänvisningsparagrafer ändock påträffats undersom
inventeringens gång finns med i denna redogörelse. fångaFör att upp
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för-alla gällandeförfattningar krävs läser igenomsamtliga sådana att man
ogenomförbart medpraktisktarbete vi har bedömtfattningar, ett somsom

gäller för kommittén.den tidsram som

inventering vi gjortvi denden redovisade svaghetenTrots attovan anser
vilkasig god uppfattningför skall kunna bildatillräckligär att omenman

regeringen.överklagas hosärenden kantyper somav

överklagandeföreskrifterförfattningar innehållermängdEn stor omsom
instruktionerdessaför olika myndigheter. Iinstruktionertill regeringen är

skall tillämpas på1987: 100verksförordningen lföreskrivs regel attsom
beslutmyndighets30 § följerverksförordningenmyndigheten. Av att en

följernågot interegeringen,får överklagas hos annat avom
förvaltningsdomstolför allmänbehörighet1971:309lagen attom-

vissa mål,pröva
överklaga,inskränkning i1987:439 rättenlagen attom-

föreskrifter.andra-

tilltillståndärenden gällerregeringen ifullfölja talan tillRätten att som
i äganderättengäller ingreppärendennäringsverksamheter ellerolika som

specialförfattningar.bestämmelser ialltidpraktisktregleras taget genom
fallbetydelse. vissasaklig Iinte någonalltså verksförordningenharHär

avskuritinstruktioner uttryckligen rättenmyndigheternasihar attman
fallspeciellt i sådanagällertill regeringen. Dettavissa beslutöverklaga en

exempelvisändamål,medel till olikauppgift fördelatillmyndighet har att
myndig-allasåforskningsråd lför olikainstruktioner gott somm.m.

personalärenden,ibeslutfinns dock reglerhetsinstruktioner attom
regeringen. Häravöverklagas hostjänster, fårexempelvis tillsättningar av

interegeringenöverklagas hos ärkanärendenföljer storatt grupp somen
ochcivila rättigheterenskildesberöra dende kanden sägasattartenav

domstolsprövning.underkommadärmedskyldigheter och atttvungnavara
förvaltningsärendenför olikaredogörelseöversiktligaVid denna typer av

peka påvaritinriktningenregeringen haröverklagas hosfär attsom
skyldig-ochrättigheternacivilajust kan beröra deärendegrupper som
admini-andraochPersonalärendenEuropakonventionen.enligtheterna

vi harochredogörelseutanför dennadärför lämnatsärenden harstrativa
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drivapå ärendetyper bl.a. berör den enskildeskoncentrerat rätt attoss som
näringsverksamhet och disponera sin egendom.överatt

i februari 1994.utförts i juni 1993 och uppdateratsDatasökningen har

till regeringeninnehållande överklagandeSamtliga författningar regler om
bifogade till detta betänkande bilagafinns som

Översikten Uppdelningen deuppdelad på de olika departementen.är
överklagandeärenden grundar sigföransvarsområdeolika departementens

1982:1177.departementsförordningen

Justitiedepartementet3.2

iregeringenöverklagande tillfinns det reglerförfattningarl cirka 40 om
Ungefäransvarsområde.Justitiedepartementetsfaller inomärenden som

myndigheter underför olikainstruktionerförfattningarhälften dessa ärav
regeringen.

endastoch föraspersonregister inrättas1973:289 fårEnligt datalagen
dettaoch fått bevisDatainspektionenanmält sig hosden har omav som

föreskriftervissatillstånd får förenas medSådantinspektionen licens.hos
iotillbörligt intrångrisk förför förebyggamån det behövsi den att

föreskrifter,givnaändra iDatainspektionen kanintegritet.personlig
tillståndet.återkallaellerpersonregisterfortsatt förandeförbjuda av

regeringen. Ihosfår idag överklagasDatainspektionens beslut pro-
Datainspektio-föreslåsreformerad datalagl99394z2l7 Enpositionen att

regeringenöverklagas hosinte längre skallenligt datalagenbeslutnens
träda iavseddLagändringenförvaltningsdomstol. ärtill allmän attutan

1995.kraft den januaril

1973:kreditupplysningslagenKreditupplysningsverksamhet får enligt

tillståndSådantDatainspektionen.efter tillstånd1173 bedrivas endast av
får föras hosbeslutinspektionensfall återkallas. Talankan i vissa mot

Även får bedrivasinkassoverksamhetöverklagande.regeringen genom
1974:182.inkassolagenenligttillstånd Datainspektionenendast efter av
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Beviljat tillstånd kan återkallas i vissa fall. Inspektionens beslut enligt
Ävendenna lag får överklagas hos regeringen. dessa författningar förses

närvarande Kreditupplysningsutredningenöver. har i sitt slutbetänkande
Integritet och effektivitet kreditupplysningsornrådet SOU 1993:110
föreslagit överklaganden Datainspektionens beslut enligt kreditupp-att av
lysningslagen skall ske till länsrätt. Förslaget för närvarande iövervägs
regeringskansliet. Likaså övervägs där ändring inkassolagen. Ien av pro-
memoria 1994-05-09, dnr 94-1821, föreslås Datainspektionens beslutatt
i ärenden enligt inkassolagen, hittills överklagats till regeringen, isom
fortsättningen skall överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. till
länsrätt.

Beslut statsråd i ärende enskilds begäran få del handlingatt taav om av
får enligt sekretesslagen 1980:100 överklagas regeringen.hos

frågorEtt rörande fideikommiss regeringen. Enligt lagenprövaspar av
1963:583 avveckling fideikommiss skall sådan avveckling skeom av
under medverkan särskild nänmd, Fideikommissnämnden. Harav en
nämnden avslagit framställning tillstånd eller medgivande till vissaom
åtgärder såsom ändringar byggnader eller trädgård, skingrandeav av
samlingar inventarier, överlåtelse ñdeikommissboet tillhörigav av egen-
dom eller skifte eller utgivande legat eller ändarnâlsbestämmelse, fårav
nämndens beslut överklagas hos regeringen. Frågor permutation prövasom
enligt permutationslagen 1972:205 såvitt fideikomiss Fideiko-rör av
missnämnden och i fallandra Kammarkollegiet. Beslut nämndenav av
eller kollegiet får överklagas hos regeringen.

Några författningar innehållande regler överklagande till regeringen rörom
verkställighet brottmålsdomar. Enligt lagen 1972:260 internatio-av om
nellt samarbete brottmålsdomrörande verkställighet upptarav
Kriminalvårdsstyrelsen frågan verkställighet i främmande härstatom av
i landet ådömd påföljd. Styrelsens beslut får överklagas hos regeringen.
Även vissa beslut Kriminalvårdsstyrelsen enligt lagen 1978:801av om
internationellt kriminalvårdsamarbete rörande i frihet såsom beslut att
kriminalvård i frihet skall anordnas här i riket avseende utländsk dom eller
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beslut verkställighet i främmande svensk dom får överklagasstatom av
hos regeringen.

Vissa frågor undantag från reglerna bokföringslagen 1976:125i ochom
jordbruksbokföringslagen 1979: 141, exempelvis frågor räkenskaps-om
år arkiveringeller handlingar, får överklagas från länsstyrelsen alter-av

Ävennativt i vissa fall Finansinspektionen till regeringen. frågor om
årsredovisningundantag från lagen 1980:1103 i vissa företagom m.m.

får överklagas från Kommerskollegium till regeringen. Det kan röra

tillstånd inte behöva bruttoomsättningssumma i resultaträkning,att attange
inte behöva specificera aktieinnehav godkänd revisor iställeteller att utse
för auktoriserad.

Utrikesdepartementet3

överklagande tillMellan och 20 författningar innehåller regler15 om
regeringen ärenden faller Utrikesdepartementetsi under ansvarsom-som

medråde. Flertalet instruktioner för myndigheter sysslarär ut-som
dessa in-veckling, utbildning och forskning beträffande u-länder. I

personal-finns överklagande till regeringen istruktioner bestämmelser om
ärenden.

KommerskollegietsEnligt handelskammarförordningen 1990:733 får

sådanfråga för handelskammare ellerbeslut i ändring stadgarom av
Kommerskollegiets beslut åtgärderförening överklagas hos regeringen. om

1985:738förordningendumpad eller subventionerad import enligtmot
får likaledes överklagasdumpnings- och subventionsundersökningarom

hos regeringen.

förordningenEnligtFrågor handläggs Utrikesdepartementet.exportom av
tullmyndighets tillstånd till1986:89 förbud viss utförsel krävsmotom

tillbeslut överklagasutförsel vissa elektroniska Tullmyndighetsav varor.
Även frågorregeringen.får överklagas hosGeneraltullstyrelsen beslutvars

tullfrihet får1987:1069befrielse från tull enligt lagen m.m.omom
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Övriga tullärendenöverklagas från Generaltullstyrelsen hos regeringen.

Finansdepartementet.överklagats till regeringen handläggssom av

3 Försvarsdepartementet.4

regeringenöverklagande hosförfattningar innehåller reglerUngefär 20 om
ansvarsområde.Försvarsdepartementetsfaller underi ärenden som

myndigheter, Vapen-instruktioner förUngefär hälften dessa är t.ex.av
räddningsverk och Riks-personalnämnd, Statensfristyrelsen, Försvarets

admini-beslut iframgår bl.a.värderingsnämnden. instruktionernaAv att

hos regeringen.ärenden fâr överklagasstrativa

civilförsvarsplikt,l960:74 frågorreglerarCivilförsvarslagen om
krig ellerinkvartering vidutrymning ochanordnande skyddsrum,av

fårlänsstyrelsenBeslutförfoganderätt.vissa frågorkrigsfara, samt avom
iCivilförsvarsstyrelsenregeringen. Beslutöverklagas hosi vissa fall av

förfogandelagenEnligthos regeringen.får alltid överklagassådana frågor
ellerkrigsfara egendomeller vidi krig1978:262 får riket kommerom

anspråk mediFastighet kanräkning.i anspråk förtjänster tasstatenstas
nyttjanderätt.ellermed äganderättegendomnyttjanderätt och annan

uppgifter.vissaellerombesörja utövaEnskilda kan åläggas transporteratt
hos regeringen.får talan förasförfogandelagenbeslut enligtMot

uppfinningarförsvarsuppfinningar kan1971:1078Enligt lagen somom
Sådanahemlighållas.för sådana skallförklaraskrigsmateriel somavser
beslutförsvarsuppfinningarförGranskningsnämndenfrågor prövas varsav

regeringen.får överklagas hos

frånavskiljandeochfrågor antagningkanSlutligen nämnas att om
grundutbildningmilitärförordningen 1980:1024enligtutbildning om

hosöverklagasfårbeslutFörsvarsmaktenför kvinnor prövas varsav
regeringen.



SOU 1994:117 65Föreskrifter överklagande till regeringenom

3.5 Socialdepartementet

Ungefär 35 författningar innehåller regler överklagande hos regeringenom
i fallerärenden under Socialdepartementets ansvarsområde. Närmaresom
20 stycken dessa författningar instruktioner för statliga verk ellerärav

mil.nämnder Enligt deras instruktioner får personalärenden överklagas

hos regeringen.

Socialstyrelsen tillståndsmyndigheti rad ärenden. Enligt stadganär en
vårdhem1970:88 enskilda får talan Socialstyrelsens beslut imotom

frågor tillstånd driva enskilt vårdhem, flytta eller utvidgaatt attom
vårdhem eller på ändra verksamheten föras hos regeringen. In-sättannat
ternationell adoptionshjälp från enskild fâr endast ideelllämnas av

auktoriserad 1979:552 in-sammanslutning enligt lagenärsom om

l auktorisationternationell adoptionshjälp. Socialstyrelsen frågoravgör om
hoseller âterkallande sådan och styrelsens beslut fâr överklagasavi med1991:1136 försöksverksamhetregeringen. Enligt lagen om

i primärvård Socialstyrelsen kommuns begärankommunal prövar om
ioch sjukvård. Socialstyrelsen besluttillstånd erbjuda viss hälso-l att

| tillstândsfrågor fâr överklagas regeringen.sådana hos

i
l beslutEnligt förordningen 1976:834 prövning utländskt omom av

adoptionsfrågor frågaadoption Statens nämnd för internationellaprövar

adoption svenskgodkärmande främmande beslutstats om av enom av
i Sverige. Nämndens beslutmedborgare eller någon har hemvistg av som

V i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

drycker, får sprit inte1977:292 tillverkningEnligt lagen av m.m.om
starköl eller öl såvida dettillverkas tillstånd. gäller vin,Detsammautan

Tillståndsmyndighettillverkning i hemmet för behov. ärinte gäller eget
regeringen.tillståndsfråga får överklagas hosSocialstyrelsen. Beslut i

tillstândsärendendryckerEnligt 1977:293 handel medlagen prövasom
länsstyrel-alkoholhaltiga dryckerhandel och utskänkningvad avavavser

ellerRegeringenfår överklagas hos kammarrätten.beslutsen, vars
inskränkaförbjuda ellerskäl föreliggersocialstyrelsen kan synnerligaom

kan överklagasbeslut styrelsenalkoholdrycker. Sådantförsäljning avav
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hos regeringen. propositionen föreslås riktlinjer för heltI 199394: 136 ett
för tillstånd, kontroll och tillsyn inom alkoholornrâdet. Detnytt system nya

innebär import-, tillverknings- och partihandelsmono-systemet att export-,
avskaffaspolen och med alkoholpolitiskt motiverat tillstånds-ersätts ett

myndighet för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn skallEnsystem. ny
beslut skall kunna överklagas till domstol. myndig-inrättas. Dess Den nya

servering. dessa delar be-skall inte för tillståndsgivning till Iheten svara
kommunalisering tillstånds-drivs beredningsarbete med inriktning en av

riksdagen under höstenRegeringen återkomma tillgivningen. attavser
tillstånds-för införandet1994 med de lagförslag behövs ett nyttavsom
antagit demyndighet. Riksdagen haroch för inrättandesystem av en ny

rskr. 1993942249.föreslagna riktlinjerna bet. l99394:SoU 22,

införsel ochbeviljar tillstånd tillLäkemedelsverket tillsyn ochutövar
försäljning1961:181teknisk sprit enligt lagenförsäljning avomav

meddela varning,Verket kansprit och alkoholhaltigateknisk preparat.
beslut färLäkemedelsverketsförsäljning eller återkalla tillstånd.förbjuda

Läkemedelsverkets beslutgällerhos regeringen. Detsammaöverklagas att
spritköpa tekniskläkare, veterinärer m.fl.förbjuda vissa att m.m.

från apotek alkohol-1963:654 försäljningförordningenenligt avom
teknisk sprithaltiga läkemedel och m.m.

förvaring ochföreskrifter märkning,fâr meddelaLäkemedelsverket om
överklagas hosföreskrifter fårlösningsmedel. Beslutförsäljning omav

försäljning och förvaringförordningen 1977:994enligtregeringen om
flyktiga lösningsmedelvissa m.m.av

Exempelvis fårbidrag.också vissa frågorSocialdepartementet prövar om
statsbidrag1984:554förordningenbeslut enligtSocialstyrelsens om

fritidshem överklagas hosdaghem ochviss tid till anordnandeunder av
regeringen.
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3 .6 Kommunikationsdepartementet

Ungefär författningar55 innehåller regler överklagande till regeringenom
i ärenden handläggs Kommunikationsdepartementet. Ca 20 för-som av
fattningar instruktioner för statligaär myndigheter, Post- och tele-t.ex.
styrelsen, Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och SMHI. dessal
instruktioner finns bestämmelser överklagande till regeringen, i deom
flesta fall endast avseende personalärenden. förordningenI 1993:1710

med instruktion för Post- och telestyrelsen föreskrivs dock styrelsensatt
beslut i andra ärenden personalärenden bara får överklagasän detta ärom
särskilt föreskrivet. Om ärende myndighetsutövning någonett motavser
enskild och det inte finns några särskilda föreskrifter överklagande fårom
dock beslut alltid överklagas hos regeringen.ett

Enligt yrkestrafiklagen 1988:263 får yrkesmässig trafik drivas endast

den trafiktillstånd.har Sådana frågor länsstyrelsen,prövasav som av vars
beslut överklagas hos kammarrätten. Tillstånd till linjetrafik berörsom
flera län dock Vägverket, fårprövas beslut överklagas hosav vars
regeringen. Vägverkets beslut frånundantag bestämmelser fordonsom om
beskaffenhet och utrustning enligt terrängtrafikkungörelsen 1972:594

får överklagas hos regeringen. Enligt fordonskungörelsen 1972:595 får

fordonsägare begära Vägverkets prövning körförbud haren av som
meddelats polis, bilinspektör eller riksprovplats. Vägverkets beslut iav

Ävensådana fall får överklagas hos regeringen. Vägverkets beslut frågori

undantag från bestämmelser i bilregisterkungörelsen 1972:599 ochom
vägtrafikkungörelsen 1972:603 fordons last får överklagas host.ex.0m
regeringen.

Enligt körkortsförordningen 1977:722 får trafikskola drivas endast efter

tillstånd Vägverket. Verkets beslut tillstånd eller återkallelseav om av
tillstånd får överklagas hos regeringen. Sjöfartsverket frågorprövar om
tillstånd enligt förordningen tillstånd1974:235 till sjöfart i inrikesom
trafik med utländskt fartyg och verkets beslut i tillståndsfrågor fårm.m.
överklagas hos regeringen. Banverkets beslut trafikeringsrätt förom
enskilda företag vissa järnvägar enligt förordningen 1988:1379 om

spåranläggningar får likaså överklagas hos regeringen. Tillståndstatens
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återkallelse sådant tillstånd enligttill användning och prövassvävareav av
svävarfartsförordningen 1986:305 fårlänsstyrelsen, beslutvarsav
överklagas hos regeringen.

förordningenTvá förordningar anpassning till EES-avtalet,ärsom ennya
1993:184 vilotider färdskrivare vidkör- och vägtransportersamtom

arbetsförhållanden vid inter-förordningen 1993:185 vissaoch om
medge undantagnationella Vägverket möjlighetvägtransporter attger

färdskrivare eller âlderskravfrån bestämmelser beskaffenhetvissa om av
regering-beslut får överklagas hospâ förare Sådanapersontransporter.av

C11.

1971:948 frågor byggandeenligt väglagen iVägverkets beslut avom
förarbetsplansträckning, fastställandeomläggningväg, vägs avav

eller indragningenskild till allmänvägbygge, förändring väg väg avav
regeringen.får överklagas hosväg

teknikutveck-Närings- ochockså överklagandenRegeringen prövar av
enligt förordningenvissa transportstödlingsverkets NUTEK:s beslut om

transportstöd.1980:803 regionalpolitisktom

Finansdepartementet3.7

överklagande till regeringeninnehåller reglerOmkring 55 författningar om
ansvarsområde.faller Detärenden under Finansdepartementetsi storasom

myndigheter,instruktioner för statligaflertalet sig dockrör t.ex.om
Riksrevisionsverket, Bo-trygghetsnämnd,Finansinspektionen, Statens

regelexekutionsväsendet. SomRiksgäldskontoret, Tullverket ochverket,

får överklagasmyndigheternabeslut i personalfrâgordet endastär somav
myndighetsinstruktionema.hos regeringen med stöd av

1982:försäkringsrörelselagenbankrörelselagen 1987:617 ochEnligt

eller efter be-drivas regeringen,713 får sådana rörelser endast om
därtill. Finansinspek-beviljat tillståndmyndigande Finansinspektionen,

medInspektionens besluttillsyn verksamheterna.tionen utövar av
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anledning tillsynen tillsättande revisor, föreläggandent.ex.av attav om
få del handlingar beslut i tillståndsfrâgor får överklagasta samtav m.m.
hos regeringen. l propositionema 199293:89 och 257 med förslag till
ändringar i de nämnda lagarna med anledning EES-avtalet diskuteradesav

inte tiden för refonn på banklagstiftningens ochom var mogen en
försäkringslagstiftningens område frågordå koncession inte längreom
innefattade något för näringspolitiskastörre frågor nämndautrymme
propositioner 139 respektive 156. Det kunde tänkas tillstånds-atts. s.
givning i framtiden kunde anförtros Finansinspektionen med tillrätt
överklagande till kammarrätt. Emellertid krävdes ytterligare överväganden

dessa frågor varför inte föreslog några ändringar i denstörreav man nu
nuvarande ordningen för överklagande beslut i dessa ärenden.av

Finansdepartementet handlägger överklaganden beslut befrielseäven av om
från olika skatter eller nedsättning skatt. Riksskatteverkets beslut iav
sådana fall enligt lagen 1968:430 fordonsskatteför-mervärdeskatt,om
ordningen 1993:1028 påeller lagen 1972:266 skatt ochom annonser

fårreklam överklagas hos regeringen.

En rad förordningar olika bidrag inom byggnadsväsendettyperom av
innehåller regler överklagande till regeringen. gäller statligaDet t.ex.om
bidrag enligt förordningen 1983:1025 statsbidrag för hissinstalla-om
tioner i bostadshus förordningen 1987:317 bidrag tillm.m., om
handikappanpassning och förordningen 1989:288 stödteatrarav om
till allmänna samlingslokaler. fattas förordningarBeslut i nämnda av
Boverket beslut får överklagas hos regeringen.vars

Även vissa beslut Riksskatteverket första instans kan överklagasav som
hos regeringen. Det gäller beslut kompensation för enligtt.ex. om moms
förordningen 1984:934 kompensation till vissa ochskogsägareom
beslut bidrag till idrottsföreningar för betalning sociala avgifter ochom av
löneavgifter enligt förordningen 1986:80 bidrag till idrottsföre-om
ningar för betalning vissa arbetsgivaravgifter.av
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3.8 Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet få förvaltningsärenden. 10-talEttprövar ytterst
författningar innehåller regler överklagande till regeringen i ärendenom

inom admini-faller departementets ansvarsområde. De flesta rörsom
strativa ärenden hos olika myndigheter såsom tillsättande tjänster vidav
olika forskningsråd.

Någon enstaka författning statliga bidrag innehåller regler över-om om
klagande till regeringen. Exempelvis får Skolverkets beslut enligt förord-

fristående1988:740ningen statsbidrag till särskolor överklagasom
hos regeringen beslutet gäller godkännande urvalsgrunder eller god-om av
kännande läroplan.av

Jordbruksdepartementet3.9

reglerUppskattningsvis finns det 30 författningar innehållersom omca
överklagande till regeringen i ärenden faller inom Jordbruksdeparte-som

ansvarsområde. instruktioner förEtt 15-tal dessa statligaärmentets av
myndigheter, vilka verksförordningen tillämplig.1987:1100 är

Huvudsakligen i personalären-instruktionerna överklaga besluträtt attger
den till regeringen.

Livsmedelslagen 1971:511 livsmedelsförordningen 1971:807och

livsmedel, tillstånd tillinnehåller regler livsmedel, beskaffenhetom av
införande, hantering, märkning, saluhållande livsmedel. Statensm.m. av
livsmedelsverk tillsyn efterlevnaden lagen och decentralutövar över av
föreskrifter meddelats med stöd Länsstyrelsen ochlagen.som av
kommunal Kommunala beslutnämnd den tillsynen.närmareutövar

tillöverklagas länsstyrelsen, beslut får överklagas till kammarrätten.vars
förasMot beslut Statens livsmedelsverk i särskilda fall får talan hosav

hoskammarrätten. Talan beslut Livsmedelsverket försmot annat av
regeringen. Till sådana hänföras beslut föreskrifter ochbeslut kan om
förbud generell art.av
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Djurskyddslagen 1988:534 och djurskyddsförordningen 1988:539

innehåller bestämmelser hur djur skall hållas och skötas, reglerom om
operativa ingrepp och slakt, tillstândsplikt för viss djurhållning, tävling

med djur och förevisning djur, användning djur för vetenskapligtav av
ändamål, förbud djurhållning och omhändertagande djur. Jord-mot av
bruksverket den centrala tillsynen, medanutövar länsstyrelsen eller

kommunal nämnd lokal kontroll. Beslut kommunal nämnd fårutövar av en
överklagas hos länsstyrelsen. Beslut, statlig myndighet änsom annan
regeringen i fallsärskilt meddelat, får överklagas hos kammarrätten. Annat

beslut Jordbruksverket eller statlig myndighet enligt lagen ellerav annan
med stöd regeringens förordnande enligt lagen får överklagas hosav
regeringen. Till sådana hänförsbeslut meddelande generella föreskrifterav

djurförsök, slaktom m.m.

Epizootilagen 1980:369 gäller allmänfarliga djursjukdomar. Länsstyrel-

eller Jordbruksverkets beslut i särskilda fall gällande bl.a. smittför-sens
klaring, stallförbud, tvångsslakt och ersättning överklagas hos kammarrät-

Andra beslut Jordbruksverket får överklagas hos regeringen.ten. av
Sådana beslut gäller huvudsakligen meddelande särskilda föreskrifter.av

Ytterligare författningarexempel pâ där det endast beslut inteär ärsom
meddelade i särskilt fall får överklagas hos regeringen för-ärett som
ordningen 1976:430 ersättning vid vissa skador rovdjur därom av
beslut för ersättning kan överklagas hos regeringen, för-om normer

1975:542ordningen tillämpning konventionen den 3 1973marsom av
internationell handel med utrotningshotade vilda djur ocharterom av

fårdär Jordbruksverkets beslut föreskrifter eller villkorväxter om
marknadsregleringöverklagas hos regeringen lagen 1993:649samt om

på område föreskrifter fârfiskets där Fiskeriverkets beslut överklagasom
får i särskildahos regeringen. Enligt sistnämnda författning beslutäven

frågafall i import- eller exportlicens överklagas hos regeringen.om

Förordningen 1984:53 import- och exportreglering gällerom
i vissajordbruksvaror. import respektive sådana krävsFör export varorav

fall Licensmyndigheter Jordbruksverket och Kommerskollegium.licens. är

får regeringen.Myndigheternas beslut överklagas hos
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Slutligen skall rennäringslagen 1971:437 där beslut i vissanämnas

frågor, exempelvis renskötselrätt, får överklagas hos kammarrättenom
medan andra frågor, exempelvis koncession till renskötsel, får överklagas

hos regeringen.

Arbetsmarknadsdepartementet10

regeringenöverklagande till20-tal författningar innehåller reglerEtt om
ansvarsområde.Arbetsmarknadsdepartementetsi ärenden faller undersom

byggnadstillstånd för1986:777Tillstånd krävs enligt förordningen om
skolor, sportanlägg-utföra byggnadsarbete vissa byggnader, t.ex.att

eller länsarbetsnämn-Arbetsmarknadsstyrelsen AMSningar eller kyrkor.

får överklagasbyggnadstillstånd. Nämndens beslutfrågorden prövar om
medan AMSfâr inte överklagasbeslut andra instanstill AMS. AMS som

regeringen.första instans får överklagas hosbeslut som

åtgärder kananställningsfrämjandel974:l3 vissaEnligt lagen om
arbetsgivare inteförordnaarbetsgivare föreskrifter ellerAMS meddela att

anvisat.arbetsförmedlingenden offentligafår anställa andra deän som
får hos regeringen.beslut överklagasAMS

efterregeringenarbetstider ocksåarbetsmiljö ochFrågor prövas avom
sjöarbetstidslagen1982:673,arbetstidslagenöverklagande. Enligt

arbetsmiljölagen1970:550 ochsjöarbetstidsförordningen1970:105,

SjöfartsverketArbetarskyddsstyrelsen eller1977:1160 får beslut omav
199394:186propositionenregeringen. Ifrågor överklagas hosdylika

Ändringar Arbetarskyddsstyrel-fråganarbetsmiljölagen diskuteradesi om
föriställetförvaltningsdomstolskallbeslut kunna överprövas avavsens

värdedetnämnda 54regeringen. Man ansåg dock attatt var avs.prop.
skulleolika intressenbedömningen hur vägasregeringen kunde påverka av

ide riktlinjer drogsvarandra. Om bara såg tillmot prop.som uppman
så ansågmed besvärsärendenbefattning198384:l2O för regeringens

reglernanuvarandeanledning ändra dedet inte farmsregeringen attatt om
tillomläggningfråganställning tillslutligöverklagande. Innan tas omen
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regeringenenligtbordearbetsmiljöärendendomstolsprövning manav
ändringarNågraställningstagande.rättighetskommitténsavvakta Fri- och

propositionen.därmed inte iföreslogsöverklagandeföri reglerna

arbetshjälpmedeltill1987:409 bidragförordningenEnligt m.m.om
regeringen.överklagas hosfrågorbeslut i sådanafâr AMS

Kulturdepartementet1 1

tillöverklagandereglerinnehållerförfattningarUppskattningsvis 30 om
Kulturdepartementetsunderfalleri ärendenregeringen ansvarsom-som

styrelser,olikaförinstruktionerdet sigdelenTill rörråde. största om
lokalradiotillstånd,förStyrelsenmyndigheter,eller andranämnder t.ex.

Statenshemslöjdsfrågor,Nämnden förNärradionänmden,Kabelnämnden,
in-m.fl. FleraKonstnärsnämndenPresstödsnämnden,konstråd, av

intefårbeslutändamål. Sådanakulturellaanslag tillfördelarstitutionerna
närradio ellerlokalradio,tilltillståndfrågoriBeslutöverklagas. om

frågoråterstårVad äröverklagas till karmnarrätten.kabelsändningar som
myndighet.respektivepersonalärenden hosoch andratillsättningarom

normaltmedborgarskap prövassvensktoch frågorUtlänningsärenden om
fårmyndigheterUtlänningsnämnden. DessaochinvandrarverkStatensav

utlänningslagenochmedborgarskapsvenskt1950:382enligt lagen om
ärendetprövningregeringenstillärende1989:529 överlämna omett

säkerhetallmänförsäkerhet ellerför riketsbetydelsehabedöms annars
mellanfolkligellermaktfrämmandetillförhållanderiketsföreller

rättstill-ledningförviktsärskilddet bedömsorganisation, avvara avom
skälsynnerligaellerregeringenärendet prövaslämpningen att av

regeringentillöverklagandenågotfrågaalltså inteföreligger. Det år om
fall.i dessa

ersättningfrågorregeringenutlärmingsärenden prövarmedsambandI om
1990:927förordningenEnligtflyktingmottagandet.förför kostnader om
förordningenflyktingmottagande samtförersättningstatlig m.m.

flyktingarhjälp tillekonomiskersättning förstatlig1990:928 somom
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beviljats uppehållstillstånd årenunder 1988-1990 får Invandrarverkets
beslut ersättning till kommuner överklagas hos regeringen.om

Slutligen vissa beslut länsstyrelsenprövas eller Riksantikvarieämbetetav
enligt lagen 1988:950 kulturminnen hos regeringen. Sådanaom m.m.
beslut kan tillstånd till ingrepp i fornlämningar.avse

3. 12 Näringsdepartementet

Ungefär författningar55 innehåller regler överklagande till regeringenom
i ärenden faller inom Näringsdepartementets ansvarsområde Ca 30som

författningarnastycken instruktioner för statliga myndigheter,ärav exem-
pelvis Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Statens gruvegen-
dom, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen och Sprängämnesinspektionen. En-
ligt instruktionerna får beslut i personalärenden överklagas hos regeringen.

Departementet handlägger förvaltningsärenden rörande energiförsörjning.

Enligt lagen 1902:71 l innefattande vissa bestämmelsers. om
elektriska anläggningar får elektriska starkströmsledningar drasendast

fram med koncession regeringen eller den myndighet regeringenav
bestämmer. NUTEK enligt elförordningen 1982:548 den myndighetär

frågor koncession, förpliktelse tillhandahålla eller köpaprövar attsom om
ändring för omrâdeskoncession, återkallelseström, gränsernaav av

koncession, förklaring eller tillstånd fram ochdra använda ledning,att
transformator eller kopplingsstation innan koncession meddelats. Beslut i

förpliktelsefrågor tillhandahålla eller köpaström strömatt samtom
återkallelse koncession överklagas hos Beslut i andrakammarrätten.av
frågor överklagas hos regeringen.

Här skall Ellagstiftningsutredningen i sitt delbetänkandenämnas att
Elkonkurrens med diskuterade frågannätmonopol SOU 1993:68 om
domstolsprövning koncessionsärenden. förslagUtredningens bygger påav

finnasdet skall koncessionssystem i drag detatt ett stora motsvararsom
finns för närvarande. koncession får emellertidBegreppetsom en ny

innebörd och benämning, nätkoncession. Förslaget innebär också atten ny
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överföra påskyldig strömnätkoncession skallinneharden attvarasom
för handelledningar ochinnebär alla nät öppnasvillkor.skäliga Detta att

ansökningarskullealltjämt prövaföreslår NUTEKUtredningenmed el. att
gällerVadkoncessioner.överlåtelserändringar ellerkoncession, avom

bet.nämndautredningenanfördebeslutNUTEK:söverklagande av
prövnings-bibehållskoncessionerprövningdet gäller252 näratt avs.

innefattarbl.a.ochlämplighetsbedömningardeltillgrunder stor avsersom
anledningdennanaturresurslagen. Aviolika intressenavvägningar motI överklagande.förinstansordningenbeträffandeändringarföreslås inga

skallkoncessioneråterkallelsefrågordockföreslårUtredningen att avom

l Även med förslagl99394:l62propositionenidirekt länsrätt.prövas av
kon-bedömningengjordeselmarknadenförregelverk atttill ett nytt

överlåtelsebeviljande ochfrågorsåvitt decessionsärenden, avomavser
ikoncession,sådan ävenförändring gränsernätkoncession samt av

propositionenregeringen. Iöverklagas hosskall kunnafortsättningen
koncession skall prövasåterkallelsefrågorocksåföreslås avatt avom

förvaltningsdomstol.allmäntillöverklagasskall kunnabeslutNUTEK vars
ärenden.dessaskalldomstol prövablir denStockholmiLänsrätten som

nättjänsterförÄven villkorandrapris ochfrågorbeslut iNUTEK:s om
f..132nänmdaförvaltningsdomstolallmäntillöverklagasbör prop. s.

bet.januari 1995denkraft 1träder iändringarnaföreslagnaDe
199394:358.rskr.l99394:NU22,

eldistribu-vid förvärvförvärvstillständockså frågorNUTEK prövar avom
tillståndsplikt.från sådanundantagfrågorochtionsanläggningar om

tillämpningen1976:241förordningenenligtfårbeslutNUTEKS avom
eldistributionsanläggningarförvärv1976:240 m.m.lagen avom

kon-övervakaroch ävenutrederNUTEKregeringen.överklagas hos
elleroljafjärrvärme, naturgasrörledningar förförcessioner transport av

1978:164förordningochrörledningar1978:160 vissalagenligt om
fårförfattningardessaenligtbeslutNUTEKSrörledningar.vissaom

regeringen.hosöverklagas

koncession förkrävstorvfyndighetervissa1985:620Enligt lagen om
hosöverklagasfårfallsådanabeslut iLänsstyrelsensutvinnande torv.av

enligtmineralerutvinnandeförocksåkrävsKoncessionregeringen. av
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minerallagen 199l:45. Beslut koncession meddelas bergmästareom av
beslut får överklagas hos regeringen.vars

Näringsdepartementet handhar också ärenden teknisk provning ochom
kontroll, bl.a. förordning 1991:1273 funktionskontrollgenom om av
ventilationssystem enligt vilken beslut Sveriges Provnings- och Forsk-av
ningsinstitut fårAB överklagas hos regeringen.

Departementet handlägger också frågor beredskapen på energiområdet.om
Näringsidkare kan åläggas lagra olja, kol eller åläggasatt samt attgas
upplåta lagerutrymme för försörjningsberedskap enligt lagen 1984:1049

beredskapslagring olja och kol, lagen 1985:635 för-om av om
påsörjningsberedskap naturgasområdet och lagen 1976:295 om

skyldighet för näringsidkare medverka vid lagring för försörj nings-att
Överstyrelsenberedskap. Beslut för försvarcivilt i dylika ärenden fårav

överklagas hos regeringen.

Näringsdepartementet också vissa tillständsfrågor till drivandeprövar av
näringsverksamhet. Enligt 1950:272lagen för utländska för-rättom
säkringsföretag driva försäkringsrörelse i Sverige krävs koncessionatt

för sådan rörelse. Finansinspektionen meddelar tillstånd till överlåtelse av
sådan rörelse Inspektionens beslut får överklagas hos regeringen.m.m.
Vissa beslut undantag från bestämmelser i förordningen 1992:308om

utländska filialer meddelade Kommerskollegium eller Finansin-om av
spektionen får överklagas hos regeringen. Enligt lagen 1949:722 om
pantlånerörelse krävs tillstånd länsstyrelsen till sådan verksamhet.av
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. betänkandetl

Pantbankernas kreditgivning föreslåsSOU 1994:61 den nuvarandeatt
lagen pantlånerörelse med förenklad pantbankslag,ersättsom en som
kompletteras med pantbanksförordning tillstånd förKraven m.m.
drivande pantlånerörelse bibehålls i den skalllagen. Länsstyrelsenav nya

i fortsättningen tillståndsmyndighet.även Möjligheten överklagaattvara
till regeringen bort och länsstyrelsens beslut i tillståndsärenden skalltas
istället kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Den nya
lagstiftningen föreslås träda i kraft den april1 1995.
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Enligtprövning.regeringensunderstöd kommakan frågorSlutligen om
olikaföretagsstöd länmasregionalpolitiskt1990:642förordningen om

i ärendenbeslutNUTEK:still företag eller kommuner.stödformer omav
andraBeslutregeringen.hosfår överklagassysselsättningsbidrag om

överklagas.får intestödformer

Civildepartementet3.13

till regeringenöverklagandereglerinnehållerförfattningarOmkring 25 om
Cirkaansvarsområde.in Civildepartementetsunderfallerärendeni som

regering-undermyndigheterförinstruktionerförfattningarnahälften äravl
en.

1982:1011lotterilagenenligtautomatspeltill prövasTillstånd avi
Lotteri-Lotterinämnden.bestämmanderegeringenseller efterregeringen4

får överklagasgodkännandetillstånd ochrörandefrågorbeslut inämndens

i spellotterier eller prövasandraTillstånd tillregeringen.hos avtyper av
länsstyrel-tillöverklagasfåri Kommunala beslutlänsstyrelse.ellerkommun

Lotterinämnden. Iöverklagas hosslutligtbeslut fårLänsstyrelsessen.
Å förenhetligtförslåslotterilag199394:l82 Ny systernpropositionen ett

länsstyrelsekommun,beslutSåvällotteriärenden.överklagande somavav
allmänhosöverklagasföreslås kunnaLotterinspektionenden nyaav

kraft deniföreslås trädalotterilagenförvaltningsdomstol. Den nya
1994:1000.199394:143,SFSrskr.l99394:KrU 15,bet.januari 1995l

Kammarkollegietsfårarvsfonden1928:281 allmännaEnligt lagen om
fondentillfallitharegendomavståendeni frågorbeslut somavom
124 Ny199394:propositionenbesvär. Iregeringenhosöverklagas genom

regeringenseftereller,regeringenföreslåsarvsfondenAllmännalag attom
frågorbeslut ifattaskallalltjämtKammarkollegietbemyndigande, om

heltbeslut ärsådanaanförspropositionen 33s.I attavstående av arv.
kanintedetochbedömning antas attskönsmässig att enberoende enav

vadfrågani änbedömningsäkrarekunnaskulle göraöverinstans en
frågoribeslutkollegietsöverklagaMöjlighetengjort.Kammarkollegiet att
träda iföreslåslagenavskaffas. Dendärförböravstående nyaarvavom
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kraft den julil 1994 bet. 199394:SoU 23, rskr. 1993942250, SFS
1994:243.

prövarKammarkollegiet också frågor enligt lagen 1979:411 om
ändringar i Sveriges Ävenindelning i kommuner och landsting.
enskilda kan ansöka hos kollegiet ändring i sådan indelning.personer om
Kollegiets beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

Enligt begravningslagen 1990:1144 krävs tillstånd till anordnande av
enskild begravningsplats. Sådant tillstånd söks hos länsstyrelsen beslutvars
får överklagas hos regeringen.

Enligt kyrkolagen 1992:300 gäller beträffande förvaltningen kyrkligav
jord viss jord förvaltas vissatt jord egendomsnämndpastorat, ochav av
viss jord Kammarkollegiet. Frågor försäljning kyrklig jordav om av

Kammarkollegiet,prövas egendomsnämnd eller Domkyrkorådet i Lund.av
Beslut de två sistnämnda instansema får överklagas hos Kammarkollegi-av

Kollegiets beslut i dit överklagadet. fråga får inte överklagas vidare.en
Beslut Kammarkollegiet i övrigt får överklagas hos regeringen.av

Även lagen 1988:950 kulturminnen berör i vissa fall kyrkligom m.m.
egendom. frågaI ändring, ombyggnad, rivning eller andra ingrepp iom
kyrkobyggnader eller på kyrkotomt eller begravningsplats krävs tillstånd

Riksantikvarieämbetet byggnaden, eller begravningsplatsenav tomtenom
tillkommit före 1939. Riksantikvarieämbetet kan besluta tillstånd krävsatt
för ingrepp i kyrkobyggnader eller kyrkotomter eller begravningsplatser

ÄvenSådanaär beslut får överklagas hos regeringen. beslutsom yngre.
handhavandet kyrkliga inventarier fattas Riksantikvarieäm-om av som av

betet överklagas hos regeringen.

3.14 Miljö- och naturresursdepartementet

Uppskattningsvis finns det författningar50 innehåller reglerca som om
överklagande till regeringen i ärenden faller inom Miljö- och naturre-som
sursdepartementets ansvarsområde. Ungefär 10 författningar instruk-är
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naturresursdeparte-Miljö- ochregeringen.underför myndighetertioner
för-delendenhandlägger störstadet departementär avmentet som

äganderätt.enskildesdenberörakanvaltningsärenden sägassom
överklaganden hantera.högsta antaletockså dethar attDepartementet

nämligen här.handläggstill regeringenöverklagandenallahälftenCirka av
byggfrágor.ochplan-rörandeförvaltningsärendensigdetFrämst rör om

bl.a.länsstyrelsenbeslutnaturvårdslagen 1964:822 fårEnligt av
fråndispensnaturvårdsområde,ellerinrättanderörande naturreservatav

marktäkterslagolikatillstånd tillstrandskydd, samtreglerna avom
naturvårdsför-regeringen. Iöverklagas hosmarkavvattningtillstånd till

såvittbeslutlänsstyrelsens1976:484 föreskrivsordningen avseratt
utseendeochnaturvårdsförvaltningenföreskriftermeddelande avomav

föreskrifterrörandebeslutNaturvårdsverketsnaturvårdsförvaltare omsamt
regeringen.överklagas hosfåranläggningarliknandeminkfarmar eller

1989:364miljöskyddsförordningen1969:387Miljöskyddslagen samt
sådanförTillstånd krävsverksamhet.miljöfarligtillåtlighetenreglerar av

ellerlänsstyrelsenantingentillståndsfrâgor prövasverksamhet och avav
falli vissatillstånd kanBeviljademiljöskydd.förKoncessionsnänmden
fårlänsstyrelsenmeddelatsBeslutupphävas.ochomprövas avsom

meddelats Kon-och beslutKoncessionsnärrmdenhosöverklagas avsom
regeringen.hosöverklagasfårförsta instanscessionsnämnden som

produkterkemiska1985:426lagenreglerasprodukterKemiska omav
lagnämndaEnligtprodukter.kemiska1985:835förordningensamt om

Kemikalie-bestämmerregeringenmyndighetdenellerfår regeringen som
fårproduktkemiskföreskrivaNaturvårdsverketellerinspektionen att en
förellertillståndefterendast attellerimporterashanteras, exporteras

särskildagällaskallproduktsådanellerimporthantering, export av
beträffande vissameddelatsregeringenföreskrifter harSådanavillkor. av

PCB1985:837förordningenprodukterkemiska m.m.,omt.ex. genom
1985:839förordningenmotorbensin,1985:838 omförordningen om

miljöfarligaochhälso-vissa1985:840förordningenkadmium, om
för-avfall,miljöfarligt1985:841förordningenprodukter, om

förordningenochbatteriermiljöfarliga1989:974ordningen om
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1991:1290 vissa kvicksilverhaltiga Vid beslut länsstyrel-om varor. som
eller central förvaltningsmyndighet i det särskilda fallet meddelatse en

enligt nänmda förordningar får talan föras beslutet hos karmnar-ovan mot
Andrarätten. beslut länsstyrelse eller central förvaltnings-som en en

myndighet har meddelat med stöd dessa förordningar får överklagas hosav
regeringen.

Enligt förordningen 1985:836 bekämpningsmedel får bekämpnings-om
medel inte importeras, saluföras, överlåtas eller användas utan att vara
godkänt Kemikalieinspektionen. Frågan godkännande får överklagasav om
hos regeringen. Vidare enligt lagen 1983:428är spridningom av
bekämpningsmedel över skogsmark sådan spridning förbjuden. Skogs-
vårdsstyrelsen kan medge undantag. Skogsvårdsstyrelses beslut får över-
klagas hos Skogsstyrelsen besvär. Beslut Skogsstyrelsen fårgenom av
överklagas hos regeringen.

Enligt förordningen 1992:918 och import farligt avfallexportom av
får sådant avfall eller importeras endast den harexporterasm.m. av som

tillstånd till sådan verksamhet. Ett tillstånd får återkallas. Frågor om
tillstånd och dess återkallande Naturvårdsverket.prövas Beslutav av
verket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Eldningsolja får inte förbrännas den innehåller vissa kvantiteterom av
svavel. Naturvårdsverket får enligt förordningen 1976:1055 svavel-om
haltigt bränsle meddela föreskrifter från bestämmelserna ochavstegom
länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag. Import får endast

Ävenske i vissa fall. här kan undantag medges. Beslut meddelats försom
särskilda fall får överklagas hos regeringen.

I miljö- och naturresursdepartementet handläggs också rad över-en
klagandeärenden rörande planering och användande mark. Plan- ochav
bygglagen 1987:10 reglerar planläggning mark och vatten samtav
byggande. Lagens bestämmelser överklagande medför vissa beslutattom
skall överklagas kommunalbesvär. Till dessa beslut hör kommun-genom
fullmäktiges beslut Översiktsplaner kommunala beslut intesamt attom

ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser elleranta, en en
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Övrigafastighetsplan. beslut skall överklagas till länsstyrelsen genom
förvaltningsbesvär. Länsstyrelsens beslut fär överklagas hos kammarrätten

eller regeringen. princip huvudsakligenI ärenden rörprövas som
rättsfrágor förvaltningsdomstolama lämplighetsfrågoroch ärenden därav
dominerar regeringen. medför beslut angåendeBestämmelserna attav

utanförplaner och något förenklat uttryckt beslut angående lov- -
detaljplan överklagas regeringen medan övriga beslutomrâde med hos

tillöverklagas kammarrättema.

1970:988 fastighetsbildning inte skeEnligt fastighetsbildningslagen får

heller får fastighets-i strid plan- eller områdesbestämmelser.mot
naturvârdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmel-bildning ske så att

ellermotverkas. Länsstyrelseför marks bebyggande eller användningser
från nämnda regler. Enkommunal nämnd får dock medge undantag ovan

Länsstyrelsensbeslut får överklagas till länsstyrelsen.kommunal nämnds

finns iLiknande bestämmelserfår överklagas hos regeringen.beslut
1973:1144.1973:1149 ledningsrättslagenanläggningslagen och

länsstyrelsenexpropriation kanärenden tillstånd tillVissa avgöras avom
Närings- ochför elektriska anläggningardet expropriationeller rör avom

får enligt expropria-teknikutvecklingsverket sådana fallNUTEK. I
regeringen.beslut överklagas hos1972:719 myndigheternastionslagen

strålskyddochockså frågor kärnteknisk verksamhetSlutligen prövas om
verksamhet, för-kärntekniskregeringen. Enligt lagen 1984:3 omav
strålskyddslagenverksamhet,ordningen l984:14 kärntekniskom

strâlskyddsförordningen 1988:293 tillståndkrävs1988:220 samt att
bearbeta,förvärva, inneha, hantera,kärnteknisk verksamhet,driva att

riket införa vissaeller tilleller på befattning medsättannat tatransportera
bedrivandetillstånd tillradioaktiva Beviljatkärnämnen ämnen.samt av

tillstånd fattas Statensfår återkallas. Beslutkärnteknisk verksamhet avom
regeringenstrálskyddsinstitut. kan vissa ärendenDock prövasstörre av

hoskan överklagasstrâlskyddsinstitutförsta instans. Beslut Statensavsom
regeringen.
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Avslutning15

vid översiktlig genomgång författningar innehåller reglerRedan en av som
till regeringen framkommer förvaltningsärendenöverklagande att avom

prövning. kan dockvitt skilda slag kan komma under regeringens Man

det främst under Miljö- och naturresursdepartementetskonstatera äratt
förekommer författningar vilka hänvisar denansvarsområde detsom

regeringen. märka dåenskilde överklaga förvaltningsärenden till Att äratt
den enskildesjust dessa författningar många gånger kan berörasägasatt

sin egendom, alltsådriva verksamhet eller disponera överrätt rättatt att
Europakonventionensförfattningar vad faller in underberör dessa som

skyldigheter.civila rättigheter ochbegrepp

överväganden, avsnittredogöra för under våravi kommerSom närmare att
naturresursdeparte-flera författningar under Miljö- och8.6.7 emellertidär

bygglagenunder plan- ochansvarsområde översyn, samtt.ex.mentets
uppgiftbl.a. tillpågående utredningarna harmiljöskyddslagstiftningen. De

förvaltnings-överklaganden i sådanahuruvida prövningenundersökaatt av
från regeringen till domstolar.ärenden kan överflyttas

199394:KU30bet.Konstitutionsutskottets granskningsbetänkandeAv
regeringsärendenantaletuppgifter angåendebilaga med statistiskaA l.l

Överklagandenantalet avgjordaframkommer också detår 1993, störstaatt
sammanlagt 987lMiljö- och naturresursdepartementet. Avhandlagts i

hälften dessa, elleröverklaganden hos regeringen haravgjorda över av
departement. Denärenden beretts detta över-bestämt l 065närmare av

byggfrågor.plan- ochvägande delen dessa ärenden rörav

olikaföretagitsår harskall också underDet översynnämnas att senare
överflyttatsflertal ärendenvarvidområden rörande förvaltningsärenden ett

förvaltningsdomstolarprövning i sefrån regeringsprövning till prop.
Även genomgång har kunnatdennabil. 56. vid1990911100 2 s.

underändrats ellerförfattningar harflertal ärkonstateras att ett om-
domstolsprövningtillökad möjlighetarbetning, allt i riktning mot aven

fullföljaskärSärskilda bestämmelserförvaltningsbeslut. rätten attsom av
Redan iblivit allt vanligare.har också med tidentill regeringentalan pro-
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positionen 1983942120 med riktlinjer för regeringens befattning med

besvärsärenden IOO-tal exempel sådana bestämmelser. Denettangavs
inventering författningar återfinns bilaga tillöver 3 dettasom som
betänkande visar dock det alltjämt författningarkvarstår 400 styckenatt ca

innehåller regler överklagande hos regeringen.som om
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4 Europakonventionens krav på dom-

förvaltningsärendenstolsprövning av

Inledningl

svenska domstolskon-ställning till denEnligt våra direktiv skall vi ta om
tillgenerell möjlighetförvaltningsbeslut förbättras såtrollen bör att enav

för-enligt direktiveninförs. Utgångspunkten bördomstolsprövning attvara
allmänskyldighetercivila rättigheter ochvaltningsbeslut prövasrör avsom

tilluppfylla de kravför rätteller förvaltningsdomstol. Dettadomstol att
europeiskaföljer denförvaltningsbeslutdomstolsprövning som avav

de mänskligaskydd förnovember 1950 angåendekonventionen den 4
Europakonventionen.friheterna,grundlägganderättigheterna och de

prövninggällerdetEuropakonventionen följerartikel 6 i närAv att envar,
berättigad tillskalloch skyldigheter,civila rättigheterhans envaraav

ochoavhängiginförskälig tid ochoffentlig rättegång inomopartisk och en
ocksåbehandlarenligt lag. Artikel 6 rättendomstolopartisk upprättatssom

iMed brottanklagelse för brott.domstolsprövning vad gällertill avses
normalttraditionella brottinte bara sådanadetta sammanhang som

överträdelserstraffbelagdaocksåstrafflagari olika ländersbehandlas utan
olika slag.ordningsförseelserexempelvisspeciella föreskrifter, avav mera

olikarörande åläggandeförfarandenbli tillämplig påArtikel 6 kan även av
till dom-vidkommande harpåföljder. svenskt rättenstraffliknande För

vållat någraför brott inte störregäller anklagelsestolsprövning vad
disciplinåt-påföljder ellerstraffliknandeärenden rörande brott,problem då

muntligtillDock har frågan rättdomstol.gärder kan prövas omav
tillvarittillfällenvid flerabrottmål vidförhandling i överrättsprocess uppe

befunnits hafallSverige iEuropadomstolen varvidbehandling i ett par
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konventionen.kränkt artikel 6 i Rätt till muntlig förhandling i ärende
rörande s.k skattetillägg vid felaktig självdeklaration har också vid ett
tillfälle varit föremål för prövning i Europakommissionen. Då klaganden
och svenska ingick förlikning i målet fattades dock inte något slutligtstaten
avgörande i ärendet kommissionen fallet Sydow Sverige, målmotav von

1146485.nr

Annorlunda har det förhållit sig med till domstolsprövning för-rätten av
valtningsärenden. Begreppet civila rättigheter och skyldigheter har vållat

förbekymmer Sverige, då vid ratiñceringen konventionen förutsattesav
från begreppets tillämpningsområde undantogs tvister mellan enskildaatt

och 1951:165 12. Emellertid flertalprop. har Sverige vidstaten etts.
tillfällen fällts för kränkning artikel grunden den6 just den attav
enskilde inte till domstolsprövning i mål denrätt rörtgaranterats som
offentligrättsliga lagstiftningen. omfattande praxis innebördenEn rörande

begreppet civila rättigheter och skyldigheter har vuxit fram. Avav
framgårdenna i många förvaltningsärenden skall den enskildeävenatt

till domstolsprövning.rättgaranteras en

4.2 civila rättigheter skyldigheterBegreppet och

Förarbetena till konventionstexten mycket knapphändiga och ingenär ger
vägledning begreppets innebörd. första utkast till konventionstextenI ettav
följde deklaration från mänskliga rättigheterna, iFN:s 1948 deman om
vilken föreskrivs skulle berättigad till rättvis och offentligatt envar vara
rannsakning inför oavhängig opartisk domstol vid fastställandetoch av
såväl hans rättigheter skyldigheter varje anklagelse honomoch motsom
för brott. I utkast från 1950 hade tillagt rättigheter ochett senare man
skyldigheter i tvistemål i konventionstexten. framgår inte direktDet av
förarbetena franskavarför orden i tvistemål engelska in suit law ;ata
de caractére civil införts i utformning artikeln hadeDennatexten.nu av

från konventionensgjort det möjligt undanta administrativa förfarandenatt

1988-05-26, 1991-10-29,Ser. AEkbatani dom Ser. A No. 134 och Helmers dom
No. 212 A.
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omarbetning ñck dentillämpningsområde. Efter ytterligare textenav
civilaskall, det gäller hansslutligen utformningen prövanäratt attenvar

föranklagelse honom brott,och skyldigheter ellerrättigheter mot vara
och införoffentlig rättegång inom skälig tidberättigad till opartisk och

egentligaenligt lag. Någraoavhängig och opartisk domstol, upprättatssom
skyldigheter irättigheter ochtill begreppetkommentarer att ersatteman

märkaskyldigheter finns inte. Atttvistemål med civila rättigheter och

lydelsenutformningen den franskadå i den slutliga ärär textenatt avav
obligations inrights andden engelska hisstadgandet oförändrad medan i

obligations.his civil rights andsuit law medersattsata

skyldig-rättigheter ochcivilautveckling skett begreppetI praxis har aven
självständig tolkningmåstefastslagits begreppetheter. Bl.a. har att enges

avgörande vaddärför intekonventionsorganen och det är statsatt enav
skyldigheter.civila rättigheter ochbetecknarinhemska rätt som

ochcivila rättighetermålet där tolkningen begreppetförstaDet av
Österrike, dommålet Ringeisenställdes på sinskyldigheter motspets var

andraenskildNo 13. Målet rörde1971-07-16, Ser. A person som aven
österrikiskenligtgjordes,viss fast egendom. Köpetköpteprivatpersoner
Ringeisenför köparen.förvärvstillstånd beviljadeslag, beroende attav

tillEuropadomstolentillstånd.vägrades sådant Iköpare ett uppevarsom
innefattadeförvärvstillståndärendefrågan beslut iprövning ettomom

rättigheter påcivila sättden enskildesavgörande rördesådant somsom
ansågkommissioneneuropeiskamajoritet denartikel Eni attavavses

endastså detrestriktivträttigheter skulle tolkascivilauttrycket att
med-enskildamellanför relationerrättsförhållanden typiskaomfattade
demställsmedborgarenrättsförhållanden därinte sådanaborgare och mot

ansåg dockkommissionenmyndighet. Minoritetenoffentligutövar avsom
individenskyddetbotten avsågkonventionen i grund och staten,motatt av

sida. Europa-myndigheternashandlingar frångodtyckligadvs. skydd mot
inteartikel 6uttalademinoritetens linje,gickdomstolen, attsom

tillämplig påsåledesArtikelnenskildatvist mellanförutsätter parter. var
Avgörandeförvärvstillstånd eller inte.skulle erhållaRingeisentvisten om

civilrättsligaför detavgörandeförvärvstillståndetför detta att varvar
egendomen. IfastadenRingeisen och säljarnamellanförhållandet av
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grunden rörde tvisten alltså civilrättsligt avtals bestånd, vilketett attvar
hänföra till Ringeisens privata rättigheter. Europadomstolen farm detatt

ringa betydelse vilket slags lag reglerade frågan, civillag,var av som
förvaltningslag Tilläggas kan någon kränkning artikel 6 inteetc. att av
förelåg i målet då fåttRingeisen frågan prövad vid fair trial.en

Civila rättigheter4.3 rörande näringsverksamhet

mål iEtt antal Europadomstolen har privatpersoners drivarört rätt att
olika näringsverksamhet. exempel målet KönigEtt är mottyper av
Västtyskland, dom 1978-06-28, Ser. A No. 27. König bedrev privatverk-

samhet läkare med praktik. Hans läkarlegitimation ochsom egen
auktorisation för bedrivande praktik återkallades myndigheterna dåav av
han påstods olämplig fortsätta sin verksamhet. König drev fråganattvara

återkallelsens ogiltighet i de västtyska förvaltningsdomstolama utanom
framgång. Europadomstolen gällde frågan återkallandet läkarlegiti-I avom
mationen och auktorisationen rörde civila rättigheter enligt artikel 6. Den

västtyska regeringen ville gällande läkanerk-göra rätten utövaatt att
samhet offentligrättslig och därmed undandragen kon-karaktärvar av

förstventionens tillämplighet. europeiska kommissionen uttaladeDen att
drivadet inte kunde civil rättighet erhålla tillstånd attatt enanses vara en
berördeviss verksamhet. återkallande redan beviljat tillståndEtt ettav

tillståndsinnehavarens Domstolen uttaladedock civila rättigheter. att man
inte från inhemsk lagstiftning klassificerar rättighetkan bortse vad en som

förmåste innebörd effekten denbegreppet reellatt samt attmen ges en
enskilde måste avgörande. Effekten i Königs fall han inteattvara var

ingå i sin yrkesverksamhet, dvs. medlängre kunde privaträttsliga avtal
Återkallande auktorisationensina patienter. läkarlegitimationen och varav

underkastadsåledes ingrepp i Königs privata rättigheter och följaktligenett
förfarandet i denartikel 6 i konventionen. En kränkning förelåg då

inhemska instansordningen tagit oskäligt lång tid.

mål Belgien, Le Compte, Van Leuven De Meyerel motett motpar
CompteBelgien, dom 1981-06-23, Ser. 43 och Albert LeA No. mot

1983-02-10, Ser. No. 58 ansåg EuropadomstolenBelgien, dom A att
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rördeprivatläkarepraktiseraavstängning möjlighetentillfällig att somav
till förstdomskälen deträttigheter. Icivilade ifrågavarande personemas

tillräckligt fördet intemålet uttalade domstolennämnda att envar
avlägsnasamband med ellerfögaartikel 6 tvist hadetillämpning att enav

skulleartikel 6rättighet.på sådan Förmed avseendeföljder att varaen
förföremålen,ellerföremålet,rättighetenmåstetillämplig utgöra ett av

fråga deni fråga. Iför rättighetendirekt avgörandeoch beslutettvisten om
direktinnebardennadomstolenavstängningen konstateradetillfälliga ettatt

läkaryrket. Avstäng-fortsättaingrepp i utövaväsentligtoch rätten attatt
medträffa avtalmöjlighetermenligt på läkarnasinverkaningen skulle att

ingreppavstängningarnasåledesutgjordebåda fallenpatienter. I ettsina

rättigheter.civilai läkarnas

återkallandefastslårEuropadomstolenrättsfall frånYtterligare att avtre
frågannäringsverksamhet, rördriva privatförvilka krävstillstånd, omatt

Nederländerna,BenthemI målet motcivila rättigheter.enskildesden
tillstånderhållitenskild97 hadeSer. A No.1985-10-23,dom personen

lagatillståndetbensinstation. Innanpå sinbränsletankinstallera vannatt en
ochhälsovårdsmyndighetemadettabeslutetöverklagadeskraft om av

innefattade pröv-återkallandetgälldeFråganâterkallades.tillståndet enom
farmkommissioneneuropeiskarättigheter. DencivilaBenthemsning av

endasträttighetnågonberövatsBenthem intefallet då utanså inteatt var
Beslutettillståndet.rättighetexisterandeinteansökt ännu omom en -

Europadomstolenkraft.lagavunnithade intetillståndet annanvar av
sigpåstodBenthemtillståndbeviljandet detoch uttalademening att somav
delskulle kunna utövaför hanförutsättningarnatillha att enrätt en avvar
förtillknutet rättendessutom näraaffärsverksamhet. Detsin varav

karaktärentillståndet i sighadesin egendomutnyttjaBenthem avsamtatt
civilförelåg såledestvistkunde överlåtas. Endå detegendom om en

domstol.ivilken skulle kunna prövasrättighet,

gällde125-AA No.1987-10-27, Ser.Sverige, domPudasmåletI mot
ansåg denEuropadomstolentrañktillstånd. attåterkallandefrågan somav

frånhärröranderättighetervissaförvärvattillstånd ocksåerhållit ett
verk-förhållandetmellanavvägninggjorde attDomstolentillståndet. en

understöddregleradoffentligrättsligtlinjetrañksamheten med samt avvar
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och det det fråga kommersiell verksamhet bedrivenstaten att var om en
i vinstsyfte där Pudas ingick civilrättsliga iavtal sin dagliga verksamhet.

farmDen de privaträttsliga övervägde. Tillständsfrâganatt momenten
berörde således Pudas civila rättigheter. Då möjlighet till domstolsprövning

återkallandet trañktillståndet saknades konstaterade domstolen attav av
artikel 6 kränkts. Samma utgång kom domstolen till måleti Tre Traktörer

Sverige, 1989-07-07,dom Ser. A No. 159 där frågan rörde åter-mot

kallande utskänkningstillstånd. Domstolen uttalade hela dis-ett attav
tributionen alkohol i Sverige underkastad offentligrättslig regleringärav

servering alkohol tillkommer privatpersoner eller privata bolagattmen av
fått utskänkningstillstånd. Tillständshavama driver kommersiellsom en

verksamhet syfte med vinst och verksamheten baserasär påattvars
civilrättsli avtal mellan tillståndshavama och kunderna.restaurangernaga
Frågan återkallande sådana utskänkningstillstånd därför till-rörom av
ståndshavarens civila rättigheter, varför till domstolsprövning måsterätten
finnas.

Civila4.4 rättigheter sociala förmånerrörande

Några mål i Europadomstolen har gällt frågan till socialarättom om
förmåner kan beröra den enskildes civila rättigheter. I målet Deume-anses
land Västtyskland, dom 1986-05-29, Ser. A No. 100 rörde fråganmot

till tilläggspension på grund obligatorisk försäkring förrätten en av en
arbetstagare till skydd arbetsskador. Domstolen fastslog det rördemot att

tvistsig rättighet. Några försäkringensmomentom en om en som-
obligatoriska och för sociala välfärden taladedenstatensnatur ansvar -
för rättigheten offentligrättslig medan övervägandeatt art momentvar av

det gällde personlig och ekonomisk hängderättatt artsom en av som-
med den avlidnes anställningskontrakt därför kundeochsamman ses som

lönetillägg talade för rättigheten civilett att natur.var av-

Europadomstolen kom målet Feldbrugge domi Nederländerna,mot
1986-05-29. Ser. 99A No. till slutsatsen till sjukpenningäven rättenatt
kunde karaktäriseras civil rättighet. l Nederländerna karaktärisera-som en
des visserligen sjukpenningen offentligrättslig rättighet, mensom en
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fanndomstolen det gällde personlig, ekonomisk och individuellatt en
rättighet avhängig det förelegat arbetsförhållande mellanatt ettsom var av
arbetstagare och arbetsgivare. för till sjukpenningDetta talade rättenatt

civil rättighet. Då fåttFeldbrugge inte varken muntligtattvar anse som en
eller skriftligt redogöra för sin talan vid inhemska instanser hade hon inte

fått domstolsprövning uppfyllde konventionens krav, varfören som
Nederländerna kränkt artikel i6 konventionen.

I de båda nämnda fallen gjorde domstolen privaträttsli-avvägningen deatt
i försäkringssystemen dominerade och artikel 6 därmedmomenten attga

tillämplig. fallet fann Europakommissio-I X Sverige 145085lmotvar
artikel 6 inte tillämplig tvist sjukpenninggrun-avseendeattnen var en om

dande inkomst enligt den försäkring då detsvenska lagen allmänom
försäkringssystemet offentligrättsliga inslag.svenska dominerades av

från Europadomstolen iTill skillnad de nämnda avgörandena harovan
257-E, funnitmålet Salesi Italien, dom 1993-02-26, Ser. A No.mot att

egentligaartikel 6 tillämplig på sociala förmåner saknatär även som
det enligt gällande lagprivaträttsliga En förutsättning dockärmoment. att

åtnjutafinns för den enskilde under vissa förutsättningarrätt atten
fråga socialhjälpförmånen. I det nämnda målet det utan an-var om

fann tillknytning till något försäkringssystem. Domstolen rättenatt
ekonomisksocialhjälp civil rättighet då det fråga om envar en var

rättighet reglerades i lag Danelius i SvJT 1994, Europa-se Hanssom
f..domstolens domar 1991-1993 347s.

Civila rättigheter äganderätten4.5 rörande

för-artikel tillämpligEuropadomstolen har i rad fall 6 äransett atten
fallen sig såvälfaranden enskildes har iden äganderätt. Detrör rörtsom

användaförvärva få behålla elleregendom rättenrätten att attom som
egendomen visst sätt.

Ringeisengjordes i målettolkning begreppet civila rättigheterDen av som
Österrike målet Sramekbefästes Europadomstolen i motmot senare av
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Österrike, dom 1984-10-22, Ser. 84A No. vilket det rörde fråganäven

förvärvstillstånd för fast egendom. Tvisten huruvida klaganden skulleom
erhålla sådant tillstånd eller inte rörde således dennes civila rättigheter. För

svenskt vidkommande har frågan förvärvstillstånd jordför-enligtom
värvslagen 1979:230 den enskildes civila rättigheter i måletrör prövats
Håkansson och Sturesson Sverige, Ser.dom 1990-02-21, A No.mot

farml71-A. Domstolen här frågan rörde civila rättigheter dåäven att
förvärvstillståndet förutsättning för det civilrättsliga avtaletattvar en om
köp jordbruksfastighet skulle bli bestående. Då frågan för-av en om
värvstillstånd vid det aktuella tillfället endast kunde överklagas till

Lantbruksstyrelsen och vidare till regeringen saknades i Sverige tillrätten
domstolsprövning. Det kan anmärkas frågor förvärvstillståndatt om

överklagas till kammarrätt.numera

I ytterligare antal fällande domar Sverige har frågorna avsak-rörtett mot
domstolsprövning inskränkt dennaden beslut något isättav av som en-

skildes äganderätt eller disposition fast målet Sporrong-egendom. Iav
Lönnroth Sverige, dom 1982-09-23, Ser. A No. 52 fastställdemot

domstolen äganderätten civil rättighet jämlikt artikel 6. Måletäratt en
två fastigheter expropriations-gällde under lång tid varit belagda medsom

och därtill nybyggnadsförbud. Expropriationstillståndtillstånd knutna prö-

prövade i domstolregeringen. Någon möjlighet få dessa tillståndattvas av
enbartfarms inte vid denna tid. europeiska kommissionen fannDen att

beviljandet expropriationstillstånd inte utgjorde prövning civilav enav en
tvisträttighet då detta beslut endast förberedande slag. Enav omvar

inskränkning i klagandenas äganderätt skulle enligt kommissionen uppkom-

först då expropriationsförfarandet genomfördes. Europadomstolen komma
inte förutsättertill utgång och uttalade tvist enligt artikel 6motsatt att en

pågående tvist intrång i hans civiladenävenutan att att etten som anser
rättigheter föreligger skall talan prövad domstol. Detkunna denna av

administrativ åtgärdhärvid ringa betydelse tvisten rördeattvar av en
vidtagen behörigt led i myndighetsutövning. Påettsom sammaav organ

Bodén Sverige,skäl fälldes Sverige för kränkning artikel 6 i målet motav
avsaknadendom 1987-10-27, Ser. A No. l25-B vilket också gällde av

expropriationstillstånd.domstolsprövning regeringsbeslutav om
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I fallsvenska har byggnadsmål föremålvarit för prövning i Europa-tre
domstolen, alla med utgången det förelegat kränkning artikel 6att en av
då till domstolsprövning saknats.rätt l målet Allan Jacobsson mot
Sverige, dom 1989-10-25, Ser. A No. 163 förelåg byggnadsförbud på en
fastighet från vilket klaganden inte fick dispens han ansöktenär om

förbyggnadslov uppförande villa sig. Klaganden gjorde gällandeav en
han hade i domstol besluten byggnadsförbud vilkarätt prövatatt att om

kontinuerligt förlängdes, då dessa inskränkte i hans bygga på sinrätt att
fastighet. regeringenDen svenska gjorde gällande klaganden inte hadeatt
någon rätt få bygga sin fastighet förrän tillstånd givitsatt av
myndigheterna. Domstolen farm emellertid myndigheterna fåttävenatt om

visst skön tillstånd inte såbesluta till byggnation skulle ellerett att om ges
denna diskretionära förelåg därför tvistmakt inte helt obunden. Detvar en

få bygga, vilken därför fordradecivil ochrätten rättatt naturom var av
till prövning i domstol. ståndpunkt intogs i målet SkärbySamma mot
Sverige, dom 1990-06-28, Ser. 180-B.A No.

målet Mats Jacobsson Sverige, dom 1990-06-28, Ser. A No.I mot
180-A gällde det ändring byggnadsplan vilken fick till följd atten av en
klaganden inte längre kunde bebygga sin fastighet det varitsätt som
tillåtet enligt den ursprungliga gjorde gällande hanplanen. Klaganden att
betagits vilket i domstol.bygga inte kunde Europa-rätten överprövasatt

sindomstolen kom till slutsatsen klagandens bebygga och delarättatt att
fastighet hänförde sig till begreppet civila rättigheter. Eftersom tillrätt

förelågdomstolsprövning inte fanns enligt svenskplanbeslut rätt enav
kränkning artikel 6 i konventionen.av

1991-02-18, Ser.skall också målet Fredin Sverige, domHär nämnas mot

No. 192 vilket för enskilde använda sinA det gäller denäven rätten att
fasta återkallat täkttillstånd föregendom. l målet hade länsstyrelsen ett ex-

Återkallelsen regeringen.ploatering kunde endast överklagas tillav grus.
Europadomstolen farm utnyttja sin fasta egendomklagandens rätt attatt var

civil rättighet enligt konventionen, vilket krävde tillgång till dom-en
stolsprövning. Avsaknaden möjlighet till domstolsprövningav var enen
kränkning konventionen.av
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Det rättsfallet kan den enskildes möjlighetersägas rörasenaste attsom
utnyttja sin egendom målet Zander Sverige, 1993-11-25,är dommot
Ser. A No. 279-B. I målet ägde makarna Zander fastighet vilkenen
gränsade till mark på vilken avfallsbolag hushålls- ochett tog emot
industriavfall. Under 1979 hade halter cyanid, vilket förvarats påav
avfallsanläggningen, i närbelägen källa från vilken Zandersuppmätts en

Årfick sitt dricksvatten. 1986 avfallsbolagetansökte hos Koncessions-

nämnden för miljöskydd förnyelse avfalls-sitt tillstånd bedrivaattom av
hantering viss utvidgning detta. Zanders krävde tillståndet intesamt attav
skulle beviljas såvitt inte bolaget ålades förse dem med dricksvatten.att
Koncessionsnämnden beviljade det sökta tillståndet och ogillade Zanders

yrkande då det inte kunde påvisas någon omedelbar risk för derasatt
dricksvatten skulle förgiftas kemikalier förvarades på avfallsan-av som
läggningen. Nämnden ställde dock andra villkor för tillståndet, bl.a. att
bolaget skulle analysera dricksvattnet jämna Zandersmed mellanrum.

ficköverklagade Koncessionsnämndens beslut till regeringen avslag.men
fannsEftersom rättsprövningslagen inte i kraft vid denna tidpunktträtt

ingen möjlighet till vidare prövning, undantagandes resning. Europa-

fann användadomstolen Zanders talan rörde deras möjlighetatt att vatten
från källa fastighet. möjlighet del äganderät-deras Dennaen var en av

till fast egendom vilket betraktas civil rättighet. Då möjlighetten som en
Sverigetill domstolsprövning regeringens beslut inte förelåg kränkteav

målkonventionens artikel Målet skiljer sig i avseende från de andraett
inteSverige förekommit i Europadomstolen. det nämligenHär ärmot som

makarna tillstånd eller beslut angåendeZander vägrats ettsom genom
fastighet fått Zanders till dom-deras inskränkning i sin äganderätt. rätten

tillstolsprövning grundar sig istället de i egenskapatt grannar enav
inskränker i deras äganderätt.verksamhet berörs denna sättettav som

rättigheterSammanfattning civila4.6 begreppetav

Äganderätten rättighet. gällerhar konstant bedömts civil Dettavara en
olikapersonligen förfoga sin egendom sätt.även rätten överatt

tillknutitsTillståndsfrågor har civila rättigheter denäransetts som
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möjligheten driva privat näringsverksamhet eller till tillrättenatt en
egendom i vidare bemärkelse exempelvis Benthem-målet.se

Även familjerättsliga rättigheter hänföra till civila rättigheter,är att t.ex.
till med barn. Ytterligare rättigheterrätten umgänge en grupp av som

civila då någon, finns någon pågående tvistdetäransetts utansom om en
rättighet, sig ha väcka talan påstått intrång i civilrätt överatt ettanser en
rättighet. detta innefattas framförallt exempelvisI ersättningsanspråk, vid

föroreningar Storbritannien,och bullerstömingar. I rättsfallet Golder mot

dom 1975-02-21, Ser. A No. 18 förvägrades intagen möjligheten atten
väcka inför domstol fångvaktare bl.a. förtalat honom.talan mot en som

för fåDomstolen fann då själva nekandet tillgång till domstol attatt av
ersättningsanspråk kränkning artikel 6. Golder-måletIprövat ett var en av

rättigheter konventionens artiklar inteuttalade domstolen alla i äratt av
till undervisning i artikelcivil karaktär. Som exempel nämndes rätten

offentligrättsliga förhållanden mellanförsta tilläggsprotokollet. Renodlat

tillämpningsområde.enskild och undantas således från artikelnsstatenen

falla utanför begreppetTvister sociala rättigheter har tidigare ansettsom
civilrättsligtcivila rättigheter, såvida de inte grundat sig på något an-

fallet i målen Deumeland ochställningskontrakt eller dylikt som var
praxisEuropadomstolensFeldbrugge. Emellertid torde enligt ävensenaste

från det allmännaförmåner vilka utgår ensidig prestationsociala som en
i form allmännaden enskilde lämnat bidrag därtill änannatutan att av

artikelrättigheter enligthänföra under begreppet civilaskatter attvara
ekonomiska rättighetersåvida förmånema betrakta individuellaär att som

i exempelvis socialhjälp.regleras lag,som

såregelmässigtTaxeringsfrågor och tvister skatter har ansetts varaom
tillämpningsområde.utanför artikelnsoffentligrättsliga de falleruttalat att

utvisningsärenden, ellerfrågor uppehållstillstånd,Vidare har rätten attom
enskildes civila rättigheter. Detbosätta sig i land inte beröra denett ansetts

enligt artikel påverkasfamiljeliv 8tillskall dock anmärkas rättenatt om
föreliggadetavvisningsbeslut kan ävenutvisningsbeslut ellerett engenom

familjeliv regelmässigträttigheter då till respekt förtvist civila rättenom
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måste itill domstolsprövningcivil rättighet. Enbetraktas rättsom en
fall finnas.sådana

till domstolspröv-faktisk tillgångFormell eller4.7

ning

tillräckligt detdet intei mål uttalat ärEuropadomstolen har attattett par
också skalldomstolsprövning dettillformell tillgångfinns utan att varaen

målettill sådan. Ienskilde få tillgångmöjligt för denpraktiskt att en
No.1992-12-16, Ser. AFrankrike, domPradellaGeouffre de la mot

administrativtdåartikel 6Frankrike för kränkning253-B fälldes ettav
offentliggjorts ivisserligennaturvårdsområdebildandebeslut ett enom av

meddärefter delgivitsmånaderförstförfattningspublikation ett parmen
markägarenbeslutet. Dåberördes över-direktden markägare avsom

överklagande redantiden förförvaltningsdomstol hadetillklagade beslutet
domstolsprövning. Itill någonfå tillgångvarför han inte kundegått ut

No. 2191991-11-27, Ser. ANederländerna, dommålet Oerlemans mot
domstolsprövningtillpraktiken hadeenskilde i rättifrågasattes den avom

dåbildanderegeringenbeslutadministrativt naturreservat,avett omav
sådana beslut,tillsig avvisande omprövapraxis ställtdomstolarna i att

domstolar-de allmännaföreskrevkonstitutionenholländskaden atttrots att
farm dockEuropadomstolenadministrativa beslut.allakunde omprövana
ändra sinbörjatBenthem-målet 1985efterdomstolarnaholländskadeatt

fåmöjligtfaktisktochbåde formelltdärförpraxis och det attatt var
kränkningbeslut. Någonadministrativadomstolsprövningtilltillgång av

förelåg alltså inte.

domstolBegreppet4.8

tillgång tillskall haenskildeinnebär dendomstolsprövningtillRätten att
oavhångigMeddomstol tribunal.opartiskoch attoavhängig menasen

myndig-regeringen ochtilloberoende i förhållandedomstolen skall vara
innebäropartiskskalldomstoleni målet. Atttillheter parterna varasamt
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dels den enskilde domaren skall döma opartiskt i målet och delsatt att
själva sammansättningen domstolen objektivt skall förefallarentav vara
opartisk. Den frågan har för svenskt vidkommande i måletprövatssenare
Langborger, 1989-06-22,dom Ser. No. 155. målet fannA I Europa-

domstolen klagandens kränkts intresseledamöter deltogdå derättatt som
i Bostadsdomstolen stod i förbindelse organisationermed denära som
nominerat båda idem och hade intresse viss utgång målet.som av en

definierat. domstolsbegreppetBegreppet domstol inte klan I frågaär om
har materielltEuropadomstolen i målet Sramek uttalat detta äratt ett

frågor inombegrepp, dvs. det har fatta beslut isomett attavser organ
med isin kompetens på grundval rättsliga regler och i enlighetav en

förväg bestämd procedur. målet Allan Jacobsson uttalade Europa-I

domstolen prövning regeringsbeslut i allmän domstol,avsaknadenatt av av
kunde betraktasförvaltningsdomstol eller annat som enav organ som

administrative by other bodydomstol ordinary courts courtsor or any
kränkning artikel 6.which could be considered be tribunalto a var en av

jämställa medHuruvida prövning domstolsliknande nämnd är attenav
iprövning i domstol har för svensk del inte ställts sin Europa-spets

uttalade sig Europadom-domstolen. det svenska målet ZanderI senaste
medinte Koncessionsnämnden för miljöskydd kan jämställasstolen enom

godkändenämnda belgiska målet Compte m.fl.domstol. I det tidigare Le

appellations-domstol medicinsk besvärsnämndEuropadomstolen som en
råd vilken bestod lika många läkare domare.av som

Österrike förelågförvärvstillstånd ingenangåendel målet Ringeisen mot
tillståndsfrågan prövad vid fairartikel då Ringeisen fåttkränkning 6 enav

tillståndsfrågan vidfair trial bestod prövningtrial. Denna enav av
både domare ochi jordärenden. nämnd bestodspeciell nämnd Denna av

Domstolen uttaladeoffentliganställda tjänstemän attexperter.som
denEuropakonventionens mening, dels dånämnden domstol i varvar en

förhållande allmänna tilloavhängig och oberoende i till det samt parterna
i nämndenmålet, dels då ordföranden domare och ledamöternai var en

införhandläggningenutnämnda för tid fem år och dels då nämn-var en av
enskildes rättssäkerhet.nödvändiga garantiema förden innehöll de den
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enligt kon-domstoldra slutsatsenmålet Ringeisen kanAv att somman
råd,nämnder,betecknasgodkännsventionens krav även somorgan som

isammansättningendockavgörande betydelse ärtribunaler Av attm.m.
till opartiskberättigadenskildedensådan ärskalldessa att enorgan vara

offentliganställdai formellerintresseledamöterprövning. Att experter av
prövningen kanså längeprövningendeltar i ärtjänstemän accepterat anses

möjligainte avsättaskall dessutomopartisk. Ledamöterna attvaravara
nämnden börnågon iåtminstonetid krävsefter längreförrän attsamten

domarkompetens.ha

och utform-omfattningDomstolsprövningens4.9

ning

berättigad tillskallenskildedenföljerkonventionenartikel 6 iAv att vara
Härirättegång.offentligopartisk ochdvs.public hearing,andfair enen

rättvistkorrekt ochskalldomstolsprövningenförfarandet vidligger varaatt
ochmuntligtallmänhetförfarandet iskallDärtillenskilde.den varamot

infallerfair hearing rätträttegångrättvisUnder begreppetoffentligt.
alldelfåvittnen,motförhöraochhöraenskilde taattför den avatt
fåutredning,sigtillfälle överfå attärende,utredning i yttraattattett

i formbevisninginförskaffaöversättning,ochtill tolkningtillgång att
delsinnefattarrättegångoffentligBegreppetsakkunnigutlåtanden m.m.av

fåmuntligendomstol förinförframträda direktskall få attenatt parterna
tillgänglig förskallrättegångenoch delssin sakframlägga att vara

allmänheten.

EuropadomstolenfastslogSverigeLönnroth attochmålet SporrongI mot
uppfylla dekunderesning intetillmöjlighetenbefintligamåletden i anses

nämndatidigarededomstolsprövning. Avuppställerartikel 6krav som
framgårCompteAlbert Lem.fl. och attComptemålen Le enbelgiska

dom-enligtkravenuppfyllerhellerlaglighetsprövning inte enovanren
avstängningfått fråganklagandenahademålenstolsprövning. I avom

först iinstanser,behandlad iläkare ettpraktisera tremöjligheten att som
kassationsdomstol.sist iappellationsråd ochsedan iprovinsråd, enett

ikravenbehöverinte attuttalade garanteraEuropadomstolen att staten
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uppfylls iartikel 6 alla instanser det fråga tvister rörande civilanär är om
uppfyllarättigheter och skyldigheter. Emellertid måste någon instans

fullt inte alls den förstakraven i artikel 6 Domstolen uttalade sigut. om
instansen uppfyllde dessa krav. andra instansen uppfyllde inte kraven,Den

hållit offentligdå visserligen granskat ärendet fullständigt inte enman men
Kassationsdomstolenförhandling eller meddelat offentligt beslut.ett

befogen-domstolen endast hadeuppfyllde inte heller kraven i artikel 6 då
I kränkte således kon-laglighetsprövning. Belgienhet göraatt en ren
I

godtagbar prövningavsaknadenventionen i de båda målen genom av en
i domstol.

y
l

uppfyllas i allainte behöverframgår kraven i artikel 6Av målen att
fulltuppfylla i artikelnnågon instans måste kraveninstanser ut.attmen

europeiskabekräftats denkonventionen har sedantolkningDenna avav
kommissionenSverige, beslutmålet Fredin IIkommissionen i mot av

1994-02-23, Ser. A No.domstolen i dom9 februari 1993den samt av
Regerings-domstolenfarm både kommissionen och280-A. måletI att

rättsprövningsmål stredimuntlig förhandlinghållarättens vägran ettatt
förstadenkonstaterade Regeringsrättenartikel Domstolen attmot var

jurisdiktionFredins sak, dessbehandladedomstolsinstansoch enda attsom
omständig-faktiskasakfrågor också kundebegränsad till rörainte utanvar

rättsfrågortill såvälmålet upphovFredins talan iheter attsamt somgav
innebar Regeringsrättensomständigheter vägransakfrågor. Under sådana

Till fråganartikel 6.förhandling kränkninghålla muntligatt omaven
under våraåterkommerrättsprövningsmålenmuntlig förhandling i

i avsnitt 8.10.5.överväganden

harhovrättsprocessenförhandling i den svenskatill muntligFrågan rättom
brottmål. För-fall, alla rörandeEuropadomstolen i fyraockså prövats av

ijämställas mednaturligtvis inte heltkanvaltningsprocessen processen
i artikeltolkningen kravenändå intresse förfallenhovrätten är avavmen

denberoendehar varit olika,i de fyra målen6. Utgången om
för prövningenbetydelsevarit avgörandeklagandes hörande avav

domSverige,fallen, Ekbataniinte. tvåskuldfrågan eller I motav
1991-10-29,Sverige, dom134 och Helmers1988-05-26, Ser. A No. mot

dåkonventionenkränkningSverige för212-A fälldesSer. A No. av
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klagandena muntlig förhandling i hovrätten. dessa fall ansåglvägrats
skuldfråganEuropadomstolen hovrätten inte kunnat bedömaatt ett

fallenkorrekt höra klagandena på de två andralsätt utan att nytt.
Jan-Åke 1991-10-29, Ser. 2l2-BAndersson Sverige, dom A No.mot

2l2-C ansågFejde Sverige, dom 1991-10-29, Ser. A No.och mot
förhandling inödvändigt med muntligEuropadomstolen det inteatt var

omständigheterna rörandedå klagandena medgett de faktiskahovrätten,

målensinte kunnat påverkahaft invändningar det slagbrotten sommen av
i hovrätten.utgång
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5 Rättsprövning förvaltningsbeslutav

5. 1 Inledning

juniDen 1 1988 infördes generell möjlighet till domstolsprövningen av
förvaltningsbeslut tillskapandet rättsmedel rättsprövning.ett nyttgenom av ,
Detta skedde lagen 1988:205 rättsprövning vissa för-genom om av
valtningsbeslut, gäller från tillnämnda datum utgången årsom ovan av
1994. Syftet med rättsprövningslagen säkerställa svensk rättatt attvar
motsvarade Europakonventionens krav tillgång till domstolsprövning.

Sverige hade nämligen vid lagens tillkomst vid tillfällen fällts i Europa-tre
domstolen för brott artikel i konventionen,6 eftersom Sverige saknademot
möjligheter för den enskilde domstolsprövning vissa förvaltnings-att av

Ävenbeslut. antal domar andra hade visat förvaltnings-ett mot stater att
domstolskontroll liknande svenska intedet motsvaradesystem utan

konventionens krav.

Vid lagens tillkomst meningen denna skulle gälla endast under tidenattvar
den juni 1988 till utgången år skulle1 1991. Denna tid underlag förav ge

ställningstagande i frågan lagen skulle eller denett permanentasom om
borde ändras i något avseende. Under konstaterades1991 dock att
Europadomstolen inte något klagomålännu beslutprövat över som
meddelats med stöd rättsprövningslagen, varför det för tidigt attav var
definitivt ställning till lagen borde prop. 199091 176.ta permanentasom :
Lagen skulle därför tillämpas för ytterligare begränsad tid, nämligenen
fram till utgången år 1994.av

Trots Europadomstolen redan 1982 hade meddelat fallande domatt en
Sverige i Sporrong och innebärandeLönnroth-målet,gentemot att av-

Sporrong-Lönnrothdom 1982-09-23,Ser. 52 1984-12-18,Ser. No. 88,A No. ochdom A
Pudasdom 1987-10-27,Ser. l987-l0-27,Ser.A No. 125-A ochBodéndom A No. l25-B.
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saknaden domstolsprövning beslut expropriationstillstånd stredav av om
förslagkonventionens artikel dröjde det till 1986 innan någotmot ut-
1985 med-till grund för lagstiftning rättsprövning. Underarbetades en om

Nederländerna i vilkendock Europadomstolen domdelade moten
installation tank förfarm indragande tillstånd fördomstolen att ett av enav

domstolz.motorbränsle på bensinstation borde kunna överprövasen av
Europakommissionen i Pudas-måletår farm ocksåUnder attsamma

domstol kundeSverige kränkt klagandens civila rättigheter då denne inte i
trañktillstånd3 refonnbehovetindragande Därmedprövat.ett varav

klart.

Europarådskon-departementspromemoria fram i juli 1986,ladesEn

domstolsprövning i Sverige, Ju 1986:3. Iventionen och till Dsrätten
rättsfall från Europadomstolen. Ipromemorian redogjordes för sju olika

rättigheter på sådomstolen tolkat begreppet civilarättsfallen hade sätt

driva näring och fritt disponeraden enskildes överrättäven rätt attatt att
dåpromemorian konstateradesegendom hänfördes till detta begrepp. Isin

helt klart svenskmed utgångspunkt från denna tolkning, det attatt, var
berodde på det ilagstiftning inte uppfyllde konventionens krav. Detta att

få till ståndSverige farms möjlighet för den enskildeallmänhet inte i att
civila rättigheterbeslut rördeprövning domstol det gälldenär somen av

därförangivna mening.och skyldigheter i konventionens Det varnyss
ståndfå tillnödvändigt skapa möjlighet för enskilda attparteratt enen

det från kon-prövning. promemorian gjordes den bedömningensådan I att
skulle finnas vidtillräckligt den prövningventionens synpunkt att somvar

bedömning grundade sigdomstol laglighetsprövning. Denna attvar en
bildat utgångspunkt vidi de kontinentala allt dömarättssystem attsom av

laglighetsprövning förvaltningsbe-konventionenstillkomsttillämpades över

departementspromemorianslut 56. skäl hade enligts. Av samma man
domstolsprövningen blevanledning utgå från det tillräckligtatt att attvar

kassatorisk.

1 1985-10-23, 97.Benthemdom Ser. A No.

Ärende3 1042683, beslutden4 december1985.
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Tanken övergå till ordning där allmän skulle ha generelldomstolatt en
behörighet promemorian,administrativa beslut avvisadesöverpröva iatt
då det förvaltningsdomstolar skallsvenska innebär det ärsystemet att som

tilladministrativa beslut i den mån dessa bör kunna överklagasöverpröva

generelltdomstol Likaså fann det inte tänkbarts. 57. attattman var
övergå sker regeringen itill enligt vilket den prövningett system som av

fåförvaltningsärenden möjlighet för den enskildeersätts ettattav en
föreslogförvaltningsbeslut i domstol. I promemorianöverprövat man

istället i samband författningar, kundemed översynatt som ansesman av
det ändamåls-beröra den enskildes civila rättigheter, skulle pröva om var

i förvaltningsdomstol iövergå till prövning överklagandenenligt att av
dock nöd-för besvärsprövning hos myndighet. Detstället typ varannan av

inomtill Europakonventionenvändigt åstadkomma anpassningatt enen
införadärför skulleinte alltför lång tid. I promemorian föreslogs att man

förvaltningsmyndigheter och regeringenordning enligt vilken besluten av
skulle ske befogen-kunde bli föremål för domstolsprövning. Detta genom

förvaltningsbeslut.vissahet för Regeringsrätten omprövaatt

198788169 18 betonadespropositionen till rättsprövningslagenI prop. s.
möjlighetgenerell till dom-relativt snabbt skapadet viktigtatt att envar

prövningsmöjligheten,stolsprövning förvaltningsbeslut. Den rätts-nyaav
befintligatill redankomplementprövning, skulle utformas pröv-ettsom

längre sikt borde dockriktlinje för utvecklingenningsmöjligheter. En
kundemån denområdesvis övervägde i vilken ersättaatt manvara man

domstolsprövning. Ensker i administrativ ordning medöverprövning som
nämndaförfattningar därför nödvändigfortsatt översyn prop.varav

18.s.

instansRättsprövande5.2

utförasrättsprövning endast kanrättsprövningslagen gällerEnligt §l att
l98788:69 19 uttaladesförarbetenaRegeringsrätten. I prop. atts.av

innehåller och begreppförvaltningsområdet iblandlagstiftningen termer
avvägningar politiskdelvis skall få sitt innehåll natur.avgenomsom

rättsliga och sköns-gränsdragningsfrågor mellan vadVanskliga ärsom
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därför och föreskriva hurmässiga bedömningar kunde uppkomma att
möjligt generell reglering. Denskulle dras inte i rätts-gränsen var en

förkommunalbesvärsinstitutet ochbildning skett vid tillämpningsom av
dock ledning. DettaRegeringsrätten prejudikatinstans kundevilken gevar

få uppgiften skötatalade för just Regeringsrätten skulle rättspröv-attatt
resnings-rättsprövningsinstitutet samordnas medningen. kundeDessutom

institutet på smidigt sätt.ett

Regeringsrättensammansättningrättsprövningslagen framgår vilken6 §Av
domför medRegeringsrättenvid rättsprövning. innebär ärskall ha Den att

fall skall minstenkelt slag. Iregeringsråd, prövningen är annattre avom
för inkommenavvisaregeringsråd delta vid beslutfyra sentutom att en

regerings-räcker det medrättsprövning. Vid sådana beslutansökan treom
råd.

rättsprövningförutsättningar förVissa5.3

skall stårättsprövningen ärmöjligheten till öppenförutsättning förEn att
efter ansökandomstol endastbeslut kan prövas omatt ett avannars

tillfrån möjlighet rättspröv-begränsning undantasdennaresning. Genom
Enligtdomstol kannågon pröva.förvaltningsbeslutning sådana som annan

överklagandepå vanligtsikte inte barauttrycketpropositionen s. 35 tar
tillmöjligheterockså på andradomstol, kammarrätttill utant.ex.

1974:371enligt lagenstämningi ordinär ordning,domstolsprövning t.ex.
arbetstvister.rättegången iom

RÅ och 19921991 315förelåg i notisfallenförhållandedettaJust not.
rättsprövningavvisade ansökningarRegeringsrätten532 där avnot. om

kommadå dessa kundei pensionsfrågorarbetsgivawerks beslutStatens
RÅ 302fallet 1990Arbetsdomstolen. Iunder prövning not.av

luftfartscertiñkat-besluträttsprövningansökanavvisades omavom
samband meddomstolsprövning iunderkunde kommakontroll, vilket

RÅdetta. Ibegränsningcertifikatet elleråterkallelsebeslut avavom
angåendebesluträttsprövningansökan296 avvisades1991 not. avom

på ordinärdomstol väg.då dettasända närradiotillstånd prövatsatt av
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resningsin-domstolsprövningkan bli föremål förAtt beslutett genom
gällerrättsprövning kan ske. Omväntintestitutet hindrar däremot attatt
prövningmöjligheterna tillinte påverkartill rättsprövningmöjligheten

resning.genom

skeskall kunnaför rättsprövning ärförutsättningytterligareEn att ettatt
betyderordning.i Detskulle ha kunnatbeslut inte överprövas attannan

Rättsprövning lägremåste hatill överklagandealla möjligheter uttömts. av
således inte ske.beslut kaninstansers

RÅ ansökanavvisadeRegeringsrätten133 därexempelvis 1990Se not.
hade kunnatbeslut, vilketKemikalieinspektionensrättsprövning avom

RÅ ansökandär1992 73regeringenöverprövas not.samt omav
inteavvisades då kammarrätträttsprövning beslut kammarrätt varavav

instans.högsta

rättsprövningsin-Tillämpningsområdet för5.4

stitutet

skall alltsåförvaltningsärenden. Detigäller beslutRättsprövningslagen
beslutNormbeslut, dvs.fall.särskiltbeslut ifråga omettettomvara

198788:69tillämpningsområdet prop.utanförfaller såledesföreskrifter

34.s.

RÅ rättsprövningansökanavvisades2291992notisfalletl not. omen
Koncessionsnämn-angåendefrån Miljödepartementetskrivelseenav

endastdå skrivelsenmiljöskyddsärende,handläggningdens ettav
någotoch inteprivatpersontillupplysandeinnefattade ett svar en

RÅ Socialstyrel-frånskrivelse,gällde målet5461992beslut. I not. en
kategorierför vilkaredogjordesi vilkenenskild läkare,till avsen en

tvångs-intagande iförvårdintygutfärdabehörigaläkare attsom var
utfärdahaft behörighettidigareenskilde läkarenvård. Den attsom

behöriga läkarekategorininte omfattadessådana vårdintyg avmen nu
Ansökanbeslut.Socialstyrelsensrättsprövningansökte avom

förvaltnings-särskiltifattat beslutSocialstyrelsen intedåavvisades ett
ärende.
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förutsättning för frågaEn rättsprövning skall kunna komma i ärattannan
beslutet har meddelats regeringen eller förvaltningsmyndighet. Avatt av en

för-propositionen till rättsprövningslagen framgår 34 begreppets. att
valtningsmyndighet skall ha innebörd i rättsprövningslagen detsomsamma

förhar i regeringsformen. kap. 8 § framgår det finns denAv 1 RF att
offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

för försam-Som tidigare redogjorts under avsnitt 2.3 faller de beslutande

hänförs underlingarna utanför begreppet förvaltningsmyndighet. Likaså

begreppet förvaltningsmyndighet inte heller rättssubjekt organise-ärsom
fattats enskildarade i privaträttslig form. följer beslutHärav att som av

individ enligtbolag, förening, samfållighet, stiftelse eller enskildorgan
exempelvis Svensk Bilprovning ellerkap. 6 § tredje stycket RF, AB11

enligtbli föremål för prövningSvensk Exportkredit, inte kanAB

rättsprövningslagen.

RÅ rättsprövning dånotisfallet 1988 485 avvisades ansökanI not. om
härrörde från domstol ochbeslutet rörande bodelningdet överklagade

från förvaltningsmyndighet.inte

rättsprövningslagen harRegeringsrätten enligt § pröva ärVad l att om
avgöranderättsregel. uttrycketärendet strider någon Iavgörandet i mot

handläggningsfrågor o.d.kan ske beslut iligger rättsprövning inteatt av
rättsprövning detsamband medbeslut endast isådana prövasutan att av

avslutas.förvaltningsärendebeslut varigenom ett

förvaltningsärendensådanagäller endast beslut iRättsprövningslagen som
första3 § RF. Deti 8 kap. 2 ellernågot förhållanderör som avses

ställningenskildas personligaföreskrifterlagrummet rör samtavser som
civilrättsliinbördes, alltsåekonomiska förhållandenderas personliga och ga

förhållandet mellanföreskrifterandra lagrummetDet omavsernormer.
enskilda eller iåligganden förallmänna gällerenskilda och det somsom

förhållanden,ekonomiskapersonliga elleringrepp i enskildasövrigt avser
finnas i lagFöreskrifterna kanoffentligrättsligabetungandealltså normer.

medhar beslutatsmyndighetsförfattningregerings- ellereller i någon som
till begreppenvalde anknytabemyndigande. Attriksdagensstöd attmanav

Europakonventionensanvändaregeringsformen istället föri 8 kap. att
berodde dettarättigheter och skyldighetercivilabegrepp att senare
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kunde införas isin innebörd och inte lämpligenbegrepp oklart till envar
tillämplig. propositionenförfattningstext skulle generellt Isvensk som vara

§ täckeranförs anknyta till 8 kap. 2 eller 3 RFs. 21 attatt mangenom
under konventionensmarginal in det rimligen kan falla inmed bred som

kan bliskyldigheter. ärendencivila rättigheter och Debegrepp som
slag tillstånd,gälla olikaför rättsprövning kan exempelvisföremål av

Ärenden tillämpningsom-utanför lagensfallerdispenser, förbud somm.m.
statsbidrag iärendentjänstetillsättningsärenden,exempelvisråde är om

hos regeringenhandlingarutlämnande allmännaformerolika samt av
34, 35.nämnda prop. s.

rättsprövningrättsfall där ansökanantalpraxis har förekommitI ett om
förhållandeninteförvaltningsbeslutetdå det aktuella rörtavvisats som

eller 3 § RF.i 8 kap. 2avses

RÅRÅ 333 och 334ref. 331, 332,exempelvis 1990 14,se samtnot.
i ärendenrättsprövningalla gälldeoch 38 vilka1991 36, 37not. om

fann beslut Be-Regeringsrättenutbildning.antagning till högre att av
enskild inte skullehögskoleutbildningsvärsnämnden för antasattom

elleri 8 kap. 2förhållandenutbildning inte rördetill sökt avsessom
ställsutbildningoch sådanfrivilligdå högskoleutbildning§ RF, är3

behörighetsvillkoren. l dettauppfyllerför enskildatill förfogande som
enskildeför denuppfattasantagningsreglernafåravseende som en

precisering denreglering, då de endastgynnande är närmare aven
förfogande.ställs tillförmån som

RÅ tjänstgöring förändradbeslut rektorref. 69 gällde1990 enomav
därförrördeocharbetsledningsbeslutBeslutet ansågslärare. ettsom

varvid ansökaneller 3 § RFi 8 kap. 2förhållandeninte omsom avses
rättsprövning avvisades.

RÅ rättsprövningansökangällde allaoch 5471991 314, 457not. om
respektiveuniversitettjänstetillsättningar vidangåendebeslutav

tjänstetillsätt-rörandeärendenavvisades dåAnsökningarnahögskola.
3 § RF.8 kap. 2 elleriförhållandesådantningar inte rör avsessom

RÅRÅRÅ gällde1992 151553ref. 19911990 87 not.samtnot., avvisadesAnsökningarnaregeringen.handlingar hosdelrätt att ta av
och 3 § RF.i kap. 28förhållandeninte rördedå besluten avsessom
bestämmel-iställetreglerashandlingarallmärmadelRätten att ta avav
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tryckfrihetsförordningen tillämpnings-i och faller därmed utanförser
förområdet 8 kap. 3 § RF.

RÅ för visa1992 487 gällde vägmärke vägenrätt sättanot. att attupp
till marknad. Trafiksäkerhetsverket hade avslagit sådan begäranen en

avvisade ansökanfrån privatperson. Regeringsrätten rättspröv-omen
i 8 kap. 2 § RF ochning då ärendet inte rörde förhållande som avses

i enskildas förhållanden ochheller § då denna endast ingrepp3 avser
upplysnings-föreskrifter, exempelvis fâinte gynnande rätt sättaatt upp

märken.

olika formergällt till bidrag ellerantal rättsprövningsärenden harEtt rätt
föremål förinte blilån det allmärma. Sådana ärenden kan rättspröv-av av

enskilde.gynnande för denning då det sig regleringar ärrör somom

RÅ bostadslån, 378statligaexempelvis 1990 344 angåendeSe not.not.
på arbets-med besökför kostnader i sambandangående ersättning

korrespondens-kostnadsfrittangående tillförmedling, 406 rättnot.
undervisning istatsbidrag till svenskförordningmaterial enligt om

RÅ 389 angående1991angående bostadslån,utlandet, 471 not.not.
angåenderättshjålpskostnader, 549föreftergift fordran not.statensav

för UD-utbildningsbidrag550till privat skolastatsbidrag samt not. om
avvisats.rättsprövningfall ansökananställds barn. samtliga harI om

skall kunna ärförutsättning för beslut rättsprövasYtterligare attatten
enskilde. Termendenmyndighetsutövninginnebärbeslutet gentemot

förstycket§ tredje RFbl.a. i kap. 6myndighetsutövning används ll att
förvaltningsupp-överlämnalagstöd förfall då det krävsdeavgränsa att

hänvisadesinnebörden iBeträffandeprivata rättssubjekt.gifter till termen
i dentill lydelsen 3 §3971973:90grundlagspropositionen prop.i avs.

omfattadedetta lagrum1971:290. Enligtförvaltningslagenäldre
för enskildbefogenhet tillutövandemyndighetsutövningbegreppet attav

avskedandedisciplinpåföljd,skyldighet,rättighet,förmån,bestämma om
Även förvaltningslagendenjämförbart förhållande.eller annat nya

myndighetsutövning.begreppetdenna innebörd1986:223 bygger av
förarbetenain i lagen. Iemellertid intebegreppetNågon definition togsav

innebärabeslutet skallkravet påtill rättsprövningslagen sägs attatt genom
innefattarendastsådana beslutmyndighetsutövning undantas ettsom

intarmyndigheterståndpunkterpartsbeskedpartsbesked. Med sommenas
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liknandecivilrättsliga ochidet allmännade företräder partnär som
hyresavtal,köp,beslut häva säga attförhållanden, ettattettatt uppt.ex.

betalningsanstånd,avslå begäranfordran, attbetalning förkräva att omen
skadestånd prop.betalaellerackordserbjudande vägraavböja attett

35.198788:69 s.

rättsprövningansökanavvisatRegeringsrättenrättsfall harföljandeI om
omfattatinteförvaltningsbeslutenaktuelladehänvisning tillmed att

enskild:myndighetsutövning mot

RÅ skulleregeringenyrkadeprivatpersonEn307.1989 attnot.
skulleregeringenföretagblockad hansfacklig attförbjuda samtaven

handandraiellertill honomskadeståndfackföreningenålägga att utge
fråganansågRegeringenskadestånd.skulle attregeringen omutgeatt

avsågfackföreningförskadeståndsskyldighetblockad ochförbud mot
kundedetta intevarfördomstol upptasskullerättstvist avgöras avsom

Regerings-avslogs.skadestånd frånYrkandetprövning. statentill om
intebeslutregeringensrättsprövning då attansökanavvisaderätten om
förskadeståndsskyldighetblockad ochförbudyrkandena motuppta om

förvaltnings-beslut iinteprövningfackförening till ettatt somansevar
beslutregeringensmyndighetsutövning, attinnebar samtärende, som

frånbeskedendastskadestånd från ettyrkandetavslå staten varom
skadeståndsskyldig.siginte ansågdenmotpart attstaten som

RÅ rättsprövningRÅ Ansökan213.1992och2781991 not. omnot.
tillhörigegendomfastförsäljningregeringenbeslut avomavav

beslutsådanadåRegeringsrätten,avvisadesarvsfondenAllmänna av
detbeslutenskildmyndighetsutövning utaninnebär mot avinte

fastighetsägare.såsomallmänna

tidigareRÅ inte omprövabeslutRegeringens ett546.1991 attnot.
inteinnefattadepå departementarbetstagareomplaceringbeslut avom

vederböran-tillbeskedendastenskildmyndighetsutövning ettutanmot
förelegat.intebeslutskyldighet omprövaallmännågondåde, att

därför.avvisadesbeslutregeringensrättsprövningAnsökan avom

täktverk-RÅ harbildandebeslut naturreservatref. 87. l1993 avom
inteharBeslutetförbjudits.vattenområdeallmäntbl.a.samhet

innehaftvilket redanföretag,myndighetsutövninginnefatta motansetts
områdevissttäkttillkontinentalsockelnenligt lagentillstånd om

bildandebeslutetomfattasvattenområde avdetinom omavsom
naturreservat.



110 Rättsprävrzing jfärvaltningsbeslutav SOU 1994:117

5.5 Undantag från tillämpningsområdet

I propositionen till rättsprövningslagen prop. 198788:69 21 konstate-s.
rades vissa beslut i ärendenatt i 8 kap. 2 eller 3 § RF knappastsom avses
omfattas Europakonventionens krav tillgång till prövningav och därför
borde undantas från rättsprövning. En rad undantag uppställdes därför i
2 § rättsprövningslagen, vilken lyder:

2 § Lagen gäller inte beslut sådan nämnd sammansättningav en vars
bestämdär i lag och ordförande skall eller ha varit ordinarievars vara

domare.
Lagen gäller inte heller

beslut arrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd,av en
2. beslut svenskt medborgarskap,om

beslut utlänningars vistelse i riketom
4. beslut värnpliktigas eller reservpersonals inkallelse eller tjänst-om

göring inom försvarsmakten,
beslut enligt lagen 1966:413 vapenfri tjänst,om
beslut skatterrör eller avgifter,som

7. beslut enligt lagen 1992: 1602 valuta- och kreditreglering ellerom
beslut i frågor allmän likviditetsindragning eller allmän pris-om
reglering,

andra beslut enligt lagen 1992:1300 krigsmateriel sådanaänom
återkallelse tillstånd enligt 3 eller 4som avser av

beslut tillstånd till sådan verksamhet i l § 3-5 lagenom som avses
1984:3 kärnteknisk verksamhet,om

10. beslut enligt lagen 1991:341 förbud utförsel vissamotom av
produkter kan användas i massförstörelsesyfte,som m.m.

Till följd ändringar i lagen 1991 :34l förbud utförsel vissaav motom av
produkter kan användas i massförstörelsesyfte, har riksdagensom m.m.
beslutat 2 § rättsprövningslagen punkterna 9 ochatt 10 skall ha följande
lydelse prop. 1993942176, bet. l99394zUU24, rskr. 1993942336.

9. beslut tillstånd till sådan verksamhet i l § 3-4 lagenom som avses
198413 kärnteknisk verksamhet,om

10. beslut enligt lagen 1991:341 strategiska produkter.om

Lagändringama träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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nämnder,domstolsliknandes.k.fattadeför beslutUndantag ex-görs av
Riksvärderings-ochVämpliktsnämndenKriminalvårdsnämnden,empelvis

nämnderfrämstochhänförs förstnämnderdomstolsliknandeTillnämnden.
skallnämndenordföranden iochbestämd i lagsammansättning ärvars

i 2 kap.dettillhänvisaskanHärordinarie domare. attvarithaellervara
tvångsomhändertagandeprövningvid annanRF av9 § att avanges

skallnämnddomstolsliknandesådanprövningbrottanledning än av
ianfördestillkomstRF:sdomstolsprövning. Vidmed prop.jämställas

domstolar i Europa-betraktasnämnder fårsådana3861973:90 somatts.
sammansättning,till derasbl.a.med hänsynmeningkonventionens

tillförhållandeiställningsjälvständigautredningsmöjligheter samt
tillförarbetenaEnligtförvaltningsmyndigheter.andraochregeringen

arrende-bör36 även22 och198788:69prop.rättsprövningslagen s.
dådomstolar,medlikställasövervakningsnämndhyresnämnd ochnämnd,

självständigaochutredningsmöjligheterorganisation,funktion,deras
domstol.utmärkabrukarvadväsentligtallti enställning sommotsvarar

någrafinnsdet inteochförvaltningsmyndigheterde ärDetta trots att
nämnderdylikaiordförandetjänstgördenformella krav att somsom

svenska dom-Huruvida deordinarie domare.varithaellerskall vara
Europakonventionenidomstolskriterietuppfyllernämndernastolsliknande

Strasbourg.iinte prövatshar ännu

1991:1128lageninförandetvid omkan nämnasHär att avman
fri-administrativailämplighetendiskuterade atttvångsvårdpsykiatrisk

dåvarandedenämnderdomstolsliknandeprövadeshetsberövanden somav
tillpropositionenInämnden.Psykiatriskaochutskrivningsnämndema

dessai frågabl.a.anfördesf.179199091:58 att omlagen prop. s.
enskildeför deningenärenden rättbehandlingvid derasfannsnämnder av

ochutskrivningsnänmdemamellanförekomförhandlingmuntligtill samt
påmotsvarighetnågonfarmsintedetvilkentillgemenskapsjukhusen en

Europakon-uppfylldenämndernaförtaladeMycketdomstolssidan. att
prövningförriskenredandomstolsprövning attpå enkravventionens men

kravkonventionens ettuppfyllaskullefall inte varvisstinämndi ett
därförhandläggstvångsvårdpsykiatriskFrågorreformer.motiv för om

förvaltningsdomstol.1992januariikraftträdande den 1sedan lagens av
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Det skall erinrasäven Domstolsutredningen i sitt betänkande,attom
Domstolarna inför 2000-talet SOU 1991:106, påpekade detatt var
tveksamt Kriminalvårdsnåmnden och övervakningsnämndema kundeom
godtas domstolar i Europakonventionens mening. Utredningen föresom
slog därför alla frågor frihetsberövande nämnderna handläggeratt om som
istället bör handläggas tingsrätt första instans. Vidare föreslogs attav som
övervakningsnämndema skulle i sin helhet avskaffas då deras kvarvarande
arbetsuppgifter lämpligen kunde handhas frivârdsmyndighetema. lav
departementspromemorian, Specialdomstolarna i framtiden Ds 1993:34,
diskuterades frågan hyres- och arrendenämndemas eller inteom vara vara.
Man framhöll i promemorian inriktningen borde total in-att vara en
tegration hyres- och arrendemålen i de allmänna domstolarna,av men
stannade för föreslå administrativ samordning mellan nämnderna ochatt en
tingsrättema de där nämnderna finns. Nämnderna skall enligtorter
förslaget fortsättningsvisäven myndigheter. Regeringenutgöra deladeegna
uppfattningen i promemorian anfördeoch i propositionen Upphörande av
Bostadsdomstolen prop. 199394:2OO 49 och 52 hyres-attm.m. s.
nämndema och arrendenämndemas verksamhet sikt skall föras tillöver
de allmänna domstolarna. En förutsättning för detta emellertid denär att
materiella lagstiftningen hyres- och reformerasarrendeområdet så att
den rättegångsordning gäller för vanliga tvistemål blir tillämpbar.som
Några konkreta förslag läggs därför inte fram i nämnda proposition.

Riktlinjerna för överflyttning hyres- och arrendemål till de allmännaen av
domstolarna har fastställts riksdagen bet. 199394:JuU31, rskr.av
1993942431.

Från praxis rörande undantag från rättsprövningslagen kan nämnas
RÅfallet 1992 635 där ansökan rättsprövning beslut fattatnot. om av

Buss- och taxivärderingsnämnden avvisades då intelagen gällerav
beslut sådan nämnd sammansättning bestämd i lag ochärav vars vars
ordförande skall eller ha varit ordinarie domare.vara

Beträffande övriga undantag nämndes till början utlärmingsärendenatten
inte borde kunna Regeringsrätten. 1 propositionen anfördesöverprövas av
bl.a. antalet ärenden detta slag mycket och detatt stort attav var var
angeläget sådana ärenden avgjordes snabbt. Det dessutom klartatt attvar

utlännings uppehålla sig i inte civilrätt att staten en anses vara en
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rättighet enligt Europakonventionens artikel undanta dessa ärendenAtt

stod därför inte i strid med konventionen 22.prop. s.

rad ärenden rättsprövning utlänningars vistelseEn beslut rörandeom av
i Sverige har avvisats Regeringsrätten, exempelvis 1988RA not.av se
608, och631 632 och RA 1989 108 och 197.not.

sådanaAndra beslut inte omfattas rättsprövningslagen ärtyper av som av
Enligthar inslag utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar.som av

inte lämpligen sådana prövningar. Dettapropositionen bör domstolar göra

i sådana ärendengällde framförallt krigsmaterielärenden. Vissa beslut om-
återkallelsefattas dock rättsprövningslagen, nämligen beslut om avav

enligt ochtillhandahållande krigsmateriel 3tillstånd för tillverkning och av
för beslutkrigsmateriel. undantag gjorts§§ lagen 1992:1300 Att4 om

bedömningeni ärenden beror pååterkallelse tillstånd dessa attom av
Pudas-fallet,det tidigare nämndaEuropakonventionen, enligt exempelvis

sådana beslut.kräver domstolsprövning av

rättsprövningslagen inte omfattar beslutSlutligen kan rörnämnas att som
tillämpningsom-gjorts för inteeller avgifter. undantag harskatter Detta att

Europakonventionen kräver.skall vidarerådet änvara

RÅ ref. 109i 1990Från praxis hos Regeringsrätten kan nämnas att
RÅbyggnadslovstaxa, i 1990kommunalavvisades talan beslutmot om

RÅenligt lantmäteritaxan och ibeslut427 avvisades talan motnot.
befriande frånärendeavvisades talan beslut i1992 565 motnot. om

rättsprövningslagen intedispensavgift enligt bilavgaslagen ärdå
skatter ellertillämplig på beslut avgifter.om

Domstolsprövningens omfattning5.6

anfördes198788269 23-24till rättsprövningslagenI förarbetena prop. s.
förvaltnings-rättsprövningsärenden skallRegeringsrätten i pröva ettatt om

Överprövningenrättsregler.med gällandebeslut står i överensstämmelse
ocksåRegeringsrätten börrättsenlighetinriktas på frågorbör om men

tillliggerbevisvärderingfaktabedömning ochdenkunna överpröva som
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för tillämpningen föreskrifter. skulle prövningen integrund Däremotav
Europakonventionens artiklar, då dessa intetillämpning var enavse en av

omfattaVidare skulle prövningendel den svenska rättsordningen. omav
kunde haformellt fel själva förfarandetdet förekommit något i som

delinte fåttpåverkat utgången i ärendet, rätt att tat.ex. att part aven
uppfyllerförvaltningsbeslutetelleruppgifter innan beslutet meddelats om

inför lagenallas likhetpå saklighet och opartiskhet ochgrundlagens krav

prövningen skulle varierapropositionen förutsatteskap. 9 § RF. Il att
olika områdenberoende hur reglernamellan de olika årendetypema

överprövningen iutformade såutfonnade. del reglerEn ärär att
administrativprövningen iomfattandeRegeringsrätten kunde bli lika som

ivissa skältillstånd påordning, vid återkallandet.ex. som anges enav
skalltillämpliga bestämmelserförfattning någon enligteller ansesom

såutformade denregler kanerhålla tillstånd. Andralämplig attatt ett vara
lagligen tänkbaravälja mellan fleraharbeslutande myndigheten rätt att
fall börsådanalämplighetsprövning. I rättspröv-alternativ, alltså göra en

inomomfatta beslutetendastförsiktigt ochningen göras rymsommer
också detDepartementschefen påpekadehandlingsfrihet.myndighetens att

domstolarbeaktanderättsprövning medfall skulle skei sådana attaven
skönsmässig ellerutpräglatbedömningarkan förutsättasinte göra av

nämnda 24.politisk karaktär prop. s.

Europarådskon-departementspromemorian,det ierinrasDet kan attom
1986:3,Sverige, Ds Judomstolsprövning ioch tillventionen rätten

och gjorts jäm-förvaltningsbeslutlaglighetsprövningföreslagits aven ren
remissin-ifrågasatteskommunalbesvärsinstitutet. Då detförelser med av

Europakon-för fyllatillräckligsådan prövning attstanserna varom en
prövningen.omfattningenpropositionenutvidgades iventionens krav av

propositionenförslaget ibedömningenLagrådet gjorde attatt om
bevisvårderingfaktabedömning ochomfattaprövningen skulle även samt

fylldebeslutetförfarandetformella fel vidförekommitdet samt omom
inför lagenlikhetopartiskhet och allassaklighet ochkrav påRF:s gav en

konventionens krav prop.domstolsprövning borde kunna motsvarasom
förhållandet rättspröv-Lagrådet anförde vidare198788:69 234. attatts.

linje med denlåg ifria skönomfattade myndigheternasningen inte

ochsker i Danmark Norge.domstolsprövning som
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För år 1989 finns stycken rättsfall visar svårigheterna dratre attsom
någon klar mellan vad prövningsbart eller inte igräns är rättspröv-som
ningsärenden.

RÅ 1989 ref. gällde förvärvstillstånd enligt16 avslagsbeslut om
jordförvärvslagen. avgörande för för-Regeringsrätten redogjorde i sitt

förarbetena till rättsprövningslagen konstaterade sedansamt att att
förvärvstillständ skulle kunna med stöd jordförvärvslagenvägras av

från regionalpolitisk synpunktkrävdes det särskild betydelseatt var av
sysselsättningen främjades den aktuella egendomenatt orten attsamt

behövdes för det ändamålet. Myndigheterna hade härvidlag stor
handlingsfrihet det angelägetbestämma inom vilka områden attatt var

sysselsättningen. Fråganjordförvärvspolitisk styrning främja omgenom
synpunktsärskild betydelse från regionalpolitiskdet attvar av

således politisksysselsättningen i den aktuella främjadesorten envar
kunde Omlämplighetsfrâga Regeringsrätten inte pröva. ettsom

felaktigt grundlagensjordförvärvsärende såavslagsbeslut i attvar
dock enligt Regerings-kunde uppfyllt, bordesaklighetskrav inte anses

rättsprövning. Detupphävassådant beslut kunnarätten ett genom
omständigheter lågRegeringsrätten deankom vidare på prövaatt som

behövdes förbedömning fastighetentill grund för regeringens attatt
frågansysselsättningen dåfrämja Det närmastorten. om envar

ytterligarefastigheten hade behovgrannfastighet till den aktuella av
felbedömtregeringen inteRegeringsrätten konstaterade därmark. att

handlingsfrihet jord-för denfakta eller överskridit gränserna som
därför fast.Regeringens beslut stodfövärvslagen medger.

RÅÄven kunderedogjordes för vadi 1989 ref. 95 anses varasom
Ärendet antagandegälldelämplighetsfrâgor.laglighets- respektive av

rättsprövningsärendetklagande gjorde idetaljplan för bostäder. De
förslagets konsekvenserredovisadeplanhandlingama integällande att

formella hanteringendenPBL föreskriver,i den grad attsom
enskilda ochderasplanförslaget kränkte rättuppvisade brister samt att

invändningen formellabeträffadeboendemiljö. Vadförstörde deras om
stred debeslutetinte visatbrister fann Regeringsrätten motatt

hurskall innehålla ellervad plani reglerarbestämmelser PBL som en
bestämmelserna vilkaVad gälldeformellt skall hanteras.planen om

detaljplan deutformningenskulle beaktas vidintressen en varavsom
vissmyndigheternalämnadeutsträckning allmänt hållna ochi stor en

mellan olikaavvägningarbeslutsfattandet. Vissahandlingsfrihet vid
PBL sådanabestämmelserna i 2 kap.grundvalintressen vart.ex. av

Regeringsrättensomfattadeslämplighetsfrâgor intepolitiska avsom
Regeringsrätten prövaankom deträttsprövning. Däremot att om

PBL3 kap.överensstämmelse medstod iregeringens beslut om
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byggnaders placering här framkommit ioch utformning. Vad som
målet inte felbedömt fakta ellerkunde utvisa regeringenattanses

bestämmelsernaöverskridit för det handlingsutrymmegränserna som
Beslutet stod därför fast.lämnat.

förvaltningsbeslut måste i vissa fall inbegripaEn prövning ett enav
föreskriven intresseavvägning har gjorts, enligtbedömning t.ex.av om en

expropriationslagen.

RÅ olika intressen hade1989 ref. 96 konstaterade RegeringsrättenI att
för industriändamâl ochgällande, behov markgjorts kommunens av

ochför jordbruksverksamhet,lantbrukares behov marken attav
omständigheternabedömningregeringen i sitt beslut gjort samlad aven

från allmänfunnit det varkenDärvid hade regeringeni ärendet. att
för expropriation. Rege-enskild synpunkt förelåg något hindereller

gjorts endastanförde intresseavvägningringsrätten äratt avsomom en
leda tilldetta kunnaosaklig eller partisk börformell eller är attnatur

förekom ingetaktuella måletefter rättsprövning upphävs. I detbeslutet
expropriationstillstånd stodsâ fallet. Beslutetvisade att omsom var

därför fast.

harlämplighetskaraktärövervägandeVid omprövning beslutav av
handlingsfrihetbeslutet ligger inom denRegeringsrätten prövat somom

i föreskrift.beslutsmyndigheten tillerkänts

RÅ avslagitlänsstyrelsen130 därexempel detta 1992Ett är not. en
tillomföra ädellövskogfåfrån enskildbegäran part att annanomen
undantagskäl medgeinte funnit särskildaskog, då länsstyrelsen att

Regeringsrättenfastställde beslutet.från ädellövskogslagen. Regeringen
fannsdetaktuella lagenkunde medges enligt denfann undantagatt om

myndigheterna vissskäl. bestämmelsesärskilda Denna engav
inte överskriditbeslutsfattandet. Då regeringenhandlingsfrihet vid

beslutetfastslog Regeringsrättenför handlingsfrihetdennagränserna att
fast.skulle stå

fastställa in-prövning försöktRegeringsrätten i sinärenden harl vissa att
utgången ibetydelse förhaft avgörandevissa begrepp, vilkanebörden i

målen.

RÅ jordbruks-förförvärvstillstând köpref. gällde frågan1990 59I av
åberopanderegeringen undervilket avslagitsfastighet attav
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för-lantbruksföretag ochutvecklingsbartfastigheten drevs attett
krävdes för drivayrkeskunskapersaknade sådanavärvaren attsom

sökandenarättsprövning gjordelantbruksföretaget. I ansökan om
påkunde bedrivasinteutvecklingsbart lantbruksföretaggällande att ett

RegeringsrättenkonstateradeMed anledning häravfastigheten. att
avgörandeutvecklingsbartlantbruksföretagetfrågan var avvarom

jordför-enligtför vadredogjordeRegeringsrättenbetydelse. som
utvecklingsbarthänföras till begreppetförarbeten kundevärvslagens

faktiskadegranskningmedfortsatte sedanföretag och aven
beskaffenhet,storlek,fastighetensmålet, såsomiomständigheterna

vidsammanfattade slutligenRegeringsrättenbyggnadsbestånd attm.m.
det inteuppgifter kundeföreliggandebedömning i måletsamlad aven

egendomhanden denvidsäkerhettillräcklig gradmed attgeavanses
drivaskundedenförvärvat sådansökandena ettatt somvarsom

stredsåledesbeslutregeringenslantbruksföretag. Dåutvecklingsbart
upphävdes detta.jordförvärvslagenmot

RÅ här iinnebörden i begreppetfråganref. 29 det1992I omvar
registreratCypernrördeMåletförsäkringsrörelse.bedrivariket ett

innehaSverigeilivförsäkringarsalufördeförsäkringsbolag attutansom
föreladeFörsäkringsinspektionensin verksamhet.koncession för
BeslutetSverige.iverksamhetmed sinupphöravid vitebolaget att

siganförde detRegeringsrättenregeringen.fastställdes att vare avav
försäkrings-drivaförsäkringsföretagför utländska attlagen rättom

skullevadframgicktill lageneller förarbetenai Sverigerörelse som
försäkringsrörelse. Rege-bedrivariketuttrycket här imedförstås

inriktadhuvudsakiverksamhetbolagetsfarmringsrätten varatt
bl.a.Sverige,iverksamhetdrivitbolagetochkundersvenska att

hushåll,svenskaantaltillbroschyrdistribuering ett stortav engenom
verksamhet.för sintillståndskyldiga havaritdeså sätt attatt

regeringsrådTvåfast.därför ståskullebeslutRegeringens var
ibosattafrån utlandetanfördeochskiljaktiga motatt personeren

meddelasförsäkringar,reklamkampanj för ettriktadSverige avsom
försäkrings-drivandeinnefattakundeintei utlandet,bolag ett avanses

Sverige.irörelse

RÅ omfattningenÄven bildgodref.1993 44rättsfallet avavenger
Ärendet iminikraftverktillåtlighetengällderättsprövningen. ettav

vattenföretagetdet söktafannRegeringenvattenområde.Kalixälvens att
förklaradeochmiljöpåverkanobetydligmedföraskulle än enmer

naturresurslagen,ochstöd vattenlagenmeddärför detta, somav
fråganprövningenuttaladeRegeringsrättenotillåtligt. omatt av

miljöpåverkanobetydligförorsakar endastminikraftverket avser
lagregel. Itillämpningenochtolkningenfrågoruteslutande av enom

lämplighetsöverväganden.forminte någoningårprövningen av
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Regeringsrätten redogjorde härefter för motiven till den aktuella
lagregeln fannoch slutligen det tilltänkta vattenföretaget skulleatt
komma förorsaka påtaglig inverkan miljön varför det inteatt en
kunde tillåtas.

I några rättsfall har Regeringsrätten gjort omfattande prövningen av om
det förekommit några formella fel vid ärendes handläggning, vilka kanett
ha påverkat utgången i målet.

RÅkanHär 1991 ref. 85 vilketnämnas gällde byggnadsnämndsen
beslut detaljplan för område för möjliggöra uppföran-att anta ett atten

flerbostadshusde mark i gällande plan avsedd förav som var
parkåndamål. Regeringen hade fastställt planen, medan Regeringsrätten
upphävde regeringens beslut då planbeslutet borde fattats kommun-av
fullmäktige och inte byggnadsnämnd då det rörde ärende störreav av

RÅÄvenvikt. 1991 ref. 93 rörde handläggningen planärende.ettav
fann förHär Regeringsrätten det inte funnits förutsättningaratt att

tillämpa s.k. enkelt planförfarande vilket innebär planförslag utsändsatt
för samråd med vissa intemyndigheter i kommunen det ställsattmen

för ringaallmänheten. Planförslaget inte rutinkaraktär ellerut avvar av
intresse för allmänheten varför detta skulle ställts på vanligt sätt.ut

RÅRegeringsrätten upphävde regeringens beslut. Slutligen kan nämnas
1992 161 där Regeringsrätten biföll rättsprövning iansökannot. om
mål rörande beslut strandskydd. Länsstyrelsen upphävde strand-om
skyddet för fyra stycken fastigheter kvartersmark ochavseende
småbåtshamn. Naturvårdsverket överklagade och ansåg det fannsatt
skäl bibehålla strandskyddet. Regeringen fann strandskyddetatt att

område förskulle bestå avseende kvartersmarken inte avseendemen
hamn. Regeringsrätten ansåg regeringens beslut, vilket innebar attatt
strandskyddet infördes fyrade planerade atttomterna, somvar anse

inskränkning i sin mark. rörde sigmarkägarnas rådighet Detöveren
därför myndighetsutövning enskilda. Regeringen hadegentemotom
fattat sitt beslut beretts tillfälle sig. Dettamarkägarnautan att att yttra

kommunika-utgjorde klart brott allmänna principendenett mot om
tionsskyldighet varför regeringens upphävdes.beslut

Rättsprövningen innebär sakfrågan iinte begränsad till beslutär attsom
ärende avgjorts, avvisningsbeslut hos förvaltningsmyndig-ävenett utan

heterna hos Regerings-kan komma Ett antal ärendenrättsprövas.att stort
frågan sakägare ellerhar huruvida sökandenrätten rört är att anse som

inte.
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RÅRÅ huruvidagällde1992 122ref. 80 ochi 1991Prövningen not.
betecknaskundededetaljplanberördes sätt att somav nypersoner

RÅ kundeintresseorganisationhuruvida1992 568sakägare, varanot.
RÅhögspärmingsledning,koncession förangåendei ärendesakägare

ärendeisakägarehuruvida1990 ref. 75 att anse somvargranne
verksamhettill utökningKoncessionsnämndentillståndrörande avav

RÅ kunde hahuruvidaref. 141993vid jämverk samt grarme
stredinterivningslovbeviljatangåendei mäl motbesvärsrätt som

RÅ också intressantref.Rättsfallet 1990 75 ärdetaljplan. annanenur
iomständigheter Rege-nämligenframkomärendetsynvinkel. I nya

dessa. Debeaktahinderdet intevilken fannringsrätten att nyaatt var
framstodavvisningsbeslutregeringensgjordeomständigheterna somatt
och ansågskiljaktigtregeringsrådEtt attupphävdes.felaktigt och var

Regeringsrätten.iomständigheteromfattainte kundebedömningen nya
RÅ vilketref. 971993rättsfalletocksåSlutligen kan nämnas av

miljö-enligtlänsstyrelsebeslutöverklagandevidframgår ettatt av
såsomenskildahartill bergtäkttillståndangåendeskyddslagen personer

för sittgrundtillhaftfastighet rättnärbelägentill attägare en
intressen.allmännastredbeslutetåberopaöverklagande motäven att
huruvidainteärendet prövatöverklagadei detKoncessionsnämndenDå

beslutetupphävdestillståndetkränktsintressenallmänna avav
Regeringsrätten.

tillämpning prop.rättsprövningslagensförlängningpropositionenI avom
behandling. Dessatillprocessuella frågorvissa199091:l76 upptogs

förrördeochRegeringsrättenförföreträdarepåtalats ramenhade av
dåvarandei dess§rättsprövningslagen ldomstolen. Aviprocessen

för-omfattaskulleprövningen ettnämligenframgicklydelse omatt
nämndarättsregler. Igällandemedöverensstämmelsestår ivaltningsbeslut

Regeringsrättenorealistisktdet tordepåtalades att9 att varaprop. s.
gällandeallanågonstredavgörandegenerellt motskulle pröva avettom

Europakon-iartikel 6enligtdomstolsprövningtillRättenrättsregler.
skulleofficio göradomstoleninnebäraintekundeventionen att exanses

bordePrövningenlaglighet.beslutsfrågaitotalinventering ettomen
beslutsbeträffandebristasökanden ettdetdärför endast ansersomavse

rättspröv-ändring i lagen1991:1825lagenGenomrättsenlighet. omom
skulleRegeringsrättentillades i 1 §förvaltningsbeslutvissa attning av

på deträttsregel sättnågonavgörande stred sommotpröva ettom
iomständigheternaframgårövrigt klartiangivit ellersökanden avsom

ärendet.
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5 .7 Förfarandet

Överprövning i Regeringsrätten kan enligt § rättsprövningslagenl ske på

begäran enskild i förvaltningsärende. propositionenAvpart ettav en
198788:69 26 och 34 framgår begreppet enskild part skall haatts.

innebörd det har i förvaltningslagen. Med enskild alltsåsamma som menas
inte bara enskilda individer också företag, organisationer och andrautan
privaträttsliga subjekt. Däremot i princip inte för detavses organ
allmänna, kommuner har fått avslag ansökant.ex. som om expro-

förköp.priation eller Undantagsvis kan emellertid allmänt haett organ
ställning enskild, exempelvis då beslut eller kommunrörett statensom en
i deras egenskap fastighetsägare. propositionen erinradesl attav om
Europakonventionen inte rättssäkerhetsgarantier för andra enskilda.änger
Någon anledning allmänna ansöka rättsprövningrättatt attge organ om
fanns därför inte.

RÅrättsfallet 1992 53 hade kommun vattendomstolI not. en av
respektive fått naturvårdslagenlänsstyrelse tillstånd enligt vattenlagen,

naturresurslagen till markavvattning. Regeringen inskränkteoch
talan Naturvårdsverket de givna tillstånden. Regeringsrätten av-av

då inte kundevisade kommunens ansökan rättsprövning kommunenom
tagit initiativ tillenskild i ärendet då kommunenpartanses vara

inte i egenskapvattenåtgärdema i det allmännas intresse och av
fastighetsägare.

visst skall kunna ansökaEndast den har intresse i sakenett omsom
rättsprövning. Vederbörande skall ha varit sökande, klagande eller annan

förvaltningsärendet. skall enligt motiven nämndai Begreppetpart part
i förvaltningsrätten.26 betydelse begreppet harges samma somprop. s.

ansökningarRegeringsrätten har i antal ärenden avvisat rättspröv-ett om
iinte varitning med hänvisning till den sökande partatt personen

förvaltningsärendet.

RÅRÅ RÅ 1991 279har 1 ärendena 1989 437,Bl.a. not. samtnot.
vid jordbruksfastighet1992 531 angående förvärvstillstånd köpnot. av

varit irättsprövning avvisats då sökandena inteansökan parterom
tilljordförvärvsärendet endast fört talan såsom ägareutan grann-

fastigheter till den aktuella fastigheten.
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in direkträttsprövningrättsprövningslagen skall ansökanEnligt 3 § gesom
tillämpasförvaltningsprocesslagen 1971 :29lRegeringsrätten.till Av som

skriftligansökan skallföljeri Regeringsrättenpå rättskipningen att varaen
innehåll 3 ochbeträffande form ochuppfylla vissa ytterligare kravoch

Regeringsrätten inomin tillvidare ha kommitAnsökan skall§§. tre4
förkommer inansökanFöljdenför beslutet.månader från dagen att enav
tillsaken inteförvaltningsprocesslagenenligt 6 § tasär att uppsent

fördelsnödvändigtidsbegränsning ansågsprövning avvisas. En attutan
tid,ärende efterinträffar iförhållandendåenskilda,undvika ett enatt nya

sig till be-för vändaiställetsig till Regeringsrättenvänderi första hand att
undvika deföroch delsomprövningkanslutsmyndigheten göra attensom

vilka beslutärenden iutredaskalluppstårsvårigheter om mansom
28.l98788:69sedanför länge prop.meddelats s.

irättsprövning tilladesiändring lagen1991:1825Genom lagen omom
sökandenvilketpå sätträttsprövning skalli ansökan§3 angesatt om

omständig-vilkaochrättsregelnågonavgörande strider motatt ettanser
förför avgränsastöd för detta. Dettatillvill åberopaheter han att ramen

f..9199091:176i Regeringsrätten se s.prop.processen

rättsprövningbegärakanden ettsärskilda reglerNågra avatt somom
finnsmed beslutetsambandimöjlighetdennaunderrättasskallbeslut om

kunskapansåg29nämndamotivenEnligt attinte. ommanprop. s.
ochvida kretsarsnabbt ispridas attkommerrättsprövningen att

enligtupplysningsskyldighetochservice-vissharmyndigheterna en
fullföljds-reglernödvändigt meddärför inteförvaltningslagen. Det omvar

hänvisning.

Regeringsrätten äriförfarandetföljerförvaltningsprocesslagenAv att
hållafårRegeringsrättendomstolen bestämmerinteskriftligt annat.om
ellerför utredningenfördeltilldet kanförhandlingmuntlig när antas vara

FPL. Istycket§ andramålet 9avgörandesnabbtfrämja propo-ett av
rättsprövningsför-muntlighetidiskuterades behovet28-29sitionen s. av

intehade dåförhandling prövatsmuntligkravFråganfarandet. avom
konventionstextenuttaladeDepartementschefeneuropeiska attde organen.

för-muntligabsolut kravförintäkttillkunde6 intei artikel etttas
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handling inför domstol. befannsFörvaltningsprocesslagens regler därför

tillfyllest. samband giltighetstidl med rättsprövningslagens årattvara
förlängas frågan förfarandet1991 skulle muntligt igen tillvar om uppe

diskussion 1990912176. Lagrådet uttalade då artikel 6 iprop att
Europakonventionen allmänt torde ha tolkats så den tillrättatt partger en

förhandling inför fall föranlett osäkerhet hademuntlig domstol. De som
enligt Lagrådet främst gällt efter muntligt förfarande i förstarätten att, ett

påfordra förhandling i överinstansförfarandet.instans, muntligen ny
förhandling rättsprövningsför-Lagrådet ansåg till muntlig irättatt en

propositionenborde skrivas in i lagen så möjligt. Ifarandet snart som
möjligheterna till muntligförordades dock ingen särlösning i fråga om

förhandling.

rättsprövningsförfarandetfrågan muntlig förhandling iharNumera om
i föregåendeEuropadomstolen. Somvarit föremål för prövning i nämnts

Sverige fälltsmålet Fredinkapitel under avsnitt 4.9 har Sverige i mot
idå Regeringsrättenför kränkning artikel 6 i Europakonventionen, ettav

fråganmuntlig förhandling. Tillrättsprövningsmål den klagandevägrat om
vi under vårarättsprövningsärenden återkommermuntlig förhandling i

överväganden, avsnitt 8.10.5.

prövningRegeringsrättensKonsekvensen5.8 av

för-vid prövningRegeringsrättenGenerellt gäller ettsett att avom
skallrättsregel,valtningsbeslut finner detta strider rättenatt mot varaen

uppenbartinte detta detupphäva beslutet. Dock gällerskyldig är attatt om
infördessistnämnda regelavgörandet.felet saknat betydelse för Denna

rättsprövningslagensmedlagändring 1991:1825 i samband attgenom
beslut i detinteförlängdes. Regeringsrätten kangiltighetstid sätta annat

kassatorisk.Prövningen alltsåupphävdas ställe. är

återförvisarupphävdaför detbeslut iställetOm det behövs ett nytt
överprövademeddelat detärendet till den myndighetRegeringsrätten som

beslutförgarantiåterförvisningen fårbeslutet. Genom ett nyttattman en
exempelvis ansökamåsteden enskildetill ståndkommer ettutan att om
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Ibland kombinerartillstånd på det onödigt Regeringsrättenärnytt. ettatt
återförvisning. fallet dåupphävande med kan exempelvisDetta ettvara

förbud, föreläggandebeslut förvaltningsmyndighet, vilket innebär ettav en
eller liknande ingripande, helt hållet Regeringsrätten.upphävs och av

rättsprövningsärendenUppgifter antalet5.9 om

år 1993Statistiska uppgifter rörande antalet rättsprövningsärenden t.o.m.
bild.följandeger

År ansök-i kraft den juni det året avgjordes1988 lagen trädde l sex
och ansökanfem stycken avvisadesrättsprövning,ningar envaravom

bifall.lämnades utan

År ansökanansökningar rättsprövning,avgjordes 301989 varav enom
bifölls ochavvisades, ansökanåtgärd, åtta styckenlämnades utan en

lämnades bifall.ansökningarresterande 20 utan

År styckenrättsprövning, 22ansökningaravgjordes 481990 varavom
ansökningarresterande 22bifölls ochfyra ansökningaravvisades,

bifall.lämnades utan

År stycken23ansökningar rättsprövning,1991 avgjordes 66 om varav
resterande 37bifölls ochavskrevs, ansökningaravvisades, ansökan femen

lämnades bifall.ansökningar utan

Är 16 styckenrättsprövning,avgjordes 47 ansökningar1992 varavom
lämnadesansökningar29bifölls resterandetvå ansökningar ochavvisades,

bifall.utan

År 26 styckenrättsprövning,avgjordes 56 ansökningar1993 varavom
ansökningarresterande 26ochfyra ansökningar biföllsavvisades,

lämnades bifall.utan
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10 Avslutning

I regeringskansliet för närvarande vissa ändringar rörandeövervägs
Övervägandenarättsprövningslagen. prövningen vissabl.a.rör om av an-

sökningar rättsprövning kan flyttas ned till kammarrätt. sådan ned-Enom
flyttning hänger prövningenmed övervägerattsamman man om av an-

försutten tidsökningar resning och återställande kan görasom av av
istället förkammarrätt Regeringsrätten. Rättsprövning och de extra-av

ordinära rättsmedlen ligger varandra varför det ända-nära, är mest
målsenligt och instans har möjlighet tillämpa de olikaatt atten samma
prövningsinstituten.

antagithar riksdagen vilandeBeträffande de extraordinära rättsmedlen som
1993942116,regeringens förslag till ändring kap. 11 § RF prop.llav

Ändringen innebär detbet. 199394:KU36, rskr. 1993942359. öppnasatt
Regerings-lag bestämma lägre domstolarmöjlighet änattatt genomen

för-bevilja resning och återställande försutten tid inomfårrätten av
intepropositionen 23 anfördes detvaltningsrätten. I den nämnda s. att

rättsmed-föra beslutsfunktionen de särskildakunde bli aktuellt att ner om
lägredet inte bli fråga tillåtalen till länsrätt kanatt attsamt enom

resningRegeringsrätten beviljaförvaltningsdomstol än att t.ex. av
regeringsbeslut.

fall skallutfommingen i vilka kammarrättBeroende på den närmare av
aktuelltdet således blikunna ansökningar resning kan ävenpröva attom

till instans.mål rättsprövning flyttas nedvissa sammaom
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6 EG-râtt

Inledning1

förvaltningsbeslut intedomstolsprövningEG-rättens regler ärom av
olikamåste hämtas mångakodifierade i någon speciell författning, utan ur

framgårolika och Några reglerkällor med sinsemellan valör avursprung.
Andra reglerfördragen de gemenskapema.primära dvs.EG:s rätt, treom

främst i râdsförordningar.sekundära och kanskefår söka i EG:s rättman
Gemenskapsdomstolen, hämtarformuleratsYtterligare har somavnormer

också frånfrån gemenskapsrättenför sina avgöranden inte barastöd utan
rätt rättsåskådningar exempelvisfrånochmedlemsstaternas gemensamma

grundrättigheter försvårasBeskrivningen dessa heterogena normeravom
förförvaltningsprocessrättförvaltningsrätt ochi övrigt EG:sattav

utvecklingsskede.dynamiskt Densig i mycketnärvarande befinner ett
någonmed anspråkoch kan intebilden således komplexrättsliga är
härkanbeskrivas avsnitt. Vad äri dettafullständighet presenterassom

förhoppningsvisenstaka exempel, ärnågradärför inte än sommer
belysande

verbundenemÅLGemeinsameVersammlung,juli 1957i fallet AlgeraSe den 12domen
83.Gerichtshofes1957des3-757, Sammlungder Rechtsprechung756 ochRechtssachen s.

2 HandelsgeseIlschaftEinfuhr-und1970i måletIntemationale17decemberSedomenden
Gerichtshofes1970desRechtsprechung1170, SammlungderRechtssacheVorratsstelle,

Rechtssache473, SammlungNoldKommission,maj 1974i måletden 141125ochdomens.
Gerichtshofes1974 491.der Rechtsprechungdes s.

G. Schermers,3 området.Se Henryrikliga litteraturentill denI övrigt hänvisas t.ex.
Communities.5th ed., DeventerJudicialProtection the EuropeanWaelbroeck:Denis F.

1988;Baden-BadenIl,Verwaltungsrecht,BandEuropäisches1992. Jürgen Schwarze:
1992.AdministrativeLaw, Londondens.,European
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6.2 EG:s primära rätt

Ur EG:s primära kan såsom exempel pårätt regler prövningom av
förvaltningsbeslut EG:s domstolar bestämmelser i EEG-nämnas tregenom
fördraget. För det första får enligt artikel 173 andra stycket varje fysisk

eller juridisk föra ogiltighets-talan hos Gemenskapsdomstolen motperson
beslut, riktats till honom, och beslut, fåttäven detmotsom som om
formen förordning eller beslut riktat till någon direktpersonav av annan
och personligen berör honom. Enligt artikel tredje stycket EEG-175

fördraget får för det fysisk juridiskandra eller hos Gemen-person
skapsdomstolen föra passivitetstalan Rådet och Kommissionen,mot om
dessa i strid fördraget har underlåtit till den klagande riktamot att en

rättsakt rekommendation eller yttrande. För det tredje kanän ettarman en
gemenskapernas tjänstemän föra talan i tjänste- och disciplinärenden hos

Första instansens domstol och eventuellt hos Gemenskapsdomstolen enligt

artiklarna och 168179 EEG-fördraget i förening med gemenskapernasa
tjänstemannastatut.

detta sammanhang Gemenskapsdomstolens dom denI bör också nämnas

10 april 1984 i målet GroBherzogtum LuxemburgEuropäisches Parla-
mentñ 1983 beslutade det Europeiska parlamentet vissa förändringaratt

genomförasskulle avseende uppdelningen parlamentets arbete de treav
arbetsortema Strasbourg, Brüssel och Luxemburg och dessa förändring-att

få vissa tjänste-skulle konsekvenser för arbetsvillkoren för parlamentetsar
Medlemsstaten parlamentetsLuxemburg förde ogiltighetstalanmän. mot

Gemenskapsdomstolenbeslut med yrkande beslutet skulle upphävas.att
domen framgårprövade Luxemburgs talan i sak och biföll yrkandet. Av

emellertid inte, vilken grund egentligen ansåg sig ha kompetensrätten

Luxemburgs talan. Rättsfallet har därför tolkats så Gemen-prövaatt att
uttrycktskapsdomstolen utgångspunkt i allmän rättsstatsprincip harmed en

gemenskapema måstegenerellt krav varje bindande rättsaktett att av
överklagaskunna

.

Gerichtshofes1984 1945.Rechtssache10883, Sammlungder Rechtsprechungdes s.

5 Frankfurt Main 1993,Michael Schweitzer, Hummer:Europarecht,4. Aufl.,Waldemar am
hänvisningar.32 medytterligare119 medfotnoter425, 406 s. 115, och 51 s.s.
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EEG-fördraget Enligt dennaNågot annorlunda inriktning har artikel 721

fördraget, alltså ifår rådet i förordning, beslutas grundval aven som
prövningsrätt enligtsekundär EG-rätt, Gemenskapsdomstolen närmarege

tvångsmedelsbeslut, fattas enligtföreskrifter i förordningen i fråga somom
inom och konkurrens-förordningen. Denna möjlighet utnyttjas transport-

7rätten .

sekundära6.3 EG: rätts

Rådsförordningar6.3. l

föreskrifteremellertid ocksåförekommerEG:s sekundära1 rätt om
karaktär:helt Iförvaltningsbeslutdomstolsprövning annanav enav

för prövningföreskrivasförordningar kandirektiv eller avnormer
ochförvaltningsmyndighetermedlemsstatemasförvaltningsbeslut genom

för vilkarättsområden,föreskrifter kan finnasdomstolar. Sådana
uppgiftenochgemenskapernaankommer påuppgiften meddelaatt normer
situationsådanmedlemsstaterna. Enankommer påverkställaatt normerna

gemenskapernasNormgivningpå tullrättens omrâde: ärfinner bl.a.man
Tullrättenstullmyndigheter.gemenskaperna har ingasak, egnamen

tull-medlemsstaternasgenomförande ankommerförvaltningsmässiga
gemenskapernashuruvidavilket leder till frågan,myndigheter, norm-

myndigheterssinanormgivningmedlemsstaternasgivning påverkar om
medlemsstaternasdomstolsprövningoch därmed ocksåförfarande avom

tullrättsliga förvaltningsbeslut.

Euratom-fördrag.artikel 144Seäven

förordningi rådetsartiklarna 14-167 innehållfinns imedsådantExempel bestämmelser
företagskoncentrationer,EGTkontrolldecember1989406489 den21EEG avomavnr

101768 den19juli 1968EEG22-24i rådetsförordningartiklarna1989L 3951, omavnr
inrelandsvägochjärnväg, vattenvägar,konkurrensreglertillämpning transporterav

405686 22EEG denförordningrådetsartiklarna 19-21i1968 1751, ochEGT L nr av
på86 i fördraget85 ochartiklarnatillämpningdetaljeraderegler fördecember1986 avom

bilagal99l92:170,intagnaiförordningarfinns3784.EGT 1986L Allasjöfanen, prop.tre
derGroeben,JochenexempleniHanstill EES-lagen.Sebilagor 4-6 även434-466 vons.

Artikel 110-Band 3EWG-Vertrag,KommentarClaus-DieterEhlerrnann:Thiesing, zum
1991, 4531.Baden-Baden188, Aufl.,4. s.
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Gemenskapskompetens för tullrättslig normgivning finns bl.a. enligt

EEG-fördraget. rådet utnyttjatartiklarna 28 och 13 Denna kompetens har1
gemenskapernasför förordning tullkodex för Förordningenen om en

oktober 1992 och gäller fr.0.m. den januari 1994. Denden 12 1 ärantogs
normgivningsprodukt. vidare kärnområdesåledes Den ett avavseren ny

tillkommit efter grundligagemenskapernas verksamhet, och den har

förväl uttryckförarbeten. Förmodligen får den avvägtantas ettvara
Förordningens före-aktuella policy i prövningsfrågart.gemenskapernas

skall därför återges och kort kommenteras:skrifter rättsmedelom

RechtsbehelfTitel VIII -

Artikel 243
Rechtsbehelf Entscheidungen derkann einenJede Person1 gegen

die sieZollrechts einlegen,Zollbehörden auf dem Gebiet des un-
und persönlich betreffen.mittelbar

Zollbehördenbei denRechtsbehelf kann auch einlegen,Einen wer
aberZollrechts beantragt hat,Entscheidung auf dem Gebiet deseine

EntscheidungAbsatz 2 keineinnerhalb der Frist nach Artikel 6
erhalten hat.

dieeinzulegen, in demRechtsbehelf ist in dem MitgliedstaatDer
wurde.Entscheidung getroffen oder beantragt

werden:Ein Rechtsbehelf kann eingelegt2
Mitgliedstaaten dafürStufe bei der denauf einera ersten von

bestimmten Zollbehörde;
dabeiunabhängigenzweiten Stufe bei einer Instanz;auf einerb

Mitgliedstaatennach dem geltenden Recht derkann sich umes
handeln.spezielle StelleGericht oder eine gleichwertigeein

Artikel 244
Vollziehung derRechtsbehelfs wird diedie Einlegung desDurch

angefochtenen Entscheidung nicht ausgesetzt.
EntscheidungVollziehung derZollbehörden jedoch dieDie setzen

Recht-begründete Zweifel derteilweise sieoder anaus, wennganz
haben oder demangefochtenen EntscheidungsmäBigkeit der wenn

könnte.ein unersetzbarer Schaden entstehenBeteiligten
Einfuhr-Erhebungangefochtene Entscheidung dieBewirkt die von

der VollziehungAusfuhrabgaben, wird die Aussetzungoder vonso

des1992 FestlegungEWG 12. OktoberNr. 291392 des RatesVerordnung zurvom
1992L 3021.EuropäisehenGemeinsehaftenGemeinschaften.der AmtsblattderZollkodex

i 7984.rättelse Amtsblatt 1993LMed
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einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht. Diese Sicherheitsleistung
darf jedoch nicht gefordert werden, eine derartige Forderungwenn
aufgrund der Lage des Schuldners Schwierigkeiten wirt-emstenzu
schaftlicher oder sozialer führen könnte.Art

Artikel 245
Die Einzelheiten des Rechtsbehelfsverfahrens werden denvon
Mitgliedstaaten erlassen.

Artikel 246
Dieser Titel gilt nicht für Rechtsbehelfe, die Aufhebung oderzur
Änderung einer Entscheidung eingelegt werden, die den Zollbe-von
hörden auf der Grundlage des Straf- Ordnungswidrigkeitenrechtsund
getroffen wurde.

Titel VIII Rättsmedel-

Artikel 243
beslut tullmyndighet tullrättens omrâde får1 Mot av envar, som

anföra besvär.direkt och personligen berörd beslutet,är av
får anföras hos tullmyndighet har begärtBesvär denäven ettav som
tullrättens omrâde, inte erhållit beslut inom den ibeslut ettmen

fristen.artikel 6 andra stycket nämnda
anföras i vilken beslutet har fattatsBesvär skall i den medlemsstat,

eller begärts.
anföras:2 Besvär får

första tullmyndighet, medlemsstaternai hos dena ett steg som
bestämmer;

instans; därvidlag får det ib i andra hos oberoendeett steg en
gällande frågaenlighet med medlemstatemas rätt vara om en

domstol eller likvärdigt särskiltett organ.

Artikel 244
uppskjuter inte verkställighet det överklagadeAnförande besvär avav

beslutet.
verkställighet beslutetTullmyndighetema skall dock skjuta upp av
skäl till tvekan dethelt eller delvis, myndigheterna har attom

obotlig skada skulle kunnaöverklagade beslutet rättsenligt ellerär om
för den berörde.uppkomma

in- eller utförselavgifter,Medför det överklagade beslutet uttag av
ställs. Sådanverkställighet beviljas säkerhetskall uppskov med om

på grund gäldenärensfår dock inte krävas, kravetsäkerhet avom
socialekonomisk ellerskulle medföra allvarlig svårighetsituation av

natur.
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Artikel 245
medlemsstaterna.Rättsmedelsförfarandets detaljer regleras av

Artikel 246
med yrkandeanförsinte för besvär,titel gällerDenna omsom

fattatstullmyndighetemaändring beslut,upphävande eller som avav
ordningsförseelser.föreskrifterenligtstraffrättsli grunder ellerpå omga

râdsförordning,iintagnadessa bestämmelserbör ärDet noteras att en
transformerandeför medlemsstaternabindandevilket betyder de är utanatt

förordningstexten.ide intagnabindande såoch de ärakt äratt som
meddelatullkodexartikelgrundval 245skallMedlemsstaterna av

artikelgrundvalskall ocksåbestämmelser och dekompletterande av
ochmyndigheterutpeka denormgivningi sin interna2 och b243 a

iinnehålletövrigt ståranföras. Iskallhos vilka besvärinstanser,
Modifieringdisposition.inte till medlemsstaternastitel VIIItullkodex av

medtill ståndöverensstämmelsei syftenorminnehållet i titeln att
godtagbar.inteförvaltningsprocessuella ärnationellabefintliga normer

anmärkningsvärtsärskiltpunkten 1artikel 243 isedan gäller attVad är
in-generalklausul: Utanitullbeslut reglerasöverklagbarheten enav

stadgaslagstiftningnationellavvikandeeventuelltförbehåll förskränkande
överklagbara.skalltullrättens områdebeslut påallaatt vara

imöjlighetperspektivsvensktanmärkningsvärtVidare attär gesenur
fristenBeträffandepassivitet.föra talanstycketandrapunkten 1 motatt

bestämdnågonföreskriverintestycketartikel 6 andratillfår läggas att
normgivningnationellai sinmedlemsstaternaöverlåterfrist attutan

fråga.reglera denna

måstetvåminstprövning iförnyad2 kanpunkten stegUr attnoteras
för alltbeslutskategorivissför någonpåkallas inte bara utankunna som
skall för detmening: Detgeneralklausulensbeslut iklassificeraskan som
tullmyndig-inomomprövningtill internmöjlighetenligt finnasförsta a en

möjlighetandra finnasför detskall detdärjämtehetsorganisationen och en
skall ske hosomprövningandrab. Dennaomprövning enligttill enextern
medlemsstatensenligti bledetenligt sistaoberoende instans, som
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interna kan domstol eller med domstol likvärdigtettnormer vara en
uppfyllda för sådantsärskilt Vilka rekvisit skall att ettorgan. som vara

inte.skall gleichwertig, alltså likvärdigt domstol,en angesorgan anses
Även interna avgörande. Meni detta avseende medlemsstaternasär normer

tillräckligt meddet förtjänar påpekas det enligt punkten b inte ettatt vore
uppvisar likheter medorganisation eller beslutsformerorgan, vars

beslutsformer. gleichwertig,domstolars organisation eller Termen

likvärdigt högre krav.anger

1993:78 lämnaDir.Tullanpassningsutredningen har haft till uppdrag att
svenskt medlemskap i EUlagstiftning vidförslag till den nationella ettsom

Utred-tullfrihetsförordningar.tull- ochför komplettera EG:sbehövs att
och EG SOUTullagstiftningennyligen lämnat betänkandetningen har helt

inträde i EU kommerbl.a.1994:89. betänkandet konstaterasl attatt ett
1992 och12 oktober291392EEG denEG:s tullkodex nrinnebära att av

deljuli 1993 blir245493EEG den 2tillämpningskodex nr en avav
delartullagstiftningen tillnuvarande svenskaoch densvensk rätt storaatt

fortsättningendock ikommer detfalla bort. l vissa delar ävenkommer att
föreslåsbetänkandetnationella svenska bestämmelser. Ikrävas attatt

imed bestämmelserkompletterastillämpningskodexentullkodexen och nya
förordningrespektiveoch lagtullförordningförfattningar: tullag,svenska

Tullanpassningsut-ekonomisk verkan.tullförfaranden medvissaom
vidinstansordningennuvarandeändringar i denredningen föreslår inga

fortsättningeniSåledes börtullmyndigheters beslut. ävenöverklagande av
såvida intetullagstiftningen och,beslut enligtlokala tullmyndigheters annat

Generaltullstyrel-hosöverklagasföreskrivits, övriga beslutsärskilt även
regeringen. Iellertillbeslut överklagas kammarrätten ut-sen, vars

omprövninginternmöjlighet tilltullag införsförslag tillredningens enny
sådant beslutfattattullmyndighethos denbeslut tull ett somsomomav

tullmyndighetföra talanBeträffande möjlighetenförsta instans. motatt
utredningen ingaföreslårtidinom föreskrivenfattat beslutintesom
tullkodexen. Ut-iartikel 243anledningbestämmelser mednationella av

rättsfiguren över-införande152anför i betänkandet s.redningen att av
frågabeslutfattaunderlåtenhet ärmyndighetsklagande att somenav

utreda dennatullrätten. Attendastförvaltningsrätten och intehelaberör
anfördirektiv. VidareTullanpassningsutredningensfaller inte inomfråga
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några gällande bestämmelser speciella tidsfrister för fattandeattman om
varförbeslut tullverksamhetens område inte finns i svensk rättav

andra stycket i tullkodexen sakna tillämpning iartikel 6 kommer att
Sverige.

6.3.2 Direktiv

med avseende detEEG-fördraget skall direktivEnligt artikel 189 ett
till vilkenuppnås bindande för varje medlemsstatresultat skall varasom

myndigheterna bestämmariktat överlåta de nationelladet är attmen
Medlemsländema alltså bundnaform och tillvägagångssätt. är att ettav

själva beslutauppnås till given tidpunkt kanvisst resultat skall menen
för den nationellaform och metod inom rätten.ramen

för-för prövningEG-direktiv föreskriverSom exempel på avnormersom
förvaltningsmyndigheteroch dom-valtningsbeslut medlemsstaternasgenom

12 decemberbanksamordningsdirektivet denförstastolar kan nämnas av
verksamhetoch driva77780EEG. Direktivet1977 rör rätten att starta

skallmedlemsstaternadirektivet följerartikel 13 ii kreditinstitut. Av att
med stöd lagaroch fattaskreditinstitutför beslut, röratt avsomsomsvara

direktivet,med kanförfattningar, utfärdade i enlighet prövasoch andra av
också för fall dåskall finnastill domstolsprövningdomstol. möjlighetEn

auktorisationsansö-från detmånaderinget beslut har fattats inom ensex
bestäm-enligt gällandealla de uppgifter krävsinnehållerkan, somsom

givits in.melser, har

beslutdomstolsprövning såvälmöjlighet tillLiknande regler omavom
frånmånaderinte fattats inomauktorisation de fall då beslut ensexsom

fondföretagdirektiv drivandeauktorisation finns i EG:sansökan avomom
73239EEG.försäkringsdirektiv85611EEG och EG:s

skallalltså medlemsstaternadirektiven följernämndadeAv attovan
rörande vissadomstolsprövningenskilde har tillden rättattgarantera

dom-ocksåskallförvaltningsbeslut. Därutöver attgaranterastaterna
fattaunderlåtermyndigheterfinns i de fall behörigastolsprövning att

svenskinförlivats idirektiven har rätttid. nämndainom viss Debeslut en
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lagstiftningsát gärder föranledda EES-avtalets ikraftträdande. Hurgenom av
direktivSverige löst frågan till domstolsprövning enligt dessarättom

återkommer vi till under våra överväganden avsnitt 12.2.

6.4 EG:s konkurrensregler

vilka bl.a.Slutligen något EG:s konkurrensregler,skall nämnas om
fattas inom viss tid.innehåller bestämmelser förvaltningsbeslut skallattom

för svenskaligger nämligen till grund denKonkurrensreglema nya
Efteri kraft den juli 1993.konkurrenslagen l993:20 trädde lsom

EEG-fördragetfrån konkurrensregler i artiklarna 85 och 86förebild EG:s

och förbjuds detmotsvarande regler artiklarna 53 54och EES-avtalets

till syftedels samarbete mellan företag hari konkurrenslagen attsom
dettamarknaden ellerden svenskabegränsa konkurrensen som ger

dominerandesidafrån eller flera företagsresultat, dels missbruk ett av en
konkurrensbe-förbudetmarknaden. Frånställning den svenska mot

Sådant undantagmellan företag kan undantaggränsande samarbete ges.
förutsättningarna föruppfylleravtalkan medges för grupper av som

i förordningvidkommande har regeringensvensktenskilda undantag. För
l993:72-80.avtal SFSför vissa kategorierbeslutat gruppundantag avom

Konkurrensverket.fall Imedges i enskildakan undantagVidare av
invändningsförfarande ifinns specielltoch EES-avtaletEG:rätten ett

avtalförfarande kanEnligt dettaenskilda undantag.situationer rörande
uttryckligen tillåts iintekonkurrensbegränsningarinnehåller somsom

EG-kommissionen eller EFTA:sgruppundantagsförordning anmälas till

sig invändningmånaderövervakningsmyndighet har göraattsexsom
tiden avtaletinom angivnaingen invändning denavtalet. Görsmot anses

liknandedärmed beviljat. Ettochomfattas gruppundantaget ärav
Konkurrensverket skallkonkurrenslagenförfarande har införts i attgenom

månader frånundantag inomanledning begäranfatta beslut med treav om
den tideninte fattas inomin. Har beslutdet anmälan kom utsatta anses

beviljat 13 § KL.undantaget
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7 Utländsk och rättsjämförelserätt

förvaltningsrättenStats- och hör till de rättsområden i särskilt högsom
politiska administrativa traditioner.grad präglas nationella idéer och Iav

sådana frågor söker varje för sig själv, inom den destat att ram, som egna
finna deninstitutionerna och de livsvillkoren rättaattegna anger,

följer, detjämvikten mellan allmänna och enskilda intressen. Därav att
tillsannolikt inte möjligt vad praxis i landär översätta äratt ettsom

förhållandet mellan denförfaranden i ändå grundproblemetärannat;ett -
fördelaktigtenskilde och förvaltningen detsamma, och därför detär att-

rättsjämförandebedriva komparativa studier. Med dessa ord motiverades

förvaltningsreform iundersökningar under förarbetena till 1958 års
Storbritannien reformarbete påbedriva förvaltningsrättsligtKravet att

sannolikt dettakomparativ grundval detsamma i Sverige i dag, och ärär

Storbritannien.här det för 35 år sedan ikrav starkare och änt.o.m. nu var
bl.a.i anslutning tillDels har Europadomstolen sina avgörandengenom

europeisk standardEuropakonventionens artikel 6 etablerat gemensamen
förutsätterrättsgrundsatser, delsfrågan vissa förvaltningsrättsligai om

förvaltnings-avseenden likartadeEES- och EG-rätten i åtskilligaäven
därför låtit sammanställa redo-i medlemsstaterna. Vi harrättsliga regler

för regler kon-förvaltningsrättsliga regler ochgörelser för allmänna om
i våra nordiskaprövning förvaltningsbeslut gällertroll och grann-av som

Storbritannien. Vi har vidareDanmark och Finland iländer Norge, samt
domstolskontroll förvaltningenredogörelser förlåtit utarbeta liknande av

isärskilt intressanta:rättsordningar, vi fanni kontinentalatre som
Österrike. i bilaga tillRedogörelserna återgesFrankrike, Tyskland och en

betänkande.detta

218Enquiries,Cmnd.Committee AdministrativeTribunalsandof [Franks]Report the on
408,1957, Pan IV, Ch. 30, No.

1989,19883 Administrative 6th ed., Oxford repr.William Wade: Law,Se dennaom
Inquiries 1958.Tribunalsand Act911-919,och Thes.
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Förvaltningsorganisationema i de nordiska länderna skiljer frånsig

varandra. Man brukar tala västnordisk förvaltningstradition iom en -
Norge och Danmark och östnordisk i Sverige. Finlands förvaltnings-en-
organisation förenar element från både och den östnordiskaden väst-

traditionen. västnordiska traditionen ministernDen ställer och hans

departement i Således bygger den danska ministerförvaltningencentrum.
principen de ämbetsverk under ministeriet under-äratt sorterarsom

direktiv chefen för ministerium utfärdar.ställda de vederbörandesom
för-Ministern kan ansvarig för varje beslut i den underlydandegöras

förvaltningsfunktioner fullgörs inom ministerium.valtningen och många ett
departementsförvaltningen liknar många här relevantanorska iDen

svenska organisations-avseenden den danska ministerförvaltningen. Den

regeringen imodellen ställer bekant inte depattementschefen utansom
departementschefregeringen kollektivt inte enskildcentrum; som organ, en

beaktanderegeringsledamot, i förekommande fall och medeller kanannan
underlydandebegränsningar följer direktiv tillde RF myn-som av geav

finnssjälvständiga ämbetsverkdigheter. liknande organisation medEn

genomfört idock inte lika konsekventi Finland. Systemet äräven som
ärendenbåde beredareSverige. finska ministeriema fungerarDe som av

själv-förvaltningsorgan medskall på högre nivå ochavgöras somsom
förvaltningsorganisationenfinländska centralaständig beslutanderätt. Den

svenska ochförekommer i dels denförenar därför drag renodlatmerasom
dels den danska organisationen.

ârtiondenas ökningoch har deBåde i Danmark i Norge avsenare
tilltagande omfångförvaltningsuppgiftemasnormgivningens intensitet och

förvaltningsärendengjort det nödvändigt flytta bortoch komplexitet att
Ärenden politiskdepartementsnivån.från ministerie- respektive störreav
respektive departementet.förbehållits ministern och ministerietvikt har

underordnadeflyttats tillärenden har däremotRutinbetonade över

arbetsbelastningen på departe-varit i Sverige;instanser. Likartat har det

flyttats bortförvaltningsärenden harsådan åtskilligahar varit attmenten
underförvaltningsmyndighetertillfrån regeringen och departementen

respektive departementenOrganisationen under ministeriemaregeringen.

deåtskilligafyra nordiska länder, ochi allahar byggts ut nyaav
i för-ställningrelativt självständighar fåttorganisationsenhetema en
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hållande till ministeriet respektive departementet i Sverige inte minst--
det generella stadgandet i regeringsformen.11 kap. 7 §genom

fyra funnits reglerarI alla nordiska länder har det längre tid lagar somen
förvaltningsförfarandet. lagar ganska lika varandra och innehållerDessa är

bl.a. regler jäv, information till hörande motiveringparter,parter,om av
beslut och besvärshänvisning.av

ochKontroll förvaltningsbeslut sker i första hand över-om-av genom
prövning olika nivåer inom förvaltningsorganisationen. Hår ligger en

prövnings-tydlig tyngdpunkt i alla de undersökta ländernas kontroll- och

förvaltningsorganisationen ankom-Om- eller överprövning inomsystem.
organisation,i åtskilliga fall speciella med domstolsliknandemer organ

anke-nämndema isammansättning och förfarande. Exempel utgör
oberoende förvaltnings-Danmark, tribunalema i Storbritannien och de

Österrike. dock sådanaalla dessa länder betonasi I atttresenatema
domstolar i egentliglikheter med domstolar intespeciella ärtrotsorgan

förvaltningsorganisationen.de enheter inombemärkelse, utgörutan att
Även speciella organisationsenheter,i Frankrike förekom tidigare sådana

till för-ombildades redan 1953les conseils de préfecture, dessamen
syfte harliknandevaltningsdomstolar för avlasta Conseil dEtat. Iatt

Österrike förvaltnings-oberoendeförslag i ombilda deskisserats att
tilluppgift underinstansförvaltningsdomstolar medtill attsenatema vara

Österrikes Wienförvaltningsdomstol i

pâkallas iförvaltningsbeslut kan därutöverKontroll domstolar avgenom
Österrike ochFrankrike,Finland, Storbritannien,Danmark, Norge,

generelltförvaltningsbeslutländer i principTyskland. l alla dessa är
Storbritannienochtill någon domstol i Danmark, Norgeöverklagbara -

förvaltningsdomstolar,Frankrike och Finland tilltill allmänna domstolar, i
Österrike och i Tysklandförvaltnings- författningsdomstoleni till eller som

domstolar. Detsubsidiärt till allmärmatill förvaltningsdomstolar ochregel

elleri form kravemellertid finnas trösklar, över-kan t.ex. om-av

der1993. BeschlossenVerwaltungsgerichtshof:Tätigkeitsberichtfür das JahrSe von
Mai 1994,1994, Wien, imVerwaltungsgerichtshofes 25. MaiVollversammlungdes am

och4.3.11-15punkterna 4.2s.
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prövning inom förvaltningsorganisationen, vilka måste övervinnas, innan

domstolsprövning särskilda förvaltnings-kan Förekomstenäga rum. av
för Danmark, Storbritannien ochmyndigheter eller överprövning iom-

Österrike Danmarkallmän domstol iuteslutar inte överklagbarheten till
Österrike,respektive förvaltningsdomstolen i kanoch Storbritannien men

fall skall föras.betydelse för frågan, hur talan i förekommande Kanha

sju ländernadomstolsprövning förekommer i alla de här berördaäga rum,
alla aspekter sköns-begränsningar vid prövningen såtillvida, intesom av

domstolar.förvaltningsbeslut får eller brukar Iutövning i överprövas av
från domstolskon-omfattning skönsutövning skall undantagenvilken vara

rättsordningarna ochi undersöktatroll, mycket olika desättanges
ämnesområde. Två aspekteri övrigt inom dessa beroende påvarierar

rättsordningar. För detundersökta sjuåterkommer emellertid i alla här

förvaltningensÖveralltförsta domstolarnas legalitetskontrollär noggrarm;
med lagens ellerinte baraskönsutövning skall i detalj överensstämma

grundvalensyfte,ordalydelse också med det utgörförfattningens utan som
skönsutöv-andra får förvaltningenseller författningen. För detför lagen

ellerfria lagenvilka den sker inom detning i de fall, i utrymme, som
ellersig godtyckligtförvaltningen, inte ske varjeförfattningen ger

minister ellerfattasokontrollerbart. Förvaltningsbeslut avensom av
principiellnågonregel inteintar i de angivna sju ländernaregeringen som

tillåt-forumregler ochbeträffar,vad överklagbarhetensärställning men
utformadeannorlundadomstolsprövning kan änlighetsrekvisit för vara

fattatsförvaltningsbeslutöverprövningoch rekvisit förforumregler somav
Även omfattning kandomstolsprövningensmyndighet.lägre varaav

regeringens ellerinriktadannorlundasåtillvida begränsad eller sommera
undantageneljest kanskönsutövning i omfattningministerns änstörre vara

från domstolskontroll.

Österrike ochi Frankrike,rättsordningarnaundersöktade härI tre av -
förvaltningsmyndighetsrättsmedelförekommer speciellaTyskland mot-

Idénförvaltningsbeslut.underlåtenhet fatta begärtdröjsmål eller attatt ett
för-passivitetförvaltningensrättsskyddbörenskilda motgespersoner

spritt sig tillDärifrån har idén1800-talet.Frankrike redan påverkligades i
Österrike underfick fotfästeTyskland denocheuropeiska Iandra stater.
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mellankrigstiden. Skillnaderna mellan den franska lösningen å ochena
Österrikelösningarna i och Tyskland å andra sidan emellertidär stora.

franska lösningenDen lagtekniskt enkel: Efter viss tid fingeras beslutär ett
vissmed innebörd regel föreligga, ochavslag den ärsom som- -

berörd denna fiktion får sedvanliga rättsmedel.överklaga beslutet medav
förvaltningsdomstolamaAv handläggs målet vanligt besvärsmål,ettsom

frånvaron verkligen fattat beslut kan ställa problematiskatrots att ettav
krav domstolens utredningskapacitet.

Österrike lagtekniska1 och Tyskland arbetar inte med fiktioner. Deman
lösningarna komplicerade den franska lösningen och sinsemel-är änmera
lan olika i de båda grundläggande tanke återkommerEnstaterna.

Österrike skallemellertid i båda och Tyskland. Förvaltningsdomstolarna

förvaltningen tillsin befattning med ärendet försöka förmågenom
besluta i saken,Endast försöken misslyckas, får domstolenaktivitet. om

iförvaltningen. Tvångsmedeldå i förvaltningens ställe och liksommen
Österrikevarken i eller iegentlig mening har förvaltningsdomstolama

förklara sig, och ikan avkräva förvaltningenTyskland. Domstolarna att
betala rättegångskost-förvaltningen eventuellt åläggasTyskland kan att

Österrike förvaltningen beredasi både och Tyskland skallnader. Men
upprepadegångtillfälle fatta det underlåtna beslutet inte bara utanatt en-

till omständig-förhållandevis lång tid, kangånger och under anpassassom
beslutet, kan för-ändå inte det begärdaheterna. förvaltningenFattar

Österrike ställeTyskland i förvaltningensvaltningsdomstolama i och ta
i bådamöjlighet dockenskildes begäran. Dennaställning till den utgör

sällan begagnadeendast den sista utvägen.staterna --
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överväganden förslag8 och

utgångspunkterAllmänna1

förvaltningsärenden,radenligt gammal traditionI Sverige avgörs somen
del fall slutligti administrativ ordning, iden enskilde,berör aven

vanligt i radfrån vadhär gäller avviker ärregeringen. Det ensomsom
innebördenvisat sigdelvis också från vadandra länder och vara avsom

rättigheter. Enligtfri- ochEuropakonventionen mänskliga6 iartikel om
civila rättig-hansprövningskall det gällerdenna artikel när avenvar,

offentligopartisk ochtillberättigadoch skyldigheter,heter envara
opartisk domstoloavhängig ochoch införrättegång inom skälig tid somen

Europadom-efter hand visatUtvecklingen harenligt lag.upprättats att
offentligavissa regler i den rättentillämpningenstolen ävenatt avanser

civilagällerdet allmännamellan enskilda ochförhållandetrörsom
konventionen. liskyldigheter i den meningochrättigheter avsessom

regeringenoftafrågor i Sverigefall tidigare har sådana prövatsvarje av
domstolsprövningmöjlighet till äninstanssista genomutan annansom

inte harEuropadomstolendockresningsinstitutet, ettansetts varasom av
enligt artikel 6.tillräckligt rättsmedcl

inteoch norskbl.a. dansk rätttill skillnadinnehållerSvensk rätt mot -A
för-domstolarbefogenhet för våra prövaregelnågon generell attom
vissdock imotsvarighet hos utgörrättsenlighet. Envaltningsbesluts oss

tillår 1988. Skäletinfördesrättsprövningsinstitutetdet s.k.mån attsom
överensstämmelsestår isvensksäkerställainfördes just rättdetta attattvar

nämndai denuppställstill domstolsprövningkrav påmed de rätt ovansom
förvaltningsbeslutvissa ärrättsprövningkonventionen. Lagen avom

regleringdessoch frågan ärtidsbegränsademellertid så längeännu om
intedomstolsprövning ärkonventionens kravför uppfyllatillräcklig att

Europadomstolen.prövad av
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Det har i och för sig länge pågått utveckling i Sverige inneburit atten som
förvaltningsmyndigheters beslut i omfattning fårstörre överklagas hos
domstol. Förvaltningsrättsreformen år 1971, då länsdomstolama tillskapa-
des och kammarrättsorganisationen byggdes utgjorde viktigt iut, ett steg
denna utveckling. På år har särskilt strävanden avlasta regering-attsenare

uppgiften i sista instans förvaltningsärendenpröva lett till allt fleratten att
ärendetyper överförts till domstolsprövning inom för normalramen
överklagandeordning. Utgångspunkten vid sådana överflyttningar mål-av

har varit endast sådana Överklaganden skall till regeringentyper att som
verkligen kräver ställningstagande från regeringens sida.ett

Vi har under utredningens gång undersökt dels antalet överklaganden och

dess hantering hos regeringen och dels antalet författningar i vilka före-
skrivs möjlighet för den enskilde överklaga beslut till regeringen.atten
Vad då har framkommit tyder på det frågai lång radattsom om en
överklagandeärenden, kommer eller kan komma under prövning hossom
regeringen, alltjämt kan ifrågasättas sådan prövning verkligen börom en

uppgift för regeringen eller denna kan överföras till andravara en om
myndigheter eller domstolar.

Vårt uppdrag innefattar således ställning till den svenskaatt ta om
domstolskontrollen förvaltningsbeslut förändrasbör så sätt attav en mer
generell möjlighet till domstolsprövning införs. Våra utgångspunkter kan
därvid kortfattat följande:sägas vara

I takt med förvaltningen expanderat har den enskilde blivit alltmeratt-
beroende förvaltningsbeslut olika nivåer. frågorDet kan sigröraav om

tillstånd till olika slags näringsverksamhet. Detta det angelägetgörom att
den enskilde har tillgång till prövning också den sker hosutöveren som
förvaltningsmyndighetema. Från den enskildes rättsskyddssynpunkt kan det

betraktas fördel prövningen i ärenden berör honom slutligtattsom en som
ankommer domstolar.

andraDen utgångspunkten säkerställa vår lagstiftningär äratt att-
anpassad till våra internationella åtaganden i fråga till dom-rättom
stolsprövning. Detta gäller såväl de krav på domstolsprövning som



överväganden 143och förslagSOU 1994:117

domstolsprövningde krav påEuropakonventionenuppställs i somsom
unioneneuropeiskamedlemskap i denEG-direktiv. Ettuppställs i vissa

tillskall haökad utsträckning rättenskilda ileda till kravEU kan att
rättigheter.berör derasdomstolsprövning i ärenden som

följa deför vårt arbeteutgångspunkt ärgrundläggandeEn attarman-
föreslogsöverklagandenmedregeringens befattningförriktlinjer som

fastställdesRiktlinjerna198384: 120.propositionen1984redan avgenom
medHuvudtankenl98384:250.l98384:KU23, rskr.riksdagen bet.

myndighetdenbefrias frånskulleregeringenriktlinjerna attatt varavar
politisk styrningi ärenden däröverklagandenhar pröva avatt ensom

frånbefria regeringenönskvärd. Ettnödvändig eller sättpraxis inte attvar
till för-regeringendessa frånprövningenflyttaöverklaganden att avvar

riktlinjernaändamålsenligt. l sägsfall då dettavaltningsdomstolama, i var
vid principenhålla fast över-överflyttning börvid sådan attatt man en

domstol medantillhuvudsak skallrättsfråganklagandeärenden där är
administrativiskalldominerar prövaslämplighetsbedömningarärenden där

ordning.

domstolPrövning i allmän8.2

jämförelsedensvenskaerbjuder i den rättenBesvärsinstitutet utan
avgöranderiktighetenfåför den enskildeviktigaste ettutvägen att avav
förvaltnings-avseendeBesvärsinstitutetprövad.förvaltningsmyndigheten

i defrån ordningenskiljer sigutformningSverige fåtthar ibeslut somen
Finland.med undantagjämförelser med,gjortländer vi av

möjlighetgenerelldomstolarna harde allmänna attländer därVad gäller
i Norge,vi undersöktbeslut haradministrativa systemetöverpröva

idetkonstateraländer kandessaStorbritannien. I attochDanmark man
denvilkamissnöjde,för denskildasig två vägarallmänhet öppnar enaav

förvaltningsmyndigheteröverordnadeprövning vidadministrativär en
rättsfrågorför ärregel endast öppenandramedan den ensom --

villdenhardäremotdomstolar. Hosi allmännaöverprövning somoss
nämligenanvisarLagstiftningenval.förvaltningsbeslut ingetöverklaga ett
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i varje särskild situation, oberoende målet rättsfrågor eller andrarörom
frågor, endast Denna lederväg. antingen till högre förvaltnings-vägen en
myndighet och i sista hand till regeringen eller till förvaltningsdomstol.

Även i Sverige har från tid till diskuterats möjligheten införaatt ettarman
där allmän domstol skulle ha behörighet förvaltnings-överprövasystem att

besluts laglighet på i de nämnda länderna.sätt Flera skälsamma som ovan
talar emellertid sådant och främstFörst skulle detta sigmot ett system. te
främmande bakgrund den struktur vi har i den nuvarandemot av
ordningen. Den svenska ordningen vid prövning överklaganden för-av av
valtningsbeslut har historisk bakgrund klart skiljer sig från övrigaen som
länders. Som i bakgrundsredogörelsen avsnittnämnts 2.1 den gamlavar

klaga hos kungen länge huvudprincipen i Sverige. medrätten I och in-att
rättandet Regeringsrätten 1909 började alternativ fram,ordning växaav en
vilken fick till uppgift avlasta regeringen överklagandeärenden. Senareatt
inrättades heltäckande med allmänna förvaltningsdomstolarett systernmera
och idag har vi fullt utbyggt för förvaltnings-överklagande viaett system
domstolar fungerar parallellt med den administrativa besvärsordning-som

Successivt har alltfler överklagandeärenden i förvaltningsmål flyttatsen.
från regeringen till förvaltningsdomstolama. de nämnda län-över I ovan

fastslogsderna däremot under 1800-talet de allmänna domstolarnaatt
skulle ha förvaltningens beslut. Utvecklingen dom-rätt överprövaatt av
stolskontrollen i de allmänna domstolarna har därför lett till det i dessaatt
länder inte vuxit fram något med förvaltningsdomstolar alls.system

förefallerDet heller inte särskilt rationellt inte utnyttja det redanatt
utbyggda förvaltningsdomstolssystemet utvidgningvid prövningen av av
förvaltningsbeslut. Tvärtom har det vid överflyttanden ärendegrupperav
från regeringen till domstolar framstâtt naturligt sådan över-attsom
flyttning förvaltningsdomstolar.skall ske till överflyttning liggerEn sådan

också väl i linje med den uttalade målsättningen avlasta regeringenatt
överklaganden och de principer för överflyttanden dessa ärendenav som
skisserats i den tidigare nämnda propositionen angående regeringens

befattning med besvärsärenden l98384zl20.prop.
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Från praktisk synpunkt kan också peka på i de länder där deattman
allmänna domstolarna förvaltningsbeslut det många gångeröverprövar är

oklart skall dra mellan laglighets- och lämplighetspröv-gränsenvar man
ning. prövningen fallerDen till delar nämligen utanför destorasenare
allmänna domstolarnas kompetens. En sådan gränsdragning efter vilka-
principer den lämnar ofta för tvivelsmál och menings-än görs utrymme-
skiljaktigheter vid tillämpningen i praxis. ordning med överprövningEn

i förvaltningsdomstolar förvaltningsbesvär omfattar bådedäremotgenom
och skönstillämpning, vilket den enskildes rättssäkerhetssynpunkträtts- ur

torde föredra.attvara

Sammantaget kan för svensk del framstår ordning med över-sägas att en
prövning förvaltningsbeslut i allmänna domstolar främmande ochav som
inte rationell. Stärkandet den enskildes möjligheter till dornstolspröv-av

i de all-ning sker istället bäst vidgad möjlighet till prövninggenom en
förvaltningsdomstolama.männa

Överflyttning förvaltnings-speciella8.3 endast av

ärenden

möjligheterna till dom-minst ingripande alternativet för vidgaDet att
överflytta vissa speciellastolsprövning förvaltningsbeslut endastattav vore

prövning till domstolsprövning,ärenden från administrativtyper ex-av
ellerviss näringsverksamhetempelvis ärenden tillstånd drivaattom

och byggärenden. Dessaärenden berör äganderätten, såsom plansom
civilaomfattas begreppet den enskildesärendetyper nämligen helt säkert av

EmellertidEuropakonventionen.rättigheter och skyldigheter enligt anser
så.vi det finns starka skäl längre änattatt

klartoch skyldigheter inte heltförsta begreppet civila rättigheterFör det är
undvika de gränsdragningspro-till sin innebörd. bör därfördefinierat Man

plocka vissa ärendenuppstå skall försökablem kan ut somsom om man
då ärenden,riskerarkan tänkas omfattas detta begrepp. Man att somav

förefaller denEuropakonventionens nuvarande praxis inteenligt vara av
kvarstå vid administrativdomstolsprövning, kommerde kräver attarten att
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Allteftersom europeiska sin praxis utvecklarprövning. de genomorganen
därefter ändras.innebörden artikel måste svenska lagstiftningen6 denav

därför metod föredra.Vi generell är attatt meraanser en

få sitt ärendeenskilde fördeldet andra det oftast för denFör är atten
med förvaltningsmyn-i instans ligger utanföröverprövat systemeten som

ärenden berör dengäller såvälnämligen domstolar. Dettadigheter, som
förvaltningsärenden.skyldigheter andraenskildes civila rättigheter och som

för-han kan fårättssäkerhet stärksden enskildesVi ettatt omanser
i svenskdärför viktigt vidomstol.valtningsbeslut Det äröverprövat attav

skall tillden enskildegenerellt fastslår äga rättpå sätträtt attett enmera
dornstolsprövning i förvaltningsärenden.

lösninggenerell8.4 En

Inledning8.4. l

tvåfinns idagavsnitt 2bakgrundsteckningframgått vårSom av
förvaltningsvägförvaltningsärenden;instansordningarihuvudtyper enav

ochslutinstansförvaltningsmyndighetregeringen eller någon ärdär en
instans. Kompetens-allmänhet högstaRegeringsrätten idomstolsväg där är

elleroch regeringenförvaltningsdomstolarnamellanfördelningen annan
rättsfrågandärmål ärbygger på tankenförvaltningsmyndighet att

lämplighetsbedömningardärmedan målskall till domstolhuvudsak
överklagande. Dennaefteradministrativ ordningidominerar ävenprövas

områdenpå många ärgenomföras konsekventprincip har inte kunnat utan
inslagskall harprövningså den göraslagstiftningen utformad att avsom

bedönmingar.skönsmässigaandrarättsliga bedömningar ochbåde mera
den rättsligaärenden därskiljelinje mellanfinns någon klardet inteAtt

skönsmässigaärenden därochövervägandeprövningen detär momentet
undersökningdendominerar har bl.a. konstateratsbedömningar avgenom

inomTorbjörn Larssonutförtsöverklagandeärenden hos regeringen avsom
inslagfinns viktigaSåledesutredning, bilaga 2.för denna se avramen

eller någonregeringenärendeni delbedömningrättslig typer somaven
Ä sidanandrainstans.högstaförvaltningsmyndighet idag prövar som
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ligger åtskilliga tillämpningsfrågor kan karakteriserasnärmastsom som
lämplighetsbedömningar hos förvaltningsdomstolarna.

Ibland kan det tillfälligheter eller historiska skäl ligger bakomvara som
den nuvarande ordningen med överklagande förvaltningsvägen. I vissa fall

har emellertid ordningen tillkommit efter principiella överväganden. På en
del områden bygger nämligen lagstiftningen på regeringen eller någonatt
högre förvaltningsmyndighet med speciell kompetens skall styra ut-en
vecklingen på det speciella området förvaltningsärendenprövaattgenom

högsta eller enda instans. förhållandeDetta står dock inte i överens-som
stämmelse med kraven på domstolsprövning ienligt artikel 6 Europa-

konventionen, såvitt förvaltningsärendet enskildes civila rättig-denrör

heter och skyldigheter. Vi har därför olika alternativ förövervägt att
införa generell förvaltningsbeslut dendomstolsprövning änen mera av som
idag återfinns inom för rättsprövningsinstitutet.ramen

8.4.2 regeringen besvärsinstans medAtt pröv-ersätta som
ning i förvaltningsdomstolar

Enligt vår uppfattning måste utgå ifrån den prövning idagatt somman
sådan densker i överklagandeärenden hos förvaltningsdomstolama är att

hel-tillgodoser Europakonventionens krav domstolsprövning. Den mest
lagstiftningen till kon-täckande lösningen hur skallman anpassa

administrativa myndigheter,ventionens krav därför ersättaattvore
besvärsinstans.inklusive regeringen, med förvaltningsdomstolar Ensom
gränsdragningspro-sådan lösning har också den fördelen undvikeratt man

underEmellertid lösning hittills avvisats hosblem. har denna oss
inslagfinns förvaltningsbeslut inrymmer så starkaanförande detatt som

ställnings-lämplighetsbedömningar, intresseavvägningar eller politiskaav
förbehållas regeringentaganden över-prövning böratt ansett attman en

speciell kompetens. Föreller förvaltningsmyndighet med närmareattenen
verkligen krävs ställnings-kunna ställning till i vilka ärenden det ettta

främst ha klart för sigfrån regeringens sida måste först ochtagande man
skall fylla.vilka funktioner besvärsprövningen
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8.4.3 Regeringens funktion överprövningsinstanssom

vanligen för överklagaDet det rättenargument ansetts tyngsta attsom som
till regeringen, viktigt instrumentprövningen överklagandenär äratt ettav
för regeringens politiska styrning förvaltningen. ärenden inne-I somav

ändamålsenligthåller starka inslag skön har det därför attansetts mestav
1983842120prövning utförs administrativ ordning.denna i I omprop.

befattning beskrevs prövningen sådanaregeringens med besvärsärenden av
i regeringen ha fyra funktioner.ärenden

enskilde rättsskydd, dvs.viktigaste funktionen bereda denDen attattvar
fannriktig rättvis praxis. nämnda proposition s. 13och ltrygga manen

besvärsinstansskulledet inte fanns skäl regeringen näratt att vara
rättsskyddsbehov.tillgodosehuvudsakliga funktionprövningens ettattvar

fallprövningen i sådanakunde betraktas fördelTvärtom det attsom en
till uppgiftmyndigheter harankom på domstolar eller andra prövaattsom

politiska hänsyn.ärenden självständigt utan

styrning praxisför politiskBesvärsprövningen kunde också användas av
profil ellerpraxis vissdirigera utvecklingen i praxis,för styraatt ge en

praxispolitiska styrningenönskvärd riktning.utvecklingen i Den av
främstakomplement till deområden lämpligtansågs på vissa ettvara

i formfastställandetför styrning, nämligeninstrumenten normer avav
böri propositionenförordningar. anmärkte docklagar och Man att man
interegeringenlätt får till följdbesvärsmöjligheten prövartänka attatt

ocksåpraxisviktiga för utvecklingensådana ärendenbara är utanavsom
inte alls behövs.styrning egentligensådana där en

dispensme-funktionenockså fyllaBesvärsprövningen kunde att ettvaraav
från för-undantagsärskilda fall kunderegeringen i göradel, dvs. att

be-regeringensmed stödföreskrifter beslutatsordningar eller avsom
fyllatillbesvärsprövningen bidraansågsmyndigande. Dessutom ettatt

myndigheterna.ochkontaktbehov mellan statsrådeninformations- och
för besvärs-tillräckliga skälutgjorde dock intebåda funktionerDessa att

nämnda 15.uppgift för regeringenprövningen borde prop. s.vara en
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ändamålsenligtdet kundei propositionen blev såledesSlutsatsen att vara
politiskdet behövdesbesvärsinstansregeringen fungerade näratt ensom

prövning intesådanbesvärsärenden därpraxis, medanstyrning varenav
regeringsären-bordedäremot i princip intenödvändig eller önskvärd vara

den.

regeringenöverklagandeärenden hosUndersökning8.4.4 av

överklagande hosutsträckningvilkeniFör utrönanärmareatt som
förvalt-styrningpolitiskförinstrumentregeringen fungerar ett avsom

gjortsundersökningutredningför dennainomningen har avenramen
1993.halvåretunder förstaregeringenöverklagandeärenden hossamtliga
underärendensådanahanteringlänsstyrelsersfyraharDärutöver av

myndigheternahurförbl.a. utrönatidsperiod granskats. Detta attsamma
frånsändssignalerpraxis och vilkastyrningregeringensuppfattar somav
delsinriktadhar varitStudienmyndigheterna ochtill omvänt.regeringen

tillställningstagandenlänsstyrelsemasochregeringens ettundersökapå att
be-beskriva dentid, delsvissöverklaganden underenskilda attantal en
ochregeringskanslietinomöverklagandenvidtillämpasslutsprocess som

bilaga 2redovisad underhelhetfinns i sinUndersökningenlänsstyrelserna.

betänkande.till detta

endastdettanken ärförundersökningen stödSammanfattningsvis attger
verkligen kräveröverklagandeärendenfall ettantalbegränsati ett som

materialetundersöktadetsida. Avfrån regeringensställningstagande
regering-iskeröverklagandenprövningdenframgår nämligen att somav

Istyrinstrument.politisktfungeraromfattningbegränsadi ettsomen
sambandtydligtnågotfinnsdet inteframkommerundersökningen att

vilkaoch ärfrekventöverklagasärendenvilkamellan mest somsom
inteöverklagandeärenden kanMångastyrningen.politiskaför denviktiga

Ärendenaintressanta.politisktellerkompliceradesiguppfattas som vare
ochMiljö-två departement,huvudsakkoncentrerade till idessutomär

Kommunikationsdepartementet.ochnaturresursdepartementet

antaldvs.iakttagelser,liknandefall gjordes ett stortlänsstyrelsemas attI
koncentrerade tilllänsstyrelsen ettöverklagades tillärendende varsomav
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begränsat sakområde mängd överklaganden inte hadesamt att storen
någon principiell betydelse. Inte heller lämplighetsfrâgoma domineran-var
de i särskilt många besvärsärenden.

Vid granskning regeringens överklagandeärendena framkombeslut i attav
regeringen inte särskilt ofta bifaller %överklagandena. I 12 ärendenaav
ledde överklagandet till Bifallsfrekvensendelvis eller helt bifall. dockär

inte alltid det bästa måttet den politiska styrningen behövs ochatt
fungerar. Vid bifall motiverar regeringen sina beslut, i övrigaregelsom
fall underlåts detta i regeringensutsträckning. Vid granskningstor av
motiveringar i besluten i överklagandeärendena framkom i undersökningen

juridiska bedömningar vanligt förekommande. Bifall med iatt envar
% överklagandenhuvudsak juridisk motivering hade i 33 degetts somav

fullt såbifallits. lämplighetsbedömningar torde således inte haRena en
regeringen, kanskeframträdande roll i överklagandeärenden hos som man

haft anledning förvänta sig.att

uppfattningVidare framgår undersökningen länsstyrelsemasatt omav
medel förbetydelsen regeringens beslut i överklagandeärenden ettsomav

och splittrad. Vissapraxis på vissa områden mycket oklaratt styra var
regering-motiveringarlänsstyrelser uppfattade inte enstaka beslut eller av

andra länsstyrelserbeslut särskilt viktiga signaler, medan varens som
Även regeringskanslietregeringens utslag. inomuppmärksammamera

praxis. Påutbildarerådde delade meningar regeringens roll avsomom
fattari varje enskilt fallmenade regeringenvissa departement ettattman

medaninte någon prejudicerande verkanunikt beslut har mansom
praxisformanderegeringens rollandra departement betonade organ,som

praxis hursig unika utvecklavia enskilda ärenden i äratt engenom som
lagstiftningen på olika områden skall tolkas.

överklagan-regeringenSlutsatsen i den utförda undersökningen ärär att
eller krävsi där varken förekommerdeinstans mängd ärenden deten
den tänktanågon politisk styrning praxis. Vidare slutsatsenär attav

fungerar fullt påöverklagandeärenden inte hellerstyrningen praxis i utav
nivå.någon
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generell lösningVår samlade bedömning8.4.5 enav

undersökningenframkommit över-bakgrund vadMot omav som av
måste ifrågasätta interegeringen viklagandeärenden hos att ommananser
överklaganden denfrån de flestaregeringen kan befrias somavgrupper

justallmänhet inte skäluppgift finns alltså itill Dethar pröva. attattnu
det behövsprövande instansregeringen skall än när ärannat envara

styrning praxis.politisk av

överflyttatsfrån regeringen till domstolarnaSuccessivt har grupper av
rättstillämpning. Sådanamed huvudsaklig karaktäröverklagandeärenden av

departementen.de olikakontinuerligt inomocksåöverflyttningar övervägs
innehållande reglerförfattningarantaletöversiktlig undersökningVid aven

400 författningari drygtframkom docköverklagande till regeringen attom
regeringen,tillförvaltningsbeslutöverklagamissnöjdeanvisades den att

för-dessaungefär hälftenskall dock anmärkasavsnitt 3. Detse att av
instruk-dessamyndigheter. Iför olika statligainstruktionerfattningar är

förvaltnings-statligaprincipenden allmännatill uttrycktioner kommer att
ochmyndighethögreöverklagas hosalltid fårmyndigheters beslut närmast

föreskrivet.särskiltnågot interegeringen, ärhand hosi sista annatom
personal-imyndighetenbeslutinstruktionernastadgas iSom regel att av

författ-antaletdethos regeringen. Däravfår överklagasfrågor alltid stora
dockfinnsregeringsprövning. Därutöverhänvisar tillningar ensom

karaktär, bl.a.enhetligfögaärendegrupperför sig småmängd avvar
frågorpermutation,frågorfideikomiss,avvecklingfrågor omomavom
eller olikabefrielse från tullfrågorvissa elektroniskautförsel varor, omav

adoptionshjälp,ellerenskilda vårdhemdrivafrågor tillståndskatter, attom
reglerfrånfrågor undantaglinjetrañk,tillstånd till vissfrågor omomom

drivatillståndfrågorutrustning,beskaffenhet ellerfordons attom
olika ärendenradrenskötselkoncession tillfrågortrafikskola, samt enom

byggnadsverksarnhet.ellerexempelvis skolorbidrag tillbeviljande avom

detöverklagandeärenden därvissaockså regeringenEmellertid prövar
lärnplighetsbedömningaravvägningsfrâgor ochförfinns an-somutrymme

i ärendengällandesig främstregeringen.på Detta görankommabörasetts
Näringsdepartemen-ochnaturresursdepartementetMiljö- ochbereds isom
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ärenden rörande frågorI enligt naturvårdslagen, miljöskyddslagen,tet.
expropriationslagen, minerallagen ellagstiftningen 199394:sesamt prop.

ligger till grund för162 prövningen förvaltningsärenden justav av-
vägningar mellan intressen lämplighetskaraktär.olika bedömningarsamt av
Även undersökningen hos regeringen fram-överklagandeärendenav av
kommer i dessa ärenden den skönsmässiga bedömningen påtaglig ochäratt
frågan den politiska styrningen aktuell.om

fortsätt-därför bedömningen vissa ärendenVi den ävengör typeratt av
överprövningsinstans och inteningsvis bör bedömas regeringen avav som

överklagande-förvaltningsdomstolar. överflyttning samtligaEn generell av
därför intefrån regeringen till förvaltningsdomstolar kan viärenden

fortsatta övervägandenförorda. Emellertid bör utgångspunkten vid våra

regering-i ärenden oundgängligen måsteendast de prövasatt avvara som
för enskilde överklaga dit.skall möjligheten kvarstå den atten

Påverkan övriga styrmedel8.5

utnyttjas föröverklaganden i regeringen kanPrövningen sagtsomav
formförvaltningen. Denstyrning praxis vissa områden inompolitisk av

riksdagens elleremellertid betydelsepolitisk styrning har ärstörstsomav
förordningar. kanlagar och Manregeringens fastställande dvs.normer,av

regeringens befogenheterinskränkning i avgöradå fråga sig attom en
dessa övrigapåverkanenskilda överklagandeärenden kan ha någon

stynnedel.

ellerlagarinnehåller inte några uttryckliga kravRegeringsformen att
till regerings-förarbetenagenerell giltighet. Iförordningar skall vara av

justitieministem203 f. uttalade dock rätts-formen 1973:90prop. atts.
möjligt förbörgenerella föreskrifter och det interegler skall att varavara

endastuttryckligenfatta beslutriksdagen lag ettatt avsesom angesgenom
Även falli något enstakalag blev tillämplig barakonkret fall.ett en som

lagutformad. krav uppfylltmåste generellt Detta är avserom envara
eller denhandlingssättvisst slag eller vissasituationer ett typer omavav

bestämd kretsallmännapå berör iriktar sig till eller sätt termerannat en
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Med denna uppfattning enligtlagbegreppet blev detav personer. om
justitieministem inte möjligt för riksdagen lag besluta i särskiltatt genom
fall angelägenhet i vilken avgörandet enligt gällande ankomrättom
regeringen, domstol eller myndighet.arman

viktig lagstiftning fall följer också 8En i enskilda ll kap. §spärr mot av
får full-RF, i vilken stadgas rättskipnings- eller förvaltningsuppgift inteatt

eller riksdags-riksdagen i vidare mån följer grundlaggöras änav som av
vanligordningen. Bestämmelsen tillåter således inte riksdagen i lagatt en

förvaltningsuppgifter.bemyndigar sig själv fullgöra rättskipnings- elleratt
8 väljaRiksdagen kan inte heller kringgå stadgandet i ll kap. § attgenom

förvaltningskaraktär jfrför beslut rättskipnings- ellerlagformen ett av
f..Nonngivningsmakten, uppl. 1989 34Strömberg, Håkan 2:a s.

RÅ frågan, vissa lagreglerprövades justrättsfallet 1980 1:92I upp-om
generell tillämpbarhet.grundläggande krav påfyllde regeringsformens

till förlustutjänmingföretagsgällde ändringarna i reglernaFallet rättom
Regeringsrätten farm,Kockum.inkomstbeskattning den s.k. Lexvid

fallföranletts konkret statensvisserligen hadelagändringama ettatt av
ordalydelseenligt sinKockums deÖvertagande varv att varav men

itillkommitlag såledestillämpliga och därmed giltiga. Omgenerellt en
tillämpaspraktiken kommervisst konkret fall och isyfte reglera attatt ett

sådanhar fåtttillåtet förutsatt lagendetta fall detendast är att en gene-
typfall.tillämpbar liknandeutformning denrell äratt

RÅ ref. 108. I1986diskuterasrättsfall där normbegreppetEtt ärannat
hälsoskyddsnämndmiljö- ochbeslutfallet prövades ett omom av en
fall eller besluti särskiltgatumusik beslutförbud ettettettmot avvar

avsåggatumusikFörbudetnormbeslut.generell karaktär, dvs. motett en
tidvissi Stockholm,mindre del Gamlasärskilt angiven stan avenav

gälldemusikfick framföradygnet och antalet samt enpersoner som
innebar radbeslutetär. Regeringsrätten anfördeförsöksperiod attett enav

detfall. Menbeslut i särskiltdet karaktärenbegränsningar avsom gav
i fråga alladå det gälldegenerell karaktärhade också inslag om somav

Regeringsrättenangivna området.gatumusik inom detframföraönskade
övervägde.beslut i särskilt fallkaraktärenfarm dock att av
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normalt intesåledesförordningar kanochStyrningen lagargenom
då inteförvaltningsärende,påverka konkretföranvändas ettatt normer

generelltmåstevisst fallfår endastuttryckligen utanett varaavse
överklagandenuppgiftregeringensinskränkning i prövaEnutformade. att

inverkakommadärför inteförvaltningsbeslut torde att norm-av
särskilda fall.styrmedel igivningen som

innehålleridaglagstiftninglämpligtnaturligtvisdetDäremot är att som
dådetaljerad,lämplighetsbedömningar görsinslagbetydande meraav

inte all-förvaltningsbesvärtillochrarnlagstiftningmed rättkombinationen
lagstiftning där detpåexempelkonsekvenser. Ettönskvärdatid fått upp-

utformning ärallmännalagstiftningensgrundkonflikter påstått av
vilkenmålinriktad rarnlaglag1980:620. Denna ärsocialtjänstlagen en
harriktlinjermål ochbestämmelserrad ettinnehåller mensom angeren

till bistånd,bl.a.regler, rätteninnehåll. Lagensmaterielltobestämbart om
orsakatvilketförvaltningsdomstolamapraxis i protes-konkretiseras genom

håll.kommunaltfrånter

förvalt-iöverklagandenprövningenskeröverflyttningmåndenI avav
viktdärförkan dettillfrån regeringenningsärenden annat avvaraorgan

lämplighetsavvägningarinslagidag harlagstiftningden omar-att avsom
lagstiftning.detaljeradriktningbetas i mot meraen

domstolspröv-tillgenerell rättEtt8.6 motsteg en

förvaltningsbeslutning av

principInförande8.6.1 nyav en

utveckladesklagomålmeddirekt till kungsgamladenUr rätten enatt
högreöverprövade närmastmyndighetsbeslutfåenskildeför denrätt avatt

Alltjämtstyrandehögstalandetsi sista handochmyndighet organ.av
harenskilde rättdenprincipoinskriven attallmängäller idag attensom

högrehosomprövade närmastbeslutförvaltningsmyndighetersfå statliga
särskiltintenågot ärregeringen,hand hosoch i sista annatmyndighet om

elleravskurenöverklaga ärsigkan rättenföreskrivet. Det röra attattom
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det föreskrivetär överklagande skall ske hos förvaltningsdomstol.att att
Principen kommer bl.a. till uttryck i 30 § verksförordningen 1987:1100

i antal specialförfattningar.samt ett stort

Som vi tidigare framstår det från rättsskyddssynpunkt oftastsagt som en
fördel för den enskilde han kan få sina klagomål i förvaltningsärendenatt
prövade instans utanför det administrativa besvärssystemet. sådanEnav en
ordning ansluter dessutom väl till vad idag gäller i de europeiskasom
länder vi studerat och i vissa fall nödvändig förnärmare är attsom
uppfylla Europakonventionens krav på domstolsprövning. Därutöver har

vi tidigare fastslagit regeringen bör den instans prövar över-att vara som
klaganden endast i de fall det oundgängligen nödvändigt förär utövaatt

politisk styrning praxis. En princip bör därför införas för-ien av ny
valtningsrätten. Utgångspunkten bör beslut i förvaltningsärendenattvara
hos förvaltningsmyndigheter får förvaltnings-de allmännaöverprövas av
domstolarna, såvida inte något särskilt föreskrivet. Införandetärannat av

sådan princip i svensk innebär den gamla huvud-rätt atten man ger upp
regeln förvaltningsbeslut får överklagas hos högre myndighet och i sistaatt
instans hos regeringen. För överklagande skall kanaliseras till högreatt ett
myndighet och i vissa fall till regeringen högsta instans kommer detsom

krävas särskild föreskrift i någon författning.att en arman

Den principen bör komma till uttryck den lagfásts. Viattnya genom
föreslår därför regel införs i förvaltningslagen inne-1986:223att en
bärande förvaltningsbeslut förvaltningsdomstol.överklagas hos allmänatt
Förvaltningslagen tillämplig förvaltningsmyndighetemas handlägg-är

ning ärenden och domstolarnas handläggning förvaltningsärenden.av av
handläggningLagen avsedd bilda grundvalen för myndigheternasär att av

sina ärenden. Reglerna i lagen därför basregler vilka skall kunnaär

tillämpas på vitt skilda områden. förEmellertid lagen inte alla typerpassar
ärenden. framgårI 3 § därför föreskrift i lag ellerattav en en arman

förordning avviker från föreskrift i förvaltningslagen skall hasom en
företräde. Om således i lagstiftning föreskrivs förvaltningsbeslutattannan
skall överklagas till högre myndighet eller regeringen har dennaen
föreskrift företräde för-framför den föreslagna regeln iav oss nya
valtningslagen.
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förvalt-vilka beslutgenerella reglerförvaltningslagen saknasI av enom
författ-reglerasfrågafår överklagas. Dennaningsmyndighet genomsom

rättsgrund-allmännaspeciallagstiftningen ochningsbestämmelser i genom
princip enligtInförandetutbildats i praxis.har ovansatser av en nysom

de fallfår överklagas. Ibeslutfrågan vilkasyfte reglerahar inget att som
således tillprincipenöverklagbart syftar denförvaltningsbeslut ärett nya

överklagas.skallhuvudregelsådant besluthänvisa vart ettatt som

principinförandetfårVilka konsekvenser8.6.2 av en ny

kunnahuvudregel börförvaltningsbeslutprincipenTanken är attatt som
vägledandeskall närförvaltningsdomstolarnai de allmännaprövas vara

skallbeslut. Detsådanaöverklagandereglerutformar avomnyaman
behöverregeringennödvändigtdetskäl, såsomfinnas ärsåledes attatt

överprövningenförområde,på någotpraxispolitiskt att avstyra
sigocksåkandomstol. Det röraskall ske iinteförvaltningsbeslut om

beslutdomstol,lämpademindre väl prövas t.ex.områden är att avavsom
utrikespolitisk karaktär.ellersäkerhets-

överklagandeföreskrivetidagdär detförfattningar ärsamtliga de attFör
regeringenförvaltningsmyndighet eller hoshögrefår ske hosbeslut enav

konsekvenseromedelbaraenligt ingaprincipinförandetfår ovanav en ny
särställ-Enadministrativpå väg.överprövningenkvarstårenligt dessautan

där1987:1100,verksförordningendockförfattningar intarning dessaav
för-överklagandeförinstansallmänregeringenprincipen avsomom

före-inte något ärärenden därgällande isigvaltningsbeslut annatgör
vissaförslag krävsmed vårtprincipDå denna övergesskrivet. senare

för-nämndai denändringarverksförordningen. Dessaändringar av
avsnitt 8.7.till underviåterkommer närmareordningen

de idagpåverkarprincipen inteföreslagnadenDå vi konstaterat att
viordningadministrativöverklagande i attreglernagällande anserom

frånöverflyttasvissa ärendegruppermedkompletterasbörprincipen att
förvaltningsdomstolarna.i de allmännatill prövningprövningadministrativ

börärendenvilkaförriktlinjergenerelltsvårtdockDet är somatt ge
vissapeka påavsnitt försöktihar dock typeröverflyttas. Vi nästa att av
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ärenden där lämpligtvis bör överväga den överprövningersättaattman
idag sker i administrativ ordning med domstolsprövning. Vi har ocksåsom

försökt peka på vissa ärenden där prövningatt över-typer av en av
klaganden beslut alltjämt bör förbehållas regeringen. Utgångspunktenav
vid våra överväganden har varit ärenden kräver politisk be-att som en
dömning ärenden innehåller mätt lämplighetsbe-samt storasom av
dömningar fortsättningsvisäven bör kunna överklagas hos regeringen
medan ärenden kan särskilt betydelsefulla förväntas den enskildesom vara
och dessutom har inslag rättslig bedömning bör kunna överprövasett av
i domstol.

Ärendetypema har fördelats huvudgrupper:sex
besvär i personalärenden,-
besvär normbeslut,över-
besvär i dispensfrågor,-
besvär i ärenden tillstånd driva verksamhet,attom-
besvär på miljöområdet samt-
besvär i statsbidragsfrâgor.-

8.6.3 iBesvär personalärenden

iBesvär personalärenden förekommer samtligainom departements förvalt-

ningsområden. Oftast det sig tjänstetillsättningar,besvärrör överom men
ärendena kan beslut tjänstledighet, förslag till tjänstetill-även röra om en
sättning beslut offentligt anställda skall tillåtas innehasamt attom
bisysslor.

Rätten överklaga personalärenden vilar antingen på regler i Specialför-att
fattningar eller regler i de myndigheternasolika instruktioner, där det

antingen föreskrivs sådana ärenden får överklagas hos överordnadatt en
myndighet alternativt regeringen eller det hänvisasdär till den allmänna

regeln i verksförordningens överklaga30 § till regeringen. Atträtt attom
regeringen den instans överklaganden i dennaär prövar typensom av
ärenden förklaras rättssäkerhetsskäl. enskilde skall ha iDen rätt attav en
instans få i och då ingenbeslut personalärenden instansöverprövat annan
finns tillgå dylikaankommer det regeringen ärenden. Detprövaatt att
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speciellaanmärkas vissa områden har det inrättatsskall över-att
tjänstetillsättningar Genomför prövande bl.a.klagandenämnder m.m.av

tjänstetillsättningarhandläggning ärenden,förordningen 1988:548 om av
tjänstetillsätt-regleras beslut i ärendeninom försvarsmakten att omm.m.

skall överklagas hosmyndigheter tillhör försvarsmaktenningar hos som
Likasåfår överklagas vidare.personalnämnd, beslut inteFörsvarets vars

tillsättningar1993: 100 beslutenligt högskoleförordningengäller att om
Överklagandenämnden för hög-får överklagas hosordinarie tjänsterav

för speciellförutsättning över-beslut slutligt. Enskolan, är att envars
överklagandenantalet ärklagandenämnd skall inrättas torde dock attvara

vanligt förekommande.tillräckligt

framgårbilaga 2 över-undersökning seTorbjörn LarssonsAv att
regeringen. Isällan bifallstjänstetillsättningarklaganden över ytterst av

politiskheller någonregel inteförekommerregeringsärendendessa som
anledningen nödvändigtintepraxis, varför det den ärstyrning attavav

ärendenEmellertidregeringen. ärdessa ärenden överprövas typen avav
lämplighetsbedömningarrelativt måttinnehållersådana de stortettatt av

för detalarrättstillämpning. Detta ävenintet måttoch ringa eller attett av
överprövnings-lämpligNågonregeringen.börfrarnledes prövas annanav

198384: 120propositionenhitta.inte heller lätt Iinstans är att om
diskuterades fråganbesvärsärendenbefattning medregeringens om

tjänstetillsättningsärenden.iöverklagandenänmdcentralinrättande av en
få till-svårtdå det skulleavvisades docknämndTanken attvaraen

förFörutsättningenså område.sakkunskap påbehovetgodosett stortettav
sånågotöverklagade ärendena närdenämndmodell vidare att varvaren

nämndalagstiftningde höllslikartade, attt.ex. gemensamensamman av
24.prop. s.

skall kunnatjänstetillsättningsärenden prövasNågot krav på avatt m.m.
ärenden intedå sådanaEuropakonventionen,inte heller idomstol uppställs

hellerskyldigheter.rättigheter ochcivilain under begreppetfaller
då derättsprövningslagen, rörtjänstetillsättningaromfattas ärenden avom

Personalärenden rörlagstiftning.gynnandetillämpningensig somavom
enskilde hardendäremotavskedanden kräveruppsägningar, attm.m.
svenskuppfyllt i nuvarande rätt.domstolsprövning, vilkettill ärtillgång
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Vi föreslår således beslut i personalärenden idag kan överklagasatt som
hos regeringen inte överflyttas till allmän förvaltningsdomstol ävenutan
fortsättningsvis bör kunna överklagas pâ administrativ väg.

8.6.4 Besvär normbeslutöver

inteDet bara beslut i särskildaär fall kan överklagas hos regeringen.som
Även normbeslut, dvs. beslut föreskrifter, förvaltningsmyndigheterom av
kan i viss utsträckning överklagas dit. Framförallt förekommer raden
sådana normbeslut hos myndigheter under Jordbruks- och Miljö- och

naturresursdepartementen. Dessa myndigheter har bemyndigandegenom
i fåttlag möjligheten föreskrifter. Sådana bemyndiganden före-att ge
kommer framförallt i lagar har ramlagstiftning.karaktärensom av

Som exempel överklagbara normbeslut Livsmedelsverketskan nämnas
beslut föreskrifter livsmedelsstandard, livsmedelstillsatser, han-om om
tering, märkning och saluhâllande livsmedel enligt livsmedelslagenav
1971:511, Jordbruksverkets beslut föreskrifter djurhållning,om om
operativa ingrepp och slakt djur, förevisningtävling med djur ochav av
djur användning djur för vetenskapligt ändamål enligt djur-samt av m.m.
skyddslagen 1988:534 och beslut föreskrifter avlivning djurom om av
och smittrening enligt epizootilagen 1980:369, länsstyrelsens beslut om
föreskrifter strandskyddsornrâden, uppgiftsskyldighet förnaturreservat,om
den bedriver täktverksamhet enligt naturvårdslagen 1964:822som m.m.

Läkemedelsverkets beslut föreskrifter märkning, förvaringsamt om om
försäljningoch lösningsmedel enligt förordningen 1977:994av om

försäljning förvaringoch vissa flyktiga lösningsmedelav m.m.

samtliga författningar överklagandeI ovannämnda finns tillregler om
regeringen vilka omfattar beslut föreskrifter, alltså normbeslut.även om

beslut inte riktar sig direktAtt någon bestämdett utan motmot person
allmänheten överklagbarhet.således i och för sig inte något hinder förär

förvalt-de besvärssakkunniga anfördeRedan i sitt betänkande, Lag om
gällandeningsförfarandet SOU 1964:27, enligtnormbeslut torde rättatt

beslut.kunna överklagas efter i huvudsak individuellagrundersamma som
Denna uppfattning delas bl.a. Ragnemalm Förvaltningsprocess-seav
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Även 1986:223 förutsätterförvaltningslagengrunder 109. atträttens s.
emeller-berorpraktiska betydelsen häravöverklagbara. Dennormbeslut är

i besvärsberättigade intressenter avgränsas.tid hur kretsen av

har utvecklatsnormbeslutöverklagaharFrågan rätt ettattom vem som
ämnesområde berörts. Attvilketolika beroendei praxis något som

framför alltförekommittidigaretill regeringen harnormbeslut överklagats
tidigaretrafikföreskrifter kundelokalatrañkområdet. Beslutpå om

sig tillföreskrifterna riktadetill regeringen ochöverklagas somav var en
överklagandeärenden. Numera rättenärföranledde mängd attoch en

områdenPå andra änavskuren.regeringensådana beslut hosöverklaga
överklagahartveksamt rätthar det varittrañkområdet attvem sommera

fåttdentillkommahar i allmänhetnormbeslut. Besvärsrätt ansetts som
denföreskrifter ellervissameddelandeframställanavslag avomen

påyrkesutövareellerfastighetsägareegenskapi ett merat.ex.avsom
normbeslut.påtagligt berörssätt ettav

regeringen över-prövarrelativt sällsyntidagdetSammantaget är att
i mångabeslutöverklaga sådananormbeslut, dåklaganden rättenöver att

normbeslutkaninstans överprövaregeringen denavskurits.fall Att är som
respektive för-bemyndigatregeringennaturligt då detdock ärsigter som

dessutomRegeringen harföreskrifter.meddelavaltningsmyndighet att
alltid överprövanormgivningsmakten rättprinciperallmänna attenligt om

elleröverklagasdessaföreskriftermyndighetersunderlydande oavsett om
3:emed kommentarer,förvaltningslagenm.fl. NyaHellnersinte se t.ex.

regeringennödvändigt kansigskulle visaf.. Om det296upplagan, s.
ellerbemyndigandegivetåterkallaantingeningripa, genomettattgenom

konstitutionellasin högretill följdföreskrifterbeslutasjälv avatt som
myndighet.beslutatsföreskrifter hardevalör över enavtar som

därÖverklagande ärendensådanadessutomavseende normbeslut är
Sammanfattningsvispraxis.styrningpolitiskkanregeringen utöva aven

överklagandenförövervägande skäl talaralltsåvi att avattanser
domstolsprövning.tillöverflyttaslämpligen börnormbeslut inte

särskiltanledningfinnsverkligendetifrågasätta attocksåVi vill om
inteellernormbeslutöverklagandetillmöjligheternareglera omav
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klagorätten i sådana fall kan avskäras, då beslutade föreskriftergenerella
ändå enligt allmänna principer enligt kan regeringen.överprövasovan av

Det skall också tilläggas normbeslut faller utanför rättsprövningslagensatt
tillämpningsområde prop. 1987 88:69 34. Detta då inom begreppet rätts.
till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen inte torde falla

få domstolsprövaträtt normbeslut. Konventionen nämligen endastatt ett tar
sikte på beslut i det enskilda fallet. Således den nuvarande ordningenär
med överklagande till regeringen vad gäller nonnbeslut i överensstämmelse

med konventionen.

8.6.5 Besvär i dispensfrågor

Dispensfrågor överklagas regel till regeringen med stöd regler isom av
specialförfattningar. Det kan sig vitt skilda ämnesområden där denröra om
enskilde kan ansöka dispens från författningsbestämmelser. Enom grupp

dispensärenden frånundantag trafikregler och andra föreskrifter pårörav
vägtrañkornrådet fordons beskaffenhet, utrustning och last Sådanat.ex..

dispensärenden Vägverket första instans medprövas överprövningav som
regeringen. En dispensärenden undantag frånrörav arman grupp av

bestämmelser i olika skatteförfattningar. sig frågorDet kan röra om om
befrielse eller nedsättning skatt. Karaktär dispensprövning medav av
anknytning till skattekontroll har också de överklagandeärenden hos

regeringen gäller undantag från regler bokföring eller årsredovis-som om
förning vissa bolag.

Dispensärenden, dock inte enligt författningar skatteområdet, omfattas

rättsprövningslagen då de ofta tillämpningen civilrättsliga ellerrörav av
betungande offentligrättsliga En till domstolsprövning måsterättnormer.

tillförsäkrasdärför den enskilde. Emellertid det många gångervore
lämpligare i författningar, istället för ha allmän regelatt att attman en om
undantag kan i särskilda fall, preciserade i lagtexten materiellages genom

vilka fall författningsbestärnrnelseregler i inte skall tillämpas. En sådanen
precisering materiella regler torde rättssäkerhetssynpunktav ur vara mera
tillfredsställande för den enskilde möjlighetallmän regel tillän en om
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antaletminimeraeftersträvabörsåledesVi attundantag. att mananser
regeringen.underförvaltningsmyndigheterfördispensmöjligheter

iöverklagandenvifinnas kvarskallalltjämtfall sådana attdeI anser
tillSkäletfortsättningen.iregeringen ävenbördispensfrågor prövas av

allmän rätttillerkänts§kap. 12 attenligt RF llregeringendetta är enatt
bestämmelsefrånellerförordningföreskrift ifråndispenser sombevilja

för-fallI deregeringen.bemyndigandemed stödmeddelatshar enavav
återkallaregeringensåledeskandispensmöjlighetvaltningsmyndighet getts
följdrik-sig dåDetbevilja dispens.eller självbemyndigande tergivetett

över-har prövaden instansregeringen attärdettigt är somatt som
fattatbemyndigandemed stödförvaltningsmyndighetfalli deklaganden av

dispensärende.ibeslut

verksamhetdrivatillståndrörandeärendeni attBesvär8.6.6

tillståndgällerärendeni attregeringentilltalanfullföljaRätten somatt
be-alltidpraktisktregleras tagetverksamhet genomvissdriva m.m.

berör rättenärenden attGruppenspecialförfattningar.istämmelser somav
iartikel 6enligtdomstolsprövningnäring kräveridkaochyrkeutöva

rättsprövnings-undantag,någotmedomfattas,ochEuropakonventionen av
överflyttatsi dennaförvaltningsärendenharSuccessivt även grupplagen.
genomgångVid dendomstolsprövning.tillöverprövningadministrativfrån
kvarståralltjämtdetdockframkommergjorts enattförfattningar somav

efterkanvilkaverksamhetvisstilltillståndärendenrad m.m.om
regeringen.överklagande prövas av

iverksamhetvisstilltillståndspliktangåendeärendenpåexempelSom
drivatillståndkanregeringen nämnas attkanbeslut överprövasvilka av

auktorisa-vårdhemenskildal970:88stadganenligtvårdhem m.m.,om
enligt lagenadoptionshjälprörandeverksamhetdrivandeförtionskrav av

tillverkningtillstånd tilladoptionshjälp,internationell av1979:552 om
drycker,tillverkning1977:292lagenenligtoch öl avvinsprit, om

körkortsförordningenenligttrafikskoladrivandetillstånd för av
svävarfartsför-enligtanvändning svävareförtillstånd1977:722, av

rennäringslagenenligtrenskötselförkoncession19862305,ordningen
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förordningenenligtbyggnadsarbetenför vissatillstånd1971:437,
i fornlämningartill ingreppbyggnadstillstånd, tillstånd1986:777 om

för drivandekoncessionkulturminnen1988:950enligt lagen m.m.,om
för utländska1950:272försäkringsverksamhet enligt lagen rättomav

tillstånd förSverigeidriva försäkringsrörelseförsäkringsföretag samtatt
pantlånerörelse.1949:722enligt lagenpantlånerörelse om

lämplighetsavvägningar ellertillstånd dominerarflertalet ärendenI om
mening börEnligt vårskönsmässiga bedömningar.andra sådana mera

förvalt-allmännatill deöverförsprövningenhindradock intedetta att
tillämpnings-utsträckningi avgörvilka redan idagningsdomstolarna, stor

delämplighetsbedömningar. lkarakteriseraskanfrågor ovansomsom
styrningpolitisknågontordetillståndsärendennämnda exemplen av

finnsdetsåledesVigällande.sig starkthellerpraxis inte attgöra anser
tillståndsärendenaexemplennämndainte deskäl övervägaatt ovanom

ordinärdomstolsprövningtillprövningregeringensöverflyttas frånkan

väg.

in-förändringartid diskuteratsunderområden harradPå avsenareen
områdetfinansiellagäller detVadförvaltningsärenden.istansordningen

kreditmarknadsbolag1992:1610lagentilli förarbetenaövervägdes om
förtideninte1987:617bankrörelselageniändringaroch mogenvarom

näringspolitiska över-förbanklagstiftningen dåreform inom utrymmeten
kreditinstitutoch andrabankerauktorisationsamband mediväganden av

bort. Mantagitsbehovsprövningmöjligheten tilldåförsvunniti settstort
regerings-ligga kvarbankoktrojärendenför låtadockstannade att om

anförtrosigtänkakundeskedei attanfördenivå ettatt senaremanmen
hosöverklagandetillmedFinansinspektionen rättärenden tillsådana

föreslogskreditmarknadsbolagförauktorisationBeträffandekammarrätt.
överklagandetillmed möjlighetFinansinspektionendenna avprövas av

kraft denträdde ireglernaDetill kammarrätt.beslutinspektionens nya
1992932109,rskr.l99293zNU9,l99293z89, bet.1994januari prop.1

1993:1646SFS

förvaltningsärendenmängdförekommerområdetnäringsrättsligaPå det en
förvaltnings-vissaverksamhet. Itill visstillståndfråganrör omsom
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ärenden, framförallt gäller detta ärenden koncessioner, måsteom av-
vägningar bl.a.göras olika allmänna intressen. Som tidigaremot nämnts

avsnittse 3.12 diskuterades i propositionen 199394: 162 förslagmed till
regelverk för elmarknaden huruvida frågor koncessionerett nytt enligtom

lagen l902:71, innefattande1 vissa bestämmelser elektriskas. om an-
läggningar borde i administrativprövas ordning eller vid domstol.
Slutsatsen blev nätmyndighetens, NUTEK, beslut i koncessionsärendenatt
enligt ellagen beviljande och överlåtelse nätkoncession ändringsamtom av

för nätkoncession förgränser område bör kunna överklagas hosav
Övrigaregeringen. beslut enligt ellagen, bl.a. återkallelser kon-av

cessioner, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. förarbetenaI
nämnda 133 konstaterades det gäller prövning kon-närattprop. s. av
cession för starkströmsledningar behålls prövningsgrunder till delstorsom

lämplighetsbedömningar. Vid prövningen skall ske avvägningavser moten
Ärendenbl.a. olika intressen enligt naturresurslagen. koncession bordeom

denna anledning i fortsättningen överklagas hos regeringen.även Enav
liknande bedömning frågan domstolsprövning gjordes beträffandeav om
ärenden bearbetningskoncession enligt minerallagen;om se prop.

Ãndringama198889:92. i ellagstiftningen kraftträder i den januaril
1995 bet. 199394:NU22,rskr. 1993942358.

Ärenden tillstånd till verksamheter vilka kan allmänt intresseom vara av
bl.a. miljö- och samhällsekonomisk synpunkt torde sådana ärendenur vara

där det lämpligt prövningenär överklaganden alltjämt förbehållesatt av
regeringen. sådanal ärenden förekommer ofta avvägningsfrâgor mellan

Ärendenenskilda intressen och väsentliga samhällsintressen. tillståndom
till anläggningar omfattning vilka kan påverka kul-större ellernatur-av
turmiljön såledesär exempel ärenden där det kan bli aktuellt med en
politisk styrning vilken måste förbehållas regeringen. Likaså deär ovan
nämnda exemplen koncessionsärenden mindre väl ägnade prövasatt av
domstol.

8.6.7 Besvär i ärenden miljöområdet

Förvaltningsärenden rörande miljöområdet angår i många fall vad som
enligt Europakonventionen betecknas den enskildes civila rättighetersom
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och skyldigheter. Hit räknas tidigare i avsnitt 4.5 tvisternämntssom
rörande äganderätten. Det kan sig förvärva, behålla ellerröra rätt attom

använda egendom. Likaså har tvister berör driva vissrättenatt attsom
ekonomisk verksamhet tvister tillstånd till täktverksamhett.ex. ansettsom

Ävengälla civila rättigheter. det inte helt klart vad begreppet civilaärom
rättigheter och skyldigheter innebär, så kan det inte råda något tvivel om

myndighetsärenden rörande frågor enligt miljöskyddslagen, naturvårds-att
lagen, plan- och bygglagen m.fl. lagar i många fall angår den enskildes

Överklagandencivila rättigheter. beslut enligt de nämnda lagarnaav nu
i fall förvaltningsdomstolarvissa till delprövas även storav men av

regeringen. Regeringsbeslut kan sedan bli föremål för ansökan om
rättsprövning, vilket det institut idag den enskildeär rättgaranterarsom en
till domstolsprövning. Vi bortser då från möjligheten ansökaatt om

vilket institutresning, godkänts domstolsprövning enligt Europa-som
konventionen. Vi dock domstolsprövning pä ordinär börvägattanser vara
huvudregeln just i enskildes civila rättigheter ochärenden denrörsom

fallskyldigheter. Undantag från denna huvudregel bör få förekomma i de

eller andradå regeringen har funktion politiskt praxis iatt styrasom ena
riktningen. märka då denna funktion sig särskilt starktAtt är göratt
gällande just i ärenden miljöområdet.rörsom

undersökning överklagandeärenden hos regeringenTorbjörn LarssonsI av
% ärendena hänförde sigbilaga 2 framkom 55 de undersöktase att ca av

naturresursdepartementet.till miljöområdet och handlades Miljö- ochav
Överklagandeärendena överklagandekunde indelas i huvudgrupper,tre

beslut enligtbeslut i plan- och byggfrågor, överklagandeöver över natur-
vårdslagen överklagande enligt miljöskyddslagen. Härbeslutöversamt

olika förnedan behandlas de sig.grupperna var

byggfrágorPlan- och

kraft juli 1987.Plan- och bygglagen 1987: 10, PBL, trädde i den l Lagen

bestämmelsermarkanvändning och byggande. lagen finns bl.a.reglerar I

planläggning och vidde allmänna intressen skall beaktas vidsomom
krav byggnaderlokalisering bebyggelse bestämmelsersamt m.m.omav

Tilldetaljplan.ingår regionplan, översiktsplan ochl PBL:s plansystem
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hänförsplansystemet också områdesbestämmelser. finns fas-Härutöver

tighetsplan, har till syfte genomförandetunderlätta detaljplaner.attsom av
finns formerDet lov bygglov, rivningslov och marklov.tre av -

Beträffande bygglov finns det möjlighet för sökande erhållaatt etten
bindande förhandsbesked i fråga tänkt åtgärd kan tillåtas pâ denom en
avsedda platsen. Lagen 1987: 12 hushållning med naturresurserom m.m.,
NRL, trädde i kraft samtidigt Hushållningsbestämmelsema iPBL.som

tillämpas bygglov ochNRL skall vid planläggning och i ärenden om
förhandsbesked enligt PBL.

lovStatlig överprövning de kommunala besluten planer och skerav om
antingen vissa fall regeringen pålänsstyrelsen eller i egetattgenom

besluteninitiativ granskar besluten enligt 12 kap. PBL eller de prövaratt
enligt kap. efter sakägare och andra intressenter.13 överklagande av

frågor riksintressenStatligt ingripande enligt 12 kap. inskränkt tillär om
frågor enskildas hälsaenligt NRL, mellankommunala intressen samt om

får överklagas hossäkerhet. Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap.och

regeringen.

beslut enligtformerna för överklagande olika PBL.13 kap. reglerasl av
1991 :900laglighetsprövning enligt kommunallagenförekommer bådeDet

ordningskall överklagas i denoch förvaltningsbesvär. De beslut somsom
uppräknade ilaglighetsprövning enligt kommunallagenföreskrivs för är

kommunfullmäktiges beslutpunkter i uppräkningen omfattas1 Avsex
kommunfullmäktiges och kommunala nämndersÖversiktsplaner samtom

områdesbestämmel-detaljplan,beslut inte ändra eller upphävaatt anta, en
skall för-omfattas §fastighetsplan. ärenden inte 1eller I avsomser en

överklagas hosbesvär skall härvidvaltningsbesvär tillämpas. Kommunala

elleröverklagas hos kammarrättenlänsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får

rättsfrågorhuvudsakligenregeringen. princip ärenden rörhos l prövas som
lämplighets-huvudsakligenförvaltningsdomstol och ärenden rörsomav

angående planermedför beslutfrågor regeringen. Bestämmelserna attav
område medangående lov utanförnågot förenklat uttryckt beslutoch - -

hosövriga beslut överklagasdetaljplan överklagas hos regeringen medan

kammarrätt.
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byggnämnd, föreslogs1991:84 Plan- ochl promemorian Ds att
anfördeavlastas överklagandeärenden enligt PBL. Manregeringen skulle

regeringen inte borde den instans59 prövar över-s. att somvara
vilketstyrning praxis,behövdes politiskklaganden detän närannat aven

både avseendesådana ärendentill regeringen kunde avlastasledde att
föreslogspromemorianförhandsbesked. Iplaner och lov jämte att en ny

skulleNämndenbyggnämnden. prövanämnd skulle inrättas, Plan- och

går tillenligt PBLöverklaganden länsstyrelsebeslutsamtliga som nuav
regleras ibeslutoch regeringen besvärkammarrättema överutom som

instansockså sistaNämnden skulle prövariksintressen.12 kap. som
fastighetsbildningslagenbyggnadsnämnd enligtvissa beslutbesvär över av

ledningsrättslagenochanläggningslagen 1973:11491970:988,

förändringar itill nâgraPromemorian ledde emellertid inte1973:1144.
vissaadministrativ ordningprövning inuvarande meddet systemet av

byggärenden.plan- och

vissa frågor iutredare med uppdragsärskild över1992 tillsattes att seen
byggutredning-Plan- ochUtredningenoch bygglagen.plan- antog namnet

och Dir.Dir. 1992:104utredningens direktiv1992:03. EnligtMen
överklagandeinstansordningen förskall denna bl.a.1994:65 överäven se

avlastasregeringen kanförslag till hurUtredaren skall lämnaenligt PBL.
lagstiftningen tillsvenskadenöverklagandeärenden skallsamt anpassa
direktiven börEnligtdomstolsprövning.Europakonventionens krav en

påpekasvarvid särskilt gräns-eftersträvasbesvärsordningenhetligare att
problemlämplighetsfrâgor inte ärrättsfrágor ochdragningen mellan ett

från andraerfarenheterlagstiftning varförför svenskspecifiktärsom
studeras.länder bör

delbetänkanden, SOUtvâbyggutredningen har avlämnatochPlan-
Miljö och1994:36byggandet och SOUkontrollAnpassad1993:94 av

Ändring bygglageni plan- ochpropositionregeringensplanering. lfysisk
betänkandeförstnämndagrundar sig1993942178prop. somm.m.

friståendebygglovsprövningenoch frånförslagläggs fram att ett nyttom
egenskaps-tekniskainförs beträffande dekontrollförfarandeochtillsyns-

enligtBygglovsprövningenanläggningar.byggnader och andrapåkraven
prövningendasttilldärmed begränsaskommerPBL attatt avenavse
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lokaliseringen och den placeringen och utfornmingennärmare av
byggnader Bestämmelserna tekniskade egenskapskravenm.m. om
förenklas och skall enligt förslaget flyttas från och sammanförasPBL med

reglerna i byggproduktlagen 1992:1535 tekniskatill lagen ny om
egenskapskrav på enligt den skallbyggnadsverk Beslut lagenm.m. nya t
enligt förslaget överklagas till allmänna förvaltningsdomstol. De nya

ireglerna rörande kontroll byggandet träder i kraft den januari 19951av
l99394zl78, bet. l99394zBoUl8, rskr. 1993942372.prop.

tillSom tredje har Plan- och byggutredningen lämna förslagetapp atten
förändrad instansordning i plan- och byggärenden. Utredningen avseren

Då fråganlämna sitt betänkande i denna del under hösten 1994.att om en
tillöverflyttning överklagandeärenden från regeringeneventuell annanav

vi inga förslagsåledes för närvarande under övervägande lämnarinstans är

till ändringar i denna del.

miljöskyddslagenFrågor rörande naturvårdslagen och

påförändringar vad gäller regleringennärvarande pågårFör stora
lämnade Miljöskydds-miljöområdet. redogjorts för under avsnitt 2.9Som

MILJÖBALK medkommittén sitt huvudbetänkande SOU 1993:27,1993
förredogörelse vissatill miljöbalk till regeringen. Enförslag närmare

förvaltningsbeslutförslag i frågor rörande överklagandekonkreta samtav
återfinns under1994regeringens förslag i lagrådsremiss den 3 marsav

vilket betyderMiljöbalken ramlagavsnitt 2.9. har karaktären attav
bemyndigasbestämmermyndigheter regeringenregeringen eller attsom
naturvårdslagenföreslås bl.a.föreskrifter. I miljöbalkenmeddela närmare

ytterligare lagar inordnasskalloch miljöskyddslagen inordnas. Därutöver

enligt dessa tilldå förvaltningsbesluti balken dessa berörs inte härmen
förvaltningsdomstol.redan idag kan överklagas tilldelstor

prövningdel denLänsstyrelserna har hand ägerstor som rumavom en
administrativa in-Naturvårdsärendena följer denenligt naturvårdslagen.

iDetta gäller bl.a.instans regeringen.stansordningen och högsta är

markavvattning, dispensochtillstånd till täktverksamhetärenden omom
andraochstrandskyddfrån bestämmelserna naturreservatsamt omom
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omrâdesskydd. Miljöskyddskommittén anförde i sitt betänkandetyper av
förvaltningsbeslut idagdel 2 172 börsträvanatt atts. en somvara

utsträckning i stället skallöverklagas hos regeringen i möjligastörsta
därför beslutöverklagas hos förvaltningsdomstol. föreslogMan att av

förUndantag gjordes docklänsstyrelsen skulle överklagas hos kammarrätt.

naturvårdsområde vilka ibildande ellerbeslut ävennaturreservatom av
till dettaAnledningenfortsättningen skulle regeringen.överprövas varav

central frågabildande sådana områden oftadet vidatt omvar enav
ändamålet.medel kunde förstatliga avsättas

Även miljöskyddslagentill miljöfarlig verksamhet enligttillståndsprövning

årordning. verksamheteridag i administrativ Ca 300 prövassker avper
årverksamheterför miljöskydd medan 4 000Koncessionsnämnden perca

tilllänsstyrelse överklagas Kon-länsstyrelserna. Beslutprövas av enav
nämndensådana ärenden. Beslutcessionsnämnden slutinstans iär somsom

miljöskydds-Redan vidförsta regeringen.fattat instans överprövassom av
miljöfarligtillstånd tillhuruvida frågortillkomst diskuteradeslagens om

ordningadministrativ prop.i domstol eller iverksamhet skulle prövas
miljöskyddsfrågor till sindåRegeringen ansåg1969:28. naturatt var

ordning.administrativ Manborde iförvaltningsfrågor och därför prövas
dornstolsför-förfarande bättreadministrativtockså änansåg ettatt ett

och smidighet.effektivitet, snabbhetönskemålenfarande tillgodosåg om
medhuvudbetänkande hurskisserade i sittMiljöskyddskommittén system

kunna Manmiljöfarliga verksamheter skulledomstolsprövning ut.seav
domstolKoncessionsnämnden tillalternativen omvandlaövervägde att en

till regionalavattendomstolamanuvarandeförvandla deeller att sex
skälen talade förde starkastemiljödomstolar i första instans ansåg attmen

skulle fåvidare hurövervägdenuvarande ordning. Manbehållaatt man
Koncessionsnämndens avgöranden över-möjlighettill stånd atten

på tillEuropakonventionens krav rättdomstol med hänsyn tillprövade av
nämndenstalanförkastade förslagetdomstolsprövning. Härvid motattman

Regeringsrättenochtill kammarrättkunna fullföljas länsrätt,beslut skulle
anledningalltför instanskedja. Avskulle bli långdå detta sammaen

ibeslut skullenämndens överprövasförslagetinvände attmotman
beslut skullenämndensockså tankarnaavvisadevattendomstol. Man att

Vattenöverdom-respektivetill domstolenöverklagas direkt Högstakunna
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Ävenstolen. i denna del stannade för bibehålla det nuvarandeattman
tillmed överprövning i administrativ ordning med möjlighetsystemet

domstolsprövning enligt rättsprövningslagen.

regeringen harEfter förslaget till miljöbalk överlämnats tillatt en nyen .
tillsätts, Miljöorganisationsutredningen, uppdragutredning är attvars

organisationsförändringar behövs medlämna förslag till sådana an-som
ingår iutredningens direktiv Dir. 1993:43ledning förslaget. Enligtav

miljöfarligför tillståndsprövninginstansordningenuppdraget överatt avse
naturvårds-överklagadeliksom instansordningen för sådanaverksamhet

-
direktiven pekasför närvarande regeringen. Iärenden prövas avsom

ökad utsträckningregeringen isärskilt viktig utgångspunkt är attatt en
förvaltningsärenden.bör avlastas

Även miljöskyddslagen ochrörandeinstansordningen i ärendenfrågan om
utredning.övervägandesåledes undernaturvårdslagen är annanav en

förslag underfrarnlägga sinatänktMiljöorganisationsutredningen har att
bedömningnågondärför skälVi finner intehösten 1994. göraatt egen

admini-från prövning iskall överflyttasärendenhuruvida denna typen av
endast konstateradomstolsprövning. Vi kantill ordinärstrativ ordning att

lämplighetsöverväganden be-ofta innefattarenligtärendetyper samtovan
praxis. den mån dom-styrning Ikräva politiskdömningar kan avensom

tillfinns möjlighetenlämpligintestolsprövning i ordinär väg anses
domstolsprövning.enskilde tilldenrättsprövning rättsom ger

statsbidragsfrâgori8.6.8 Besvär

stöd.statligtlån ellerutgår statsbidrag, statligaområdenPå rad annaten
bostadsförsörjningen,tillbidrag och lånkanSom exempel nämnas

vissastatligt stöd tillstöd,regionalpolitisktarbetsmarknadspolitiskt stöd,
utbildningsom-statsbidrageller fisketsåsom jordbruketnäringar samt

bidragsärenden finns inteför överklagandeenhetliga reglerrådet. Några av
regeringenvissaförvaltningsdomstolar,allmännavissa prövasutan avav

instans.förvaltningsmyndighet sistacentralvissasamt somenav
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frågorprövades dessatill bostadsbyggandeoch långäller bidragVad m.m.
regeringen.bostadsverketlänsbostadsnämnden, Plan- ochtidigare samtav

bostadsñnan-förgäller dock heltjanuari 1992denFrån 1 nytt systemett
Ärenden handläggsräntebidragstatligaoch tillbyggnad.vidsiering omny-

Boverkets be-Boverket.tillfår överklagaslänsstyrelsen beslutvarsnu av
Även vad gällervidare.överklagasfåröverklagade ärenden inteislut

starthjälpflyttningsbidrag,arbetsmarknadspolitiska stöd såsomärenden om
avskuritshar dessaverksamhet såför startandestatsbidrageller av egen

Likasåsista instans.AMSregeringen ochöverprövning ärfrån numeraav
förbidragförfattningarflertaletområde ijordbruksnäringens är om-om

beslut avskuren.Jordbruksverketsavveckling klagorättoch överställning

emellertidfinnsöverklagandeefterprövningunder regeringensKvar en
bidragbyggnadsverksamhet såsomför vissstatsbidragförordningarrad om

uppvärmninginstallationförbidragi bostadshus,hissinstallationerför av
Ärendena tordelokaler.vissahandikappanpassningtillbidrag avsamt

nödvändigtvis denärregeringenpåkallatdetsådana ärknappast attattvara
i förstaBoverketEmellertid detöverklaganden. ärinstans prövar somsom

överinstansrollregeringensochenligtbidragsfrågorhand prövar somovan
tvâinstansprövning.tillskall haenskilde rättdenmotiveras att enav

skall utgå ärbidragförfall kriterierna näri deutgångspunktVår är att
bidrags-överprövningförfattning kanrespektivepreciserade iklart aven

Emellertidordning.administratividomstolske ilika välärenden som
tillmednödvändigt rättinteEuropakonventionenenligtdettorde vara

utgårvilkabidragstöd ochtillfall dåi dylikadomstolsprövning rätt som
denbegreppetomfattasintefrån det allmännaprestationensidig aven

vissaöverflyttaMotivet förskyldigheter.ochcivila rättigheter attenskildes
avlastadärvidskulledomstolsprövning atttillbidragsärenden vara

överklagandeärenden.regeringen

överflyttaföriställetvienligt attbidragsärenden attl manovan anser
försökabörmöjligtså långtdomstolartillöverklagandenprövningen av

förskaparsåförsta instansi utrymmebeslutanderätten enflytta manner
såsomförvaltningsmyndighetcentralöverprövning hos ex-slutlig en

Boverket.empelvis
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Det finns emellertid rad bidragsärenden lämpligenäven inte bören som
överinstans regeringen. Tillprövas sådana kan räknasänav annan

regionalpolitiska till företagstöd eller delar landet, sysselsättningsbidragav
regionala transportstöd. Denna ärenden avvägningarsamt typ av rymmer

närings- och arbetsmarknadspolitiska vilka kan mindre välnaturav vara
ägnade domstol.prövasatt av

8.7 Verksförordningen bör ändras

omedelbar införandet föreslagna principenEn konsekvens denav av ovan
avsnitt 8.6.1 torde bli verksförordningen 1987:1100 i vissase att av-

seenden måste ändras, då det tidigare i denna just finns uttrycktsagtssom
tillhuvudregeln förvaltningsmyndigheters beslut normalt får överklagasatt

regeringen.

Verksförordningen tillämpas myndigheter under regeringen i den om-
föreskriver myndighetens instruktion eller ifattning regeringen isom

verksförordningen följer idagnågon förordning. 30 §Av attannan
överklagas regeringen, något intemyndighets beslut får hos annatom

följer av
behörighet för allmän förvaltningsdomstollagen 1971:309 att iom-

mål,vissapröva i
inskränkning i överklaga,lagen 1987:439 rätten iattom-

föreskrifter.andra g--

denna intesåledes instansordningen i den månBestämmelsen reglerar reg-
instansordningen special-leras i specialförfattningar. praktikenI är numera

förvaltningsmyndighetema. Tankenreglerad i de allra flesta ärenden hos

förvaltningsrättsreform bl.a. nämnda lagenvid 1972 års dâ den ovan-
mål tillkombehörighet för förvaltningsdomstol vissaallmän prövaattom

direktförfattningar därefter skullei de vartatt antogs angesvar som-
i verksförordningen harÖverklagande skulle ske. Den generella regeln

funktionen de fall föreskrifter angáendedärför fått reservregel iav en
ändåöverklagande beslut saknas.av
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förvaltningsmyndighetermyndighetsinstruktioner förflertaletI det stora av
förvadverksförordningen rättenregeringen hänvisas till 30 §under avser

myndighetsinstruktio-anmärks imånga fallenskilde överklaga. Iden att
administrativa frågorpersonalärenden ellerendast idet är somattnema

vi tidigareärendenregeringen. ärfår föras hos Dessatalan typer somav
förvaltnings-nödvändigtvis måstede prövasinte den arten att avsagt av

regeringen,fortsättningeni överprövaskan dessadomstol. Således även av
instruktioner.föreskrivet i myndighetensdettasåvida är

deärenden änsig andradetEmellertid kan även röra typer ovanavom
myndig-vissaIverksförordningen.under 30 §faller innämnda som

ärendenvilkabegränsningnämligen ingenfinnshetsinstruktioner somav
personalärenden börärendenBeträffande andra äntill regeringen.får föras

gälla, dvs.förvaltningslagenhuvudprincipen i attföreslagnadärför den
föreslårförvaltningsdomstol. Vitill allmänöverklagasfårärendensådana
kommeri dennasåändras30 § sättverksförordningen attsåledes att

överklagandepersonalärendeniendastdetuttryck ärtill somatt som
regeringen.får ske tillhuvudregel

ienda instansochförstaRegeringen8.8 som

förvaltningsärenden

förvaltningsbe-domstolsprövningtillendast berörtvi rättenHittills har av
förekommerEmellertidöverklagande.efterregeringen prövatslut som

och endaförstaregeringendär ärförvaltningsärendenirad beslutäven en
prövningexempelvisärenden hörTill dennainstans. avtypen av

tillâtlig-1983:291,vattenlagenvattenföretag enligttillâtlighet störreav
1987:l2enligt lagenindustrianläggningarhetsprövning större omav

enligtexpropriationtillstånd tillhushållning med naturresurser m.m.,
enligtverksamhetvisstilltillâtlighet1972:719expropriationslagen samt
dessautmärkande förverksamhet. Detkämtekniskl984:3lagen om

avgörandetoch vidintresseallmäntdeärenden ärär att meratyper avav
medhushållningenolika intressenavvägning t.ex.innebär mot somatt en

näringartotalförsvaretkulturmiljön,naturvärden, samt avnaturresurser,
lämplig-oftaavvägningar ärSådanamåste ske.betydelsenationell av
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hetskaraktär och innefattar ibland politiska bedömningar.även Sådana
ärendegrupper bör därför i fortsättningenäven regeringen.avgöras av

En ärenden regeringenavgörs enda instanstyp ärannan av som av som
frågor rörande tillverkning eller utförsel krigsmateriel eller vissaav
produkter kan användas i massförstörelsesyfte Enligt lagensom m.m.
1992: 1300 krigsmateriel får sådant materiel inte tillverkas här i riketom

regeringens tillstånd. Inte heller får krigsmateriel föras landetutan ut ur
Äventillstånd regeringen. utförsel andra produkterutan kräverav av

tillstånd regeringen enligt lagen 1991:341 förbud utförselmotav om
vissa produkter kan användas i massförstörelsesyfte,av som m.m.

Dessa ärenden innehåller bedömningar utrikes- och säkerhetspolitiskav
karaktär vilka inte lämpligen bör domstol. Vi föreslår därföravgöras av en

de i fortsättningenäven regeringen enda instans.prövasatt av som
Utrikespolitiska bedömningar också i ärenden rörande handels-görs
blockader vissa länder. Sådana frågor regeringen endaprövasmot av som

Äveninstans enligt lagen 1971:176 vissa internationella sanktioner.om
dessa ärenden sådan de lämpligen förbehållasär bör regeringen.art attav

Även regeringen kan bevilja dispenser. Dispensrätten följer RF kap.llav
12 Regeln dispens bygger förutsättningen regeringen kanattom
medge undantag från lag bara lagen föruttryckligt stöd det.en om ger
Grundlagsregeln handlar bara dispens från föreskrifter i förordningarom
och från bestämmelser har meddelats med stöd beslut frånsom av
regeringen. Ett villkor för dispens beslut därom inte får stå i stridär att ett
med lag eller riksdagens beslut utgifter.ett om

Dispensärenden kan ibland falla in under Europakonventionens begrepp

civila rättigheter och skyldigheter omfattasoch därmed idag rättspröv-av
ningslagen. Som vi tidigare anfört under avsnittet besvärsprövningom av
dispensfrâgor det den enskildes rättssäkerhetssynpunktär till-ur mera
fredsställande med detaljerad lagstiftning generella regleränen mera om

dispens kan i särskilda fall. I de fall det emellertid finns behovatt ges av
i vissa fall kunna undantag från föreskrifter i författningargöra olikaatt

och denna dispensmöjlighet inte ankommer förvaltningsmyndig-annan
het bör sådana undantag beslutas regeringen på försättav samma som
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regeringensi rättförändringar attingasåledesföreslårVinärvarande.

meddela dispenser.

förvalt-i allmänprövningbegreppetNågot8.9 om

ningsdomstol

överprövning hosfrånöverflyttasärendetypervissaförordatVi har att
innebärandeinförsprincipdomstolsprövningtillregeringen attsamt en ny

såvidaförvaltningsdomstolallmänhosfår överklagasförvaltningsbeslutatt
överflyttningar över-tidigareVidföreskrivet. avnågot ärinte annat

dennaregel över-hardomstoltillregeringenfrånklagandeärenden som
avsnitt 2.2för iredogjorttidigareviSomkammarrätt.gått tillflyttning

införDomstolamabetänkandetiDomstolsutredningen,framfördes av
detutgångspunkten närprincipielladen1991:106,SOU2000-talet att

börförvaltningsdomstolama attde allmänna varaiinstansordningengäller
ialltid skerförvaltningsärendedomstolsprövningen ettförstaden av

utgångspunkt prop.dennabakomsigställtharRiksdagenlänsrätt.
1992932289.rskr.199293:JuU24,bet.199293:100 bil.

omläggningengenomföramedarbete avpågårregeringskansliet attI
detsåförvaltningsdomstolama attallmännadehosinstansordningen

iinstansdömandeförstaskalllänsrättskallnormala att varavara
allmännadeilnstansordningenpropositionenförvaltningsmål. I m.m.

idetföreslagitl99394:133 har attförvaltningsdomstolama prop. man
inomdomstolsinstansförstalänsrätten ärslås fastskalllagstiftningen att

sådanvidaredockanför attManförvaltningsdomstolama. ende allmärma
förgällaintebehöverinstansförstamed länsrättordningprincipiell som

medmotiveratkanmålvissafördeteftersommåltyper, varasamtliga
i lagenföreslagitsanförts atttidigareharpropositionenIundantag. som

nuvarandedenförvaltningsdomstolar ersättsallmänna1971:289 om
med§regel 14generellmedmåltyperlänsrättemasuppräkningen enav
skalltalanföreskrivsförfattning attelleri lagdetinnebörden annanatt om

skall detförvaltningsdomstol görastill allmänöverklagasellervidväckas
förvaltningsdomstolarÄndringen allmännalänsrätt. i lagenvid omen

den 1993941319,rskr.199394:JuU24,bet.1994oktoberkraft liträder
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SFS 1994:435. Följden lagändringen blir i de fallav attovan som
kammarrätt skall första domstolsinstans får detta särskiltvara anges genom

det sägs talan skall väckas där eller fullföljasatt att dit.

Vårt förslag princip, innebärande beslut i förvaltningsärendenom en attny
hos förvaltningsmyndigheter huvudregel skall få överklagas till allmänsom
förvaltningsdomstol, kommer därmed medföra överklagande skallatt att
ske till länsrätt, såvida instans inte föreskriven.är Som vi tidigarearman
anfört blir den direkta konsekvensen principen begränsad varför dennaav
bör kompletteras med ärendegrupper överflyttas från regeringen tillatt

Vdomstolar. Vid denna överflyttning det därförär viktigt vilkenövervägaatt
iinstans den lämpligasteär överflytta ärenden till. Några generellaattsom

regler därvidär svårt sådan bedömning måste ske föratt utanange en
varje förvaltningsomrâde och ärendegrupp för sig.

10 Rättsprövningslagen

10.1 Lagen bör permanentas

Våra förslag överflyttning förvaltningsärenden från administra-ovan om av
tiv prövning till prövning i förvaltningsdomstolar pågåendesamt ut- g
redningsarbete i riktning på olika områden kommer vidsamma ett
genomförande påverka rättsprövningslagens tillämpningsområde. Våraatt
förslag leder dock inte till rättsprövningslagens regler dom-att om
stolsprövning blir överflödiga då i rad förvaltningsärenden regeringenen
kommer kvarstå besvärsinstans i vissa ärenden förstaatt samtsom som
och enda instans. vissa förvaltningsärendenl kan högre förvaltnings-även
myndigheter slutlig överinstans. I den utsträckning sådana ärenden rörvara
den enskildes civila rättigheter och skyldigheter måste således tillrätten
domstolsprövning den enskilde, då institutet resning integaranteras anses

godtagbar domstolsprövning enligt Europakonventionens krav.vara en
Rättsprövningen därför detär institut idag tillförsäkraär denavsett attsom
enskilde sådan till domstolsprövningrätt i artikel 6en som avses av
Europakonventionen.
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Vidare bör framhållas vad kommit fram vid före-samtal medatt som
för Regeringsrättenträdare vid handen tillämpningen rättspröv-attger av

ningslagen vållatinte några problem, juridiskt komplicera-större även om
de frågor naturligtvis förekommit inom rättsområden i vissa delarsom
varit för Regeringsrätten. Rättsprövningsärendena har kunnatnya
handläggas inom för befintliga medförtdetäven attramen resurser om
arbetsbelastningen i Regeringsrätten blivit ganska hög. Antalet ansökningar

rättsprövning har de åren hållit sig ganska kring 70-80konstantsenasteom
år. kan särskilt rättsprövningsärendenastycken Det anmärkas attper av
hälften tillämpningen bygglagstiftningen ellerberör plan- ochöver av

naturvårdslagen. Med hänsyn till de pågående utredningsarbeten om
från administrativeventuell överflyttning ärenden enligt dessa lagarav

ärendenprövning till ordinär prövning i förvaltningsdomstolar kan antalet

framtiden minska.rättsprövning i komma attom

itidigare framhållit tillkom rättsprövningslagenSom vi under avsnitt 5

säkerställa lagstiftning kraven på dom-avsikt svenskatt att motsvarar
istolsprövning i artikel i Europakonventionen så dessa utvecklats6 som

Ännu EuropadomstolenEuropadomstolens praxis. har dock inte prövat om
rättsprövningslagen sådanavgörande Regeringsrätten med stöd år enav av

Till förmån fördomstolsprövning uppfyller konventionens krav.som
Europakommissionenrättsprövningslagen talar emellertid avgörande iett

novemberfrån Denev-målet, application 1510498, beslut den 61989 No.

saknade möjlighetMålet klagade han1989. gällde atten person som
lantbruksnämndenenligt svensk domstolsprövat besluträtt attettatt av

inte utnyttjathade i ärendethonom jordförvärvstillständ. Klagandenvägra
avvisade ansökanrättsprövning. Kommissionenmöjligheten ansökaatt om

anfördesavvisningenuppenbart ogrundad och skäl för attsom som
inte skulle harättsprövning hos Regeringsrätteningenting tydde att

konventionen.artikel iuppfyllt kraven domstolsprövning enligt 6

mål1993 beslutat rätts-Kommissionen har under att uppta ett annat om
beslut imeddelat någotprövningslagen till behandling, inteännumen

upphävandegäller ärendeärendet Allan Jacobsson Il. Målet ett av enom
länsstyrelsenbeslutet tillavstyckningsplan. Klaganden besvärade sig över

Klagandenbifall.till regeringen, vilka lämnade hans talanoch vidare utan



Överväganden SOU 1994:117178 och förslag

yrkade muntligregeringens besluträttsprövningansökte samtavom
avslog yrkandetRegeringsrätten,förhandling i Regeringsrätten. omsom

upphäva avstyckningsplanförhandling, ansåg beslutetmuntlig att att en
bygglagen eller någonregel i plan- ochinte stred någonmot annan

RÅfast 1991 477. lskulle därför stårättsregel. Regeringsbeslutet not.
rättsprövningprövning dels frågan ärkommissionen har upptagits till om

muntligtillfrågandomstolsprövning och dels rätttillräcklig omen
undervi längre framfrågan återkommerTill den sistnämndaförhandling.

avsnitt 8.10.5.

Även olikamedfortfarande pågårarbete således översyn avenom
under ordinärkommerfler ärendegrupperförfattningar syftar till attsom

ställning tillmöjligt slutligdomstolsprövningen vi det är att taatt nuanser
avvaktaytterligareheller skälframtid. finnsrättsprövningslagens Det att

prövning i Europa-eventuellgrundsådant ställningstagandeett enav
goda ochvisat sigtillämpning harlagensdomstolen. Erfarenheterna av

förvaltnings-domstolsprövningmöjlighet tillenskildelagen den avenger
domstolsunderkan kommainte på ordinäri de fall sådana vägbeslut

rättsprövningslagendärförbedömningVår samlade ärprövning. att
således lagenföreslårartikel 6. Vikrav ikonventionenstillgodoser att

delar återkommerutformning i vissaBeträffande lagensskall permanentas.
följande avsnitt.vi i

tillämpningsområdeLagens8.10.2

under någoninte kan kommaförvaltningsärendeiavgörandeEtt ett som
ärendetRegeringsrättenprövning kandomstols överprövas omavannan

regeringsformen,§§2 eller 3i 8 kap.förhållandenågotrör som avses
offentligrättsligabetungandecivilrättsliga ellertillämpningendvs. rör av

undantag.vissahuvudregel föreskrivsFrån dennanormer.

ansökanärenden därrad olikaförekommitpraxis harRegeringsrättensl en
iförhållandeninteavvisats då ärendena rörträttsprövning som avsesom

s.k.tillämpningenharSådana ärendeneller 3 § RF. rört8 kap. 2 av
till utbildning,antagningenskilde,för denlagstiftninggynnande Lex.

det allmänna. Dessalån frånbidrag ellertillsättningsärenden, tillrätt
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domstolspröv-möjlighet tillkräverde intesådanärenden är attart enav
Även avgränsningövrigt har densynvinkel. iEuropakonventionensning ur

och inteoch entydigvarit klarrättsprövningsärendenförgällersom
till-tillämpa. DetproblemnågraRegeringsrättenföranlett attstora

med bredtorderättsprövningslagenilämpningsområde bestämtssom
Europakonventionensin underrimligen kan fallain detmarginal täcka som

valtsavgränsningskyldigheter. Dencivila rättigheter ochbegrepp som
justanknyta tilltillämpaändamålsenlig och lättare änförefaller attattmera

föreslårinnebörd. Vitill sinhelt klartvilket intekonventionens uttryck, är
dentillämpningsområdet änavgränsninginte någondärför somavannan

gäller.idag

vissabeslutförbl.a.tillämpningsområde görsfrån lagensUndantag av
§ andramed kap. 9utformat 2Undantagetdomstolsliknande nämnder. är

jämställsbestämmelsenämndagrund. Imeningen RFstycket andra som
nämndensnämnd,prövningdomstolprövningmed samman-omavav

harellerskallnämndenordföranden iochbestämd i lagsättning är vara
förutsattesregeringsformentillkomsten attVidordinarie domare.varit av

Europakonventionensidomstolarbetraktasskullenämndersådana som
beslutförrättsprövningslagen görs ävenUndantag frånmening. av

deFråganövervakningsnämnder.hyresnämnder ocharrendenåmnder, om
i kon-domstolarnämnderna kandomstolsliknandesvenska somanses

Aveuropeiskadeintemening har prövatsventionens organen.av
utläsadock ävenkanavsnitt 4.8praxis attEuropadomstolens se man

godkäntshartribunalerellerrådnämnder,betecknats somsomorgan
ingetdet såledesfinnsnärvarandedomstol.likställda med Försåsom som

uppfyllaskulleintenämnderdomstolsliknandeprövningpåtyder att av
iändringar rättspröv-Någradomstolsprövning.konventionens krav

motiverade.därför inteavseendei dettaningslagen är

Övriga såsomtillämpningsområderättsprövningslagensfrånundantag
värnplikt,ärendenavgifter,skatter ochärendenutlärmingsärenden, omom

krigsmaterielärendenkreditregleringvaluta- ochärenden omm.m.,om
ärendenmassförstörelsesyfteanvändas ikan samtmaterieleller omsom

dende inte rörkaraktärsådantorde attverksamhet,kämteknisk avvara
rättsfall från Europa-Någraskyldigheter.ochcivila rättigheterenskildes
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domstolen pekar i riktning inte förekommit efterhar rätts-motsattsom
prövningslagens tillkomst. heller i övrigt har det kommit framInte några

omständigheter anledning frångå den bedömningattsom ger nu som
gjordes i förarbetena till rättsprövningslagen. Vi föreslår således heller

inga ändringar vad gäller rättsprövningslagens tillämpningsområde i detta

avseende.

8.10.3 Domstolsprövningens omfattning

i artikel 6Enligt Europadomstolen skall domstolen som avses vara
ofi hela dess vidd determine all thebehörig bedöma saken to aspectsatt

inte uppfyllt domstolen endast harthe matter. Detta krav anses om
laglighetsprövning utesluter faktabe-befogenhet inskränktgöra fatt somen

målet Compte,dömning och bedömning bevisning jfr Le Van Leuvenav
54Belgien, dom 1981-06-23, Ser. A No.De Meyere mot som

redogjorts för under avsnitt 4.3 och 4.9.

irättsprövningslagen uttalades prövningenförarbetena till rättspröv-I att .
jlagtolkning också faktabedöm-skall omfatta inte baraningsärenden utan

gmyndighets handlings-beslut inomning, bevisvärdering, ettom ryms en
bedömningintresseavvägning gjorts,frihet, bedömning föreskrivenav om
erhållalämpligenligt tillämpliga bestämmelsernågon är ettattav om g

ibeslutförekommit något fel i förfarandettillstånd, det samt ettomom
opartiskhet och allassaklighet ochuppfyller regeringsformens krav på

inte198788:69 23-25 och 234. Vadinför lagenlikhet prop. 1soms.
tillkunde hänförasbedömningen sådantskulle omfattas somav var

tänkbaramellan flera lagligenmyndigheternas fria skön, väljat.ex. att
ilämplighetsavvägningar.alternativ, politiskaeller

rättsprövningsärenden redo-avgöranden Regeringsrätten iAv de somav
ärendena varitprövning gjorts iunder avsnitt framgår denvisats 5 att som

Således harlaglighetsprövning.omfattandeklart än t.ex.en renmer
förelleromfattat innebörden i begreppprövningen gränserna envaga

Även med den domstolspröv-handlingsfrihet. vid jämförelsemyndighets

rättsordningar viutländskaförvaltningsbeslut i dening görssomav
väl denprövningframkommer Regeringsrättensundersökt motsvararatt
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Omfattningeni länder.överprövning förvaltningsbeslut dessagörssomav
enligt vårpraxis förbehållit sig börprövning Regeringsrätten idenav som

krav.tillräcklig för uppfylla konventionensmening attvara

förtalarframkommit några omständigheterinte hellerDet har att mansom
Vi förordar där-prövning.Regeringsrättensinskränka omfattningenbör av

ändring denna punkt.för ingen

Rättsprövande instans10.4

ansökningar rättspröv-instansidag denRegeringsrätten prövarär omsom
vidföll sigrättsprövande instansRegeringsrättenValetning. somav

198788:69förarbetena prop.naturligt. Irättsprövningslagens tillkomst
allmänhet inteförvaltningsområdet ilagstiftningen påanfördes19 atts.

vadmellan ärdistinktion kanså görasutformad sätt att somenvar
gränsdragnings-Vanskligabedömningar.skönsmässigarespektiverättsliga

Regeringsrättenrättsprövningsärendena.därför uppstå ikundefrågor var,
medförtrogenkommunalbesvärsmål, redanislutinstansegenskapi av
fastupprätthållaochskapadomstolen kundeuppgifter ochsådana en

medsamordnassmidigträttsprövningen sättkundepraxis. Dessutom ett
övrigtförRegeringsrättenresningsprövning haderesningsinstitutet. Genom

regeringsbeslut.bl.a.erfarenhet överprövaredan attav

någotpåkallatdet härresningsärendenatillkopplingen är attmedI och
underresningsinstitutet ärbeträffandede ändringarförredogöra som

utredning.

dom-HögstaochRegeringsrättensbestämmelsengrundläggandeDen om
finnstidförsuttenåterställandeochresningdet gällerrollstolens när av

så-RegeringsrättenbeslutarbestämmelsenEnligt§ RF.i kap. ll11 om
för-regeringen,vilketförärendefrågadetåtgärder ärdana när ett enom

Före 1instans.högstaförvaltningsmyndighet ärvaltningsdomstol eller en
tidförsuttenåterställanderesning ochfallskulle ijanuari 1989 avannat

möj-infördes1988lagändringGenomdomstolen.beviljas Högsta enenav
dom-domstolenför Högstai ställetföreskrivai laglighet annanatt enatt

åtgärder.sådanabeviljaskall fåförvaltningsdomstolintestol ärsom
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Genom ändringar i rättegångsbalken prop. 19878858, bet. 198898:

rskr.JuU7, 198889:33, SFS 1988:1451 bestämdes bl.a. hovrättcmaatt
får frågor resning och återställande försuttenpröva tid i vissa fall.om av
Hovrätts beslut kan överklagas till Högsta domstolen varvid det gäller krav

prövningstillstånd.

I 199394: 16 föreslås1 motsvarande reform genomförs påattprop. nu en
förvaltningsrättsligaden sidan. Genom förslag till ändring kap.11 ll §av

RF möjlighet lag bestämma lägre domstolaröppnas änatt atten genom
fårRegeringsrätten bevilja resning och återställande försutten tid inomav

förvaltningsrätten. Tanken beslutsfunktioneni vissa fall skall flyttasär att
från Regeringsrätten till kammarrättema. nämnda anfördesI s. 23prop.

det i nuvarande läge inte kan bli aktuellt föra beslutsfunktionenatt att ner
de särskilda rättsmedlen också till Vidare framhöllslänsrätt. detattom

inte kan bli fråga tillåta förvaltningsdomstollägre Regerings-änattom en
bevilja resning regeringens beslut. Riksdagen harrätten att t.ex. av som

vilande antagit regeringens förslag till grundlagsändring l99394zKU36,

rskr. 1993942359.

I regeringskansliet för närvarande den utformningenövervägs närmare av
reformen nedflyttning prövningen ansökningar resning samtom av av om
återställande försutten medtid till kammarrätt. I samband dettaav

fallockså prövning ansökan rättsprövning i vissa kanövervägs om av om
kammarrätt istället för Regeringsrätten.göras av av

Beroende i fall framtiden ansökavilka den enskilde i skall kunna om
resning i instans Regeringsrätten således bli aktuelltkan detän attarman

mål rättsprövning flyttas för prövning.till karmnarrättemaäven om ner
Det nämligen ändamålsenligt ärende instansi harär mest att ett samma s
möjlighet tillämpa de olika prövningsinstituten. har således före-Detatt
kommit Regeringsrätten i ärende rättsprövning funnit rättspröv-att attom
ningslagen inte tillämplig varför avvisats, medan i ställetansökanär man

RÅupptagit frågan bifallit 1990 ref.resning i ärendet och talan seom
med109 angående byggnadslovstaxa. avvaktan på det pågående arbetetI

kan viutfornmingen nedflyttning resningsärenden till kammarrättav en av
framfördes 199394:endast uttala vi delar den uppfattning iatt prop.som
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inte bör kunna överprövasregeringsbeslutnämligen24,116 att avs.
besluträttsprövningAnsökningarRegeringsrätten.instans än avomannan
kunnaresning skallfalli dessaförvaltningsmyndigheter bör dock, omav

sistnämnda instans.kunnakammarrätt, prövasävenprövas avav

förhandlingpå muntligKravet8.10.5

i för-självabestämmelsersärskildainnehåller ingaRättsprövningslagen om

g
vad gällerrättsprövningsmålen tillämpas,PåRegeringsrätten.ifarandet

förvaltningspro-i 9 §reglernaförfarandet,inslag imuntligafrågan om
förvaltnings-förfarandet ireglerdessaEnligt är1971:291.cesslagen
muntlig för-ingåfårhandläggningenskriftligt. li principdomstolarna

fördel förtillkandetfråga,beträffande viss närhandling antas vara
ochkammarrättmålet. Iavgörandesnabbtfrämjaellerutredningen ett av

målettalan iförenskildhållas,förhandlingmuntligskalllänsrätt somom
skälsärskildahellerochobehövligförhandlingen ärdetbegär samt

det.talar mot

176199091tillämpning prop.rättsprövningslagensförlängningenVid :av
rättsprövningsför-iförhandlingmuntligtilllagrådetpåpekade rättatt en

undvikaförmöjligtsåin i lagen attskrivasbordefarandet snart som
emellertidanfördeRegeringen17. attkonventionen s.medkonflikter

förhandlingmuntligkonventionens kravslutsatsergenerellanågra om
förvaltningsprocesslagenpåpekadekunde drasinte gavattsamtärmu

lag-Någonförhandling.muntlighållaRegeringsrättenför attutrymme
därmed inte.föreslogsändring

rättsprövningsärende prövatsiförhandlingmuntligfråganharNumera om
1994-02-23,Sverige, domIIFredini målet motEuropadomstolenav

skallavsnitt 4.9underberörtsendast kort280-A. MåletSer. A No. som
Ärendet efterbe-förtidförlängningrördeför.redogörashär närmare av

gälla vidupphörthadetäkttillståndetvilken attgrustäkt, förhandling enav
täkttillståndetfåtttidigarehadeKlaganden1988.novemberutgången av

till-återkallelsenFrågannaturvärdshänsyn.grundåterkallat på avomav
Europadomstolen IFredini domentidigareståndet har prövats somav

klagandenskonstaterade192,Ser. A No.1991-02-18, attSverige,mot
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rättigheter enligt artikel 6 kränkts då han saknade möjlighet få åter-att
kallelsebeslutet domstol. det aktuella måletprövat I hade klagandenav nu
begärt förlängning den tid inom vilken han skulle avveckla ochen av
återställa gmstäkten i enlighet med länsstyrelsen fastställd plan. Hansen av
begäran avslogs och fastställdesbeslutet regeringen. Klaganden ansökteav

rättsprövning regeringsbeslutet hos Regeringsrätten och begärdeom av
muntlig förhandling i målet. Regeringsrätten avslog begäran muntligom
förhandling och konstaterade regeringsbeslutet inte stred någonatt mot

RÅrättsregel, varför talan rättsprövning inte kunde bifallas 1990 not.om
Två492. regeringsråd skiljaktigai frågan muntlig förhandling ochvar om

ansåg sådan, med beaktande Europadomstolens praxis, borde hållas.att av

Hos Europadomstolen gjorde klaganden gällande Regeringsrättensatt
beslut honom muntlig förhandling stred artikel 6 i kon-vägraatt mot
ventionen. Europadomstolen konstaterade Regeringsrättenatt agerat som
första och enda domstolsinstans i målet, dess jurisdiktion inteatt var
begränsad till rättsfrågor faktiska omständigheterockså kunde rörautan

klagandens i målettalan upphov till såväl rättsfrågorsamt att somgav
sakfrågor. Europadomstolen fann därför artikel i fall underatt vart
sådana omständigheter, muntligden enskilde tillrättgaranterar en
förhandling och Regeringsrättens sådan innebarhållavägranatt att en en
kränkning artikeln.av

domen klarlagts enskildeGenom torde ha i rättsprövningsärenden denatt
ha till muntlig förhandling, såvida endastbör inte ärendeträtt rör en ren

rättsfråga. Sammanträde torde inte hållas det inte finnsheller behöva om
tvistiga sakfrågor betydelse för avgörandet. Frågan uppkommerärsom av

påkallatdå det med specialreglering muntlighetsfrågan iär rätts-om en av
prövningsärendena.

I betänkandet Några frågor Regeringsrätten SOU 1992: 138 harom
föreslagits i förvaltningsprocesslagen skall införas regelatt en ny om
muntlig förhandling, vilken omfatta i Regeringsrätten,skalläven processen
både i mål ordinär mål efter ansökanoch prövasprövas vägsom som

Förslaget utgår från regler domstolsutredningen, i sitträttsprövning. deom
inför 1991:106, presenteradebetänkande Domstolama 2000-talet SOU
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utgår ifrånför muntligheten i länsrätt och karnrnarrätt. Reglerna att man
lagstiftningen Europadomstolens dittills fattade beslut ochbör bygga

iin viss marginal. förslagsöka täcka dem med Det presenteratssom
för-innebär muntligbetänkandet Några frågor Regeringsrätten attom

i målskall hållas, begäran enskildhandling part, som avserav
fortsättasanktionsavgift, äganderätt till egendom,frihetsberövande, rätt att

barn.eller mednäringsverksamhet eller till vårdnadviss umgängerätt om
måletinte bifallasmuntlig förhandling behöverbegäranEn parts omom

går elleri sak, avgörandet inteinte skall prövas parten emot omom
obehövligt.anledning uppenbartsammanträde ärarmanav

muntlighetskravetregleringEmellertid har frågan numeraen avom
Europakon-januari kommerläge. Från den 1995kommit i lett annat

gälla såsom lag. Dettainkorporering i svenskventionen rätt attgenom
deförhandling, såsommuntligkonventionens reglerinnebär att om

för-tillämpliga ibli direktkommerutbildats i praxis enligt attovan,
in bestämmel-lag skalldock det i svenskvaltningsmålen. Vi tasattanser

förhandling,till muntlig ävenenskilde i vissa fall harden rättattser om
det.i fall han begäri Regeringsrätten,

muntligtillmöjlighetenregleringställs då inför fråganVi avom en
rättsprövningslagenåterfinnas irättsprövningsärenden skalliförhandling

införasskallRegeringsrättenmuntlighet iuttrycklig regeleller omenom
regelmed hurfråga hängerförvaltningsprocesslagen. Dennai ensamman

utformas.muntlig förhandling skallom

för-muntligtillbestämmelseviktigt rättVi det är attatt omenanser
innebörd helakonventionensdåfår för utformning,handling inte snäven

regelnföreslagnapraxis.konventionsorganens Denutvecklastiden genom
måltyper försökervissauppräkningbygger att genom en avmanovan

dockVikonvention.tänkas falla in undervad kantäcka in attansersom
fastställa vilkasäkerhet gränsergradgår med någondet inte störreatt av

förhandling. Enmuntligtillkonventionen i frågagäller enligt rättomsom
allt efterändraslagtextenmâltyper kräverolika tänkbarauppräkning attav

sådantfortsätter. Ettområdekonventionensinomrättsutvecklingensom
.

inkorpore-konventionenefterspeciellt dåinte lämpligt,är attsystem man
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lagstiftning i vissa situationer kani svensk riskerar svenskrätt attrats
frågan muntlig för-strida konventionenskomma att mot syn om

handling.

muntlig förhandlingregel tilldenna bakgrund viMot rättattanser en om
emellertidföreslagna. Ommåste vidare utfomming denän enovanen

införs i förvalt-förhandling i Regeringsrättenalltför vid regel muntligom
mängd ärendenföljd domstolen iningsprocesslagen kan detta till att en

l
civila rättigheter ochomfattas den enskildesinte alls begreppetavsom i

lsammanträde.hålla Somtvingas på begäranskyldigheter att parts

italar förresning. Dettaskattemál eller ansökanexempel kan nämnas om

Igälleromfatta målförhandling endast börregel muntligatt som enen om
dånaturligaste lEuropakonventionen. Deti artikel 6 i ärfråga som avses

irättsprövningslagen.förhandling iregel muntligplacera sådanatt omen
förhandlingmuntligrättsprövningsärendena kravetockså iDet är som

första ochärendendå Regeringsrätten i dessasig gällande ärgör mest
muntlig för-därför regelVi föreslårenda domstolsinstans. att omen

enskildbör framgårättsprövningslagen. dennahandling införs i Av att en
inteförhandlingsådan förhandling ärskall ha tillbegäran rättpart om

Europakonventioneni de fallobehövlig. innebäruppenbart Detta att genom
obehövligtdet aldrigsammanträde kanpraxis uppställer kravsin vara

Regeringsrätten.sådant hålls iatt

EES-anpassning1 1

Inledning11.1

till ökadeintegrationsarbetet ledereuropeiskadeltagande i detsvensktEtt
införrättighetergällande sinaskall kunnaden enskildekrav göraatt
vissaredandomstolsprövning harSådana ökade kravdomstol.

svensksig iEES-avtalet åtagitSverige enligtområden ställts attattgenom
199293:EU199192:170, bet.EG-direktivinförliva vissa prop.rätt

viövervägandengenerella1992:1317. De199293:18, SFSrskr. som
omfattar EES-endastperspektivdärför aktuella såväl igjort är ett som

EG-perspektiv.i vidareavtalet ettsom
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8.11.2 till domstolsprövning förvaltningsbeslutRätt av

tidigare beskrivits i avsnittet kapitel 6 förekommer iSom EG-rättom
förordningar, föreskrifterEG:s sekundära huvudsakligen direktiv ochrätt,

förvaltningsbe-den enskilde skall ha till domstolsprövningrättatt avom
föreskrifter direktiv rörande denslut. Framförallt förekommer sådana i

kräveryrke eller och driva verksamhetenskildes rätt utövaatt starta som
l

övervägandenauktorisation. det avseendet vi detillstånd eller I attanserz
princip inom förvaltningsrättenförslag gjortsoch samtsom ovan om en ny

prövning i allmän förvaltnings-överflyttningar vissa ärendegrupper tillav
dom-med uppfylla EG:s kravdomstol ligger väl i linje strävanden att

stolsprövning förvaltningsbeslut.av

i överklagandenfall regeringen kvarstår den instansI de prövarsomsom
endaförsta ocheller förvaltningsärendenförvaltningsbeslut prövar somav

tillräckligt förrättsprövningsinstitutetinstans kan frågan ställas är attom
EG-uppställs i vissatill domstolsprövningtillgodose de krav rätt som

199293:89propositionemabland behandlats idirektiv. Frågan har annat
lagstiftningen tillfinansiellaanpassning denmed anledningoch 257 av av

skerden prövningpropositionema diskuteradesdirektiv. lEG:s somom
beslutdomstolsprövningrättsprövningsärenden tillräckligi av somvar en

försäkrings-eller drivandefattar ärenden bankoktrojregeringen i avom
verksamhet.

påkalladefrämst138 anfördes vad199293:89I att upp-soms.prop.
rättsprövningsärendenprövning imärksamhet Regeringsrättens varomvar

domstolsprövningensfråganomfattande. påpekadestillräckligt Det att om
varför det kundeEG-direktiveninnehåll inte fanns behandlad ikvalitativa

lagstiftning bestämma överpröv-fråga för nationell att omses som en
Vidareavseende.i någotförvaltningsbeslut skall begränsasningen ettav

tillgodoserdomstolsprövningenväsentliga måsteanfördes det attatt vara
direktivbestämmelsen.förligger till grundde rättssäkerhetsintressen som

kravuppfyllde dessafarm rättsprövningslagenFöredragande statsrådet att
nämnda 139.prop. s.
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vår uppfattning prövning enligtDet denär även görs rättspröv-att som
domstolsprövningningslagen tillräcklig för uppfylla EG:s kravär att av

har särskilda domstols-förvaltningsbeslut. EG nämligen inga regler om
finns vissa allmännaprövningens utformning eller innehåll. Däremot rätts-

ställningEG-domstolen i praktikengrundsatser gettssom av samma som
kravprimära EG-rätten. Till dessa hör bl.a. Europakonventionen,den vars

uppfylldaförvaltningsbeslut fårpå domstolsprövning vara genomav anses l
Imed-också tilläggas i flertalet EG:srättsprövningslagen. Det kan att av
lförvaltningsbe-förekommer endast laglighetsprövninglemsländer aven
ä

allsidigrättsprövningslagen i praktiken omfattarmedansvär, en mera
prövning.

l
i
I

Dröjsmålstalan8. 12 §

Inledning12. 1

betydelseförvaltningsärende det centraliden enskilde ärFör parten ett av
Någrabehandlat och avgjort.tid får sitt ärendehan inom rimligatt

finnshos myndigheterbehandlar handläggningstidergenerella regler som
möjlighet för dennågon generellheller finnsinte i svensk Interätt.

det gällerpassivitetfâ myndigheternasenskilde i domstol närprövat attatt
dock från denin nedan harvi skallärenden. Som närmareavgöra

område införts vissalagstiftningenspå den finansiellajanuari 19941
förvaltningsbeslut skall kunnauteblivetföreskrifter ävenatt ettom

införts för tillgodoseFöreskrifterna hardomstolsprövning.föranleda att
införlivaåtagit sigSverige EES-avtaletEG-direktiv vilkavissa attgenom

i svensk rätt.

domstolsprövningutländsk rörandevåra jämförelser medVid rätt av
ochFrankrikedet i Tyskland,vi funnitförvaltningsärenden har att

Österrike förvalt-enskilde imöjlighet för denfinnssedan länge atten
rimliginomunderlåtenhetmyndighetsningsdomstol föra talan attmot en

gäller inte enbartlagreglerad ochmöjlighettid ärende. Denna äravgöra ett
till sådanMöjlighetengenerellt.förvaltningsärendenvissa utantyper av
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omfattar förvaltningsmyndighetemastalan handläggning ärendenav men
däremot inte förvaltningsdomstolarnas handläggning mål.av

Danmark och kan den enskilde till prövning allmänI Norge stånd viss i

grund förvaltningsmyndighetemas fattadomstol underlåtenhet attav
Några prövningbeslut. generella stadganden sådan finns dock inte utanom

möjlighet frågandenna har utvecklats i praxis. I Norge har diskuterats om
förainförande särskilda regler generell för den enskilderätt attav om en

talan myndigheters passivitet, några lagförslag i den riktningenmot men
förinte frarnlagts. Finland finns ingen generell möjlighet denhar I

passivitet. Dis-enskilde föra talan i domstol myndigheternasatt mot
nyligenkring frågan har varit ganska begränsad i Finland. Ettkussionen

förslag till förvaltningsprocesslag innehåller inte heller någrafrarnlagt en
långsam handläggning. Vissa speciella stadganden harregler talan motom

har samband meddock införts i lagstiftning. Dessa stadganden,arman som
anföra besvärvissa EG-direktiv, innehåller möjlighet för part atten omen

beslut inte fattats inom viss angiven tid.ett en

till utvidgadEnligt våra direktiv skall undersöka möjligheterna en
i syfte dels för stärkadomstolsprövning förvaltningsärenden. Detta attav

vår lagstiftning till våraenskildes rättssäkerhet och dels förden att anpassa
utgångspunkter skall vi därför i dettainternationella åtaganden. Med dessa

för enskildeinförandet generell möjlighet denavsnitt ställning tillta av en
beslutunderlåtenhet i rimlig tid fattaföra talan myndigheternas attatt mot

ärenden denne.i rörsom

handlägg-regler kan beröra8.l2.2 Exempel sägassom
förvaltningsmyndigheter ochningstider ärenden hosav

idomstolar

Förvaltningslagen 1986:223

målsättnings-vilken paragraf§ förvaltningslagen,Av 7 närmast är av
någon enskild skallföljer varje förvaltningsärende därkaraktär, är partatt

rättssäkerhetenbilligt möjligthandläggas så enkelt, snabbt och attutansom
tidsfrist eller några sanktionereftersätts. Någon konkretisering rimligav
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för myndighet förhåller sig passiv finns dock inte. propositionenIen som
till lagen 198586:80 diskuterades inte införandet speciellaprop. av
tidsfrister för ärendehanteringen. Departementschefen anförde dock detatt

viktigt för rättssäkerheten myndigheterna handlägger sina ärendenattvar
fick emellertid inteså enkelt och snabbt möjligt. synpunkterDessasom

på noggrannhetöverdrivas så de kom i konflikt med rimliga kravatt m.m.
nämnda 24.prop. s.

bet. 198596:riksdagsbehandlingen uttalade konstitutionsutskottetVid

förhållanden rader inommed till de skiftande21KU det hänsynatt som
införa någravanskligt i förvaltningslagenförvaltningen torde att meravara

det gälldetidsfrister i handläggningen. Närpreciserade bestämmelser om
det inte uteslutashandläggningen ärenden kundefasta tidsgränser för av

myndig-för rättssäkerhetenskulle kunna innebära riskersådanaatt om
uppställdakunna iakttafrån företa utredning förheterna skulle avstå attatt

tidsfrister.

Râttegângsbalken

allmännatalan demöjlighet föragenerella reglerNågra motattom
inte.ärenden finns Imål ellerunderlåtenhetdomstolarnas avgöraatt

överklagandespecialbestämmelserättegångsbalken finns dock attavomen
beslutunderrättensonödigt uppehálls. Ommål ettattpart genommenar,
talanföra särskildenligt 49 kap. 6 §onödigt uppehâlls, får hanmål mot

få förastalan skallför sådan ärförutsättningbeslutet till Enöverrätt. att
inhämtande vissexempelvisföreligger beslut,alltså det ettatt avom

underlåtenhetEnbartmålet inte kanutredning, avgöras.gör att ensom
förbli föremålintemål kan däremotfrån domstolen avgöra ettatt

stadgandetbetydelse harref. Praktisköverklagande SvJT 1967 42.se s.
vilandeförkla-beslutfå beträffandefrämst kommiti 49 kap. 6 § RB att om

undersökning.rättspsykiatriskinhämtandemål och beslutring om avav

mål ellervissafinns reglerdetDet kan nämnas även typerattatt avom
ellertvångsmedelexempelvis deskyndsamt,ärenden skall röravgöras om

säkerhetsåtgärder.
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Förvaltningsprocesslagen 1971 :291

rättegångsbalkenNågon motsvarighet till den nämnda regeln iovan
inom förvalt-angående talan onödigt uppehâllande mål finns intemot av

i ärenden,Förvaltningsdomstolamas handläggningsbeslutningsprocessen.

således inteutredning eller yttranden,såsom beslut inhämtande äravom
underlåtenhet angripasöverklagbara. heller kan över-genomen ren

klagande.

handläggningdomstolarnasgäller de allmärmaI likhet med vad avsom
specialförfattningarförvaltningsrätten regler ivissa måltyper finns iäven

Somförvaltningsdomstolarna.handläggning mål hosskyndsam avom
vårdenligt lagenexempel kan mål tvångnämnas mot om avom person

smittskyddsla-1988:870,missbrukarelagen vård1990:52, avomunga
Äventvångsvård.psykiatrisk1991:11281988:529 lagensamt omgen

1978:880 be-exempelvis enligt lagenmål ekonomiskt tvång omom
handläggas skyndsamt.avgifter, skalltalningssäkring för skatter, tull och

Konkurrenslagen 1993:20

i vissaregel beslutinförtskonkurrenslagen har i 13 §denI attomennya
villfall då företagParagrafen deviss tid.fall skall fattas inom rör atten

skall beviljas dem. Ikonkurrensbegränsningarfrån förbudetundantag om
konkurrensbe-innehålleravtalfall får företag anmäladessa ettett som

frånmånaderinomOm verket inteKonkurrensverket.gränsningar till tre
undantagetfattar i ärendetbeslutsådan anmälan korn indet att ansesen

Bestämmelsen harbeviljat.konkurrensbegränsningfrån förbudet mot
beslut isnabbaföretagenförför skapa möjlighetertillkommit attatt

i detmotsvarighetfinns vissundantag. I EG-rättenfrågor rör ensom
gruppundantagsför-delifinns intagetinvändningsförfarande ensom

avsnitt 6.4.ordningar se

lagstiftningFinansiell

området möjlighetfinansiellavissa lagar detårsskiftet infördes iVid en
fattaunderlåtenhetmyndighetersenskilde föra talan attför den motatt
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beslut i tillståndsärenden. förDetta nyhet svensk lagstiftning ochvar en
föranleddes Sverige EES-avtalet åtagit sig införliva vissaatt attav genom
EG-direktiv. Dessa direktiv innehåller krav på ordning ävenatt etten

förvaltningsbeslututeblivet skall kunna föranleda domstolsprövning. I

lagen 1992:1320 ändring i lagen värdepappersfonder, lagenom om
1992: 1304 ändring i försäkringsrörelselagen, lagen 1992:1613om om

kreditmark-ändring i bankrörelselagen lagen 1992:1610samt om
framtvingar dennadsbolag infördes därför regler procedur attsomom en

ochmyndighet skall företa tillståndsprövning verkligen detgörsom en
fattar beslut inom viss tid.ett

verksamhet enligt de nämndatillstånd till drivande finansiellFrågor om av
för-Finansinspektionen. Iregeringen eller i vissa falllagarna prövas avav

och anfördetill lagändringama 199293:89, 90 257arbetena prop. man
skulleforvaltningsdomstoldet inte ändamålsenligt övertaatt att enenvar
och i dess ställefrån senfärdig myndighettillståndsansökan i dess helhet en

föreliggande omständigheter. Manmateriell prövning allagöra aven
regeringen ellervilken gårstarmade i stället för procedur ut att omen

efterrespektive månaderfattat beslut inomFinansinspektionen inte tresex
förklaringsökanden begäratillstånd korn in, fårdet ansökanatt avomen

eller Finansin-regeringenärendet onödigt uppehålls. Omkammarrätt att
respektivemeddelat beslut inomdärefter inte harspektionen tresex

detförklaring skallefter det sådanmånader attavgettsatt anses somen
generella reglernasituation tillämpas deavslagits. l dennaansökningen har

torde kommaanförs detöverklagande. de nämnda propositionemaI attom
tillavslagsbeslut kommerutomordentligt sådana fiktivabli sällsynt 1attatt

140.stånd 199293:89prop. s.
l

dröjsmål iinföra talanFinns behov8.l2.3 motattett enav
ihandläggningen

lång-myndighetersinföra till talanförutsättning för rättEn motatt en
under-förekommerverkligenhandläggning ärenden detär attavsamma

tid. visstrimlig Ettfatta beslut inommyndigheternalâtenhet hos att
från deinhämtatibland fallet har visåunderlag för konstatera ärattatt



överväganden1994:117SOU och förslag

tillsyn myndigheterna, nämligen Justitieom-utövar överorgan som
budsmännen, Justitiekanslern och Konstitutionsutskottet.

Justitieombudsmännen

Under ombudsmännens tillsyn står bland statliga och kommunalaannat
handläggningmyndigheter. Utanför tillsynsornrådet faller regeringens av

förvaltningsärenden. Ombudsrnännens bedrivs prövningtillsyn avgenom
under-klagomål från allmänheten inspektioner och andrasamt genom

såvälsökningar. rad ärenden har ombudsmannen riktat kritikI moten
för deras långsammaförvaltningsmyndigheter förvaltningsdomstolarsom

förredogöras kortfattathandläggning ärenden och mål. Här skall endastav
föranlett kritik frånvissa ärenden de åren ochprövatssenaste om-som

inspektioner.budsmärmen efter klagomål eller

kritikförvaltningsdomstolarna kan härgäller de allmännaVad nämnas mot
besvärsmål JOs.k. blandatför långsam handläggningkammarrätt ettav

dröjsmål med avgörandekritik kammarrätt för198990: 139 motsamt av
hand-förstnämnda måletkommunalbesvärsmål detJO 199192: 141. I var
långaskäl för denår. anfördeläggningstiden drygt Kammarrättentre som

mål i denhandläggahandläggningstiden de hade huvudregel turattatt som
byggnads-oacceptabelt dåtill JO farm dettade kommit in kammarrätten.

Ikommunalbesvärsmålenmål med förturskaraktär.mål exempel på varvar
vilket JO betecknadeshandläggningstiden cirka och halvt år,tre ett somav

för långsamkritik länsrättVidare JO riktathelt oacceptabelt. har mot
Bidragsrnåletsocialbidragsmål JO 199394: 167.handläggning varav

i decemberfattades försti maj månad medan beslutklart för avgörande
bristandedröjsmålet åberopade länsrättenår. Som skäl förmånad samma

uppenbarligendå måletvilket enligt JO saknade relevans var avresurser
prioriterats.sådan karaktär det borde haatt

handläggningförvaltningsmyndighetersframförts vissaKritik har även mot
Näringsfrihetsombudsmannenkritikärenden. kan bl.a.Här nämnas motav

199293:ärende JOokompliceratlångsam handläggningNO för ettav
Ärendet ochnäringsidkareför vissakonkurrensförhållandengällde234.

något beslut.inte föranlettefter drygt årtill NO hadederas anmälan tre
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anfördeNO ärendet lågprioriterat och myndighetensatt attvar resurser var
ansträngda. JO ansåg dock underlåtenheten fatta framstodbeslutatt att som
anmärkningsvärd.

medborgar-En rad ärenden hos Statens invandrarverk, såväl asylärenden,

frånskapsärenden överklagandeärenden, har föranlett kritik JO:s sidasom
handläggningstidema varit JO 1992932243. Som dendå oacceptabla

denfrämsta förklaringen till bristerna har Invandrarverket angett stora
konsta-ärendetillströmningen vid tid då otillräckliga. JOresurserna varen

verket brustitarbetsbelastningen varit mycket hög ansågterade attatt men
ärendemängden.förmåga administrera och prioritera i den ökadei att

kritik för långa hand-vid inspektion JO fått starkLänsstyrelse har av
skäl för debyggnadsminnesärenden till 13 år. Somläggningstider i upp

arbetsbelastninglänsstyrelsen höghandläggningstidema åberopadelånga
riktatgravsättning har JOärende hos länsstyrelseJO 199293:511. I om

år och tio månader.handläggningstiden ettkritik den långaskarp mot
förändringarlänsstyrelsen bl.a.skäl för dröjsmålet åberopadeSom av
Länsstyrelse harJO 199394:182.organisatorisk inom länsstyrelsenart

till grustäktrörande tillståndhandläggningen ärendefått kritik föräven av
till täktansökan tillståndår efter1994-01-20, 3773-93. Ettbeslut om

beroddetillståndsfrågan. Dröjsmåletfått beslut isökanden intehade ännu
avdelningarolikamellan länsstyrelsensbrister i kommunikationen samt

ärendebalanser.stora

handläggninglångsamfått kritik JO förförsäkringskassa harAllmän avav
beslutbidragsförskottutbetaldaeftergift återkrav förärende om av

fattadeseftergiftefter ansökanNio månader1994-02-23, 4248-93. om
aktuelladenföredragandenärendet. Dröjsmålet beroddebeslut i att av

på tjänst.vikarieratärendetypen annan

handläggningkritiserats JO för långsamharKriminalvårdsstyrelsen avav
1994-04-29, 3073-93.ersättning till enskild beslutrörandeärenden

anfört högmånadertill 14skäl för dröjsmålen uppStyrelsen har som
något längremotiveraenligt JO ibland kanarbetsbelastning, vilket en
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skälig. handläggningstidhandläggningstid vad kan Enän ansessom annars
ansåg dock JO oacceptabel.månader14 var

och domstolarsO, kritik riktats myndighetersrad ärenden hos J därEn mot
frågorförvaltningsärenden, harhandläggninglångsamma rört ut-omav

nämligenföljerhandlingar. 2 kap. 12 § TFlämnande allmänna Av attav
såellerhandling får lämnas skall begäranallmän snartut genastsom

önskaravgift tillhandahållas denmöjligt stället ochdet är tautan som
handlingdel allmänhar den önskar ävenEnligt 13 §del därav. ta avsom

sådanhandlingen. Enavskrift eller kopiafastställd avgifträtt att mot av
med utlämnandeVid dröjsmålskyndsamt.skall behandlasbegäran av

handläggningstid cirkauttalatsjukjournaler har JOkopior att enomenav
ärende1992931607. Ioch1989902376oacceptabel JOmånad är
kopiorutlämnandebehandlinglångsammalänsarbetsnämndsrörande avav
endastdröjsmålsådanthar JO uttalatcirka två månaderbetyg ettattav

framställningenundantagsfall,kan godtas i ettt.ex. avserextrema om
material. Isvårbedömträttslig synpunktomfattande ochsynnerligen ur

kom in,begärandaghelst meddelasfall bör beslut menannat somsamma
JO har vidare19909l:42l.JOiblanddröjsmål fårkortare accepteras
utlämnandemeddröjsmålmaskinprovningarskritik Statensriktat avmot
l99394z509.tidsredovisningar JOmyndighetensbl.a.kopior av

efter årsutlämnatskopior inte ännuhandlingar hadeBeträffande vissa ett
uppenbarligenhandlingarvissahade dessutom,Myndighetentid. trots att

kopior hosbegärasökandenhänvisathos dem,förvarades att annan
myndighet.

Justitiekanslern

verksam-offentligdetillsyn utövarJK harJustitiekanslern över att som
sinafullgöri övrigtförfattningarandralagar ochefterleverhet samt

under JK:smyndigheter stårkommunalaSåväl statligaåligganden. som
ärendeförteckningargranska deuppgiftbl.a. tillhartillsyn. Denne att som

18 §föreskrifter. Avsärskildaenligttill honommyndigheter lämnar
tillmyndigheternämligenföljer1987:1100verksförordningen att

förteckning överår skall ingevarjeden ljustitiekanslern senast enmars
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de ärenden inkommit till myndigheten före utgången juni månadsom av
föregående år inte blivit slutförda vid årets utgång.men som

Granskningen beträffande ärendeförteckningar inkomna till årJK 1993

omfattar ärenden inkommit till berörda myndigheter före den julilsom
1992 föreinte slutförts utgången år 1992. Antalet inkomna ärende-men av
förteckningar från myndigheter ej länsstyrelser under 1993 uppgick till

188. förteckningarAv dessa framgår myndigheter inte73 redovisadeatt
några ärenden i balans medan 115 myndigheter hade ärenden i balans. I

fall gjorde förfrågningar14 JK hos myndigheter anledningen till attom
ärenden inte Efter förfrågningaravslutats. från avslutas regel deJK som
ärenden klara för avgörande. l fall lämnas förklaring tillär annatsom en

Beträffandedröjsmålet. 1993 års ärendeförteckningar ledde två ärenden till

åtgärd hos JK med anledning långsam handläggning.av

Länsstyrelserna lämnar ärendeförteckningar tillmotsvarande JK.sätt

Samtliga länsstyrelser lämnade ärendeförteckning för år 1992 och24

förfrågningar medredovisade då balanserade ärenden. I nio fall gjorde JK

fall tillanledning redovisad ärendebalans. Ett ledde inspektion JK.av av
med anledning långa handläggningstideri ärenden byggnads-Detta av om

minnesförklaring.

Konstitutionsutskottet

statsrådensEnligt 12 kap. § RF skall Konstitutionsutskottet granska1

handläggning. granskningsbetänk-tjänsteutövning och regeringsärendenas I

det vidandet avseende år 1993 bet. 199394:KU39 anmärker utskottet att
handläggningflera tillfällen vid sin granskning regeringsärendensav

långa handläggningstider. betänkandetuppmärksammat problemet med I

f. redogörs för Kommunikationsdepartementets handläggnings. 8 ettav
förvaltningsbeslut år efter detöverklagat Vägverket. Drygt två attav

ärendet kommit in till departementet beslutade regeringen inte vidtaatt
åtgärd för prövningöverlämna ärendet till Vägverketän attannan av om

överklagandet kommit in i tid. granskningsbetänkandet avseende årlrätt

riktade kritik handläggningen1990 bet. 199091:KU30 utskottet mot av
flertal fall. ärende hade ansökanförvaltningsärenden i l s. 17ett ett om
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tillstånd till lotteri avskrivits regeringen då på grund lång hand-av av
läggningstid den tid avsågs med ansökan förflutit. övrigt konstatera-Isom
des handläggningstideri förvaltningsärenden rörande byggnadslagstift-att
ningen oacceptabelt långa.var

dröjsmâlstalan12.4 Våra överväganden rörande s.k.en

framgårRedan den översiktliga genomgång gjorts attav som ovan
förekommer hosdröjsmål med beslutsfattandet i förvaltningsärenden myn-

främst torde dröjs-digheter. Anledningarna till detta kan många menvara
hos myndig-hög arbetsbelastning och ärendebalansermålen bero stora

blir liggandeförekommer dock ärenden helt enkeltheterna. Det trotsatt
dröjsmålenskälen tillfärdiga för avgörande. Oavsett vilka ärde äratt

otillfredsställandeenskildes synvinkel framståtorde det från den attsom
alltför länge påhonom drarhandläggningen ärende berör utettav som

berättigade kravbedömning därför allmänhetenstiden. Vår är att en
bl.a.tillgodoses. kanförvaltningsärenden bör Dettahandläggningsnabb av

i domstol fåenskilde får möjlighetske den prövat ettattatt omengenom
onödigt uppehålls hos myndighet.ärende en

offentliga for-till talan dendärför generell möjlighetVi föreslår motatt en
svenskinföras iärenden bör rätt.valtningens underlåtenhet ävenavgöraatt

ansluta sig tillrättsordningen skall välvikt för den svenskaDetta är attav
förvaltnings-domstolsprövningstandarden vad gällerden europeiska av

rättsskyddenskildesförstärkning deninnebär ocksåärenden. Det en av
ofta inväntanämligenförvaltningen. enskildeDen är tvungen attgentemot

näringsverk-igång medoffentliga förfrån det kunnatillstånd sättaattett
behandling i för-långsamandra projekt. Enbyggnation ellersamhet,

enskildeotrygghet för denkan skapa inte baravaltningsorganen utanen
projekteringar kandå investeringar och andraekonomiska förlusteräven

tillför-enskilde börtalar för densvåra planera. Detta attatt varavara
möjlighettidenärendehandläggningen inte drarsäkrad utatt genom en

dröjsmål hos myndighet.talanföra motatt en
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8.12.5 Tillämpningsområdet för dröjsmålstalan

Dröjsmålstalan bör kunna föras enskild part gentemot ettav en organ som
offentlig förvaltning.utövar En förutsättning för talan skall kunna förasatt

dröjsmål det skallär fråga förvaltningsärendemot iatt ettvara ettom
särskilt fall, dvs. förvaltningsärenden rörande meddelande ellernormerav
föreskrifter bör inte omfattas möjlighet till dröjsmålstalan, då dessaav en
ärenden inte direkt berör den enskilde.

En ytterligare förutsättning för den enskilde skall kunna föra talanatt mot
offentligt förvaltningsorgans dröjsmål det aktuella förvaltnings-ett är att

ärendet inrymmer myndighetsutövning den enskilde. Begreppetmot
myndighetsutövning definieras inte uttryckligen någonstans i förvaltnings-

Begreppet harrätten. dock innebörd i den äldre förvaltnings-samma som
lagen prop. 198586:80 55. Myndighetsutövning omfattar såledess.
utövning befogenhet för enskild bestämma förmån, rättighet,attav om
skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller jämförbart för-annat
hållande Innebörden begreppet myndighetsutövning utvecklades i denav
proposition låg till grund för den äldre förvaltningslagen prop.som
1971:30. Det utmärkande draget för myndighetsutövning det sigär röratt

beslut eller andra åtgärder uttryck för samhälletsärytterstom som
maktbefogenheter i förhållande till medborgarna prop. 1971:30 285 ochs.
330. Det behöver dock inte fråga åtgärder medför förplik-vara om som

Myndighetsutövningförekommertelser för enskilda. också i form av
gynnande beslut, tillstånd till driva viss verksamhet, befrielse frånt.ex. att

lagstadgad förpliktelse eller beviljande socialt bidrag. Karakteris-etten av
tiskt denär enskilde befinner sig i slags beroendeförhållande. Iatt ett
nämnda proposition framhölls beroendeförhållandet, då det sigröratt om
gynnande beslut, kommer till uttryck på så den enskilde måstesätt att
vända sig till myndigheten för få viss förmån och myndighetensatt atten
tillämpning de föreskrifter gäller området får avgörande be-av som

Ärtydelse för honom. det fråga förbud, föreläggande eller liknande,om
måste den enskilde sig efter beslutet,rätta riskerar han attannars
tvångsmedel något slag används honom. Vidare framgårmotav av
förarbetena till den äldre förvaltningslagen myndighetsutövning inteatt
omfattar andra ärenden sådana där sakenän ensidigt beslutavgörs genom
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faller därför ärendenmyndigheten. Utanför begreppet avgörssomav
överenskommelse saken medträffar avtal ellermyndighetenatt omgenom

Ärenden affärsverksam-allmännas upphandling,angår detenskild. somen
mellanhavandenregleradeegendomsförvaltning och privaträttsligthet,

ingåttoffentligamyndighetsutövning. deti begreppet Attinnefattas inte ett
kan förekommamyndighetsutövningutesluter intemed enskildavtal atten

ärendenSåledes fallertill avtalsförhållandet.anknyteri ärende t.ex.som
myndighets-avskedanden inom begreppettjänstetillsättningar eller omom

ocksåföreligga krävsskallmyndighetsutövningutövning. För attatt
förhållandebefogenhet bestämmagrundar sinmyndigheten ettatt om

eller riksdagen.regeringenbeslutförfattning eller något annat aven
råd, upplysningargällerärenden uteslutandeskallSlutligen nämnas att som

myndighetsutövning.innefattarserviceverksamhet inteeller ren

omfattande begrepp.ochmångsidigtsåledesMyndighetsutövning är ett
skadestånds-i RF,lagstiftning, bl.a.redan ianvänds begreppetEmellertid

lämpligtdetvarför virättsprövningslagen,och1972:207 attlagen anser
myndig-innefattartill ärendentill dröjsmålstalananknyta rättenäven som

enskilde.hetsutövning denmot

föraskall kunnaenskildepassivitet denvilkasförvaltningsorgan,De mot
förvalt-Begreppetförvaltningsmyndigheterna.främstförst ochtalan är

jfrregeringsformeninnebörd iningsmyndighet har här prop.somsamma
232.1973:90 s.

offentliga Den ärtvåskiljer mellanRegeringsformen typer enaorgan.av
kommunfullmäktige,kyrkomötet,församlingarna riksdagen,beslutandede

kanmyndigheterna. Dessaandrakyrkofullmäktige osv.. Den ärlandsting,
Även domstolarnaochregeringenkommunala.statligasåväl somvara

för-betecknasdomstolarnamyndigheterAndra änmyndigheter.utgör
Även förvalt-utanför begreppetfallerregeringenvaltningsmyndigheter.

Underförvaltningsuppgifter.fullgördennaningsmyndighet, ter-även om
undermyndighetercentraladäremotförvaltningsmyndighet inordnasmen

statligaregionalastyrelser,nämnder ochsåsom verk,regeringen organ
kommunala, land-skattemyndighetemaochlänsstyrelsernasåsom samt

kyrkokommunala nämnder.stingskommunala och
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Emellertid förvaltningsuppgifter,utövas även innefattar myndighets-som
utövning, enskilda subjekt i vissa fall. företeelseDenna har stöd iav
ll kap. 6 § 3 stycket RF, där det föreskrivs förvaltningsuppgift kanatt
överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ,

överlämnande skall ske med stöd lag uppgiften innefattarsamt att av om
myndighetsutövning. Som exempel sådana enskilda subjekt utövarsom
förvaltningsupp gifter innefattar myndighetsutövning kan sådannämnassom
kontroll enligt lagen 1992:1119 teknisk kontroll kan anförtrossom om
enskilda subjekt t.ex. Aktiebolaget Svensk Anläggningsprovning,
Aktiebolaget Svensk Bilprovning och Apoteksbolaget Aktiebolag. Det
skall anmärkas verksamheten med riksprovplatser enligt underatt ärovan
utredning, vilken syftar till övergång till ordning medöppen privataen en
provnings- och certifieringsorgan uppgifter inte skall omfatta myndig-vars
hetsutövning. Andra enskilda subjekt sysslar med myndighetsutövningsom

notarius publicusär bemyndigats därtill lagen 1981:1363som genom om
notarius publicus, Kungliga Svenska Aeroklubben luft-som genom
fartslagen 1957:297 bemyndigats besiktiga utfärdaoch eller förnyaatt
luftvärdighetsbevis för luftfartyg Radiotjänst i Kiruna AB hand-samt som
lägger ärenden TV-avgifter enligt lagen l989:41. Fördelningom av
statliga bidrag har i utsträckning anförtrotts enskilda organisationerstor
såsom Stiftelsen Svenska institutet, Handelshögskolan i Stockholm,
Musikaliska akademien, Stiftelsen Nordiska m.fl.museet

Att märka dessa enskilda subjektär bestämmelse i kap. 8l §att genom en
sekretesslagen har i fråga handlingsoffentlighetjämställts med myndig-om
heter. l sammanhanget kan också riksdagen tagit beslutnämnas att ett om
handlingsoffentligheten hos vissa kommunala företag 199394:48,prop.
bet. l99394:KU13, rskr. 199394:46. Beslutet innebär aktiebolag,att
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där kommuner,
landsting eller kommunalförbund rättsligt bestämmande in-utövar ett
flytande, jämställs med myndigheter det gäller handlingars offentlighet.när

Den enskilde får också hos förvaltningsdomstolrätt överklaga beslutatt av
sådana kommunala företag inte lämna företagets handlingar. Vidareatt ut
har riksdagen beslutat regler förvaring allmänna handlingar i deom om av
fall offentlig verksamhet förs i privat regi 1993942113, bet.över prop.

l99394:KU20, rskr. 199394: 161. Detta med anledning betydandeattav
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delar verksamhet statliga myndigheter hittills för harsvaratav som
överförts eller kommer överföras till privaträttsligaatt organ genom
bolagisering. Beslutet innebär det privata istället förträttatt organet som

myndighet skall förvara och behandla handlingar på sätten samma som
den förutvarande myndigheten. innebär den enskilde skall haDetta rättatt

del uppgifter i dem sekretesslagens regler skall gälla hosatt ta samt attav
det enskilda såvitt ifrågavarandedess befattning med deorganet avser
handlingarna.

den mån enskilda subjekt handlägger förvaltningsärenden innefattarI som
ärenden dennemyndighetsutövning den enskilde bör i sådanaävenmot

ha möjlighet föra talan det enskilda subjektets dröjsmålkunna att moten
viktigt sådanaärende. Vi nämligen det äravgöra attatt ett attanser

myndig-subjekt omfattas reglerenskilda kommer att av samma som
hänvisar till handlingsoffentlighetenheterna. Vi här reglerna äratt om

generell till sådantillämpliga på sådana enskilda subjekt. Någon rättäven

sådandröjsmålstalan inte lämplig införa möjlighet tilldäremotär att utan
särskilt fall. Sådanaenskilda subjekt bör i varjetalan över-övervägasmot

lagstiftningenlämpligastväganden i samband med översyngörs annan av
subjekt.där myndighetsutövning överlämnas till enskiltpå områden

tillfredsställandegäller domstolarna det naturligtvis inteVad är att ex-
verksamhetinte heller i allmänempelvis ärende tillstånd till vissett om

Emellertid omfattas frågorförvaltningsdomstol inom rimlig tid.avgörs om
handläggning mål och ärenden, alltså rättskipning, intedomstolarnas avav

direktiv. Vi dock detta fråga väl kanvåra övervägasäratt sommenar enz
i förvaltningsprocessenframtiden och möjligen kan lösasi attgenom man

onödigtfinns i allmärmainför regler liknande dem den omprocessensom
utvidgas tilluppehållande mål. Sådana regler kunde dessutom ävenattav

inom rimlig tid.underlåtenhet fatta något beslutomfatta domstolarnas att
kravEuropakonventionen innehållerVi också påpeka artikel 6 ivill ettatt
ellerrättigheter och skyldigheterrättegång i mål rörande civilapå att

Domstolarnaskälig tid.anklagelse för brott skall hållas inom ärrörande
rimlighandläggs medbefriade från för målensåledes inte helt ansvaret att

domstolarnadomstolarna, såväl de allmännaskyndsamhet. I den mån som
förvaltningsärenden, exempelvishandläggerförvaltningsdomstolama, per-
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bör de docksonalärenden eller andra ärenden administrativ naturav
omfattas till dröjsmålstalan.möjlighetenav

förvaltningsärenden kunna bliregeringens handläggningSlutligen bör av
handlägger nämligen bådeföremål för dröjsmålstalan. Regeringen som

be-tillståndförsta instans rad ärenden prövarsamtm.m. somen om
berör den enskilde.svärsinstans förvaltningsärenden som

dock såtill dröjsmålstalan börbegränsning i möjligheten göras sättEn
beslutenskilde påkallari förvaltningsärenden där dendet endast är ettatt

införas. kan sketill sådan talan skall Dettamöjligheten genomsom
förvaltningsorgan ellereller åtgärd hosansökan, anmälan ett genomannan

fall det inteanför sådant I deenskilde besvär hos ärden ettatt enorgan.
förvaltningsärende det allmännatagit initiativ tillenskild utanett somsom

inteutnämningar, detärende, exempelvisinitiativ till sådant ärtagit ett
införs.sådan talanpåkallat att

Prövande instans8.12.6

dröjsmåluppehållsförvaltningsärende onödigtFrågan ett engenom avom
förvaltningsdom-allmänbör lämpligenförvaltningsmyndighet prövas av

Även förvaltnings-domstolsprövningområde bör gälladettastol. att av
hand-förvaltningsärendenVad gällerskall börja i länsrätten.beslut som

skall dockbesvärsinstansellerregeringen första instansläggs somsomav
efter ansökanRegeringsrättendröjsmålregeringenstalan prövas avomen

enskild.av en

förefaller det intedomstolhandläggsförvaltningsärendeOm varaett av
föreslår iställetdröjsmål. Vifråganhelt lämpligt länsrätt prövar attatt om

detdomstol eller,högrefalldröjsmålstalan i sådana närmastprövas omav
ansökandomstol harnågon sådan, den prövainte finns att omensomav

beslutet i ärendet.resning av
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Förfarandet vid dröjsmålstalan12.7

välja mellanVid utformningen dröjsmålstalan kan att enav en man
förvaltningsärendedomstol efter viss tidsfrist automatiskt övertar etten

ställe materiellfrån senfárdigt förvaltningsorgan och i dess görett en
därefter fatta beslutalla omständigheter i ärendet förprövning ettattav

ärendet skall försöka förmådomstolen sin befattning medeller att genom
torde inte särskiltförvaltningen till aktivitet. första modellenDen vara

överprövandedå komma kräva denändamålsenlig denna kan att att
förvaltnings-fullständig utredningsjälv tvingas tillinstansen ettaven

till framtvingaprocedur syftarLämpligare införaärende. är attatt en som
verkligen detprövningmyndighet det åligger görden göraattatt ensom

fattar beslut.och

domstolsbegäraenskilde möjlighetföreslår således denVi attatt ges en
dåuppehålls. Domstolen böronödigtförvaltningsärendeförklaring att ett

varför ärendetmöjlighet förklaraförvaltningsorganetdet senfardiga attge
skede endastskall alltså i dettaprövande domstoleninte avgjorts. Den ta
avgörande,färdigt förförvaltningsärendetillställning ärett omom

för beslutetunderlaguppgifter behövshandlingar ochsamtliga somsom
förekommande fall allaitillhanda ochmyndighetenhar kommit om,

klan förärendetdomstolen timer äriakttagits. Omsamrådsförfaranden att
förvaltningsorganetförsvar förnågot giltigtavgörande finns inte längre att

ärendetförklaradärvidDomstolen skalldröja med beslutet.ytterligare att
inomför förvaltningsorganettidsfristavgörande ochför utsättaklartär en

måletstilltidsfristfattats. kanskall ha Dennavilken beslut anpassas
månadernågrasigregel inte änbeskaffenhet bör röra meromsommen

praktiken tordedomstolen lförklaringfrån det ettavgetts.att av
förvaltningsärende redanhandläggningenpåskyndaförvaltningsorgan ettav

eller inte. Ompassivitetdet föreliggerhandlägger frågandå domstolen om
avgörande bör denförklartfinna ärendet intedomstolen skulle äratt

förklaringbegärahelst föråterkommaenskilde kunna när att en nysom
uppehålls.onödigtförvaltningsärendetattom

förvaltningsärendefinnerdomstolenuppståSituationen kan även att ettatt
för-vederbörandepådetta berorför avgörandeklartinte attär attmen
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valtningsorgan underlåtit vidta några handläggningsátgärder i ärendet.att
Även i sådana fall bör domstolen kunna förklara förvaltningsärendetatt
onödigt uppehålls fristoch inom vilken ärendet skall ha avgjorts.utsätta en

Om förvaltningsorganet förklarat förvaltnings-domstolentrots att ettatt
onödigt uppehålles ändock inom frist fattatärende inte beslut börutsatt ett

det i vissa fall möjligt för domstolen förlänga den fristen.att utsattavara
då förvaltningsorganet kommuniceratkan exempelvis bli aktuelltDetta ett

lastas för-ärende eller tvingats in ytterligare utredning och det inte kanta
valtningsorganet frist.således inte kunnat fattas inombeslut utsattatt ett

och för-fall domstolen finner det skäligt bör tidsfristen kunnaI omprövas

godtagbart tillskäl dock regel inte fårlängas. Ett att ettsom som anses
förvalt-förvaltningsorgan inte fattat beslut inom rimlig tid kan attvara

skäl till dröjsmålningen hårt arbetsbelastad och saknar Dettaär resurser.
i fall då enskildamed avgörande har regel inte JOaccepterats avsom

förvaltningsärenden avsnitt 8.12.3.klagat på handläggningen seav

efter den fristförvaltningsorganytterlighetsfall kan det tänkasl attatt ett
förlängt ändock intei förekommande falldomstolen uppställt eller även

misslyckats förmåsådana fall då domstolenfattar något avgörande. I att
aktivitet, bör den enskilde ändock kunnaförvaltningsorganet till garanteras

skall dockrimlig tid. sådant besluti förvaltningsärendet inom Ettbeslutett
från denendast efter begärantill stånd automatisktinte komma utan

förvaltningsärendetdå överlämnaenskilde hos domstolen. Denna har att
beslutet detmyndighet skulle överklagandetill den prövat ett av avsom

länsstyrelse inte inom rim-exempelvissenfärdiga förvaltningsorganet. Om

miljö-miljöfarlig verksamhet enligtfattat tillstånd tilllig tid beslut om
ärendet tillöverlämna1969:387 skall domstolen begäranskyddslagen

fall länsrättenför miljöskydd för avgörande. I deKoncessionsnärrmden

social-såsom i ärenden handläggsöverordnad myndighetsjälv är avsom
pådomstolen fatta beslut i ärendetskattemyndigheter, skallnämnder eller
fårmyndighetens beslut i ärendetenskilde. avgörandebegäran den Denav

överklagande.ordinära ordningen föröverklagas enligt densedan

Även myndighet kaninte finns någon överordnad övertai de fall det som
enskilde sistaförvaltningsärende bör den utvägprövningen ett som enav
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senfárdiga. de fall detdet Iärende avgjortkunna sitt änannatav organ
vi dock interimlig tid fattat beslutregeringen inte inomär attansersom

viharKonstitutionsutskottetpåkallat sådan möjlighet.det medär somen
handläggningregeringensredogjort för till uppgift övervakatidigare att av

förtillräcklig garantiviförvaltningsärenden. Detta är attanser en
fattarRegeringsrätten,föreläggande frånframförallt efterregeringen, ett
skalllänsrättenhuvudregelntid. övriga fall börinom Ibeslut attutsatt vara

förvaltnings-senfärdigai detförvaltningsärendetprövningenutföra av
bliemellertid kommasituation tordeställe. sådanEn utom-attorganets
länsrättenolämpligtuppenbartde fall detordentligt sällsynt. I är att

förordnalänsrätten kunnaprövningen ärende börövertar ett annanomav
avseendedröjsmålstalansigde fall detprövning ärendet. I rör omav
i enlighetankommer det,förvaltningsärendenhandläggningdomstolars av

domstol länsrätten8.12.6, på änanförts undervad attmed annansom
ärendet.överta

dröjsmâlstalan inteärendebeslut idomstolsföreslår viSlutligen att om
förvalt-beslut idröjsmâlstalanmedSyftet äröverklagas.skall kunna att

förfelassyfte kantid.inom rimlig Dettaskall fattas ettningsärenden om
domstol.till högreöverklagasdröjsmålstalan fåri ärendebeslut enom

ärende inte ärdomstolen funnitden enskilde,kanDessutom att ettom
helstföreligger,passivitet närsåledes ingenavgörande ochklart för som

onödigtärendeförklaringbegäranmedåterkomma ettattomnyen
uppehâlls.

längdDröjsmålets8.l2.8

enskilde kandeninnanskall ha löptlång tidfråga hurviktigEn är som
förvaltningsärendenOlikadröjsmål.förvaltningsorganstalanföra mot ett

Vissahandläggning.och ären-utredningolika mycketnaturligtviskräver
mycketkanärendenmedan andrarutinärendenden kan varavara rena
därförhandläggningstid. Det ärlångrelativtoch krävakomplicerade

naturligtvisfast frist fårrealistisk. Enfrist uppställs ärviktigt denatt som
agéñombeslutförhastadefattarförvaltningsorganenleda tillinte att

uppställda tiden. Eniaktta denför kunnautredningföretaavstå från attatt
fårförvaltningsorganetundviks dockkonsekvenssådan attgenom
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möjlighet förklara varför ärendet inteatt klart förär avgörande då
exempelvis viss nödvändig utredning saknas domstolen harsamt att att
beakta detta vid sin utredning det föreligger dröjsmål eller inte. Enettom
vanligt förekommande frist inom EG-rätten hos de länderäven därsamt
dröjsmålstalan kan föras månaderär från det ansökan ellersex etten
överklagande korn in till myndigheten. En sådan fristtidgenerell vianser

lämplig föräven svenskt vidkommande. Utgångspunkten förvara när
denna frist skall börja löpa blir med vårt förslag tidpunkten från det för-
valtningsärendet väcks ansökan eller hemställanattgenom en ettannan om
förvaltningsbeslut eller överklagande inkommer till regeringen,ett för-en
valtningsmyndighet, domstol eller för offentlig förvaltning.annaten organ

Uppställandet generell frist för dröjsmålstalan hindrar inte det páav en att
särskilda förvaltningsområden kan bli aktuellt med kortare tidsfrister,
beroende på särskilda föreskrifter i EG-direktiv eller förordningar.

12.9 Lagteknisk lösning

En regel generell möjlighet till dröjsmålstalan vad gäller ärendenom en
hos förvaltningsmyndigheter och i vissa fall domstolar bör ha sin plats i
förvaltningslagen. Denna lag reglerar nämligen just förvaltningsmyndig-
hetemas handläggning ärenden domstolarnas handläggningsamtav av
förvaltningsärenden. Vi föreslår därför regel dröjsmålstalanatt en om
placeras i nämnda lag.

Att märka då iär 31-33 §§ förvaltningslagen föreskrivs vissa begräns-att
ningar i lagens tillämpning. Vi måste därvid ställning till dessata om
begränsningar skall tillämpasäven regel dröjsmålstalan.en om

Det första undantaget från vissa regler förvaltningslageni gäller ärenden
hos kommunala, landstingskommunala och kyrkokommunala myndigheter
i vilka besluten kan överklagas laglighetsprövning enligt 10 kap.genom
kommunallagen 1991:900 eller 22 kap. kyrkolagen 1992:300. Att de
beslutande församlingarna inte skall omfattas reglerna dröjs-av om
målstalan har vi tidigare konstaterat. Däremot omfattar laglighetspröv-en
ning enligt tidigare kommunalbesvär vissaäven nämndbeslut ochovan
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deEmellertid ärförvaltningsmyndigheter.nämndersådana varaanses
till sinlaglighetsprövningöverklagaskanendastnämndbeslut genomsom

myndighetsutövninginnefattarregel intedesådanakaraktär att som
myndig-karaktärenharnämndbeslutfalldeenskilda. I avgentemot

specialregleringregeldenneenskild harhetsutövning genomsommot en
förvaltning kanspecialregleradsådanSomförvaltningsbesvär.tillrätt

byggnads-miljöskyddsnämnder ochochhälso-socialnämnder,nämnas
omfattaskommerförvaltningenspecialreglerade att enavDennämnder.

tillmöjligheternautsträckaförvaltningslagen. Attidröjsmålstalanregel om
beslut kanvilkaisådanaärendenkommunala äntill andratalansådan även

be-lämpligt. Denvi intefinnerförvaltningsbesväröverklagas genom
vadmotiveraddärför ävenförvaltningslagen äriåterfinnsgränsning som

dröjsmålstalan.gäller

för§i 32förvaltningslagen görsireglerfrånundantagYtterligare
åklagar-polis-,förochverksamhetexekutivakronofogdemyndigheternas

verksam-brottsbekämpandekustbevakningensellertullmyndigheternasoch
och näraspeciellaärendenas naturföranlettsharUndantagenhet. av

denförundantagetgällerVadverksamhet.domstolarnastillanknytning
enligtutsökningsmâlenfrämstdennainnefattarverksamhetenexekutiva

förvaltnings-handläggningKronofogdemyndighetensutsökningsbalken. av
betalnings-konkursförvaltning,lönegaranti, tillsyn överrörandeärenden

begreppetunderfalla inintehandräckningellerförelägganden anses
förvaltnings-tillKommentarm.fl.:Hellnersverksamhet se nyaexekutiv

ochåklagar-polis-,beträffandeUndantaget370.uppl.3:elagen, s.
myndig-omfattarärendenkustbevakningensellertullmyndigheternas

såsombrott,beivrandeellerförekommandetillverksamhet avheternas
spanings-övervakningsverksamhet samtverksamhet,brottsförebyggande

förvalt-tillämpasförvaltningsärendenövrigautredningsverksamhet. Ioch
undantagmedmotiverathär är ettdet ävenViregler.ningslagens attanser

medförbundnaärendena näradå ärdröjsmålstalan,reglernafrån om
inteärenden,administrativafrånbortsettdomstolsverksamheten som,

gällerbegränsningDentalan.sådanförslag somvårtomfattas enomav
regelförgälladärförbör ävenförvaltningslagen omen§32enligt

underlåtenheteventuellamyndigheternasaktuelladetalantillmöjlighet mot
beslut.fattaatt
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Slutligen finns undantag i 33 § förvaltningslagenett beträffande hälso- och
sjukvård. l ärenden i första instans hälso- och sjukvård gällersom avser
vissa regler i förvaltningslagen endast myndighetens beslut kanom
överklagas förvaltningsbesvär. Detta för undvikagenom ävenatt att
verksamhet hör till den faktiska vården skall komma omfattassom att av

Ävensamtliga regler i förvaltningslagen. här finner vi det motiverat att
endast i de fall förvaltningsärende innefattarett myndighetsutövning mot

enskild beslut i detta kan överklagas förvaltningsbesvärsamten genom en
möjlighet till dröjsmålstalan skall införas. Detta för undvika bl.a.att att

faktiskaden sjukvården omfattas regel dröjsmålstalan.av en om

Sammanfattningsvis bör alltså de begränsningar idag finns i till-som
lämpningen vissa regler i förvaltningslagen omfattaäven regelav en om
dröjsmålstalan, då sådan inte kan påkallad i de med undantagenanses
avsedda situationema.

Emellertid gäller förvaltningslagen formellt inte regeringsärendensett även
lagen i praktiken tillämpasäven på förvaltningsärenden hos regeringenom

se Hellners Kommentar till Nya förvaltningslagen, 3:e uppl. 1991
45-47 1973:90 232 och 233. Möjlighetensamt till dröjsmålsta-s. prop. s.

lan vad gäller förvaltningsärenden hos regeringen bör därför införas i
lag för Regeringsrätten behörighetatt sådanpröva talan. Dåannan ge att

lagen 1988:205 rättsprövning vissa förvaltningsbeslut bl.a.om av
behandlar domstolsprövning regeringens beslut vi det lämpligtav attanser

regel dröjsmålstalan avseende regeringens underlåtenheten avgöraom att
förvaltningsärenden införs i denna lag.

heller gäller förvaltningslagen generellt för de enskilda subjekt som
offentlig förvaltning.utövar I den mån dessa skall omfattas reglerav om

dröjsmálstalan bör sådan komma till uttryck i respektive verksamhetsen
reglering.
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9 Genomförande och kostnadskonse-

kvenser m.m.

Ändringar9.1 i förvaltningslagen och verksför-

ordningen

Vi lägger i det föregående fram förslag till riktlinjer vad gäller över-

flyttning förvaltningsärenden från administrativ överprövning till pröv-av
ning i domstol. Förslagen i första hand principiella ställningstagandenär

och därför fortsatt arbete nödvändigt för praktiska genomförandetdetär ett
förslagen. Tanken befintliga regler överklagande till in-är attav om annan

förvaltningsdomstol förmåste gås igenom och övervägandenän görasstans
varje ärendetyp lämpligt domstolspröv-det överflyttning tillär attom en

sådan minstning sker. En genomgång bedömer vi kan tid årta treaven
i anspråk.

allmän för-När principen förvaltningsbeslut skall överklagas tillatt
innebäravaltningsdomstol fått genomslag i lagstiftningen torde det att
främst läns-arbetsbördan kommer öka för förvaltningsdomstolarna,att

kommer sannolikt i framtiden tillföras ärendegrup-Dessarätterna. att nya
Kostnadseffekterna införandet den föreslagna principen samtper. av av

överflyttningar överklagandeärenden till domstolsprövning måsteav
vi inte kan uttala dessa.emellertid idag så osäkra attanses oss om

från prövning tillEffekterna överflyttning ärenden administrativav en av
domstolsprövning dock regeringskanslietkommer uppvägas attatt av

överklagandeärenden i motsvarande mån.avlastas handläggningen av

förvaltningsmyndig-införande rörandeVårt förslag dröjsmålstalanom av
medför ärendegruppheters handläggning förvaltningsärenden att en nyav

ärenden inte kommertillförs Vi bedömer dessalänsrättema. dock attatt
inomde derasi gradpåverka länsrättemas verksamhet högre än att ryms
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nuvarande Några kostnadsökningar kommer därför troligen inte attramar.
föruppstå dessa domstolars del. förslagVårt innebär också dröjsmåls-att

talan, såvitt gäller handläggningen förvaltningsärenden hos domstol,av en
kan väckas hos andra domstolar länsrätt. Vi bedömer dock väckandeän att

dröjsmålstalan i dessa fall marginell effekt påkommer haattav en
domstolarna och därvid saknar nämnvärd betydelse kostnadssynpunkt.ur

Vi räknar med införandet dröjsmålstalan får effektivitetsbe-att av en
främjande effekt hos förvaltningsmyndighetema, vilket i sin torde ledatur
till positiva ekonomiska konsekvenser.

Ändringar i rättsprövning vissa9.2 lagen avom

förvaltningsbeslut

införande dröjs-muntligheten vid rättsprövningFörslagen samt avavser
syftar tillregeringen. Förslagenmålstalan i förvaltningsärenden hos att

till muntligför och såvittstärka rättssäkerheten den enskilde är rättavser
rättsväsendevårtförhandling föranlett behovet garantera attattav

uppställs i Europakonventionen.uppfyller de krav som

arbetsbörda förinnebära något ökadFörslagen kan komma att en
andrapågår för närvarande reformerRegeringsrätten. Emellertid om-

kanleda till lättnader för domstolen. Härråden kommer nämnasattsom
133sekretessmålen 199394:införandet prövningstillståndi prop. samtav

fallbehörigheten i vissaeventuell nedflyttning till kammarrätt attaven
beaktande dessaextraordinära rättsmedel Medfrågorpröva avom m.m.

kräva någrasåledes inte våra förslag kommapågående reformer torde att
vi med antaletför Regeringsrätten. Därtill räknarökade attresurser

minska i takt medrättsprövningsärenden i framtiden kommer attatt
prövning till ordinär dom-överflyttas från administrativärendegrupper

stolsprövning.

förhandling vidi vissa fall till muntlig rättspröv-Förslaget rättpartersom
Emellertid torde det intekostnadsuppdrivande riktning.ning kan verka i

bedömerRegeringsrätten viså antal mål hossigröra attattett stortom
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Regerings-anmärkasbetydelse. Dock kanfår någon nämnvärddetta att
muntlig för-förändamålsenliga lokalernärvarande saknarförrätten

problem måste lösas.vilkethandling är ett som

tillflyttaskommereventuellträttsprövningsmâlgäller deVad att nersom
innebära någraförhandling intemuntligförslagettordekammarrätt om

betydelse.kostnadsökningar av
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Specialmotivering10

förvaltnings-iändringtill LagFörslaget10.1 om

1986:223lagen

§17 a

stycketFörsta

enskildmöjlighet förinförs attdenna partGenomParagrafen är enenny.
hosuppehållsonödigtförvaltningsärendedomstol fâi prövat enettom

förvaltningsmyndighetsåvälmyndighetMed begreppetmyndighet. avses
dockomfattassistnämndaförvaltningslagen. Dejfr §domstolar 1som

förvaltningsärenden,handläggningvid t.ex.paragrafenendast per-avav
be-Utanföradministrativärendeneller andra natur.sonalärenden rentav

sådanaförvaltningslagenenligtfallerförvaltningsmyndighet en-greppet
Förvaltningsärendenförvaltningsuppgifter.subjekt somskilda utövarsom

paragrafen.alltså inteomfattasenskildasådanahandläggs avorganav

frågaalltsåskallförvaltningsärenden. DetgällerParagrafen omvara
ärendendvs.Normbeslutsärenden,fall.särskilt somärenden rör ettsom

tillämpningsområdet.utanfördärmedfallerföreskrifterutfárdanderör av
tillriktar sigärendenabeslut ikarakteriserasNormbeslutsärenden attav

sådanaienskildafinnsfall detdeI parterobestämd krets personer.aven
dessanödvändigträttsskyddssynpunkt attintedet enärenden gesär ur

direkt.demberörinteärendenadröjsmål dåtalanföramöjlighet motatt

förvaltningsärendetaktuelladetdröjsmålstalanförutsättning för är attEn
myndig-i begreppetInnebördenenskilde.denmyndighetsutövningrör mot

avsnittmotiveringen seallmännai denbehandlatsharhetsutövning
undantasmyndighetsutövningärendet skall rörakravetGenom8. .5.l 1 att

partsbesked.iärendentillämpningsområde utparagrafensfrån mynnarsom
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Med partsbesked här ståndpunkter det allmänna intarmenas närsom myn-
digheter uppträder i civilrättsliga förhållanden,parter desom närt.ex.
avslår begäran betalningsanstånd eller deen när betalavägrarom att
skadestånd se 198586:8O 51.prop. s.

förstal stycket regleras också får begära prövning onödigtvem som av
uppehâllande ärende. Sådan begäran får göras enskild väcktav partav som
det aktuella förvaltningsärendet. Begreppet enskild har inne-part samma
börd i § förvaltningslagen.7 Med enskild alltså inte barasom menas en-
skilda också företag, organisationerutan och andra privaträttsligapersoner
subjekt. Däremot i princip inte för det allmänna, kom-avses t.ex.organ

Ibland kan dock sådantäven ha ställningmuner. ett organ samma som en
enskild, när eller kommunen fastighetsägaret.ex. staten är jfr prop.
198586:80 59. Att märka också inteär vilken enskilds. att part som
helst i förvaltningsärende får begära prövningett onödigt uppehâllandeav

ärende. Möjligheten endast förbehållenär den enskilda väcktav part som
Ärendetsärendet hos myndighet. väckande kan ha sketten genom

ansökan, anmälan, överklagande eller åtgärd.annan

En förutsättning för enskild skall kunna begära prövningatt parten av en
myndighets dröjsmål förvaltningsärendeär inte avgjorts inomatt ett sex
månader från det ärendet väcktes Tiden föratt ärendetsparten.av
väckande räknas då från den dag då ansökan, anmälan eller över-etten
klagande kom in till myndigheten. En dröjsmålstalan kan således riktas
såväl myndighet handlägger ärende förstamot instansen ettsom som som

myndighet prövar ärende överinstans.etten som som

Av första stycket framgår dröjsmålstalan får väckas den enskilde vidatt av
allmän förvaltningsdomstol jfr dock vad följer andra stycket.som av
Med allmän förvaltningsdomstol länsrätt enligt 14 § lagen 1971:avses
289 allmänna förvaltningsdomstolar i dess lydelse från denom nya
1 oktober 1994 prop. 1993942133, bet. 199394:JuU24, rskr. 199394:
319, SFS 1994:435.

Någon allmän forumregel för länsrätterna vad gäller väckande talanav
finns inte följer det finns länsrätt i varje län. Behörigutan attav en
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myndighetendomkrets deninomlänsrättsåledes den somlänsrätt är vars
belägen.beslut i ärendet ärfattahar att

ansökanföljer1971:291förvaltningsprocesslagen attioch3 4 enAv
vissauppfyllaochskriftligskalldröjsmålmyndighetsprövning varaavom

innehåll.ochformbeträffandekravytterligare

stycketAndra
m

talan rörväckasskalldröjsmålstalan ettreglerarstycket omAndra var en
kanärendenSådanadomstol.handläggsförvaltningsärende ex-enavsom

administrativärendenoch andrapersonalärenden rentempelvis avvara
fördå detbetydelsebegränsadfåpraktikenitordeRegeln ennatur.

särskilttordeförvaltningsärenden intehandläggning varadomstolarnas av
fårstycketAndradröjsmålstalan.enskild väckernågonaktuellt enatt

reservregel.karaktärendärför av en

domstolhandläggsförvaltningsärendendröjsmål i enavTalan somom
sådannågonfinnsintedetdomstol. Omhögrehosväckas närmastskall
hand-Arbetsdomstolensvidfalletexempelvis kandomstol, varasom

dendröjsmålstalan prövasfårförvaltningsärende, avläggning enettav
ärendet.ibeslutetresningansökanhar prövadomstol avatt omensom

stycketTredje

ochomfattaskall utprövningdomstolens mynnavadstycketTredje anger
uppehålls.onödigtärendetillställningsåledesskall ettDomstolen ta om

motive-allmännadenibehandlatsprövning hardennaOmfattningen av
onödigtärendefinnerdomstolen ettOm att8.11.7.avsnittringen

myndighetenvilkeninombestämd tidskall dennauppehålls sätta ut en
beskaffen-måletstillfårtidsfristärendet. Dennaavgjortskall ha anpassas

förlängas.fall kunnai vissabörTidsfristenhet.
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Fjärde stycket

Fjärde stycket reglerar de fall då domstolen misslyckats förmå myndig-att
heten ärendet.avgöra Domstolen fåratt då överlämna ärendet för av-
görande till den myndighet skulle prövat överklagande beslutet,ettsom av

sådant fattats. Den överprövande myndigheten kan antingenom vara en
förvaltningsmyndighet, domstol eller regeringen. förekommandeI fallen

domstolenär själv överordnad myndighet. Avgörande i förvaltningsärendet
överklagas enligt den ordinära ordningen för överklagande.

Överlämnande ärende får endast ske efter begäran den enskildeav av
parten.

Vidare framgår fjärde stycket den enskilde i de falläven det inteattav
finns någon överordnad myndighet skall kunna få sitt ärende avgjort. Som
regel får domstolen själv ärendet föröverta prövning. I vissa fall, t.ex. om
ärendet specialornråderör domstolen normalt inteett kanprövar,som
denna förordna instans skall ärendet tillatt prövning. Entaarman upp
förutsättning bör dock starka skäl talar för ordning.attvara en annan

I de fall domstolen eller instans förvaltningsärendeövertar förettarman
prövning de träda i den myndighets ställe rätteligen skulle fattatanses som
beslut i ärendet. Följaktligen skall inte de ordinära reglerna för över-
klagande domstolens eller instans beslut bli tillämpliga, deav annan utan
regler för överklagande gäller för beslut den senfärdiga myndig-som av
heten.

Femte stycket

Av femte stycket framgår beslut domstol i målet där fråganatt ett av om
dröjsmål inte fårprövas överklagas. Den enskilde kan, domstolenom
funnit det inte föreligger något dröjsmål från myndighetensatt sidan, när

helst återkomma med begäran förklaring ärendesom atten ettny om
onödigt uppehålls.
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23§

paragrafenI har införts allmän huvudregel innebär beslut fåratten som
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Regeln innebär den all-att

principen förvaltningsbeslutmänna får överklagas hos högreattom
förvaltningsmyndighet i sistaoch hand hos regeringen överges.

Med allmän förvaltningsdomstol länsrätt enligt 14 § lagen 1971:avses
289 allmänna förvaltningsdomstolari fråndess lydelse den l oktoberom
1994 specialmotiveringen under första Behörigse 17 § stycket. länsrätta

domstol inomden domkrets beslutsmyndigheten belägen.är ärvars

enlighet med förvaltningslagen fortsättningsvis gällal 3 § kommer även att
i de fall det föreskrivet överklagande skall ske till instansär attatt annan

förvaltningsdomstol, föreskriften.allmän så gäller denän

Ikraftträdande

1996.föreslagna lagändringarna träda i kraft den januariDe bör kunna 1

verksförord-till ändring i10.2 Förslaget Lag om

ningen 1987:1100

30§

personalärenden vilkaParagrafen har inskränkts till endast ävenatt avse
Övriga be-huvudregel.i fortsättningen får regeringenöverklagas hos som

ändring föreslagitsmed denslut i förvaltningsärenden skall i enlighet som
förvaltningsdomstol.i 23 förvaltningslagen överklagas hos allmän§

för all-behörighetpersonalärenden inte berörs lagen 1971:309Då omav
dennahänvisningen tillförvaltningsdomstol vissa mål harprövamän att

i § utgått.30
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itill ändring lagen10.3 Förslaget Lag om

rättsprövning vissa förvalt-1988:205 om av

ningsbeslut

tillinnebär möjlighetFörslaget, såvitt 5 § nedan, pröv-att en nyavser a
dröjsmålstalan införs. Dennai lagen kalladning i Regeringsrätten --

vissa förvaltningsbesluti lagen rättsprövningmöjlighet regleras varsavom
rättsprövning vissalagen 1988:205rubrik således skall betecknas om av

förvaltningsbeslut m.m.

3a§

muntlig för-fråganparagrafen reglerasParagrafen Genomär omny.
be-skall hållas påSådan förhandlingi rättsprövningsmål.handling partens

Innebörden i begreppetobehövlig.förhandling inte uppenbartärgäran om
Europadom-bakgrundbli tillämpadobehövliguppenbart mot avavses

avsnitt 8.10.5.allmänna motiveringenpraxis denstolens se

förhandlingavstå från muntligmöjlighetdomstolen haSåledes bör att om
finns tvistigamålet interättsfråga eller det imålet endast rör omen ren

för målets avgörande.betydelsesakfrågor är avsom

5 §a

stycketFörsta

enskildförinförs möjlighetGenom dennaParagrafen part attär enenny.
onödigtförvaltningsärende hos regeringeni domstol prövat ett uppe-om

prövningsmöjlighetentillämpningsområdet för denBeträffandehålls. nya
redovisatstill vadprövning hänvisasfår sådanbegära somsamt vem som

förvaltningslagen.föreslagna 17 §till denspecialmotiveringenunder a

väcka dröjs-sig villskall vändaockså denstycketFörsta vart somanger
Om deRegeringsrätten.hosfår väckas direktSådan talanmålstalan.
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formella kraven för talans väckande hänvisas till specialmotiveringen under

förvaltningslagen.17 §a

Andra stycket

Andra stycket reglerar vad Regeringsrättens prövning skall omfatta och

Se vidare specialmotiveringen till andra stycket 17 § för-utmynna a
valtningslagen.

6§

Paragrafen reglerar vilken sammansättning Regeringsrätten skall ha vid

prövning förvaltningsärende hos regeringen onödigt uppehâlls.ettav om
innebär Regeringsrätten,Den liksom vid rättsprövning, domför medäratt

regeringsråd prövningen enkelt slag. fall skall minstär Itre annatom av
fyra regeringsrâd delta.

Ikraftträdande m.m.

skäl allmänna motiveringen avsnitt 8.10.1Av de i denangettssom
föreslås tidsbegränsad.lagen inte längre vara

lagändringarna bör kraft den januari 1996.De föreslagna kunna träda i 1
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Reservationer

S Reservation ledamoten Ulf Brunfelter nydavl
i
2
r

t
Kommittén söker med sitt förslag vidga för domstolsprövningutrymmet
i förvaltningsärenden i syfte fullfölja fortsatt anpassning inhemskatt en av

till Europakonventionens krav procedurgarantierrätt skall finnas för rättatt
till domstolsprövning ärenden, gäller civila rättigheter och skyl-g av som

l digheter artikel 6.

finns skäl tillDet långtgående anpassning vad kommittéförslagetänmer
förordar. Innehållet i den reservation lämnas, belyser detta.som

generell lösningl En

I flera västeuropeiska länder till domstolsprövningrättenanses av
i rättsfrâgor förvaltningsärendeni inslag i för-rättssystemet,ettvara som

tjänar konstitutionell förankring i grundlag. Grundlagsbestämmelser före-
Österrike.kommer i Danmark, Tyskland och Finland finnslt.ex. t.ex. nu

utredningsförslag riktning.också i denna

Kommittéförslaget förordar för låta för-s.k. generell lösning atten
rättsfrågor i förvalt-valtningsdomstolar vidgat prövaett utrymme att

ningsärenden, föri praktiken rekommendationer,stannarmen som man
fullföljdahoppas andra pågående utredningar. utredningenDense av av

föreslagna domstolsprövningigenerella regeln 23 § förvaltningslagenom
undermineras i författningundantag ske enligt 3 §alltid kanatt annanav
förvaltningslagen. områdenDet gäller så centrala plan- ochsom

naturvárds- ochbyggnadslagstiftningen miljöskydds-, naturresurslag-och

särskilt berörda.stiftning där enskilda intressen typiskt ärsettm.m.,
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tillmed andra ord hur långt förändringar domstolspröv-Det osäkert,är

särskilt fråga besvärsprövning hos regeringenning, i nuvarandeom som
områden, och hurslutinstans, kommer sträcka sig bl.a. dessaatt

föreslagna nyordningen egentligen blir.generell den

domstolsprövning för-Frågan garantier i regeringsformen för avom
kommittéförslaget,huvud inte berörts ivaltningsbeslut har över trotstaget

generellförutsättningarna förordning skulle de bästasådanatt engeen
reform påsvenska Eni verklig mening inom detlösning rättssystemet.

genomslagskraft förförändringensgrundlagsnivå skulle också lagfästa

administrativai denjusteringar enbartframtiden helt sätt änett annat
förslag sikt på.kommitténsprocessordningen, tarsom

påtydlig boskillnadockså innebäragrundlagsreform skulleEn en
den politiskavälmotiverad, mellankonstitutionell nivå, principielltärsom

förvaltningen,rättsfrågor inomsfärens maktutövning och behandlingen av
föreskrifter.ochgrundas tillämpning lagaravsom

idenför fördelningsådantverket det justI själva mönsterär ett av
procedurga-Europakonventionensverksamhetens struktur,offentliga som

åförvaltningens ochfrågaprincipiella hållning irantier återger. Samma om
maktutövningpolitiski förhållande tillrättsskipningens oberoende ställning

särskilt och §§.jämför 2 7återfinns också i kap. RFll -

anlitasalltjämtförvaltningsrättslig traditionregeringen i svenskAtt som
hanteringdärför politisksarnrnanblandarmängd besvärsmålslutinstans i en

sig från denockså skiljerrättsskipningsuppgiftermed sätt,ett som
utgångspunkter.principiellaregeringsformensnuvarande

poli-sammanblandning mellandennagrundlagsregel, klargör,En attsom
konstitutionell praxis,iförvaltningsrättsskipningtisk sfär och utmönstras

konstitutio-i vårfull konsekvensockså för nådärför angelägenär att egen
ordning.nella

redovisar tidigarekommitténharrådande ordningenDen som --
utveckligen praxisregeringsmaktens intressemotiverats med att styra av
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inom förvaltningen. sådanMen påverkan på rättsutvecklingen i självaären
verket typexempel på rättsbildning, bör ske normgivning isom genom
lagstiftning och föreskrifter, och inte med politisk styrning utgången iav
enskilda ärenden. princip det dessutom inte regeringen riksdagen,I är utan

utövningskall ha kontroll denna rättsutveckling lag-översom genom av
stiftningsmakt inte regeringen politiskt färgade tolkningsinsatsergenom-

nonntillämpningen.rörande

för detaljstyming bör därför hänvisas till sådan användningUtrymme av
verkställighets- tillämpningsföreskrifter, riksdagen delegeratbl.a. och som

underlydande förvaltningsorgan enligt bemyndiganden,till regeringen och

riktvärden försker i lagstiftningen, rörande byggnorrngivning,Lex.som
styrning vidmiljöskyddsprövning, beskattningsanvisningar Politiskosv.

tillämpningsfall, med andra ord ocksåsidan härav i enskilda kan sägas

inkräkta på riksdagens lagstiftningsmandat.

regeringen kunnatUtredningen har låtit undersöka, vilken styrning utöva

Undersökningenförvaltningsärenden.i praktiken slutinstans i olikasom
styrmedel inte alls haft denregeringsprövninghar vid handen, attgett som

också gåroch uppfattningamabetydelse i praktiken, många trott, attsom
gäller regeringspraxis betydelseisär inom förvaltningen, det väg-när som
ställningstaganden i fortsättningen. Detledning för underinstansemas

det finns historiska exempel påhindrar inte, motsatsen.att

utvecklingför denexempelvis regeringspraxis otvivelaktigtSå banade väg

byggnadslagstiftningen § 35 ilångvariga byggnadsförbud inomav
fann stridande1967 ochdåvarande byggnadslagen, brännmärkteJOsom

grundläggande principer.rättsstatligamot

sina spårocksåregeringspraxis harUrartningen i administrativ sattsenare
tidigare bris-därbygglagen PBLi nuvarande lagstiftning plan- och --

missbruk temporäraför långvarigti skyddet enskild byggrättter avgenom
i ställetförvärrats ytterligarebyggnadsförbud, system,ett somgenomnu

i pla-befogenheterden enskildestillåter fullständig rättighetsindragning av
kon-leda tillkundelagrådskritik ordningenneringssyfte detta atttrots-

styck-andrajämför härom kap. ll §flikter med Europakonventionen 5-
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lagrädsyttrandet iPBL 198586:1 bilagedelen 222-223 ochet samt prop. s.
tidigare länmade synpunkter i till 1993:40reservation SOU 247-248.s.

låtaErfarenheter finns med andra 0rd, belyser vansklighetema attsom
för med norrnbildningrättsutveckling regeringspraxis i ställetstyras av

principiellriksdagens kontroll. Starka skäl finns därför frånunder syn-
slutlig boskillnad mellani konstitutionell ordning markerapunkt att nu en

före-nonntillåmpning i förvaltningsärendenpolitisk styrning och genom
skrifter i regeringsfonnen.

påtagliga praktiska skäl begränsaprincipiella, finns ocksåFörutom att
så regeringsarbetetbefattning med administrativa ärenden,regeringens att

pådetaljprövningar och kan koncentrerasfrigörs från arbetsbörda med

riksangelägenheter.skötsel av

därför kunna begränsaskvarstår för regeringsprövning, börFrågor, som
sigpolitiska avvägningarundantagsfall, därtill klan preciserade ter

väsentlig betydelse, deti fråga riksintressen närofränkornliga, t.ex. avom
miljöomvårdnaden byggd ellerhushållningen medgäller naturresurser, av

säkerhet ochriketskommunikationer. Frågorutfommingen rörsomav
behandla, liksom denriksstyrelsen harockså till vadförsvar hör att

anslagsgivning tillangelägenheter,offentliga organisationens interna t.ex.
Även tillsättningsärenden kanbidrag till kommunermyndigheter, m.m.

funnit.utredningenkategori,inordnas under denna ävensom

beskrivitsfullt möjligtpraktisktbör med andra ordDet att som nuvara
avvägningarundantagsfall, där politiskakategorierringa in distinkta av

fall får skyddasrättsfrågor i förekommandeoch enskildasdominerar ge- ,
också förutsätterutredningenRegeringsrätten,rättsprövning hos somnom

rättsprövningslagen.permanentningför framtiden genom av

hos regeringenbesvärsprövning ersättasbör nuvarandeövrigt däremot,I
Övergången besvärsprövningfrån administrativdomstolsprövning.med

föreskrift idärför slås fast meddomstolsprövning börregeringen tillhos

undantagen kandär ocksåregeringsforrnen, förslagsvis i 11 kap., anges.
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följasdärefter kunnabörgrundlagsreforrnenskisserade genomuppDen
för-och lagenförvaltningsprocesslagenlagstiftningenibestämmelser om

regeringtillbesvärshänvisningarframgår,där detvaltningsdomstolar, att
prövning hosgällaskallfortsättningsvisförfattningochi lag anses

härundantagsregler,enligt deföreskrivsRegeringsrätten, när somannat

diskuterats.
.

EuropakonventionentillföljsamhetStörre2

Europa-1993:40SOUjämför attförutsatttidigareKommittén har --
inhemsk till-itillgodoseskunnaskallnormaltefterlevnadkonventionens

ochlagstiftning,inhemsktolkningfördragskonforrnlämpning avgenom en
reglerinhemskadärsituationer,aktualiserasundantagsvis kanbaradetatt

Europakonventio-tillförhållandeuppstår ikonfliktenfrångås,måste om
ocksåharuppfattningmedborgarskydd. Dennaförprincipernens

tilllegat199394: 17,lpropositionregeringensi somåterkommit prop.-
frågan.ibeslutriksdagensförgrund

för-konventionstillämpningenuppföljningeninhemskadenSpörsmål avom
idärförberörsdettaexempel pånågraochuppmärksamhet,därförtjänar

följande.det

Åtgärder konventionsprövningunderlättaför m.m.2.1 att

konventionensaktualiseravillenskildaförproblem parter,Ett som
förkostnadernaoch atttidsåtgångentillämpningen är,iskyddsprinciper att

inteför sägabetungandebliravgörande attslutligttillärendedriva ett
direktblirkonventionenNärbära.enskildavskräckande för attparten

eftersomnågot,problemdettaminskarSverigeirättskällatillämplig som
buds hostillståttendastförutprövning,fullgörakaninhemska somorgan

konventionsorgan.

betydande,likvälprocessekonomi ärenskildakringproblemen partersMen
admini-prövning iförkrävsuppbådamöjligheternaoch somatt resurser,

instansordningenhelasynnerhet näribegränsade,ärenden årstrativa
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måste med regeringsprövning, innan domstolsavgörandet.ex.passeras ett
kan uppnås rättsprövning hos Regeringsrätten.genom

Konventionstillämpningen gäller typiskt ofta viktiga principfrågor, därsett
knappast kan sig, administrativavänta i allmänhet harattman organ

tillräcklig kompetens eller kapacitet fullgöra uttömmande kon-att en
ventionsprövning. Förutom processekonomiska finns därför också be-
aktansvärda sakliga skäl hantera konventionstillämpningen så,att att
tillämpningen kan förverkligas på praktiskt hos inhemskasättett organ,

avsikten varit med Europakonventionens inlemmande med svensk rätt.som

Konventionsprövningen i administrativa ärenden skulle därför behöva
yunderlättas så, Regeringsrätten kunde anlitas relativt snabbt fört.ex. att att g
ifylla den roll i fråga konventionsövervakningen, ankommer påom som nu

konventionsorganen i Strasbourg. Detta skulle kunna förverkligas för-
slagsvis så, administrativa fick möjlighet underställa frågoratt attorgan

konventionstillämpning till Regeringsrätten på begäranom part,av som
hävdar konventionen åsidosatts. Ett auktoritativt besked kon-att om
ventionstillämpningen skulle därmed kunna bli gripbart förhållandevis snart
i jämförelse med tidsåtgången instansordningen, innanuttömmaatt ett
slutligt inhemskt avgörande kan nås.

För verklighetsfrämmande uppfattningar konventions-att utrensa om
innehållet, kan fördröja administrativ hantering, kan underställ-ett jsom
ningsinstitut kombineras med processuella regler, de reguljärasom ger
prövningsorganen möjlighet avvisa påståenden, befinnsatt som vara
uppenbart ogrundade. Ett avvisningsbeslut förutsätts då kunna överprövas
för kontroll i normal besvärsordning.

För nå effektiv prövningsordning kan vidare införaövervägasatt atten
särskilda regler för tidsåtgången i underställningsprocedur. Det kanen

rimligt, konventionsprövningen prioritet, så,attvara t.ex. attges av-
görandet skall lämnas år från det underställesärendet Regerings-senast ett

för prövning. På så långvarigrätten undviks osäkerhetsätt rättslägetom
visavi konventionen, det gäller innehållet i inhemsknär rätt.
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detkonventionsprövningen iordningen förprocessuellaföreslagnaDen
tillocksåutsträckasprincipiella skäl kunnabörsvenska rättssystemet av

inhemsksåförvaltningsärenden,regeringsformen itillämpningen attav
oftatillämpningenfrågaprioritet ikonstitutionell rätt avomges samma

Lagpröv-Europakonventionen.ikonstitutionella principernärbesläktade
få fullgörasocksåordskulle med andramåladministrativaning i genom

kommaskullesåpå sätt attRegeringsrätten,underställning till som
ärendenadministrativaförfattningsdomstol islagsfungera ettsom -

särskildanförts i frågaprincipiellahärtill dejämför argument omsom
tillreservationenirättsfrâgorkonstitutionellabehandlingenförprocedur av

ff.2691993:40SOU s.

11:14 RFtillämpningentillRelationer2.2 av

inhemskmellankonflikteruppkommande norm-berörts,Som antasnyss
sin lös-fåkunnaallmänhetiEuropakonventioneniinnehålletochgivning

normtillämp-inflytandefårtolkningsviskonventionenning attgenom
konventionenskyddsprinciper,tillskeranpassningså,ningen somatt en

norrngivnings-föreskrivenkonstitutionellttillanpassningSådaninnehåller.
före-mellanmotstridighetundgåförskeockså kunnaförutsesstandard att

normgivning.underordnadibestämmelserochregeringsformeniskrifter

tolknings-Är överbryggaomöjligochuppenbarmotstridigheten att genom
stridföreskrift iremedium,RF att11:14operationer, ytterstasomanger
ordandramedinnebärDetfår tillämpas.intei grundlagbestämmelsemed

behand-långtgåendebetydligttolkningsförfarandenmedjämfört merett
synpunkt.konstitutionellfrånlingsaltemativ

uppkommervårt ettiinkorporering rättssystemEuropakonventionensMed
alternativ förpraktiskt attbetydligtjämförelse repareraoch mernytt som

RF,11:14enligttillämpningsvägrannorrngivningsstandard änibrister
ellerbeslutförEuropakonventioneniartikel 50enligtskadeståndnämligen

dentankeMedkonventionsstridiga. sam-befinnsåtgärder, varasom
mellanstyckenåtskilligaifinnsrättsgrundsatser, rege-stämmighet i som

tillalternativskadeståndkanEuropakonventionen,ochringsformen som
konstitutionellt settbetraktasRFenligt 11:14 etttillämpningsvägran som
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viktigt alternativ tillgå i fall brister iatt norrngivningsstandard,av som
strider både regeringsformens och Europakonventionensmot rättsgrundsat-
ser.

Att skadestånd enligt artikel 50 skall kunna begagnas för fall kon-av
ventionsstridighet i fallär obestridligt konsekvensvart konventio-som av

inkorporering i Sverige. Skälig gottgörelse enligtnens artikel 50 för kon-
stitutionella brister i normgivning kan så fåsätt särskild betydelse, i

fall enskildanär vållas intrångvart förluster,och tillgängligaär försom
ekonomisk värdering, planupphävande ledert.ex. till förlusterett iom
byggrätt, inte befinns uppfylla Europakonventionens intresseavväg-som
ningskrav jämför 1982 och 1984 års domar i målet SporrongLönnroth-

Sverige innehållet i 5 kap.mot § andrallsamt stycket PBL.

2.3 Konventionstillärnpningens omfattning vid administrativ

prövning m.m.

Enligt Europadomstolens praxis innebär konventions procedurgarantier i
artikel domstolsprövning i fråga civilaatt rättigheter och skyldig-om
heter i samhället skall möjlig för granskning rättsfrågan i hela dessvara av
vidd, dvs. också sådana aspekter gäller rättelse och skadeståndsom -
jämför målet Le Compte, Leuven och De Meyere Belgien, domvan mot
1981, 1982 års dom Sverige i SporrongLönnrothmåletsamt punktmot 87.

Att granskningen skall kunna allsidig och uttömmande är praktisktvara ett
mycket betydelsefullt inslag i konventionens procedurgarantier med tanke

de enskilda begränsade i förhållande tillparternas det allmännaresurser
kunna fullfölja omfattandeatt och tidsödande procedurer förmera att

kunna vinna rättelse. Splittring i prövningen olika mellant.ex.organ,
administrativa myndigheter, förvaltningsdomstolaroch allmänna domstolar,
orsakar på så oftasätt oöverstigliga ekonomiska problem för enskilda, om
rättsfrågoma skall kunna bli uttömmande behandlade i skilda förfaranden.

Mot den bakgrunden finns anledning hur långtutröna, allsidig prövningen
i konventionens mening kan sträcka sig i administrativa mål.
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hosförvaltningsbesvärprövningmedordningeninhemskaDen av
konventionensutsträckningbetydandei motförvaltningsdomstolar svarar

ochrättsfrågorbådegällerprövningeneftersomprövning,allsidigpåkrav
formellsig tillinskränker rentoch intebevisning ensakfrågor, osv.,
på dettaprocedurenbeslut. Attmyndigheternaslagligheten igranskning av
ordandramedkassatorisk ärendastoch inte enreformatorisksätt är

förvaltningsdomstolkonventionstillämpningssynpunkt,likaså attfördel från
ställe, rättaravgörandetsklandradei detbeslut somsättahar rätt nyttatt

förprincipernaenligtockså dettadetundanröjer enbarainteochfelet -
prövning.reformatorisk

förvaltnings-följerbegränsningar, attocksåemellertid avfinnsDet som
ochfelförskadeståndutdömainte kanordninggällandeenligtdomstolar

domstolar-civiladetillhörSkadeståndsfrågormål.administrativaibrister
isplittringsåuppstår sätt pro-och detkompetensornråde, ennas

skadeprövning,gällerdetallsidighet, när somibristerceduren, som
artikel 50.konventionenenligtskekunnaförutsätts

ibegränsningdenöverbryggamöjligtkunna attdockbörDet vara
för-mellanprövningskompetensidualismenallsidighet,prövningens som

gällerdetsig,med närfördomstolarallmännaochvaltningsdomstolar

ersättningsfrågor.

civilmöjlighet änbättrepraktikeni enharFörvaltningsdomstolen snarast
ellerfaktiskaomständigheterskadegrundandedegranskadomstol att -

hela be-eftersomkonventionskränkning,kan utgörarättsliga som-
dentillförasmåstedetmedanärendet,tillgängligtifinnsslutsunderlaget
tillläggaskunnaförordningsärskildi attbevisningdomstolencivila som

Dennaordning.civiliskadeståndsprocedurefterföljandeförgrund en
bådeklagandeenskildaförnackdelavgjortbehandlingeni ärsplittring en

omedelbar-denbryterochkostnader, motochtidsutdräktfrågai om
konventionensbehandlingen, pro-koncentration imedhetsprincip som

till.syftar6artikelicedurgarantier

begränsaskunnaemellertidskulleprövningsplittradmedNackdelarna
utlåtakundepå begärandomstolen partadministrativaden avbetydligt, om
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sig i frågan kränkning ägt eller till följdom en det admini-rum av
strativa beslut, klandrat.partensom

Konventionsorganen har till huvuduppgift just kontrollera fastställa,ochatt
Åläggandenkonventionskränkningar förekommitom eller ej. för staterna

rätta eventuella felaktigheteratt med skilda åtgärder blir följdfråga fören
handläggning i särskild ordning.r

i

När Europakonventionen integreras med svensk torde deträtt, därförnu
följdriktigt kräva, prövningsorganen i dettavara att fall administrativen-

domstol också skall kunna fullgöra i princip granskningsupp-samma-
gifter åligger konventionsorganen dvs.som sättatt samma som-
Europakommissionen eller Europadomstolen kunna konstatera och fast-
ställa, huruvida konventionskränkning ägt eller ej.en rum

Det finns med andra ord fog för hävda, den grundläggandeatt att
konventionstillämpningen skall kunna fullgöras detta ocksåsätt av en
administrativ domstol, konventionennär i kraftträtt även svensk lag.som

En lagakraftvunnen dom från administrativ domstol konventionskränk-att
ning inträffat, bör i sin kunna utnyttjas skadeståndsgrundtur vidsom en
efterföljande skadeståndstalan hos civil domstol, där skadevärdering, ut-
redning skadans storlek företas i sedvanlig ordning.om osv.

Att konventionskränkning skadeståndsgrund detta skulle kunnasättsom
fastställas vid prövningen hos förvaltningsdomstol skulle både bidra till att
öka överensstämmelsen med konventionens krav allsidig prövning i
artikel 6 och minska de processekonomiska belastningama på enskilda par-

underkasta sig risker ochter att rättsovisshet, eljest följer med skildasom
procedurer för kunna få nå full rättelse.att

En reform med underställningsförfarande till Regeringsrätten konstitu-av
tionella frågor, berörts i avsnitt 2:1 tidigare, skulle leda till ocksåsom att
fall lagprövning fick behandling påståddaav kränkningarsamma som av
Europakonventionen. Det kan den synpunkten sig rimligt, ocksåteur att
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skadestândsgrundande,regeringsformenfrån ombetrakta somavsteg
handläggning.myndighetsifel kan konstaterassådana en

följde Europa-reform,skullesynpunkträttssökandesenskildaUr somen
domstolsprövningenallsidighet iförprocedurgarantier varakonventionens

hand-allvarligaregenerellt päocksåmotiveradprocessekonomisk rent
förvalt-såadministrativatillämpningsfelhos attochläggnings- organ,

pröva,begäranbefogenhet parttillerkändes omningsdomstolar att av
kunde läggasdekvalificerade,såmyndighetsutövningen attibristerna var

domstolallmäninförallmännadetskadestândstalangrund för mottill -
Europakonventionen.13 iartikelhärtilljämför även

Planärenden2.4

civilfastighetbebyggakonventionspraxis rätten envaraattEnligt enanses
ilämplighetsprövasbebyggelseTillkomstenenskilde.för denrättighet av

Planären-§ PBL.kap. ljämför 5planläggningutsträckningstor genom -
regeringenhosoch avgörsförvaltningsbesvär somden prövas genom

utredningenfrågor,tillhör dePlaneringsproceduren somsomslutinstans.
Prövningenordning.iberedningförvidarelämnartidigare annannämnt

ordningfrånpunkter gängsebetydelsefullapåsigskiljerplanärendenav
egenintressekommunensbl.a.Karaktäristiskt är attförvaltningsbesvär.för

intresseavväg-ibedömningarkommunalaså,betydelsesärskild atttillmäts
i praktisktå regeringenvilkalämplighetsfrågor,betraktasningsfrågor som

m.fl.Didonjämförändrarsällanmycketfallielleraldrig vartl taget -
kommu-utflödebetraktas622. Dettabygglagen ett avochPlan- soms.

Somplanmonopolet.s.k.för detinomhandlingsfrihetpolitiska ramennens
kanegenintressekommunalthänsynstagande tillkonsekvens sammaaven

sätteröverinstansematillledahellerplanärenden inte attiprövningen
enbartbeslut kanklandrade. Kommunensdetförställetibeslutannat

I PBL.8 §kap.jämför 13upphävasi -

för-imotsättningaruppenbartinnehållerhandläggningsprinciperDessa
Pro-artikelprocedurgarantier iEuropakonventionenstillhållandet

prövningopartiskochoberoende avförutsättercedurgarantiema t.ex. en
ifrånutgårplanärendeniprocedurenmedandomstol,införrättsfrågoma
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kommunens egenintresse i intresseavvägningsfrågoratt får tillmätas ut-
slagsgivande betydelse. Sådan sammanblandning det allmännas parts-av
intresse med handläggningen tvistiga intresseavvägningsfrågor åsido-av
sätter grundläggande krav objektiv prövning, konventionen utgårsom
ifrån. Likaså betyder begränsningen kommunens beslut i planärendenatt
enbart kan upphävas prövningsinstanserna, prövningen begränsas iattav
allsidighet, det gällernär till stånd materiell rättelse.att

Hur dessa spänningar mellan konventionsinnehållet och prövningen av
planärenden skall kunna lösas, återstår Tydligt emellertid,äratt att ut-se.

för fördragskonform tolkning bestämmelser irymmet PBL inskränksav
betydligt. T.ex. kan begränsningarna i intresseavvägningshänsyn till äldre
planfästa byggrätter vid planupphävande enligt kap.5 § andrall stycket
PBL knappast modereras, konventionens intresseavvägningsprinciperom
för egendomsskydd skulle kräva detta, ökade hänsynstagandent.ex. genom
till äganderätts- och fastighetsförhållanden, förutsätts vägleda detalj-som
planebeslut enligt kap.5 2 § PBL. kommunalaDet planmonopolets
tillämpningspraxis hindrar i fall nämnvärd omprövning kommunensvart av
inställning till planupphävande, och något beslut domstolett nytt av som

begränsar omfattningen i återkallelse byggrätt jämfört.ex. 5 kap.en av -
2 § sista stycket PBL finns det enligt lagstiftningen heller inte utrymme-
för.

Det svårt föreställa sig,är de spänningar här beskrivits mellanatt att som
planprocedur och Europakonventionens procedurgarantier och intresseav-
vägningskrav frågai civila rättigheter, skulle kunna bemästras i praxis.om
Förändringar i lagstiftningen blir då erforderliga för bilägga motsätt-att
ningar, finns inom planeringsproceduren förhållandei till Europakon-som
ventionens skyddsprinciper.

Dessförinnan återstår sannolikt bara möjligheten till rättelse genom
skadestånd enligt artikel i50 konventionen, föreskrivna intresseavväg-om
ningsprinciper för egendomsskyddet befinns kränkta inom planvåsendet

återkallelse detaljplaner jämför vidare framställningent.ex. genom av -
under tidigare.2.3
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planbeslutdröjsmålstalanNegativa3 m.m.

planläggningplanbeslutUteblivenNegativa3.1

byggnadslag-planmonopolet ikommunalaför det s.k.betingelsemaBland
tillmedverkaskyldighetharkommunockså,ingårstiftningen att en

bebyggelseförändradellertillbygglovfordras försådetaljplan, när ny -
§ PBL.kap. 1jämför 5

framkallasskall kunnamyndighetsbeslutförslaglämnatUtredningen har att
dis-förvaltningsdomstol. Menfrånframställningeftertidefter viss man

enskilda,förinitiativmöjlighetvarjeförlustdenintekuterar närmare av
plan-inompassivitetgodtagnaformligenlagstiftningikommunenssom

medför.väsendet

tillinställningnegativasinvälja klargörakan kommunerPBLEnligt att
negativaSådanaändra planer.ellerintebeslutmedplanarbete antaatt

förvaltningsbesvär,med utanemellertid överprövas en-planbeslut kan
prövningsakligförkommunalbesvär, utrymmemedbart gersom -

3 PBL.punktenstycketandrastycketförsta§13 kap. 1 samtjämför
sådanahänförinnebär,vilketbestå,förutsätts attordning manDenna

församlingar,politiskaavgöranden itillställningstaganden somkommunala
handläggningen.formellafel i denförklandraskanbara

tidigareskaparplanproceduren sagtförkonsekvenserPlanmonopolets som
Europakonventionenstillförhållandeispänningarjämför 2.4 ovan --

skyldigahuvud är attoffentliga över tagetskyddsprinciper. Att organ
rättighetercivilautnyttjaförbetydelseavgörandehar attträffa beslut, som

medsignöjakaneller ett rentbyggabefogenheterfalli detta att --
innebäröverklagande,vidrealprövasinte kan ettbeslut,negativt som

bådekonventionsprincipertillförhållandeimotsättningarotvivelaktligen
allsidigttillochrättigheterciviladomstolsprövningtilli fråga rätt avom

artikeljämförtidskäliginomprövninggrundad -

politiskrenodlattillbeslutsgångenförläggainhemska synsättetDet enatt
i kon-till synsättmotsättningarmyndigheterlokalaprövning hos rymmer
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ventionen, kräver civila rättigheter skall kunna behandlasattsom som
rättsfrågor. På liknande regeringens isätt styrning besvärsmål överförsom
rättslig kontroll till politisk maktsfår, innebär från rättsstat-ett avstegsom
liga principer, så innebär renodlingen politiskt beslutsfattande i plan-av
ärenden och i omfattning, innehållet iän större närett avsteg, ett avsteg
besluten betraktas fri politisk lämplighetsprövning, enbartintesom
styrning.

Också detta problem torde därför kräva någon lösning lagstiftningsvägen

för säkerställa fördragskonforrn ordning visavi Europakonventionen.att en

möjligt, ianspråkstagande försvarasDet jungfrulig mark låter sigär att av
riksintressefrågor politisk fördelegerats till kommunernaart,som av som

sörja för hushållningen med knappa bebyggel-Men näratt naturresurser.
seutvecklingen i bebyggd funktionskravmiljö, där olika behöverutmynnat
upprätthållas, form ocksåtillgodoser planordningama i detaljplanerav
anspråk på likabehandling hänsynstagande enskilda emellanoch parter -

berördarättigheter väl sådvs. enskilda intressen i bemärkelsen civila är

jämförutformning olika intressenplaninstrumentens allmännaav som -
härtill bl.a. lydelseni l kap. 5 § PBL.

tillupphovsamhällsutbyggnad med andra ord har skett ochNär gett
plankrävande sammanhållen bebyggelse jämför 5 kap. l § PBL, som

benämndesdefinierar planläggningskravet för vad tidigare i BLsom
tätbebyggelse, det någon given konsekvens, det kommuna-knappastär att

befrielse frånplanmonopolet också skall uppfattas attsom en ansvar
upprätthålla rimlig planstandard för berörda enskilda i form användbaraav
och gällande detaljplaner.

det kommunala plan-frihet återkalla äldre planordningar,Den att som
i

andra stycketmonopolet utvecklats till innehållet i 5 kap. 11 §genom
ifrågasättas från planansvarighetssyn-kan med andra ord dessaPBL,

någon gällandepunkter, det saknas ålägganden utarbetanär att ny
planordning, den återkallats.ersätter somsom
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därför fortsatt uppmärksam-Ansvarsfrágoma inom planväsendet förtjänar

Europakonventionen.gäller efterlevnaden i förhållande tillhet, detnär
försörjning inomföreskrivet för tekniskKommunalt finns dockansvar

allmänna ochbebyggd miljö lagen 1970:244 vatten- av-genom om
ingripamöjlighetVA-lagen, länsstyrelsenloppsanläggningar där getts
jämföravhjälpsi VA-standardVA-förlägganden, bristenmed om -

VA-lagen 2

byggnadslagen,möjliga enligtförelägganden tidigareLiknande omvar
jämför 1947planväsendetskyldigheter inomeftersatte sinakommuner -

byggnadslag 27 och 108 §§.års

utvecklas förbehöverför infrastruktur,denKostnadsansvar attsom
deti principplanstandard, kantillfredsställandeupprätthålla tas ut av

fastighetsbestândetdet berördakostnadsbelastningari formallmänna av
Över-enligt PBLgatubyggnadskostnaderVA-lagen,enligt m.m.som
därförplanstandard börför tillfredsställandekommunersvakning ansvarav

gäller i ställetskattebetalarna,kostnadskravprincip inte innebärai utan
planväsendet, detkommunalainom det närrimlig prioriteringfrågor om

sammanhållen bebyggelse.planstandard inomgäller

tänkbara,kanefter de förebilder nämnts,Lösningar t.ex. genomvarasom
Planutred-förvaltningsdomstolar.tillkontrollinstrumentenöverföring av

intresse,ligga i kommunernasf inte hellertordeningar tidshorisont .ö.utan
får övervakashandläggningslägetavvägning kantänkbaroch attvara,en

förvaltningsdomstolförmöjlighetmedberörda sakägare attbegäran av
vedertagenhindratplanarbete,slutföraföreläggandenmedingripa att som

âr.5bebyggelse äninom sammanhållenbygglovgivning t.ex. mer

Dröj smâlstalan3.2

i särskildmöjlighetfram förslagsitt betänkandeKommittén lägger i attom
förvaltningsorgan,handläggning hosdröjsrnälstalanordning föra sommot

finns iövervakningför sådani rimlig tid. Formerslutförs med beslut
allmänhetensfunktion iviktigländer och fyllervästeuropeiskaflera en

intresse.
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tidsfristDen utredningen tänkt sig månaders6 handläggningstidänmer-
förgrund övervakningen hos förvaltningsdomstol, får praktiskasom av-

skäl förutsättas räknad från den tidpunkt, då ärendet färdigbehandlatär
med tillgång till yttranden från berörda I komplicerade ärendenparter osv.

miljöskyddsprövning hos koncessionsnämnd, kan tidsåtgångt.ex.som
krävas för sakkunnigutlâtanden, remissvar från andra samhällsorgan.osv.

Den föreslagna ordningen för dröjsmålsbesvär, bör också anpassadvara
till sådana realiteter och skulle kunna utvecklas så, förvaltnings-t.ex. att

i komplicerade ärenden kunde tillgodose kontrollen med lämnaattorgan
beträffande förväntadhandläggningsbesked ärendets fortsatta behandling,

tidsåtgång fram till beslut Sådana handläggningsbesked efterosv.
hand-Ö-månadersfristen bör tillräckligt underlag för bedönming, omge

läggningen kan kritiseras för oskäligt uppskov med avgörande ärendetav
dvs. åtgärder motiverade eller inte för påskynda be-eller ej, är attom

handlingen.

handläggning frånUtredningsförslaget också sikte på flexibeltar en
sida, utveckling i praxis på detförvaltningsdomstolamas och sätt somen

skisserats, bör därför möjlig.vara

.r.

..

.

.
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Nilson vRolf LledamotenReservation av

huvudsakligenslutbetänkandetföreslår i trerättighetskomrnitténFri- och
för-domstolsprövning itillenskildesstärka den rättföråtgärder att

valtningsärenden:

förvaltningsbeslutinnebärprincip,Införande att somsomen nyav-
förvaltningsdomstolamaallmännadeöverklagas hosfârhuvudregel om

föreskrives.inte annat

Rättsprövningslagen permanentas.-

fådomstol prövatmöjlighet ienskildedenDröjsmålstalan, attgersom-
ärende.fördröjeronödigtmyndighet ettom en

med-förrättsskyddSverige harvisatUtredningsarbetet har ett gottatt
ellerEuropakonventionenochförvaltningsbeslutdet gäller attborgaren när
intetill,anknutenEES-avtalet ärSverigerättsordning,EG:s genomsom

område.dettasida påsvenskfrånförändringarnågramotiverari sig

Rättsprövningslagen

pårättsprövningslagen etttill slutsatsenlettharUtredningsarbetet att
domstolspröv-tillenskilde den rätttillförsäkrar dentillfredsställande sätt
uppfattningendelarJagEuropakonventionen.iartikel 6ining avsessom

muntligtillmöjlighetochbörrättsprövningslagen attpermanentasatt
rättsprövningsmål.vidskall finnasförhandling

Dröjsmålstalan

tillmöjlighetinförauppfattningen attocksådelar attJag genomman
enskildesstärker denokomplicerat sättförhållandevispåsmålstalandröj ett

onödigavisatUtredningsarbetet har attförvaltningsärenden.irättssäkerhet
jagoch attävenförekommersannolikhet ansermed alldröjsmål om

jagtyckerönskvärdvarit atthadeproblemetbelysningutförligare av
underbyggt.välförslaget är
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En principny

Införande principen förvaltningsärendenav att huvudregel fårsom
överklagas hos de allmänna förvaltningsdomstolama inte före-annatom
skrives innebär utredningenatt överger den gamla principen för-att
valtningsbeslut får överklagas hos högre myndighet och i sista hand hos
regeringen.

Jag vill inte principiella skäl avvisa den föreslagna förändringen.av Det
möjligtär den kan fungera väl ochatt innebära någon förbättring i

förhållande till nuvarande ordning, jag den principensattmen anser nya
konsekvenser inte blivit belysta på tillfredsställandeett sätt.

Den genomgång ärendegrupper gjorts utredningen visarav som av
omedelbart på behovet omfattande undantag från den principen.av nya

Allvarligast är emellertid utredningen inte kunnat behandlaatt förslagets
konsekvenser det gällernär förvaltningsbeslut i miljö- och planfrâgor
grund dessa områden underär utredande.att Fri- och rättighetskomrnit-av
tén har docent Torbjörn Larssons undersökning visat miljö-genom ochatt
planfrågoma för hälften,än 55 % ärendena hos regeringensvarar mer av
och länsstyrelserna och dessa frågor ofta kompliceradeatt är attgenom
olika samtidigt gällande kommer i konflikt med varandra.normsystem Jag

beslutsunderlaget behäftatatt är med så bristeranser Fri- ochstora att
rättighetskommittén borde avstått från lägga förslaget införandeatt om av

princip och jag mig förslaget ien dennany del.motreserverar
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YvonnePeterson,GThageledamöternaReservation av

sSydowBjörnochSandberg-Fries von

utredningsarbeteofullständigtl

ofull-klartvaritdeli dennaharrättighetskommitténochFri-inomArbetet
framförtpå gånggångsidasocialdemokratiskvi frånständigt. Trots att

betänkandeResultatet ärdettapå sätt. ettfortsattarbetetharerinringar

brister.uppvisar storasom

föreslagitsharprincip attförvaltningsrättslig utanförsta. EndetFör ny
områdetsvårlöstaochuppmärksammadedettillämpningdess mest -

klarlagts.harplanlagstiftningenochmiljö- -

lanse-hardröjsmålstalanförvaltningsinstitutandra. EttdetFör nytt --
avseende.rättsligti visstbelyses ändet annatattutanrats

frågorviktigamedborgarnaförde somhar begärtsocialdemokrater attVi
genomarbetatutredasskullebehandlar ettbetänkandekommitténs nya

betänkandetbetecknarViavvisat.kommittémajoriteten somharDetsätt.
Vi harlagstiftning.förgrundtillliggakunnaförofullständigtalltför att
andraavvisatsharDetberedning. utanallsidigvädjat meraenom

klarskautredningenbegär sommarenregeringen att varaän attargument
vanligadestriderdetochorimligt motheltdettaVi1994. varaanser

kommittéväsendet.svenskadetispelreglerna

flerautredningsarbetetdeldennaunderharsocialdemokraterVi avsenare
förvaltnings-detreformerövervägabereddagånger attsagt varaoss

för denintresseochbetydelseskulle kunnaområdetpolitiska vara avsom
barakommittémajoritetenfrånemellertidharManmedborgaren.enskilde

avseendenviktigaidetframskall ävenbetänkandedeklarerat omettatt
ofullständigt.blir

kunnaförbl.a.kommittén, attlämnaintevaltdettaharVi atttrots
såföreslår,kommittén attförslagdeflera nusommot avossreservera

bildtydligfårsamhällsdebattenoffentliga avdenoch enremissinstanser
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vad vi brister i betänkandet. Men vår grunduppfattninganser kvarstår.som
Detta betänkande skulle inte ha lagts fram i sin nuvarande form.

Vår slutsats: rättsprövningsinstituteti centrum

Detta betänkande visar Sverige har rättsskyddatt det gällernärett gott
den enskildes förhållande till förvaltningsmyndighetemas beslut. Europa- {
konventionen och EGzs rättsordning, Sverige EES-avtalet ärsom genom
folkrättsligt knutet till, inte anledning till några rättspolitiska föränd-ger i

i
ringar i detta hänseende. Vâr svenska rättsordning ingalundaär under-
lägsen andra europeiska demokratiska Detta viktigtärstaters. ett
konstaterande kommittén har gjort. De förslag kommittén läggersom som
fram föranleds således inte den svenska rättsordningen skulleattav
uppvisa några brister vid internationell jämförelse.en

Rättsprövningsinstitutet dvs. domstolsprövning i Regeringsrätten vissaav
beslut regeringen och andra myndigheter meddelar i förvaltnings-som
ärenden, infördes och sedermera reformerades, förslag desom av
dåvarande socialdemokratiska regeringarna, tillräckligär garanti för atten
den enskilde skall sina medborgerliga rättigheter tryggade. framgårDet

flera ställen i betänkandet it.ex. de beskrivande avsnitten 4.9, 5.4 och
i övervägandeavsnitten 8.10 och l l. Det i direktivensom anges som en
uppgift för kommittén, nämligen överväga vår lagstiftningatt ärom
anpassad till våra internationella åtaganden därmed fullgjort.är

lRättsprövningsinstitutet jjzller, också enligt majoriteten, den rättsskydds- i
funktion Europadomstolen och den europeiska kommissionen tolkarsom att

iEuropakonventtonens. artikel. 6 kraver... g
l

Vi socialdemokrater rättsprövningslagen böratt näranser permanentas
den nuvarande tidsbegränsningen går Vi också det i rättspröv-ut. attanser
ningsmál ska föreligga till muntligrätt förhandling. Vi instämmer således
i betänkandets förslag i dessa delar beträffande ändring i lagen 1988:205

rättsprövning vissa förvaltningsbeslut.om av
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princip3.1 En ny

får överklagasförvaltningsmyndigheti sista handbeslutgällerI dag att av
princip harstadgas. Detinget ärregeringenhos annat somenom

till uttrycknärvarande kommerförSverige ochtradition isekellâng som
Successivt harspecialförfattningar.och antalverksförordningeni ett

det motiveratfall funnitregering i mångariksdag ochemellertid attmera
i förvaltnings-ellerförvaltningsmyndigheterskallöverklaganden prövas avz

uttryckligenundantagingetregeringen. Menfördomstolar i stället1 omav
regeringen.hosfår överklagasförvaltningsbeslutgäller idagföreskrives attl regeringens1988sedanpåpekats,kanDärutöver som nyssman,i rättsprövning.prövadeställningstaganden genom

förvalt-Beslut iförändring.principiellförespråkasbetänkandetI nu en
för-allmänställeti överprövasingetningsärenden får sägsannat avom

ändringarprincipför dennaföreslåsbetänkandetvaltningsdomstol. l nya
förvaltningslagen.föreskrifter iochverksförordningeni nya

deli dennaförslagetmöjligtdetbetonasocialdemokrater vill ärVi attatt
påhade visatutredningsarbeteallsidigtreform,acceptabel ettomvore en

det börförslag. Menkommittémajoritetenshade underbyggtdvs.det,
svenskmedmotiverasinte kansådan reformunderstrykas attockså att en

åtaganden.internationellavårastridaidag skulleförvaltningsrätt mot

överklagandebestämmelser.innehållatordeförfattningarberördaFlertalet
detförfattningar därinventeringöversiktligKommittén har gjort aven

dockKommittén erkännertill regeringen.överklagande attreglerfinns om
Vadsvagheter 3.1.medbehäftadinventeringsteknikenanvända ärden
fallklarlagt i vilkaalls harkommittén intebetänkligt ärär än attsom mer

nuvarande prin-denoch däröverklagandebestärnmelser saknassärskilda
det svårtochbrist görallvarligvidare. Dettagäller ärcipen alltså utan en

få.skulleordningenföreslagnagenomslag denvilketvetaatt nya

frånundantagföreslårrad fallkommittén iockså konstateraVi kan att en
finnsdetöverallt därbetänkandetiprincipen. Det sägsden attnya

igälla,fortsättningsvisskall dessaöverklagandevägarspeciellt angivna
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stället för den principen. Som också översiktlignämnts görsnya en
genomgång vilka ärendetyper idag förekommer förvaltnings-av som som
ärenden hos regeringen. Det därefter vilka dessa bordeövervägs av som
överklagas till förvaltningsdomstol i stället för till högre förvaltnings-

myndigheter och till regeringen.

Överklaganden berör säkerhetspolitiska aspekter kan inte, framhållessom
det, undandras regeringen. Beträffande personalärenden ska den nya
principen inte tillämpas. Inte heller förvaltningsmyndigheter beslutarnär

föreskrifter. gäller förvaltningsmyndig-Detsamma överklagandenom av
heters beslut i dispensärenden. förordar alternativ i ställetHär man som
tydligare materiella regler undantag, ingenting Regerings-annat.om men
formen kap. 12 § regeringen medge dispens från föreskrifterll rätt attger

förordningar det vill på. Förvaltningsbe-i och majoriteten inte ändraetc.
slut tillstånd driva verksamhet kan heller inte helt renodlas tillattom

Överklagandenangelägenheter för förvaltningsdomstolar. i statsbidrags-

ärenden kan heller inte helt bort från regeringen. dessa hänseendenItas
pekar utredningen lämpligt fortsätta avlastadet säkert är attatt att
regeringen och länsstyrelserna från prövningar förvaltningsbeslut,av men
intrycket blir den principen, inte kommer fådenatt antas, att ettnya om
särskilt enhetligt genomslag.

Utredningen inte systematiskt behandlat fråganhar heller sättett om
för förvaltningsmyndigheter och förvaltnings-möjligheter och skyldigheter

domstolar med förslag till beslut, överlämna vissaatt, typereget av
till för slutligt idag möjlighetärenden regeringen avgörande. Det är en

förvaltningsmyndigheter miljöskyddsärenden avsnitthar bl.a. i sesom
i betänkandet2.6. Vi saknar genomarbetad redovisning och analys aven

möjlighet förvaltningsrätten förekommer och skulle kunnahur denna i

komma till ytterligare användning.

utanför3.2 Miljöfrågorna

brist i utredningsarbetet föreligger det gäller förvaltnings-En närsäregen

miljö-,fplan-och bygglagstiftningen. Lagstiftning bl.a. denbeslut enligt

på miljöpo-föreslagna miljöbalken, organisation och instansordning det
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till utredningar ochlitiska fältet förbigår utredningen, med hänvisning att
anmärknings-beredningsarbete pågår på andra håll. så mycketDet är mera

utredningenTorbjörn bilagda undersökning ochdocent Larssonsvärt som
miljörela-länsstyrelserna justsjälv visar det både för regeringen och äratt
Mångavolymen ärenden.förvaltningsfrågor den ärterade utgör storasom

samtidigt gällandekonflikter mellan olikaofta kännetecknadedessutom av

SICIILnormsy

och bygglagen,tillämpningen plan-ärenden gällerDet naturre-är avsom
kemiska produkterlagennaturvårdslagen, miljöskyddslagen,surslagen, om

miljö- ochflera andraförordningar lagar påmotsvarandesamt samt
energirelaterade områden.

förvalt-frågeställningar kan uppkommaVidden de när man genomsomav
ställnings-bramiljölagama belysesska tillämpa sättningsbeslut ett av5
Öresunds-undvika iförsöktei det längstaregeringentaganden som

brofrågan.

omprövningundermiljöadministrationenför äroch formernaInnehållet
för lag-skallvilka instanserviktig frågadär mycketoch är svarasomen

andraförvaltningsdomstolar,förvaltningsmyndigheter,tillämpningen -
hittillsvarandeDetregeringen.kommunala politiskadomstolar, organ,
har medmiljövårdsområdet rättaadministrativaochpolitiska systemet

kom-skäl förmotiverademiljöpolitisktkan finnasifrågasatts. Det nya
domstolsformer.ochexpertmedverkanvalda politiker,binationer av

viktigaeftersom de över-i ärmed allMiljöfrágoma står rätt centrum
påviddenefterSamhällsorganisation måstelevnadsfrâgor. avpassas

byggärendenplan- ochöverklaganden iOckså i frågafrågorna. om
instansordningen.iförestår förändringar

allmäninförandetfrågansocialdemokraterVi att av en nyomanser
beslutförvaltningsmyndighetemasöverklagandegällerdetprincip när av

miljöområdetpåförändringarnafrån föreståendeskild debedömasinte kan
emellertidharrättighetskommitténFri- ochbyggområdet.plan- ochoch

områdendessaprocessordningen påförändringar ieventuellabedömtinte
principernaomkastningprincipiellkonsekvensernaför belysa avatt av en
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för överklagande. Vi socialdemokrater har vädjat kommittén skulleatt
möjlighet antingen i detta betänkande eller i form särskiltatt ettav
yttrande de pågående utredningarnaöver ändrad instansordning iom
ärenden på miljöområdet och plan- och byggområdet framförafâ syn-
punkter kring det miljöadministrativa från allmänna författnings-systemet
politiska utgångspunkter. Det har dock komrnittémajoriteten avvisat. Detta

vi socialdemokrater det helt orimligt.är som ser

denna situation vi socialdemokrater inte medverka till de föreslagnal kan

förändringarna i förvaltningslagen verksförordningen23 § respektive 30
pvi kan fördelar i överklagandeprocessen reformeras i vissaäven attom se

de föreslagna förändringarna, har giltighethänseenden. Om görman som
oförutsägbara för-ingenting kan det uppkomma heltsägs,annatom

valtningsförhållanden miljöområdet. skulle splittrade riksdags-T.ex.

avskaffa vissa delar det nuvarande miljmajoriteter kunna av ,
särskilt i dess ställe.överklagandesystemet, sätta ett nytt systemutan att

miljö- och plan-Konsekvensen det framlagda förslaget då, attav vore
de överklagas.frågorna uteslutande hamnar i förvaltningsdomstolar om

ofta ocksåframtidens miljö- och energifrågor, berörDagens och stora som
luppfattning inteinternationella relationer, kan enligt vårSveriges
lförvaltningsdom-rättsavgöranden iuteslutande och slutligt behandlas som

fleraframförs emellertid för övrigt på ställen istolar. uppfattningDenna
ibetänkandet 8.4.5, 8.6 och 8.8.t.ex. I
i
4lför-Särskilt med hänsyn till de viktigaste områdena inom latt ett av

kommittén socialdemokrater intevaltningsrätten obehandlat kanär av
med de allmänna för-medverka till generellt regeringenersättaatt

för-valtningsdomstolarna överklagningsinstans. Kommittémajoritetenssom
därför inteslag på punkt ogenomtänkt genomslag och kanfår denna ett

till grund för lagstiftning.läggas

granskning3.3 Fortsatt

ifungerar tillräckligt brainte det nuvarandeDärmed är sagt att systemet
päundersökning pekaralla delar. Betänkandet och Torbjörn Larssons att

vissa förvaltnings-uttalad avsikt med regeringen skadet finns prövaatten
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frånriksdagsbeslutregeringsförslag ochtillhänför sigdettaärenden;
förvaltningsbe-imedverkanmed regeringenssyftetfrämsta198384. Det
politisktregeringenuppfattningdennaenligtslut ska att organsomvara

dockundersökning pekarpraxis. Larssonsmyndighetersandraska styra
utforrrmingdagensverkligen skersådiskuteraspå det kan genomatt om

överklagandesystemet.av

svenskadetgranskningvidareefterlysersocialdemokraterVi aven
enskildesbåde densamtidigtriktasdär fokus motförvaltningssystemet,

Bådastyrelsemöjligheter.demokratinsrepresentativaoch denrättstrygghet
rättighetskommit-ochFri-statsskick. Mendemokratiskaifinnselementen

dettaanledning tillförhållande. Enviktigadettafrånbortsetthelttén har
begränsade.alltförvaritdirektivenmöjligenkan attvara

färdigutreddDröjsmålstalan4 -

käntemellertid intekommittémajoritetendirektiven harBegränsningar av
intefarmsIdéendröjsmålstalan.tillförslagetgällerdetbundnasig närav

kvartalet 1994förstaunderkommitténiFrågandirektiven.med i togs upp
bliförarbetetforceratdärefter attsidamajoritetensfrånharoch man

september.iföre valetfärdiga

exempelfinnstanken. Detintresseradeprincipielltför vår delVi settär av
domstolarocksåmyndighetermissförhållanden närorimligapå men --

hanteranderegeringenssittandeärenden. Den avmed avgöradröjer att
exempel.Öresundsbron allvarligtmycketochtalandeär ett

förvaltningsprocesser är stortirättstrygghetenskildes avdenstärkaAtt
måste byggasföreslagna,den härreformer,vivärde. Men att somanser

vilkaochdetsådant ärlägetbelysermaterial,grundligtpå sommer
efterlystharsocialdemokraterbli. Vikanreformkonsekvenserna enav

förvaltningsmål.ihandläggningstidemaverkligadebelysermaterial som
ochdomstolarallmännagällerdetnärdetsammaönskatVi har se

redovisningarsummariskanâgrafinnsbetänkandetförvaltningsdomstolar. I
missförhållanden.vissapekaroch JKJOfrån KU,material somav

handlägg-långadeskapardetVadut ärallmäntdethurMen sett somser
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ningstider verkligen finns Vi har önskat vilka desom se mer om
förvaltningsekonomiska och statsfinansiella effekterna blir förslagen.av
Den från rättssäkerhetssynpunkt viktiga frågan förslaget kan leda tillom
minskad noggrannhet i ärendehandläggningen har inte kunnat belysas

Är detnärmare. säkert alla har ärenden i myndighet bliratt som en
gynnade det föreslagna systemet föreslagnaDen ordningen ärendetav att
på begäran sökanden kan överlämnas till instans förnästa avgörandeav
rubbar instansordningens princip. Detta kan innebärat.ex. sämre

Ärrättssäkerhet för andra i ärendet. det säkert förslaget inteparter att
leder till såväl domstolar och förvaltningsmyndigheter får sigatt ägna
ärenden dröjsmålstalan i omfattning inkräktar på hand-om en som

Ärläggningen vanliga mål och ärenden. det säkert inte kraven påattav
ökade blir starkareresurser

Detta frågor vi socialdemokraterär hade önskat belysta. Då hadesom
kommittén helhet med säkerhet kunnat ställningstörre till frågantasom

huruvida förslagen till dröjsmålstalan, med utformningenden de fåttom
i betänkandet, bra ökaär rättssäkerheten och förvaltnings-sättett att
effektiviteten. Nu bygger kommittémajoritetens förslag på ofullständigtett
underlag; i vissa fall på inget material alls. Enligt vår mening kan det
därför inte ligga till förgrund lagstiftning.

Vi socialdemokrater önskar få belyst hur kan lagstifta med generellman
innebörd i denna fråga det gäller förvaltningsärendennär handläggssom

enskilda Vi önskar få belyst hur de finansieradeoffentligtt.ex.av organ.
forskningsstiftelsema ska fä förutsättningar forsknings-t.ex.samma som
råden i detta och andra hänseenden. Ska dröjsmálstalan införas för t.ex.
forskningsrådsorganisationen, bör detsamma gälla för stiftelsekonstruk-de
tioner införts de åren inom den högre utbildningen och forsk-senastesom
ningen. För socialdemokrater det viktigt positiva offent-är deattoss
ligrättsliga elementen finns med i lika utsträckning enskildanärstor organ

förvaltningsuppgifter,utövar vanliga förvaltningsorgannär det.görsom
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Sammanfattning

avslutandei dennautredningsarbetetslå fastsocialdemokrater villVi att
rättspröv-har lett till slutsatsenrättighetskommitténochFri- attdel av

både deuppfyllalösning förtillräckliggod ochningslagen är atten
börvad vigjort ochSverigeinternationella åtaganden vara enansersom

förslagenVi biträder rätts-förvaltningsärenden.irättsordninggod att
föreskrifterindet i den lagenochprövningslagen taspermanentas att om

förhandling.muntligtillrätt

be-förslagde övrigai principavvisar intesocialdemokraterVi som
dem,bakomställabereddavi inteinnehåller. Men ärtänkandet att oss

kännetecknabördetunderbyggda päordentligt sättde inteeftersom är som
vårt land.utredning iparlamentariskiarbetet sammansatten

Enlättvindigadetta sätt.uppdrag pâfrånskiljaskommitté bör inteEn ett
dokumenteraochanalyseravinnlägga sigutredning böroffentlig attom

denremissbehandlingen,grund förligga tillde kansåförslag,sina att
ochbedömningarlagstiftarensförsista handoch idebattenoffentliga

överväganden.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande kdsledamoten Ingvar Svenssonav

delbetänkande förordade jag i reservation in-I vårt SOU 1993:40 en
sådanförandet författningsdomstol i Sverige. Existensen avav en en

skulle vissa detaljer påverkat de föreliggande förslagensdomstol i ha

dock till de förslagutformning. I rådande läge ansluter jag mig som gesnu
i detta betänkande.
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1 1 Förvaltningsmyndigheter.

Regeringen Norges högstaär förvaltningsorgan och träffar såväl in-
dividuella generella avgöranden, dels första instans, delssom som som
klagoinstans departementsbeslutöver och dels överordnat förvaltnings-som

vid förvaltningsbeslut. Till centralförvaltningeni Norge räknas ocksåorgan
departementen och direktoraten. Departementen fattar beslut såväl i
enskilda fall vid utfårdande föreskrifter och beslutar isom egetav nanm.
Direktoraten har arbetsuppgifter motsvarande de svenska centrala äm-
betsverken. Vissa direktorat står under direkt kontroll ministern,av men
relativt många har visst mått självständighet. friståendeDeett av
direktoraten ärenden iavgör och talan deras beslut förseget motnanm

regel hos departement. l Norge finns också förhållandevisantalett ettsom
fristående leds särskilt kollegium. Dessa centrala råd,ärettorgan som av
vilkas arbetsuppgifter rådgivande,är beslutande nämnder, vilka kansamt
fatta domstolsliknande beslut. Tendensen i Norge har varit egentligaatt
förvaltningsuppgifter förs och till friståendeöver i syfte attmer mer organ
koncentrera departementsarbetet till politiskt arbete.

Den statliga förvaltningen regional och lokal nivå kan organiseradvara
tvâ olika Det ministeriemasätt. eller direktoratensättet är attena

avdelningarupprättar olika för ombesörja vissa för-attorteregna
valtningsuppgifter. Detta exempelvis fallet med polisväsendetär och
tullväsendet. Det andra i olikalandet delas regioner,sättet är att upp

Källor: Torstein Eckhoff: Forvalmingsrett, Frihagen:Oslo 1992.Arvid Forvalt-4 utg.,
ningsrett Forvalming kompetanse, Oslo Forvalmingsrett1991. Dens.: II:utg.,og
Saksbehandling, Bergen1992.Dens.: Forvalmingsrett Omgjøring,kontrollIII:utg., og
ugyldighet, 4 Bergen 1992. Frode Innjord:Torkel Opsahl: Forfattningsretten, A.utg.,
Forvaltningsrätten;båda Birger Stuevold NorgesLassen Knophsoversiktutg.: rett,over
10 Oslo 1993.LovrådgiverHenrik Bull, Norskajustitiedepartementet.utg.,
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indelat i 20förvaltningsorgan. Norge ärsärskildavilkafylken, styrs av
denfylkesman. Denne ärledsochfylken,sådana ettvart av ensom

Fylkesmarmenfylket.iförvaltningensstatligacentrala representant
frågorfarniljerättsligamiljövård,byggnadsfrâgor,ochför plan-ansvarar

legalitetskontroll överocksåFylkesmarmen utövarcivilförsvar.och en
i barnomsorgs-besvärsinstansvidareFylkesmarmen ärkommunala beslut.

socialvårdsärenden.och

Även förvaltningsuppgifter. Kommunernaharprimärkommunerna svarar
socialhälsovård ochutbildning,i frågorbeslut omsorg,och fattarför om

kulturbrandförsvar,driftanläggning och vägar,miljövård,bistånd, av

m.m.

beslut,bindandekommunenfattar förkommunstyretvaldadetDet är som
speciallagstift-ellertillinte delegeratssådanasåvida annat genomorgan

beslutsbe-harspecialorganExempelnågotålagtsning somannat organ.
skolstyrelse.bamavårdsnärnnd ochhälsoråd,byggnadsråd,fogenheter är

förordningar,besluta t.ex.i lagbemyndigandeefterkanKommunen egna
brandväsendetbyggnadsväsendet,plats,offentligpåordningen omomom

förvaltningocksåutövarplats. Kommunenallmänhandel påoch om
exproprieringochi kommunenmarken avplanläggning genomavgenom

handhaintedockkommunenfârbefogenheterdessaflestamark. De av
förvalt-viktigareochförordningarkommunalahand. Vissapåhelt egen

statsförvalt-departement.vederbörandegodkärmasmåsteningsbeslut av
förvaltningkommunernasgenerell tillsyn över genomocksåharningen en

beslut.kommunalaogiltigförklarafall kanvissaifylkesmarmen, som

ellerbyggnadsrâdetexempelviskommunalavissaBeslut organ,av
departement.respektivetillöverklagaskanhälsorâdet
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förvaltningsrättendrag iNågra grundläggande1.2

förvaltningsmyndighetemasde norskaviktig begränsningmycketEn av
på ingreppgårlegalitetsprincipen. Dennahandlingsfrihet följer attutav
vissastöd i lag. Atträttssfär kräverprivatai medborgarnas typer av

viktigSärskilt ärgrundlagen.följer direktlagstödingrepp kräver av
i lag. Istödmå dömasingenvilken stadgargrundlovens 96 § utanatt

sedvanerättsliglegalitetsprincipeni norsk doktrin ärövrigt hävdas att en
med-myndighetskall överförvaltningsmyndighet utövaprincip. Om en

myndig-för dennafinnas lagstödmåste detnågot områdepåborgarna
medbeslutatsjälv harförvaltningsmyndighetRegler,hetsutövning. som en

ocksåTänkbartverkan. ärhar bindandebemyndigande i lag, attstöd av
stödkanexempelvis nödrätt,sedvanerättsliga regler, accepteras somom

för med-pålagorellerförbudbeslutaförvaltningsmyndigheterför att
godtagaskalldomstolarförmycket tilldet skallborgarna, attmen

grund.sedvanerätt som

för denskyddbetydelsesåledesharLegalitetsprincipen ettstor som
denregelinnebärförvaltningsmyndighetema. Det attenskilde sommot

sidadet allmännasfrånför något ingrepp attutanenskilde inte kan utsättas
stödlagantagittill ingreppet ochställningtagitStortinget har gersomen
börlegalitetsprincipendoktrin har diskuteratsnorskför ingreppet. I om

Medborgarnadirekta ingrepp.garantiinte baratillutvidgas motatt envara
sociala tjänster,tillrörandeförvaltningsbeslut rättskyddasocksåbör mot

behöver hanödvändigtvisvilka intekoncessioner, bidragtillstånd, m.m.
betydelsevilkenosäkert,emellertid någotDetstöd i lag.fattats med är

dockKlartförvaltningsärenden. är attför sådanalegalitetsprincipen har
lagstöd.kräverskyldigheterförbud ochsigförvaltningsbeslut närmarsom

omÄvenpå detta sätt.inte barahandlingsfrihet begränsasFörvaltningens
ärende fårvisstibeslutalagstöd förförvaltningsmyndighet har ettatten

beslutnågotOmlagen.oförenliga medfatta beslutinte ärden som
huruvidagranskadennadomstol kanallmänprövningunderkommer av

Är kanfallet,så intelagenshåller sig inomförvaltningsbeslutet ramar.
vid-såledeshardomstolarnaallmännaogiltigförklaras. Debeslutet en

avgöranden.förvaltningsmyndigheterskontrolleramöjlighetsträckt att
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I Norge har tendens kunnat skönjas i lagstiftningen förvaltnings-en att ge
myndigheter allt större för skönsmässiga bedömningar i olikautrymme
ärenden. Förvaltningen och dess verksamhet har också vuxit i omfång. I
äldre lagstiftning fanns det snävare för förvaltningsmyndighetemasgränser
bedörrmingar. Numera har förvaltningsmyndighetema förhållandevis stort

skönsmässigt i synnerhetutrymme närings-att och socialrättensagera
område. Många former näringsverksamhet förutsätter för-attav en
valtningsmyndighet tillstånd till verksamheten. I den utsträckning lagenger

någon förvaltningsmyndighet kompetens bedömager attegen t.ex.om
1dispens eller tillstånd skall beviljas, det brukligt talaär fritt skjønnatt om å

tillkommer förvaltningsmyndigheten. Förvaltningens fria skön kom-som
behandlas ingående nedan, här kan redanatt nämnas,mer mera attmen

frågan förgränserna sådan skönsmässig bedömning ställs sin lom spets
lbesluts giltighetnär i efterhand blir föremål för prövning.ett I takt med
Vförvaltningen har fått kompetens tillstörre skönsmässigaatt bedömningar i

har behovetäven ökat kontrollera förvaltningen.att

Detta har bland avspeglat sig i de allmänna domstolarnas praxis iannat
mål prövning förvaltningsbeslut.rört Tidigare domstolskontrol-som av var
len inriktad på lagligheten förvaltningsbeslut; på tid harmera av senare
domstolskontrollen i utsträckning fåttstörre inriktas på förvaltnings-även
myndighetemas skönsmässiga bedömningar.

Dock har i Norge eventuella rättssäkerhetsproblem inte baraansett attman
kan lösas skärpning de allmänna domstolarnas kontrollgenom en av av
förvaltningen. Domstolshandläggningen kan tids- och kostnadskrävan-vara
de. Dessutom domstolarnasär möjligheter ogiltigförklara skönsmässigaatt
avgöranden förvaltningsmyndigheter allt begränsade. Det har där-trotsav
för diskuterats hur förvaltningen skall kunna kontrolleras änsättannat

de allmänna domstolarna.genom

Ett betydelsefullt i riktning utsträckt kontroll översteg mot en mera
förvaltningen lag är 1962 tillskapade Stortingetstogs genom en som
ombudsman for forvaltningen. Ombudsmannainstitutionen skall säkerställa

den offentliga förvaltningen inte den enskilde.att utövas orätt mot
Ombudsmannen kan efterärenden klagomål eller på initiativ,ta egetupp
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fråninteregeringsärenden. kanHanomfattar intehans kompetensmen
förhållandenuttala sigoch endastenskilda ärendenförvaltningen överta om

uttryckkan ombudsmannenförekommande fallarbetsområde. Ipå sitt ge
också uttalakanogiltigt; hanbeslut bör attsin åsiktför att ett varaanses

allmänmöjlighetalltså änorimligt. Han har störreklartbeslut är enett
bedöm-skönsmässigaförvaltningsmyndighetemaskritiseradomstol att

deochmycketuttalandenombudsmannenspraxis tungt,ningar. l väger
ochärendeförvaltningsmyndighet nyttleda tillkan etttaratt uppen

sitt beslut.omprövar

1967 lavenårförvaltningsärendenirättssäkerhetenökaFör antogs omatt
innehållerforvaltningsloven. Lagenforvaltningssakerbehandlingsmáten i

myndigheternaförvaltningsärenden hoshandläggningstadganden avom
överklagas,skall kunnaförvaltningsbeslutocksåbl.a.föreskriveroch att

jäv,reglerinnehåller vidarefallet. Lagenalltidintetidigarevilket omvar
iinblandadeoch andra ärupplysningsskyldighet partergentemot somom

innanmyndighetenförutredningsskyldighetvissochärende,ett om
inomskallärenden avgörasocksåföreskriverlagenärendet avgörs; att

såsomrättighetervissamåleti atttillerkännstid. Vidarerimlig parterna
beslut italan. Ettslutföra sinoch få etthandlingardel allafå ta av

forvalt-Huvudregeln enligtskriftligt.motiverasförvaltningsärende skall
förvaltningsbeslut näröverklagahar rätt ettningsloven är attpartatt en

fullföljdsförbud.uttryckligtinnehållerintelagentillämpadeden ett
Överklagandet förvaltningsmyndighet närmastärdenhossker som

exempelvis beslutkanfattat beslutet; ettmyndighetdenöverordnat avsom
departementbeslutellerhos departementöverklagas ettdirektorat ett avett

förvaltningsärendenregeringen. Ihosöverklagasinstansförsta somsom
finnspensionerbidrag,trygghetenoffentligaden enm.m.rör genom

domstolpåminnervilkenTrygderetten,klagonärrmd,speciell menenom
Även inrättatsharområdenandraförvaltningsmyndighet.är en

verksarnhetsomrâ-bestämdaklagomål påbehandlarkollegiala organ som
underinstansensupphävaellerändrafastställa,kanKlagoinstansenden.

någonhosöverklagasregel intekanbeslutKlagoinstansensbeslut. som
instans.ytterligare
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Ett förvaltningsbeslut kan också omprövas den myndighet fattatav som
beslutet, och sådan omprövning kan ske överklagande hos högreutan
instans. Om omprövningen inte tillär nackdel för någon, beslutetsom
riktar sig eller tillgodoser, kan omprövningmot och ändring vanligtvis
ske. Kan däremot omprövning förvaltningsbeslut medföra nackdelarettav
för någon enskild kräver hänsynen till den enskildepart, omprövnings-att
möjligheterna begränsas. Så länge den förvaltningsbeslutetperson, som

inte har fåttrör, någon underrättelse från förvaltningsmyndigheten om
beslutet och så länge beslutet inte heller offentligt kungjortär kan som
regel fri omprövning ske. Att fått kännedom fattat beslut påpart etten om

har ingensätt betydelse. När har fåttannat del beslutet gällerparten av
huvudregeln beslutet inte samtycke kan återkallas elleratt utansom partens

ändras. Men här gäller rad undantag.en

För det första kan beslutet det kanomprövas ogiltigt. Omom anses vara
förvaltningsmyndighet får kännedom beslutet ogiltigt,ären attom ex-

empelvis grund det saknas lagstöd för beslutet, myndighetenärattav
regel skyldig återkalla beslutet även sig detta.att motsättersom partom en

Vidare kan meddelat beslut till följdomprövas det överklagasett tillattav
högre instans, och högre instans kan ofñcio förvaltnings-taen ettex upp
beslut och ändra detta, hänsynen till offentliga intressen så kräver. Enom
sådan omprövning skall dock normalt endast förekomma inom tre
månader från förvaltningsbeslutets tillkomst. Dock kan lagstiftningen på
vissa förvaltningsområden föreskriva längre tid under vilken över-en en
instans kan beslutompröva initiativ. Framför allt kan lagett eget en ge
stöd för omprövning de faktiska förhållandena ändrar sig.om

Slutligen kan beslut allmänna förvaltningsrättsliga grunderett omprövas
ingen har överklagat det. Detta kan bli aktuellt särskilt,trots att när

faktiska eller rättsliga förhållanden ändrar sig eller samhällsupp-en ny
fattning sig gällande.gör Beslut förvaltningsmyndighet, att taav en upp

mål till omprövning, kräver skönsmässig helhetsbedömningett en av
målet. Vid denna får den enskildes intresse kunna lita på meddelatatt ett
beslut devägas allmänna hänsyn kan förtala beslutmot att ett nyttsom
skall fattas. l allmänhet förvaltningsmyndighetema återhållsam-synes vara
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kanåterhållsamhetengrund,dennabeslutmed ompröva menattma
berört.specialomrâde ärberoende vilketnågotvariera som

förvaltningsbeslutDomstolskontroll1.3 av

generellhardomstolarnade allmännai norskUtgångspunkten rätt är enatt
förvaltningsbeslut.kommunalaochbåde statligaunderkärmakompetens att

tvâutskiljerforvaltningsloven typeri 2 §utgångspunktMed avman
offentligvidfattasbeslutforskriftförvaltningsbeslut. En är myn-ett som

vil-ocheller plikterrättigheterbestämmande fördighetsutövning, vilket är
beslutenkeltvedtak ärEttantal etttill obestämtsigriktarket ett personer.

ärendet.konkretai detbestämdafleraellertillsigriktar personerensom

förvaltnings-beslutandegällerförvaltningsbeslutbåda attFör typer av
rättsprinciper,vissaochlagstiftningenbundnamyndigheter är av

innebördenfåtti norskhar rättPrincipenlegalitetsprincipen.framförallt
faktiskaochbeslutbådeformirättssfármedborgarnasiingrepp avatt -

förvaltningsmyndig-dockhänderstöd i lag. Det attkräverhandlingar -
denfelaktiga. Föräreller sättbeslutfattar annatheterna ettsom

tillsigvändakanhanbetydelseväsentligdärför endet attenskilde är av
för sigochbeslutet. Imeddeladedetgiltighetenfåochinstans prövat av

förvaltnings-självainomendastprövning görsdennamöjligtdet attvore
dåskullebehandladfelaktigtsigansågdenorganisationen. Men som

hardettaochförvaltningsmyndighet,till högreklagakunnaendast t.ex. en
Fråganenskilde.för denbetryggandetillräckligtintei Norge ansetts vara

stårskall kunna prövasgiltigtförvaltningsbeslut ett somär organavettom
by-domstolarnaallmännadärför dekanNorgeförvaltningen. Iutanför -

giltighetenprövaoch Høyesterettlagmansretter avherredsretter,och -
långvarigfastslagetbeslut. Detta ärförvaltningsmyndighetemas genom

fanns behovdetHøyesterett attkonstaterade1818år attRedanrättspraxis.
upphävdeochförvaltningenoffentligadenmedborgarnaskydda gentemot

tillRättenegendom.utmätningförvaltningsbeslutdom avett omgenom
vanlig lag,ielleri grundlagenlagfästsaldrig mendomstolsprövning har
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räknas i Norge till del den norska författningen såsom konstitutionellen av
sedvanerätt.

De allmänna domstolarnas prövningsrätt omfattar alla förvaltningsbeslut,
vilket har fattat dem.oavsett Beslutets saknar betydelse;organ som art

beslut, fattats regeringent.o.m. ochett utrikespolitiskarör ellersom av
försvarspolitiska förhållanden, kan och förklarasprövas ogiltigt av en
allmän underrätt. De allmänna domstolarna kan således såvälpröva
enskilda förvaltningsbeslut i specifika ärenden generella förvaltnings-som
beslut inte hänför sig till något konkret mål, exempelvissom när
förvaltningsmyndighetemautövar delegerad normgivningsmyndighet. Rent
processuella beslut eller handläggningsbeslut kan dock inte prövas;
eventuella fel under själva handläggningen ärende kan däremotettav

åberopas grund för yrkande få det slutliga förvaltnings-senare ettsom att
beslutet upphävt.

Även de allmänna domstolarnas prövningsrätt del denom anses vara en av
norska konstitutionella kan i enkelrätten, lagstiftning i begränsad ut-
sträckning föreskrivas den slutliga prövningen förvaltningsbeslutatt ettav
endast kan ske inom förvaltningen. Det finns därför enstaka lagregler som

undantag frångör de allmänna domstolarnas prövningsrätt vad vissaavser
bestämda förvaltningsbeslut. Ett exempel lag begränsaren som
domstolarnas prövningsrätt § 45 andraär punkten prisloven den 26 juniav
1953 4:nr.

I tvisttilfelle avgjør Kongen med bindende Virkning stans,om en
innskrenkning eller ornlegging går inn under første ledd.

Någon gång kan lag domstolskontrollen endast får omfattaatten ange,
lagligheten, eller föreskriva, skönsmässiga bedömningar inte kanatt prövas

domstol. Det blir då tolkningsfråga, i vilken utsträckning för-av en ett
valtningsbeslut kan domstolarna.prövas Enligt praxis kan domstolarnaav
alltid förvaltningsbeslutpröva, ligger inom förett för-gränsernaom
valtningsmyndighetens kompetens och innanför det område ärsom
avskuret från domstolskontroll. Domstolarna godtar inte vidareutan
lagregler inte bestämt förgränserna förvaltningsorganssom ettanger
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ärkompetensenreglernaobestämda merJukompetens. ommer
dom-direktochskarpareJudem.domstolentolkar merinskränkande

prövning.viddomstolarnaförsiktigare äravskuren, enstolsprövning är
tillledaförvaltningsärendeihandläggningenvidfel ettDock kan grova

avskurendomstolskontrollen är engenomogiltighet ävenbeslutets om
tillämpliga lagen.i denbestämmelse

ri
domstolskontroll har gärnabegränsadeller enbeskurenBestämmelser om

avseddaräckvidd de ärvilkenhelt klartintedet ärutformning gör attsom
sådanadomstolarnatillämparochtolkaranledningdennaAvha.att

reglerna attdelåterhållsamhet. En angersommedbestämmelser av
tid dåundertillkomdomstol manfårinte prövas enförvaltningsbeslut av

myndigheterifrågavarandeklargöravilleformuleringar attsådanamed
förekommerlagstiftningIbedömningar.skönsmässigafä nyarekunde göra

medsambandiavskaffadesmångaochbestämmelsersådanainte
justitiedeparte-norskadetEnligtforvaltningslov.års1967införandet av

och derassällsynta,relativtbestämmelsersådanaärmentet numera
någonfinnamöjligthellerinte attDetbegränsad. ärbetydelse är

begränsningarsådanaförgrundtillligger attnämnare somgemensam
vissadet ärså typerinteexempelvis avattDet ärlagar.i vissafinns

Idomstolsprövning.frånundandraskaraktärpolitiskmedbeslut som
egentligenformuleringardennatveksamtdet typenfall är avmånga om

formulering-sådanaprövningsrätt ändomstolarnasavskäraigår längre att
för-med prövaâterhållsamma attdomstolarna ärmedför attsomar

bedömningar.skönsmässigavaltningsmyndighetemas

tillsigförhållerförvaltningsbeslutprövningtilldomstolarnas rättHur av
idiskuteratsinteharprövningsmöjligheterkravEuropakonventionens

detillgodoseddaallmänt genomkonventionskraven varaNorge; anses
prövningsreglema.norska
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1.4 Allmän domstols prövning förvaltningsbe-av

slut

Ett förvaltningsbesluts giltighet kan prövas domstol, denav om som
berörts beslutet väcker talan den aktuella förvaltningsmyndighetenav mot
med yrkande domstolen måtte fastställaatt förvaltningsbeslutetatt är
ogiltigt. Men det förekommer också de allmänna domstolarna i andraatt
slags mål får ställning till giltigheten förvaltningsbeslut.ta av

Det kan exempelvis hända missnöjd väcker talanatt tillrätten person om
skadestånd förvaltningsmyndighet påmot grund han lidit skadaen attav

beslut. Domstolen måste dåett förvaltningsbeslutetavgöraav om var
ogiltigt och för kunna ställning till frågan,att den enskildeta har rättom
till skadestånd. För sådana mål gäller rättegångsreglema i tvistemålsloven.

Prövning förvaltningsbeslut kan bli aktuell i brottmål,ävenav närt.ex. en
förvaltningsmyndighet har förbjudit driva verksamhet elleratten person en
dylikt. Brott sådant förbud kan brottsligmot ett utgöra handling, ochen
i eventuellt brottmål kan domstolenett besvara frågan förbudetom var
giltigt eller ej, innan det blir möjligt ställning i ansvarsfrågan.att ta

Som tredje exempel kan situationen,ett nämnas förvaltningsmyndig-att
heter har ålagt enskild förpliktelse, exempelvis vid äventyren person en att

vite riva hus. Om den enskilde inte följerett åläggandetav kan för-
valtningsmyndigheten kräva fullgörelse vid allmän domstol, och i detta mål

fullgörelse kan den enskilde giltighetenprövat förvaltnings-om av
myndighetens beslut bestrida förvaltningsmyndighetensattgenom
fullgörelsetalan.

Vem helst kan dock inte väcka talan i allmän domstolsom mot ett
förvaltningsbeslut han missnöjdär med. Enligt tvistemålsloven § 54som
skall käranden ha rättsligt intresse i måletett Detta betyderprövat.att

vederbörandes anknytning till det förhållandeatt förvaltningsbeslutetsom
inte fårrör för avlägsen eller indirekt. Kravet får emellertid intevara

uppfattas alltför Isträngt. rättspraxis finns således exempelsom att en
organisation näringsidkare inom särskild bransch har kunnat åstad-av en
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enskildaförtillståndbeviljade attgiltighetenprövningkomma avaven
branschen.aktuellainom dennäringdriva

normaltförvaltningsbeslut kan nämntsmissnöjd medDen är ett somsom
kundeTidigareförvaltningsmyndighet.högretilldettaöverklaga somen
ville klagavälja hanförvaltningsbeslutville angriparegel den ett omsom

beslutetville få prövathanellerförvaltningsmyndighethögrehos omen
kan1969tvistemålsloveniändringarEfter senastdomstol. enallmänav

fåmöjlighetfinnasskallintedet attbestämmaförvaltningsmyndighet att
prövadeersättningsanspråkfådomstol ellerallmänbeslutet attprövat av

enskilde uttömtförrän denförvaltningsbeslut,ogiltigtanledningi ettav
förvaltningsmyndighet.högretillöverklagamöjlighetersina att en

kanoftatvistentvistemålsloven äriregeltill denna attBakgrunden
detsåförvaltningsmyndigheteni den högre attöverprövningenvidbiläggas

för-frågor. Enmed dessadomstolarnaallmärmadebelastaonödigtblir att
skallenskildedenbestämmai sitt beslutocksåkan attvaltningsmyndighet

förvaltningsbeslut inomstämningansöka sexmöjlighet ettmotha att om
frist, ärdennainte inomdetmeddelande. Skerbeslutetsfrånmånader

tvistemåls-ireglerdomstol. Dessaallmänitalanväckatiden försutten att
giltigt ellerförvaltningsbeslut ärhuruvidafrågan,integäller när ettloven

målellerbrottmåliexempelvismål,andraikommerinte, typer avupp
förvaltningsbeslutåberopakan dåenskildeDen att ettverkställighet.om

tidsfristenellerdettaöverklagathar trots atthan inteogiltigt,är trots att
ända.tillgåttdomstol harallmänogiltighet vidtalanväckaför att om

tvistemålsreglerenligtdomstol t.ex.förvaltningsbeslutPrövas ett av -
reglertvistemålslovenstillämpasskadeståndtalanfastställelsetalan eller om

ibevisreglemagällermotsvarande sättPåbevisbörda.ochbevisningom
försker inomförvaltningsbeslutprövningen enbrottmål, ramenettavom

brottmålsprocess.

förvaltningsbeslutOgiltiga1.5

ogiltigt,kanförvaltningsbeslutnorski rätt är varaUtgångspunkten att ett
allmännadeankommerdeti lag,stödsaknardeteftersom men
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domstolarna förvaltningsmyndighet har fattat sitt beslut iprövaatt om en
överensstämmelse med lag, föreskrifter anvisningareller andra och

allmänna rättsprinciper. Om kommer fram till så fallet kanrätten äratt
förvaltningsbeslutet regel inte förklaras ogiltigt. gällerDetta ävensom vara

beslutet eventuellt sig olämpligt eller ofördelaktigt. Man brukarterom
beskriva detta så allmännade domstolarna inte behörigaär prövaatt att
förvaltningsmyndighetemas skönsmässiga bedömningar eller lämplighets-

avvägningar. Det dock tveksamt vad den egentliga innebördenär av
domstolsprövningen domstolarna kan förvaltningsmyndig-är, pröva om
heten har gjort sin skönsmässiga bedömning inom lagens eller iramar
överensstämmelse rättsprinciper förvaltningsmyndimed de allmänna som g-
heten bundenär av.

legalitetsprincipen följer ingrepp i den enskildes privatliv måste haAv att
stöd i förvaltningsbeslut, innebär sådant ingrepp,lag. Om ett ettsom
saknar lagstöd givetvis ogiltigt. På kan det förklarasdetär sättsamma

skallogiltigt beslutet strider klar lagregel. allmän domstolNärmotom en
förvaltningsbeslut saknar eller striderlagstödavgöra ett motom en

självständigt ställning till innebörden i denlagregel måste domstolen ta
förvaltningsmyndigheten stödjer sitt beslut på. Ombestämmelse som

exempelvis förvaltningsmyndighet har förbjudit viss verksamhet inomen
förvaltningsmyndighetentättbebyggt område kan domstolen pröva om

exempel kanhar tolkat tättbebyggt område Somrätt.termen ett annat
förvaltningsmyndigheten uppfattatallmän domstol fårnämnas prövaatt om

bygningsloven. Vidinnehållet i byggnad korrekt med tanketermen
också förvaltningsmyndighetensådana tillfällen måste domstolen pröva om

har utgått från korrekta faktiska omständigheter. Gäller det termen
nöja sigbygningsloven domstolen inte enbartbyggnad enligt kan t.ex.

ocksåfast skall uppfattas, måstemed abstrakt slå hur rättenutanatt termen
byggnadsverket konkretundersöka huruvida det i målet aktuella är att
preciserade bemärkelsen.klassificera byggnad i den abstraktsom

förvaltningsmyndigheternaMånga lagregler konstruerade så deär att ger
föreskrivaspelrum för skönsmässiga bedömningar. kanLagen attt.ex.

såvittförvaltningsmyndigheten bevilja tillstånd eller dispenskan ett en
förvaltnings-vissa villkor uppfyllda. sådana fall ankommer detlär
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skalldispensentillståndet ellerbedömningen,myndigheten göraatt om
lagahar tillkommit ibeslutetkan då endastbeviljas. Domstolen pröva, om

tillståndden grundenåsidosätta beslutet påkan inteordning, rätten attmen
andra 0rdskall medDomstolarnainte borde ha meddelats.eller dispens

väljasociala synpunkterpolitiska ellerutgångspunkt iinte med t.ex.
villeförvaltningsrättenden äldreolika beslutsmöjligheter. lmellan flera

sköns-grundade sigbeslut,å sidaninte skilja mellan somenaman
domstol, ochkunde kontrollerasdärför intebedömningar ochmässiga av

prövningsrättavskurenvilka reglerbeslut, påå andra sidan varom
domstols-undandragnamedförde beslutenocksåtillämpliga, vilket att var

kanfallen.båda Numeradetsamma ipraktiken resultatetkontroll. I var
också hartid prövateftersom domstolarolika,resultaten senarevara

bedömningar.skönsmässigagiltigheten av

värderingarlagstiftning anvisningarförvaltningsrättslig ut-Ofta avger
lagExempelvis kaninnehåll.politisktekonomiskt ellertekniskt,präglat en

samfunnsmessigameddelasbeslut kanstadgandeinnehålla att ettett om
fulltfrån prövanormaltDomstolarna avstårtilsier det. uthensyn att

skrivningar. Dettautgår från sådanaförvaltningsbeslut,bedömningar i som
lagtolkningen igenerelladendomstolarnamed överprövaruttrycks att

skalluttryckettill hurställninguttryck, intesådanaförhållande till tarmen
lagensdomstolarnavill avgörafallet. Däremoti det konkretatolkas om
sam-relevantaräknasför vadändamål vissa gränsersätter somsom

så dom-beskrivasiFörhållandet brukar Norgefunnsmessige hensyn. att
underfaktum innsubsumsjonförvaltningensintestolarna överprövar av

fria skön.förvaltningensöverlåts tillandra ord dettaeller medregelen att
huruvida någotkaraktär,moraliskjuridisk ellerVärderingar t.ex.merav

Detsammai domstolarna.fulltoftaorimligt, kan däremot överprövas utär
ochrättssäkerhethandlargrund lagarbeslutgäller omsomav

förvaltnings-vilkenockså betydelseharrättigheter. Detmedborgerliga
beslutandedenbeslutet. Attöverklagadedetfattatmyndighet som

område talarsittsakkunskapsärskildförvaltningsmyndigheten har emot

fulltbeslutetskulle kunnadomstol överpröva ut.att en

skönsmässigÄven förförvaltningsmyndighetemalagen utrymmegerom
helst.vilka grunderfatta besluthelt frittintebedömning, kan dessa som
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Myndigheterna skyldiga fattaär beslut står i överensstämmelseatt som
med de ändamål lagen skall främja. domstolspraxisI finns exempelsom
på förvaltningsbeslut har förklarats ogiltiga därför de byggeratt attsom
på hänsynstagande till någon omständighet faller utanför lagstift-som
ningens förvaltningsbeslutEtt kan exempelvis förklaras ogiltigtramar. om
förvaltningsmyndighetens skönsmässiga bedömning innebär osaklig dis-en
kriminering den berörs. En grundläggande princip kräver likaattav som
sakförhållanden skall behandlas lika, och avvikelser från dennastörre

princip kan medföra förvaltningsbeslut blir ogiltigt. I mål iatt ett ett
Høyesterett 1956 fastslogsRt. 29 det förelåg diskriminerandeatts. en
skönsmässig bedömning hos förvaltningsmyndigheten, denna hadenär
beviljat dispens från tidsfrist till alla sökande detutom utan atten en
förelåg något särskilt förhållande juströrande denne sökande.

Huvudregeln domstolarna inte kan förvaltningsmyndig-är prövaatt om
harheterna gjort rimlig avvägning. förvaltningsbeslutMen etten om

framstår sterkt urimelig det inte kan medförauteslutet dettaär attsom
ogiltigförklarasbeslutet allmän domstol. finns enstaka exempelDetatt av

i rättspraxis förvaltningsbeslut har ogiltigförklarats därför detatt ett att
betraktats så urimelig stridende alminnelig samfunnsopp-motsom og
fatning 1951 19. allmännaRt. Men rättspraxis visar också atts.
domstolar mycket återhållsamma med ogiltigförklara förvaltningsbe-är att
slut med motiveringen de orimliga.att vore

Ett uttalande Høyesterett i den s.k. Alta-saken 1982 241Rt.av s.
tyder vidare på domstolarna inte läran förvaltningsmyndig-att attanser om

friahetemas skön hindrar full prövning frågan huruvida för-etten av
valtningsbeslut står stridi med Norges folkrättsliga förpliktelser. Høyeste-

har i domen uttalat den skönsmässiga avvägningen fördelarrett att rent av
respektive nackdelar regeringen företar inte kan överprövassom av
domstolarna. Skönsmässiga förvaltningsbeslut kan dock åsidosättas om
myndighetsmissbruk eller godtycklighet förekommit vidhar målets hand-

läggning. Reglerna domstolarnas möjlighet giltighetenprövaattom av
förvaltningsbeslut inte hinder för fulltdomstolarnaär prövarett att ut om
förvaltningsbeslutet strider folkrättsliga regler 257-258.s.mot
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förvaltningsmyndig-sigvisaruppstå detocksåkan närTveksamheter att
Ex-förutsättningar.faktiskabeslut på felaktigasittgrundatharheten

verksamhetvissförbjuditförvaltningsmyndighet hakanempelvis att enen
dettalagstöd förhaftsig haoch förkan imyndighetenochfortsätter,

ofullständigaochfelaktigabeslutet byggaändå kanbeslut; men
sökandebedrivande. Ellerverksamhetensexempelvisupplysningar enom

sökandensupplysningarfelaktigapå grundtillståndnågotnekas omav
domstolallmänbeslutetoftastmedförfelkvalifikationer. Sådana att av

krävs inte denochväsentligtfeletdet ärogiltigt. Men att en-attvaraanses
beslutgrundade sittförvaltningsmyndighetenförorsakatharskilde själv att

förutsättningar.felaktiga

förklarasÄven kanförvaltningsbeslutmedförakanförfarandefel att ett
allaförgäller intedettadomstolarna. Menallmännadeogiltigt av

giltigtändå närbeslut§41forvaltningslovens ärEnligtförfarandefel. ett
måletspåverkatkan haintedetsådanhandläggningsfel är art attett av

haftharförfarandefeletanledningdäremotFinns detutgång. atttro
domstol.ogiltigförklarasavgörandetkanmålets utgång,förbetydelse av
bristandebl.a.hänföraskanbemärkelseförfarandefel i dennaTill

delfåttinte harochutredningbristfällig tadomförhet, part avatt
sin talan.slutförafåtteller intei målethandlingar

tillgångermångakandomstol,ogiltigförklaratblirbeslut varaAtt ett av
ogiltigför-kanogiltigförklaras,beslutOmenskildnackdel för ettpart.en

ochefter beslutetsiginrättatför denkonsekvenserfåklaringen som
beslutetOm ärverksamhet.vissdrivatillståndutnyttjatexempelvis attett

ogiltigförklaras.likväldetmåstemed lageni stridlagstöd ellerfattat utan
interättighetertillerkännafår inteFörvaltningsmyndighetema parter som
detsig,förhålladetarmorlunda kanlagstiftningen. Menistöd omhar

skönsmässigagällerdetellerhandläggningsfelsigendast rör omom
överseendedomstolar hakanolämpligheterfel ellerSådanabedömningar.

dennaochförvaltningsbeslutogiltigförklaringmålet gäller ettmed, avom
enskild.förkonsekvensernegativaskulle fåförklaring en

iförvaltningsbeslutogiltigförklaringskernämndes etttidigareSom av
detdomstol. Menallmänfastställelsedomfallförekommande avgenom
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kan också hända den förvaltningsmyndighet fattatatt beslutet ellersom
myndighetens överordnade förvaltningsmyndighet konstaterar beslutetatt

ogiltigt.är Förvaltningsmyndigheten då skyldigär återkalla sitt beslut.att
När det fastställelsedom eller återkallelse konstaterats, beslutgenom att ett

ogiltigt,är det också klarlagtär beslutet inte skall ha rättsverkningaratt
för framtiden. Beslut innebär ingrepp i den enskildes privatliv skallsom
betraktas de aldrig existerat såvida inte frågan tillsom om rättom
skadestånd aktualiseras. Vid tillstånd och dispenser förhållandet dockär
något annorlunda. Den erhållit dispens eller tillstånd fårsom etten
använda dispensen eller tillståndet till dess ogiltigheten har klarlagts i dom
eller återkallelse. Ett speciellt problem uppstår, beslutet innebärgenom om
avslag på ansökan tillstånd. Ogiltigförklaring sådant besluten om ettav
innebär inte tillståndet beviljat, sökandenatt får förnya sinutananses
ansökan för erhålla tillståndet.att

Slutligen kan konstateras det kan variera hur intensivt domstolarnaatt
förvaltningsbeslut.prövar Intensiteten kan bland skifta beroendeannat

hur det enskilda avgörandet sig. Sådana variationer möjliga,ter är
eftersom det inte finns någon klar mellangräns tolkning och subsum-
tion. Desto längre domstolarna går i sin generella tolkning och utformar

regel i detalj desto mindre finns det sedan kvar för för-en utrymme
valtningen under regeln såsom relevanta subsumeraatt olika fakta.
Domstolarna kan också beslut orimligamotreagera attsom anses genom
ställa högre krav på ärendets handläggning hos förvaltningsmyndigheten.
Som exempel detta kan här anföras rättsfallen Rt. 1981 745 Isene-s.
saken och Rt. 1960 1374 Jacobsen-saken.s.

Isene-saken har betraktats belysande exempel domstolarnaettsom att
orimliga förvaltningsbeslutmot skärpa kraven påreagerar attgenom

ärendets handläggning. Målet rörde privatperson köpebreven som genom
förvärvade jordbruksfastighet, vilken han tidigare hade arrenderat fören

sambruka den med sin fastighet.att Den förvärvade fastighetenegen var
nödvändig för förvärvaren och hans familj skulle kunnaatt leva
jordbruksrörelsen. Lantbruksstyrelsen hävdade emellertid i sitt beslut att
den hade förköpsrätt till fastigheten, och lantbruksstyrelsens beslut
fastställdes Lantbruksdepartementet. Förvärvaren stämde då departe-av
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Dennatill Høyesterett.vidaremåletoch fördedomstolallmänhosmentet
huruvidaklarlagtmåstedettafalldet idom ensinuttalade i varaatt som

bättreuppnårförköpsrättenutnyttja ettförvaltningsmyndighet attgenom
såvidfullfölja sitt köp;får ettförvärvarenjordbruketför änresultat om

beslutdepartementetsdetmåsteenskildedenförbeslutingripande av
vilkagjortövervägandenskönsmässiga samtochsakligavilkaframgå man

detvidareanfördekända. Høyesterett attvaritförhållandenrelevanta som
ellergjortövervägandenframgick vilkaintebeslut mandepartementetsav

detfarmshellermålet.fakta ikändatill allatagit hänsynatt manens
meduppnåsskulle ettfördelareventuelladevärderingnågon somav

sidan.andraåförvärvarenjordbruksdriftoch fortsattsidanåförköp avena
ogiltigförkla-till Høyesterettleddebeslutdepartementets attibristerDessa

förköp.förvaltningsbeslutetrade om

JacobsentillskadeståndfastställanderördeJacobsen-saken personenav -
hanförGrundentaxirörelse. attdrivatillståndnekadblivithade attsom-

norskadetuppgifter,tillståndetbegärdaerhållit det somhade var
dåligtibilarhansinhämtat,hade attkommunikationsdepartementet var
skickbilarnasinförskaffatsmaterialdetfann omskick. Høyesterett att som

delgivitshadehellerinteochbetryggande sättpåinhämtatinte var
funnitshadeintedetsådanasåledes attOmständighetemaJacobsen. var

därför skade-tilldömdesJacobsentaxirörelse.tilltillståndgrund vägraatt
taxirörelse.drivahade kunnatintetid handenförstånd

underkännsförvaltningsbeslutoftahurutvisarstatistikofficiellNågon som
justitiedepartementetnorskai detgenomgångEninte.finnsdomstolarav

ogiltighetpåståendenvisade1992föravgöranden att omHøyesterettsav
hadeochfall rätten609totaltframförts i atthadeförvaltningsbeslutav

ogiltiga.såsomförvaltningsbeslutfemunderkänt

några expropriationsrättenochplan-frånexempelmedskallföljandedetI
hurochöverklagaskanenskilda,berörförvaltningsbesluthurbelysas som

domstol.allmänförvaltningsbeslut kan överprövas av

årfrånbygningslovenikodiñeradplanlagstifzningen ärallmännaDen
dennaFörutombygglovfrågorreglerarlag även m.m.1965. Denna om
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lag finns speciallagstiftning bl.a. jord- och skogsmark ochom om
byggnation i strand- och fjällomrâden. Bygningsloven reglerar fyra slags
planer, s.k. Översiktsplaner,är nämligentre generalplanen,varav
regionplanen och fylkesplanen. Generalplanen omfattar aldrig änmer en
kommun. Planen innehåller inga detaljer där återfinns översiktligautan
lösningar markanvändning för tillgodose det allmännas behovom att av

parker,vägar, grönområden Regionplanen frågortarm.m. upp samma
för område bestående flera kommuner med sikteett samordnamen attav

kommunikationsnätet, rekreationsområden Fylkesplanen skallm.m. sam-
fylketsordna utnyttjande och dra linjerna för be-naturresursemaav upp

folkningsutvecklingen, bosättningsmönster, näringslivsutvecklingen m.m.

Fylkesplan beslutas fylkesutvalget, region- och generalplanerav av
kommunstyrelsen. Samtliga sådana planbeslut skall fastställas departe-av

för bli gällande. Det sig alltsårör förvaltningsbeslut.mentet att om

Reguleringsplanen detaljplanär utnyttjande bestämt områdeetten om av
inom kommun. Planen utarbetas byggnadsnämnden. Förslag skallen av
offentliggöras för kommuninnevånama, och dessa skall få tillfälle att yttra
sig planförslaget.över Kommunstyrelsen fattar sedan beslut planen.om
Detta beslut skall därefter fastställas departementet.av

Alla dessa beslut fastställa planer kan allmänöverprövas domstol.att av

Expropriation kan ske ansökan kommun, fylkeskommun,staten,av
enskild eller företag och måste ha stöd i lag. Liksom i Sverigeperson
uppdelas expropriationsärenden i två delar. Först tillstånd skallprövas om

till expropriation; därefter skall ersättningen bestämmas. Prövningenges
i tillståndsdelen expropriationsändamålet förenligtär medavser om
lagstiftningen expropriation skall tillåtas i det konkreta fallet.samt om
Denna sista prövning i praktiskt och politiskt beslut. Detutmynnar ett
vanliga sådanaär beslut fattas statliga myndigheter främstatt av av-
regeringen eller departement. Vilket skall besluta i sakenett ärorgan som
beroende på den egendom skall exproprieras. Undantagsvis kan ävensom
kommunala förvaltningsmyndigheterfattabeslutomexpropriationstillstånd.

Besluten kan allmänöverprövas domstol.av
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ersättningVilken skall utgå för expropriationen bestäms andrasom av
instanser, skjønnsinsitusjoner, består domare och flerasom av en
värderingsmän. Beslut dessa myndigheter kan överklagas hos allmänav
domstol.

Förvaltningens1.6 fria skön

förvaltningsrätten fritt skjønn, förvaltningens fria skön,I den norska har

först främst diskuterats för klarlägga i vilka situationer för-och att
och i vilkavaltningsbeslut kan de allmänna domstolarnaöverprövas av

hållet överlåtet tillsituationer spelrummet för det fria skönet helt ochär

förvaltningen. fritt det gällerTermen skön har använts när att ge|
i för hur långt de vid sin prövningvägledning domstolarna, kan av
i emellertid under de 40 årenförvaltningsbeslut. Domstolarna har senaste
E förvaltningsbeslut tillutvecklat domstolsprövningen attgenomav

olikartade hänsyn.skönsutövning och skönsprövning hänföra mångaJ
frihet till ochUtvecklingen har gått från ursprunglig obunden att meren

terminologinförvaltningen, docksakliga band har lagts attutanmer
Ävenändrats gäller formuleraEckhoff använder fritt skön detnär att

frågordomstolarna inte skall de hör underhuvudregeln, överprövaatt som
ord frihet frånförvaltningens fria skön. Fritt skön innebär med andra

domstolskontroll dels till bestämmaSådan frihet kan förvaltningen ha att
till bestämmaskall fatta beslut eller inte och dels överattettom man

i innehållet i beslut.ett

i
skall fattas eller inteFrihet bestämma beslut1.6.1 att oml

utfärdaOm fria skönet förvaltningsmyndighet kompetensdet attger en
normalt inte kombineratföreskrifter, detta sköngenerella bestämmelser, är

regel i lag-med någon skyldighet använda kompetensen. Somatt anges

1 1991,OsloSe Arvid Frihagen:Forvaltningsrett Förvaltning kompetanse, utg.,og
ForvalmingsrettMathiassen;180-191med hänvisning 182till O. Krarupoch dens.:s.s.

216-218.Omjøring, kontrol ugyldighet,4. Bergen1992,III: utg.,og s.

3 Forvaltningsrett, Oslo 1992, 241 ff.Torstein Eckhoff: 4.Se utg., s.
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.
,skall .utfärda föreskrifter. detmyndighet kan eller får För atttexter att en

skyldighet utfärda föreskrifter måste detta framgå klartföreligga att aven
lagtexten.

förvaltningsmyndighetföreligger skyldighet fördet oftastDäremot atten
ochansöknings-fatta beslut i individuella ärenden. Särskilt gäller detta

klagoinstansi forvaltningslovenklagoärenden. Reglerna äratt enanger
påuppfyller lagens kravskyldig alla klagomålavgöra ettatt som

nödvändigt förtillståndöverklagande. någotLagar ärattsom anger
skyldighet för förvaltnings-viss verksamhet medför normaltbedrivande av

myndighetenärenden sådana tillstånd. Ommyndigheten avgöraatt om
få till följdärende kan dettasin skyldighet fatta beslut ibryter ettmot att

åläggs fatta beslut.myndigheten dom allmän domstol attatt genom av
enskildifrågaErsättningsansvar för förvaltningen kan också komma om en

grund försummat beslut.lidit skada av

avgörandeinnehållet iFrihet bestämma1.6.2 över ettatt

respektive lagbundet skön1.6.2.1 Fritt

lagbundet skön.fritt ochdoktrinen skiljer mellanden norskaI man
fatta de besluthelt frittaldrig kompetensFörvaltningsmyndigheter har att

lagbundna skönetLagstiftningen alltid vissa Detde önskar. sätter ramar.
vissa villkor ellerförordning uppställsi lag ellerinnebär detatt en

denuppfyllda förrekvisit, måsteförutsättningar, dvs. attvarasom
uppfylldarekvisitpositivt beslut. Huruvida lagensenskilde skall få ärett

bedömningskönsmässiglagtillämpningsfråga.lagtolknings- och Enär en
kan kallalagbundet sådant. Manskönetkan därvidlag krävas, är ettmen

rekvisit uppfyllda kan lagenstolkningsskön. Om lagensdet ärett ramar
exempelvisvisst beslut,den enskilde skallså snäva ettettattvara

friaför detfinns inget spelrumytterligare överväganden. Dåtillstånd utan
måfår, kan ellermyndighetendäremot föreskrivsskönet. Om det att

uppfyllda,befunnitsbevilja tillstånd, rekvisiten ärexempelvis närett vara
myndig-Huruvidafria skön.beroende myndighetensärendets utgång av

lagensligger då inomtillståndavslår eller bifaller ansökanheten en om
huvudregel intebedömning kanfria skönet och dennaspelrum för det som
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allmännai de domstolarna. Det lagbundna skönet elleröverprövas
tolkningsskönet däremot sådant skön kan deär överprövasett som av

domstolarna.allmänna

fritt1.6.2.2 Lagar med spelrum för skön

Många lagar eller mindre spelrum för fritt skön. Detstörreettger
förekommer uppgifter rekvisit för beslutlag helt saknar att ettatt en om

kommunalamed bestämt innehåll skall fattas. Som exempel kan nämnas att
för blimåste godkännas fylkesmannen eller departementbeslut attettav

Reglerna dessa saknar ofta uppgifter rekvisitgiltiga. godkännandenom om
och det berorskall uppfyllda för besluten skall godkännasattsom vara

fylkesmarmens fria skön beslutensåledes helt på eller departementets om
inte.skall godkännas eller

rekvisit, vilkaockså i stället förförekommer lagar,Det att att angerange
förvaltningsärenden. Omvikt avgörandetskall tilläggas vidhänsyn avsom

tillstånd tilltill miljön vid beviljandeexempelvis skall hänsynta avman
den nödvändigamyndigheterna fritt skönviss verksamhet har göraatt

avvägningen i ärendet.

bestämmelser i lagkan också fria händerFörvaltningen attges genom
får då fritt skönFörvaltningsmyndighetemafrämja visst ändamål. attett

villändamål lagenöverensstämmelse med defatta de beslut står i somsom
exempelvis fri konkurrens.främja,

anvisaförvaltningsmyndigheter fritt skönYtterligare ärsätt attett att ge
upphör ellerverksamhetpåbjudaolika valmöjligheter, exempelvis attatt en

bedrivande.fortsattavillkor för verksamhetensuppställaatt

uttryck1.6.2.3 Vaga 0rd och

rättsfrågorföreskriftertolkningen ochFrågor angående lagar anses varaav
tillåterellerlagtextendomstolarna. När äralltid kanvilka prövas vagav

domstol ärosäkertdetskönsmässiga ställningstaganden är enommera
subsumtionenvärdering vidförvaltningsmyndighetensvillig överprövaatt
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eller subsumtionen skall tillhöra förvaltningens fria skön.om anses
Allmänt kan längre domstolarna gått i sinsägas lagtolkningatt genom

precisera innehållet i viss regel, mindre finns det kvaratt utrymmeen
för förvaltningens fria skön.

Utgångspunkten vid bestämmandet innebörden förvaltningsrättsligtav av
skön har i teorin ofta varit domstolarna har begränsad prövningsrättatt en
i fallde talar verklig subsumtion konkret förhållandeettman om en av
under rättsregel. Men i norsk praxis finns många exempel på atten
domstolarna myndighetens hela bedömning ärende, denprövat ävenettav
skönsmässiga. Domstolarna har nämligen ibland detansett som en
rättsfråga bedöma hur eller elastiskt uttryck skall förstås i detatt ett vagt
konkreta fallet. kan alltsåMan regel inte uttryck, vilkasäga attsom vaga

grund för skönsmässiga ibedömningar, alltid upphov till ettger ger
praktiken fritt skön.

Det förekommer de ibland såuttryck används i lagtext äratt som
obestämda detta öppning för fria Exempel uttryckdet skönet. äratt ger en

rimlig, orimlig, lämplig, otillbörlig, nödvändig, tillräckliga skäl,typenav
särskilda skäl eller allmänna intressen. Här liksom ankommer detannars
på domstolarna generell tolkning innebörden i uttryck.göraatt etten av

flesta fallI de nöjer sig domstolarna med detta, eftersom de detattanser
faller under förvaltningens fria skön den konkreta bedömningengöraatt
i ärende huruvida intressen före-särskilda skäl eller allmännaett t.ex.
ligger. praxis har det visat sig kriterier destoI lagens äratt vagare mera
återhållsamrna domstolar med förvaltningens fria skön. Detär prövaatt

också visathar sig domstolar benägna värderingarär prövaatt att sommer
har juridisk eller moralisk prägel, det gäller vadnärt.ex. att somen ange

otillbörligt eller missbruk, värderingar teknisk, ekonomiskär utgör än av
tendenseller politisk samhälleliga intressen. Bl.a. finns det attart, t.ex. en

i expropriationsmål låta enbart förvaltningsmyndigheter den sköns-göra

mässiga bedömningen behov föreligger för det allmänna attettom
expropriera mark. sådana mål finns vissa värderingar politiskI art somav
domstolarna sig inte böra Betydelsefullt också vilketpröva. äranser
förvaltningsorgan fattat härrördet aktuella beslutet. Att avgörandetsom
från med särskild kunskap på område, såsom Riks-ett ett t.ex.organ
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bedömning inteskönsmässigatala för dettaskattestyret, kan att organs
Även domstolarna sig ha kompetens prövaöverprövas. attom anser

med underkänna dem.de återhållsammasådana avgöranden är att

fastslå visshar försöktlagstiftaren iblandSlutligen kan nämnas attatt
förvaltningsmyndigheter. Itillkommaendast skallskönsmässig värdering

fårförvaltningsorgandå uttryckenlagstiftning användssådan ettatt
försvarligteller anserfinner nödvändigtnågot detgenomföra som

finnernågot detfår ingripaförvaltningsorganeller motatt ett som
sådanadet iSpråkligt kanotillbÖrligt. sägaorimligt eller attsett man

domstolensinte däremotmyndighetens,det skallfall understryks att vara
kanaccentueringdennaMed tankebestämmande.skall varasomsyn

intentioner ochlagstiftarensföljerdomstolarnamedräkna attman
myndighetsbedömningar.sådanaunderlåter överprövaatt

för fritt skönGränser1.6.2.4

Även vissaden respekteramåstefritt skönförvaltningen harnär ett
andra skriv-ellerlagstiftningfölja såvälkanSådana gränsergränser. avav

maktanvändningillojalgrundsatseroskrivnabestämmelser omsom avna
fråninstruktionerochanvisningarkanproportionalitet. Dessutomeller

betydelse.fåförvaltningsmyndigheteröverordnade

ändamålsupp-Viktigtvägledning på olika ärsätt.Lagstiftningen kan attge
rele-skallhållpunkter för vilka hänsyngifter i lag kan varaansessomge
frittmyndigheternastårmedför det inteskönsutövning. Dettavid attvanta

föreskrivna.deandra ändamålfrämja änatt

formuleraförsökervanligt i lagarförhållandevisblivitDet har att man
Även utfor-generelltbestämmelserna ärändamål.lagensvilket är omsom

be-det gällervägledning,viss närdeprogramförklaringar, attmade ger en
Även till lagförarbetenafrämja.lagen villändamålvilkastämma ensom

lag.medändamåletvadpå fråganvägledning för ärkan ensomsvarge
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1.6.2.5 Illojal maktanvändning

En oskriven rättsgrundsats begränsar skönsutövningen för-är attsom
valtningens maktanvändning inte får illojal maktanvändning.vara

Läran den illojala maktanvändningens rättsföljder kom till Norge frånom
Frankrike och i dag allmänt erkändär i domstolarna. Den riktar sig mot
illojal maktanvändning formi dels osakliga hänsynstaganden, dels be-av
slut orimliga ellerär diskriminerande. Till illojal maktanvändningsom av
den första formen hör bl.a. beslutsfattaren inte får fatta beslut medatt
tanke familjens eller vinning. Beslutsfattaren fårvänners inte hel-egen,
ler låta sig påverkas sina personliga sympatier eller antipatier, t.ex.av ge-

hänsyn till kön, religion eller politiska åskådning.att ta partsnom en ras,

I utsträckning måste förvaltningsmyndigheter fatta beslut medstor ut-
gångspunkt i generella politiska värderingar. Detta gäller speciellt politiskt

tillsatta regeringen och kommunfullmäktige. Det dockärorgan som som
regel inte legitimt partipolitiska hänsyn vid de enskilda besluten,att ta
exempelvis vid tillståndsfrågor.

Praxis godta godtyckligavägrar avgöranden. Om det kan visas att
förvaltningen varken har skön eller följt någonutövat lagregel barautan
valt resultat slump kan beslut undanröjas ogiltigt-ett ävenettav ren som

Ävenbeslutets innehåll inte orimligt. avgöranden där myndighetenärom
skön underlåtitutövat hänsyn till viktiga omständigheter ellerett att tamen

lagt överdrivet vikt vid endast omständighet kan istor utmynnaen en
ogiltigförklaring hos domstolarna.

Domstolama har också sig berättigade underkänna förvaltnings-ansett att
avgöranden dessa orimliga. Rättspraxis tyder dock påär det krävsattom
ganska mycket för domstolarna skall tillämpa fördenna grundatt
underkärmande. Men det förekommer domstolarna då finner andraatt

förgrunder underkänna beslut orimligt,att ett t.ex.som anses vara genom
skärpa kraven på myndighetens motivering. Ett exempel detatt utgör ovan

redan nämnda Isene-målet Rt. 1981 745.s.
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diskriminering. Detosakligmaktanvändningillojal ärformensistaDen av
detlikartat När rörbehandlas sätt.ärenden skalllikartadebetyder att

kanärendensjälvklartdetbedömningarskönsmässiga är attsig om
detellergrundsakligdet saknasresultat. Menolikai omenutmynna om

detkanpå olika sättlikartade mål avgörsorättviststarktverkar varaatt
maktanvändning.illojalfråga om

l

praxisochanvisningarAdministrativa1.6.2.6

anvisningarefter desigmåsteförvaltningsmyndigheter rättaUnderordnade
sköns-riktlinjer förolikamyndigheteröverordnadeutfärdas omavsom

oftastbrukaranvisningar attSådana utbedömningar.mässiga
i ärenden. Av-betydelsetillmätasskallomständighetervilkabeskriva som

ochpraxisenhetligskapa att styraanvisningarna ärmedsikten att en
Ãå detönskar. Attmyndighetenöverordnadedenriktningi denpraxis som
4 förekommerdetockså lättaredetriktlinjer görvissa attföreligger se om

avvikermyndighetAtt3 ärendena.enskildadiskriminering i denågon en
förvaltningsbeslutmedföraintebehöverriktlinjerna ettattfrån de givnaI

inom lagenssighållerbeslutetså längedomstologiltigförklaras ramar,l av
i skillnadenförsvaragårdet inteogiltigförklaras, attkanbeslutet ommenl
3 andra ärenden.behandlingeni gentemot

l
frånförvaltningsmyndigheterförekommandevanligtdet attl Norge är

anvisningarfårfrån departementenexempelvissåsom omhållolikai
vanligtvisanvisningar ärsådana attSyftet medolika måltyper.riktlinjer il

Även regelmyndigheternabedömningen.skönsmässigaden somoml styral bedömningindividuellskyldigade göraanvisningarsådana är attföljer en
ocksåinnebärbedömningarskönsmässigaärende. Rätten göravarjei att

individuellai desitt skönskyldighet utövaharmyndigheterna attatt
målen.
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2 Danmark4

2. l Förvaltningsmyndigheter

Danmarks centrala statsförvaltning uppdelas vanligtvis i tre typer av
myndigheter: departement, direktorat och närrmder.

Ett departement harär minister högste chef. Ettett statsorgan som en som
departements arbetsuppgifter i första hand förbereda lagstiftning,är att ny

departementet har styrande uppgifter frågaäven i den förvaltningmen om
ankommer på underställda myndigheter och instanser pâ departementssom

arbetsområde. Ministem har befogenhet själv de frågor, inklu-avgöraatt
sive besvärsärenden, faller inom departementets verksamhetsområde.som

danska direktoratenDe liknar Sveriges centrala ämbetsverk. Direktoraten

lyder under departement och deras arbetsuppgifter hänför sig till delarett
departementets arbetsområde. Direktoraten kan resultatetsägasav vara av

ansträngningar gjorts för begränsa departementens arbetsuppgifter;attsom
departementen skulle arbetsinstrument för ministern, och rutinbe-vara

enskildatonade ärenden skulle flyttas från finnsbort dem. Vanligtvis det

antal direktorat under departement. direktoraten fattas förvaltnings-Iett ett
beslut antingen direktören eller tjänstemän på direktörens vägnar.av av
Direktoraten uppträder då självständiga förvaltningsmyndigheter.som

Direktoraten finns hela skalan förvaltningsuppgifter. Direktoratensöver av
förhållande till den övriga förvaltningen varierar. Några direktorat utgör
den centrala på landstäckande lokal statsförvaltning. Typiskatoppen en

Källor: Henrik Zahle: Regering,forvalming forfatningsret Københavndom, Danskog
1989. Christensen:Bengt Forvaltningsret.Opgaver.Hjemmel. Organisation.[København]
1991. Dens.: Forvaltningsret.Domstolsprøvelseaf forvaltningsakter. 1988.[København]
Jørgen Mathiassen:Domstolskontrol förvaltningen; Forvaltningsret,Almindeligemed

2. [København]1989.utg.,emner,
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och järnvägarna,postväsendetförgeneraldirektoratenexempel är
AndraSkattestyrelsen.Told-Arbejdstilsynetfordirektoratet samt og

vägledandeskallbeslutoch derasbidragsfrågormedsysslardirektorat vara
uppgifttillhardirektoratNågraområde.dettaarbeteför kommunernas

förstai kommunernaskerregleringrättsligakontrollera den somsomatt
ochverksamhet,kommunernashuvuduppgiftderas ärinstans; styraatt

planläggninghandharPlanstyrelsenkanexempel nämnas avsåsom som
Folkskoledirektoratet.ochMiljøstyrelsenmark,

betydelsefullliten,arbetsuppgifter. EnolikamångaharNämnderna men
administrativaklagomål ibehandlarankenämnder,ankenøevner,grupp,

Anke-SocialeDenLandsskatteretten,viktigastede ärBlandärenden.
antalEttKonkurrenceankenwvnet.och stortMiljöankenzevnetstyrelsen,
råd.betecknasoftatillsammanföraskan somnämnder somgruppen
ellerministertillyttrandenrådgivandehuvuduppgift är enDeras att avge

sådanaflestaDepå begäran.initiativ ellerantingendirektorat egetett
näringslivet;ocharbetsmarknaden ettberörområdenfinnsråd som

nämnderbetydelsefullarbetsmiljörådet. Enexempel avutgör gruppannan
Även dessaansökningsnämnderna.de s.k.bidrag,fördelarsådanaär som
forsknings-exempel kan nämnasnäringslivet;huvudsak inomfinns i som

efterfattasbeslutorganiserade ochkollegialt om-Nämndernaråd. är
ochintresserepresentanterdominerasnämnderMångaröstning. av

centralaandraflestadesjälvständiga änNämndernasakkunniga. är mera
möjligheterbegränsademycketendastMinistern harförvaltningsorganen.

undantagsvis harintenågotverksamhet,nämndernas annatomatt styra
mångatillkomstenvidaspektviktigvaritharföreskrivits. Detta aven

denutanförbeslutvissahållaförinrättatsdessa hareftersomnämnder, att

sfär.ministernspolitiska

lokaladelstvå slagsdomineraslokalförvaltningendanska organ:Den av
kommunalförvaltningendelsarbetsområde,med begränsatettstatsorgan

kanlokalaBlandarbetsuppgifter. statsorganolikartadeochmångamed
sådanaomfattarDentvå somurskilja organgruppenenagrupper.man

oftast ärinstanshögsta ettorganisationlandsomfattandeiingår varsen
kriminal-polisväsendet,organisationer ärsådanaExempeldirektorat.

yrkesinspektionen,järnvägar,skattemyndigheter,och post,tull-vården,
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arbetsförmedlingen m.fl. Den andra lokala statliga för-gruppen av
valtningsorgan sådanaär ställer tjänster till förfogande lokalt såsomsom
exempelvis universitet och andra läroanstalter, landsarkiv och räddnings-
väsendets myndigheter.

Den lokala statsförvaltningen lyder regel under politisk minister.som en
Denne kan ingripa och fatta beslut i enskilda ärenden, vilka handläggs i de
lokala lyder under hans departement.statsorgan som

En viktig del den lokala statsförvaltningen utförs Vadav statsamten.av
gäller enskilda ärenden ankommer på besluta framför allt iarnten att
ärenden adoption, äktenskap och skilsmässor. Men dennaom arv,
verksamhet barautgör mindre del arbetsuppgifter. Amtensamtensen av
viktigaste uppgift tillsynär primärkommunema.utöva över Dennaatt
tillsyn sker tillsynsräd betraktaär statliga underattgenom som som organ
inrikesministeriet.

Den kommunala förvaltningen primärkommuner ochutgörs amtskom-av
Amtskommunema kan jämföras med de svenska landstingen.muner.

Amtskommunema har uppgifter främst inom sjukvården och inom
vägväsendet.

Det ledande beslutande i den danska primärkommunen ärorganet
kommunalbestyrelsen. Den delen förvaltningen sker dock istörsta deav
olika kommunala förvaltningarna såsom skatteförvaltningen, skolförvalt-
ningen och socialförvaltningen.

Primärkommunerna står under tillsyn skilda statligautövasstatens som av
myndigheter för olika kommunala förvaltningssektorer. Det närmare
innehållet denna tillsyn varierar från område till område och ärav
lagreglerat. T.ex. kan enligt vissa lagregler kommunala beslut överklagas
till statliga myndigheter; enligt andra föreskrifter kan statliga myndigheter

råd och anvisningar instruera kommunerna hur viss förvaltninggenom
skall gå till. Härtill kommer den tillsyn det tidigare nämndautövassom av
tillsynsrádet inom Avslutningsvis får det i Danmark intenärrmasamtet. att
finns någon motsvarighet till det kommunalbesvärsinstitutet.svenska
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förvaltningsrättenidragNågra grundläggande2.2

För-lagstiftaren.bestämsuppgifterFörvaltningsmyndighetemas av
skyldighetoch harbemyndigande i laghandla attintevaltningen kan utan
beslut måsteFörvaltningsmyndighetemasstiftas.lagarverkställa de som

lag. Förstridafår inteverksamhetmyndigheternasoch motlagstöd,ha
lovmzessigprincipenlegalitetsprincipen elleralltsågällerförvaltningen om

finnslagstödvilketsvårtkan detStundomförvaltning att somangevara
lämnautformad ochoprecistlag kan ut-avgörande. Envisstför ett vara

förvaltningsmyn-måstedåbedömningar,skönsmässigaför menrymme
ombudsmannabeslutdomar,förarbeten,till lagenshänsyndighetema ta

vid bedöm-frihetförvaltningensfaktorer. Dennasocialapolitiska ochsamt
administrativbildasdetibrukarärendenkonkretaningen attutmynnaav

hand-förvaltningensförframtidasedanpraxis utgörpraxis. Denna ramen
cirkulärochanvisningarmedlagregleroprecisaOfta utfyllslingsfrihet.

lag-vanligtvaritdetår harPåcentraladministrationen. attfrån senare
ändamâlsparagraferharförvaltningen använtberörstiftaren i lagar som

bedömningar.skönmässigaförvaltningensförstyrinstrumentsom

endadenlagregelalltid ärsåledes intekräverLegalitetsprincipen att en
allmännaanvändasocksåkanrättskällorrättskällan. Somrelevanta t.ex

inter-anvisningar,ochregleradministrativagrundlagen,rättsgrundsatser,

traktaternationella m.m.

lagstödkan kravetärendenförvaltningsrättsliga varavissaI typer av
föringreppbetungandei ärenden rörgällerSådana kravskärpt. t.ex. som

enskilde.den

dvs.likhetsprincipen,förvaltning attdansk ärprincip förviktigEn annan
likartadeiochpå likartatbehandlas sättskallärenden utmynnalikartade

beslut.

kraft.iforvaltningsloven,förvaltningslag,Danmarks första1987 trädde
förvaltningsförfaranderät-kodiñkationallmänfanns ingentill dessFram av

skallregler partinnehållerForvaltningsloven somansessomvemomten.
i målet,handlingardel partensförförvaltningsärenden, rätti att tapart av
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få kommarätt till tals regleratt överklagande. Loven sikte påsamt om tar
försäkra den enskilde hans ärendeatt behandlas på korrektatt sättom ett

och förvaltningen kommer fram tillatt beslut.rätt

2.3 Styrning förvaltningenav

Frågan kan ställas, det fått i uppgiftänett annat avgöraom attorgan som
vissa ärenden skall kunna bestämma eller hur ärenden skall avgöras.styra
Frågan styrning förvaltningen har rättspolitisk betydelse. Störstom av
betydelse har den styrning lagstiftningsmakten.utövas I den dag-som av
liga verksamheten centraladministrationen, dvs. ministrarna, departe-styr

och direktoraten. I kommunalförvaltningen det kommunalbe-menten är
styrelsen det viktigasteär styrorganet.som

Styrinstrumenten i förstaär hand lagar och förordningar. Direkta order
förekommer i förhållandet mellan centraladministrationen och kommuner-

Det förekommer också förvaltningsorgan prövarattna. ett ett annat
förvaltningsorgans handlande, oftast beslut, och sådan prövning kan skeett
på initiativ någon klagat eller på grund klagomåleget inteutan att av som
uppfyller de processuella förutsättningarna för kunna betraktasatt som
rättsmedel. Hänskjutande kan ske förvaltningsorgan,när harett som
befogenhet fatta beslut, underlâter detta och i stället hänskjuteratt ett
ärendet till regel överordnat förvaltningsorgan.ett annat ettsom- -
Inkallelse eller call-in leder till liknande överflyttning ärendenav som
hänskjutandet, initiativet det andra förvaltningsorganettasmen av som

ärende frånövertar det i första hade handett rummetorgan som om
ärendet. Krav godkännande föreliggakan förvaltningsorgansnär ett
beslut skall godkännas Krav godkännande har förekommitett annat.av
i förhållandet mellan kommunala beslut och centraladministrationen, men
har på år blivit sällsynta. Tendensen har varit görasenare attmera
kommunerna självständiga centraladministrationen.gentemotmera

Utgångspunkten de stymingsmöjligheterär centraladministrationenatt som
har den övriga offentligaöver förvaltningen tillkommer den enskilde
ministern inom hans arbetsområde. Ministem de anställda iöverstyr
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enskild har klagatvari överärenden,och kandepartementet avgöra etten
påMinistern kandepartementstjänsteman.fattatsbeslut egetsom av en

och kanbeslut inom departementetredan fattadeinitiativ ändra acceptera
få fattasjälvkrävavidare i alla ärendenkanhänskjutanden; ministern att

godkännasskallbeslut i departementetbestämmabeslut eller avatt
ligger underarbetsuppgifteromfattar allaStyrningenministern. som

respektive departement.

Kontroll2.4

viktigastedetbeslutfattade ärkontrollefterföljandeavgårVad av
klagomålefterbefogenhetmyndigheternasöverordnadedeelementet att

kallasklagoinstitutavgöranden. Dettamyndighetsunderordnadändra en
medi enlighetlag elleribestämtOm inteadministrativ rekurs. ärannat

klagomål överrespektive departementet avgöra ettministernlag kan
denförmöjlighetfrämstochförstRekursenbeslut. ärdirektorats en
oftaanvändsinstans. Denbehandlad isak ännufå sinenskilde att en

beslutfåmedeloch snabbtbilligtrelativt ettatteftersom den är ett
avskäri lagvanligtblivitdetår harPå attomprövat. mansenare

ellerministerntilldirektoratrekurs frånadministrativtillmöjligheten ett
rekurs.sådanavskäraministernbemyndigareller attdepartementet att man

befriaföransträngningar görsi deled attskettharDetta ett somsom
alltför mångabehandlabehövafråndepartementetochministern att

politisktsig påkoncentrerakunnai ställetoch förärendenenskilda att
möjlighetersinamisteinte gå attskallenskildedenarbete. Men om
besvärsärendenför mångadärför harochförvaltningsbelutöverklaga man

direktorateninsattellerankenämndemaomnämndade redaninrättat som
dockfinnsområdenmångaPåbeslut.kommunalarekursinstanser mott.ex.

exempelviskvar såsom statsamtensministrarnatill motrekursen av-
justitieministeriet.tillöverklagasmål, vilkafamiljerättsligaigöranden

administrativbestämmelseroftainnehållerförordningarellerLagar om
ochcentraladministrationentillförvaltningenkommunalafrån denrekurs

tendensiakttahär kanMendirektorat. ävenexempelvis tilldär enmanett
förekommerHänskjutandenrekursen.administrativadenbegränsaatt
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sällan i detta led. Däremot har call-in dvs. centraladtninistrationenatt-
avgörandeövertar blivit ofta under år, och särskiltanväntett senare-

förgäller detta miljörättsliga ärenden. Pâ år har krav pä god-senare
kärmandebeslut överinstanser i planärenden avskaffats. sådanaI ärendenav
tillkommer det och kommunerna besluta.amten attnumera

I samband med kommunerna fått självständighet har ankenämn-att mer
demas betydelse ökat. I ankenämndema ingår, förutom jurister, represen-

för organisationer, sakkunniga och politiker. Ankenärnndemas besluttanter
kan inte överklagas administrativ rekurs. Denna begränsninggenom ger
uttryck allmän endast ha tvåinstanssystem för klagomålsträvan att etten
i förvaltningsärenden.

2.5 förvaltningsbeslutDomstolskontroll av

Liksom i det i förNorge Danmark inte tillräckligt den enskildesanses vara
rättssäkerhet förvaltningsbeslut skulle kunna endastöverprövasatt enav

förvaltningsmyndighet. Enskilde har därför allmän fârätt attarman en
förvaltningsbeslut prövade i allmän domstol. Grundvalen för denna

domstolskontroll förvaltningsbeslut § 63 i den danska grundloven,ärav
stadgar:som

Domstolene berettigede til pâkende ethvert spørgsmâl øvrigater om
hedsmyndighedens spørgsmål, kanDen, der vil rejse sådantgränser.
dog ikke ved bringe for sig fra foreløbigdomstolene unddrageat sagen

efterkomme øvrighedens befalning.at

Påkendelse af spørgsmål øvrighedsmyndighedens kan vedgrwnserom
lov henlzegges til flere forvaltningsdomstole, hvis avgørelserelleren
dog skal kunne ved rigets domstol. reglerDeøversteprøves nzermere

fastsaettesheroin ved lov.

bestämmelse, gär tillbaka års danska grundlov,Denna till 1849 gersom
myndigheternade allmänna domstolarna kompetens kontrolleraatt att

syftehåller sig inom sina Uppfattningarna innebörd ochgränser. avom
gällandedenna kontroll har varit skiftande. Under 1800-talet gjordes att

ochkompetensfördelningen mellan förvaltningstadgandet endast reglerade
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handläggasmål skullehuruvidauppkom,tvistdomstol: Om ett av en
myndighetvilkendomstolarnaskulle avgöra,förvaltningen,ellerdomstol

beslut.förvaltningensinte överprövamålet,skulle handlägga mensom

grund-innebördenuppfattningenemellertidändradestidenMed avom
legali-och blevinriktningDomstolskontrollen ändrade§ 63.lovens en

förvaltnings-kontrolleradedomstolarnamedi ochtetskontroll, attatt
verksamhet;för sinrättsligarespekterade de gränsernamyndigheterna

iskönselementetbedömninginteomfattade däremotkontrollen aven
bedömningar.kompetensenligaförvaltningsmyndigheters

inte hellerdomstolskontrollen kominnebördenuppfattningDenna avom
alltid lättdet intelagstiftningförvaltningsrättslig är attbestå. Iatt nyare

be-ochbedömningarjuridiskabestämmelser krävermellanskilja som
ställningstaganden. Dom-skönsmässiganledning tillstämmelser som ger

rättsfrågorinte barakontrolleramöjlighetdärför ha utanstolarna attanses
avgörandenöverprövadeiskönsmässiga elementgranskaiblandkan även

förvaltningsrättsligadesidanvidstårDomstolsprövningen öppen av
tillmöjlighetendanskHuvudregeln i rätt ärbesvärsmöjlighetema. att

domstolsprövning kaninnanbehöver hainte uttömts,administrativ rekurs
föreskriverochhuvudregelnfråndock undantagrad lagar görEnäga rum.

innanslutligt,skallordning prövasadministrativiavgörandenatt
såledesskattemál gällerflestadetillåten. Fördomstolsprövning är

Landsskatteretten,tillöverklagasförst måsteavgörandeexempelvis att ett
domstol.allmäninledas vidkanförfarandeinnan ett

inte.finnsförvaltningsbeslutför talanpreklusionsfristerAllmänna mot
förordning, ochelleri lagdock intaskanfristerFöreskrifter sådanaom

förekommande.vanligentämligenfristerföreskrifter ärsådana om

1989,KøbenhavnforfattningsretDanskförvaltning dom,5 Regering,Henrik Zahle: og
349.s.
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Endelighedsbestemmelser2.6

kontrolleraskalldomstolarnaframgårgrundloven§ 63detTrots attatt av
föreskriverofta lagardetförekommer attförvaltningsmyndighetema att

Tidigaredomstol.hosfår förasinteförvaltningsbeslutvissatalan mot
förvaltningsbeslutvisstföreskrifterlagreglersådanautformades att ettsom

deninnebördBestämmelsemasslutligt. attdvs.endelig,skulle varvara
skulleeljestbegränsasellerskulle skärasdomstolsprövningtill somrätt av

Mensällsynta.blivitendelighedsbestämmelser harSådanafunnits.ha nu
exempelSomtillkommerdetdet händerochde förekommer ännu att nya.

tillmöjlighetenavskärutlänningslagendanskadenkan nämnas att
utlärmingsärenden.domstolsprövning i

ellergrundlovenmed § 63förenligaendelighedsbestämmelser ärHuruvida
uppfattningendominerandedoktrin. Deni dansklivligtdiskuteratsinte har

ZahleHenriktillåtna.författningsrättsligtbestämmelserna ärvarithar att
grundlagendockf medförenligt attverkligendet är en-ifrågasätter om

däri-ochdomstolskontrolleninskränker attdelighedsbestämmelser man
omfattning.domstolskontrollensteoriförlegadfast vidhåller omengenom
Europakon-iartikel 6enligtenskildeockså denpåpekarZahleHenrik att

rättig-civilahansvad gällerdomstolsprövningtillskall ha rättventionen
civilatillpraxis harEuropadomstolensGenomskyldigheter.ochheter

grund-63§omfattasförvaltningsärendenhänförts ävenrättigheter avsom
63för §stödZahleHenrikenligt attdärförEuropakonventionenloven. ger

därförblirslutsatshans attinskränkas;bör kunnalängreintegrundloven
domstolskontroll.föremål förbliskall kunnaförvaltningsbeslutalla

ChristensenBentMathiassen.ochChristensenBentKritiska ävenär
domstolspröv-begränsatycksendelighedsbestämmelserkonkluderar7 att

subsumtionkonkretaförvaltningensomfattarden ickesåtillvidaningen som
förvaltningsområde säregnaifrågavarandeförvissahellerintekanskeoch

konklusiondennadockpåpekarChristensentolkningsfrågor. attabstrakta
tillinställningdomstolarnasavseendepålitligsärskiltinte är prognossom

1989, 351KøbenhavnforfatningsretDanskdom, s.6 förvaltningRegering, og

1081989,[København]forvalmingsakter.af7 Domstolsprøvelse s.Forvalmingsret.
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endelighedsbestämmelser, sådana åter skulle bli vanliga. Rättspraxisom
till delen gammal, det funnesstörsta och några landsretsdomar,vore nyare

hänsyn till endelighedsbestämmelser den konkreta sub-prövadeutansom
sumtionen, vilket innebure ifrågavarande endelighedsbestämmelse heltatt
enkelt ignorerades.

2.7 Domstolsprövningens omfattning

tidigare nämndes Danmarks allmänna domstolar enligt grund-Som äger

loven frågan giltigheten förvaltningsbeslut. Huvud-rätt prövaatt om av
förenligt medregeln domstolarna förvaltningsbeslut ärär prövaratt ettom

domstol således inte underkänna förvaltningsbe-gällande En kanrätt. ett
eftersom eller eftersom beslutetslut, utgång lämpligare ären arman vore

således förvaltnings-politiskt eller etiskt olämpligt. Domstolen prövar om
påhar tillämpat lag, föreskrift eller rätt sätt.organet en en annan normen

Förvaltningens konstaterande fakta i ärendet skall däremot oprövatav
för brukar detläggas till grund domstolens avgörande. Vidare sägas atti

i skönsmässigadomstolarna inte kan förvaltningsmyndighetemasprövaF53i rättspraxis.dock oklart ibedömningar. Vad ligger i begreppet skön ärsomi
i skönsmässigaframhålla domstolarna kan denbrukarMan prövaatt oms

ändamålgjord på klandervärt eller för uppnåbedömningen är sätt ettett att
förvalt-inte föreskrivs i lagen. Domstolarna kan också pröva omsom

likhetsprincipenningens bedömning orimlig eller striderär samtmot om
omständigheter.bedömning beaktat alla relevantaförvaltningen vid sin har

Även byggnadtolkning vissa i lagtext,det gällernär t.ex.termer somav
bidragsberättigad i biståndslagens mening, kani planlagens mening eller

förvaltningsmyndighetemadomstolar komma till andra resultatallmänna än

och 1985.125U 1984.97 H U H.

håller sigförvaltningsmyndighetemaVidare kan domstolarna kräva om
oprecisaochdet gäller tillämpainom lagens gränser, när att vaga

varitemellertid ändåsig fallet domstolarnalagregler. Om så visar harvara
praxis kanförvaltningsbeslut. låterhållsamma med underkärmaatt nyare

förvaltningsbeslutbenägenhet underkännaskönjadock större attenman
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tilldomstolsprövningen i målExempelvis har rätttidigare.än ett om
uppfyllde rekvisitetomfattat fråganarbetslöshetsersättning en personom

förförutsättningarbetsmarknadens förfogande, vilket rättstå till var en
detresultatdomstolsprövningen ledde till äntill ersättning, och ett annat

1988.239.kommit fram till Uförvaltningen hadesom

förstdomstolarnabedömningar de allmännaVid skönsmässiga prövar om
bedömning.sådanbemyndigandeförvaltningsmyndigheten har göraatt en

överensstämmelse med debeslutet står idomstolenVidare prövar om
ocksåDomstolenfinnas i lag. prövarändamålsstadganden kan omensom

proportionali-medförvaltningsbesluträttsföljden överensstämmerettav
till deti förhållandeproportionstår idvs. beslutettetsprincipen, rättom

iblanddomstolenVidare kan görauppnå med lagen.mål vill enman
interna regleri linje med deförvaltningsbeslut liggerhuruvidaprövning ett

avseendeförvaltningsmyndighetfinnas hoskanoch anvisningar, ensom
domstolar-olika ärenden. Därutöver prövarskall iavvägningar görassom

strid med lik-står iförvaltningsmyndighets avvägningockså om enna
påbehandlasdiskrimineras ellerfårmedborgarehetsprincipen; dvs. ingen

slutligenDomstolarna kantillämpade.från det eljestavvikersättett som
Invändningeninte.orimligt ellerbeslut helt att ettärpröva ettom

sällanunderkärmas harskallorimligt detförvaltningsbeslut såär att
rättsfall därfinnas någottorde inteoch deti domstolarna,framställts

orirrilighet.grundjustunderkänt beslutdomstolarna ett av

endelighedsbestämmelsernanämndadå, deinställer sigFrågan ovanom
regeldet finnsomfattning. Attdomstolskontrollensbegränsar somen

medför inteförvaltningsbeslutdomstolsprövning vissatillavskär rätten av
förvaltningsbeslut.sådanamål rörandeavvisardomstolarallmännaatt

ochprövningmålen tilldomstolarnaDomstolspraxis visar atttaratt upp
sindomstolarna begränsarinte medförendelighedsbestärrunelsema att

rättsförhållandemåletkonstatera rörtill endastprövning ettatt somatt
ocksåDomstolarnaförvaltningsmyndighet. prövarskall avgöras omav

förvaltningsmyndighetensförligger inomförvaltningsbeslutet gränserna
domstolskontroll.frånavskuretområdeinnanför detoch ärkompetens som
invändningarbenägenhetdomstolarnas pröva motocksåkanNämnas attatt

enskildemål där denutpräglad isärskiltvaritförvaltningsbeslut har



42 Bilaga I sou 1994:117

grundat sin talan på allmärma privaträttsliga regler hävd ellert.ex. om
preskription. Domstolama har också varit villiga vissa tolknings-prövaatt
frågor. Utgångspunkten har varit föreställningen lagstiftaren, dom-näratt
stolsprövningen begränsades, hade i åtanke vissa bestämdaatt typer av
ärenden och endast dessa skulle undantagna från prövningen. I målvara

avviker från dessa förutsättningar, då endelighedsbestämmelsensom anses
inte kunna tillämpas. Och domstolskontrollenäven enligt någotom
uttryckligt stadgande avskuren har domstolen ändå självaprövat,var om
handläggningen ärendet hos förvaltningen har varit korrekt. Vidare harav
domstolarna huruvida förvaltningenprövat gjort sig skyldig till maktrniss-

bruk, och i praxis finns redan har exempelnämnts t.o.m.nyare som ovan
på domstolar helt har ignorerat någon endelighetsbestänunelse och gjortatt

lämplighetsprövning förvaltningsbeslut.etten av

Domstolama har betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Möjlig-stor
heten till allmän domstol förskydd den enskildeutgöratt ett som anser
sig oriktigt behandlad förvaltningsmyndighet. kravetMen på rätts-av en
säkerhet kan också innebära något blivit framträdande påmera, som mer

tid. Domstolama anlitas i förhoppning domstolen villattsenare om
erkänna något den enskildes krav på förvaltningsmyndighet, påt.ex.en
bidrag, viss utbildning eller service. traditionellt målEtt förmera
domstolskontrollen domstolens domar skall verka styrande för för-är att
valtningen. Domstolens tolkning enskilda förvaltningsrättsliga lagreglerav
skall läggas till grund för avgöranden. Trots domstolskontrollenattsenare
således har viktiga uppgifter, det ganska förvaltningsbeslutär som

allmänna domstolar. Och den övervägande delenprövas dessaav av
ärenden skatternål och mål expropriationsersättning. Målrör rörom som
utbildning, sjukvård eller socialrätt förekommer däremot sällan iytterst
allmän domstol.

2.8 Kontroll i allmän förvaltnings-domstol eller

domstol

Domstolskontrollen sker idag i de allmänna domstolarna. förvaltnings-Ett

beslut fattas minister kan alltså i underrätt.överprövassom av en
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domstolskon-emellertid dennatillåterstycket63 andra§ attGrundlovens
dockföljerstadgandegrundlovensförvaltningsdomstol. Aviskertroll

kunna överprövasförvaltningsdomstol måsteavgörandenockså att av en
vuxitdärför inteförvaltningsdomstolsorganisation harEnHøjesteret.av
redandeinrättatområdenradstället harDanmark. Ifram i enman

förvaltningsdomstolar.påminnervilkaankenämndema,omnämnda om
beslutderasochmyndigheteradministrativaemellertidnämnder ärDessa

domstol.allmänalltidkan prövas av

inrättandemöjliggörgrundlovenibestämmelsersärskilda avEtt par
admini-förstycketsjätte§ 71nämligenmyndighed,dømendearmen

fastställandeförstyckettredjeoch §73frihetsberövanden, avstrativa
sådanabeslutintediskuteratsharexpropriationsersättning. Det avom

tankemedochHøjesteret,måste kunna överprövasändåmyndigheter av
grundlovensiför deinte inrättatsdomstolarspeciellaharproblemdetta

områden.angivna73och§§ 71

förvaltningsrättsliga ären-Handläggningen2.9 av

domstolarnaallmännai deden

ihandläggasärendenförvaltningsrättsligakandomstolarnaallmännadel
brottmål göraikanenskild ettEn t.ex.förfarandeformer.olika person

ochförvaltningsmyndighetmeddelatsförbud,gällande av enettatt som
utmätningsför-Eller vidogiltigt.brutit,påstås ha ärvilket han enmot

målIutmätningsutslaget.framföras ominvändningkan moträttning en
förvaltnings-någotinvändningar prövas, attsåledesfrågor kanandrahelt

felaktigt.ellerogiltigtärpågåendeför denbetydelsemedbeslut processen
vidtalanväckerenskildsåtillprövningendockgår attallmänhetI en

meddelatpåståendemedförvaltningsmyndighet ettattunderrätten mot en
pådomstolarnaallmännavid debehandlasmålSådanaogiltigt.beslut är

väckaintedockhelst kantvistemål. Vemvanligasätt somsomsamma
krävsmed. Detmissnöjd atthan ärförvaltningsbesluttalan ett sommot
domstol.allmäniprövadsakenfåintresserättsligtkäranden har attett av
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Det iär målet regel enskild åparterna sidan ochsom en person ena en-
förvaltningsmyndighet å den andra sätter förgränsernasom processen.-
Endast de omständigheter anför till förstöd sin talan kanparternasom

åliggerprövas. Det också bestämma förebringandeparterna att om av
bevisning. Som regel gäller de allmänna processuella reglerna i den danska
tvistemålsloven.

Vid prövningen förvaltningsbeslut kan utgången endast bliettav att
domstolen godkänner eller underkänner beslutet. Domstolen kan således
inte ändringar i förvaltningsbeslut.göra Underkännandet för-ett ettav
valtningsbeslut kan ske på både fonnella och materiella grunder -
beroende på den enskildes kritik riktar sig förvaltningsmyndig-om mot
hetens handläggning ärende eller innehållet i det fattadeett motav
förvaltningsbeslutet. Det typiska målet prövning förvaltningsbe-ettom av
slutå har sin grund i fastställelsetalan med yrkande domstolen skallatten

i fastställa förvaltningsbeslut ogiltigt ellerär domstolenatt ett skallattil fastställa förvaltningsmyndigheten skall fatta visst beslutatt ellerettii erkänna rättsförhållande bestämt innehåll.närmare Omett domstolenaviF
exempelvis konstaterar det felaktigt förvaltningsmyndighetatt attvar av en
inte bevilja tillstånd, skall domstolen hur myndigheten borde haett ange

Sådana uttalandenuppträtt. skall förvaltningsmyndigheten sedan lägga till
grund för beslut, vederbörande söker tillstånd påett nytt nytt.om
Underkäimande förvaltningsbeslut kan vidare leda till för-ett attav
valtningsmyndigheten blir skadeståndsskyldig den enskilde,gentemot om
denne lidit skada till följd förvaltningens felaktiga beslut.en av

10 Skönsutövning

I Danmark det föreligger förvaltningsrättsligt skönatt näranser man en
förvaltningsmyndighet fattar beslut med stöd lag eller förordning,ett av en
vilken inte innehåller någon beskrivning rättsfakta eller beskriv-närav
ningen mycketär och oprecis. fattaFör beslut i sådanatt ettvag en
situation måste förvaltningsmyndigheten fylla lagens beskrivning. Omut
lagen inte alls innehåller uppgifter rekvisit skall uppfyllas för attom som

i: exempelvis tillstånd skall beviljas får myndigheten frihet bestämma,ett att
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utfyllandesådanvikt. Entillmätaskallmåletivilka fakta mansom
generellavissaföljamåstefrialdrig heltemellertidverksamhet är utan

dockReglerna ärförvaltningsrättsligt skön.utövandetregler avom
vuxit framdeltilldeharLiksom i Norgesvåröverskådliga. stor genom

giltighetendomstolar har prövatallmännavilkai mål, idomstolspraxis av
friadetDanmarkinämligenHuvudregeln även attärförvaltningsbeslut.

domstolsprövning.frånundantasskallskönet

skallChristensen gränsenförsökt klargöraarbeteni fleraharBent var
utgångspunktharHan attoch fritt skön.rättstillämpningmellandras som

rättstillämp-påbyggerförvaltningsbeslutkandomstolarna överpröva som
bedömning kanskönsmässigutslagbeslutetfall äri dening ett enavmen

har hanskönfrittharbeslutsfattarenNärdetta.intedomstolarna pröva
kanBeslutsfattaren görahandlingsmöjligheter.olikamellanväljafrihet att

följainte baraoch behöverfalletsärskildai detprövning enindividuellen
känslavidarefria skönetdet ärKaraktäristiskt för att avregel. engenerell

skönsmässigföreliggerslutligenOchbeslutet.tvivelellerosäkerhet enstyr
heltoprecis ellermycketrättsregel tom.ärbedömning, när en

faser.tvågenomgårbedömningenskönsmässigadenChristensen attmenar
kriteriervilkafastläggasökerbeslutsfattareninnebärfasenförstaDen att

be-skönsmässigavid denbeaktaslagligen kanochrelevantaärsom
avvägningensjälvabestårfasenandraDenlagbundet skön.dömningen av

skön.frittärendetkonkretadetbedömningenvidkriterierdessa avav

vidbeaktaskanlagligenkriterierFastställande2.10.1 somav

förvaltningsbeslutett

uppställs någradetundersökabeslutsfattarenmåstefrämstoch omFörst
laginnehållerVanligtvisskall tillämpas. merlag eni den enkriterier som

tillliggakanrättsfaktadeuppräkninguttömmandemindre someller av
deanvänds,lagstiftningsteknikdennaOmbeslut. gerförgrund ett

inte kanomständigheterdevägledningocksårättsfakta somuppräknade om

1991.[København]Organisation.Hjemmel.Opgaver.Forvalmingsret.Christensen:SeBent
1988.[København]forvalmingsakter.afDomstolsprøvelseForvaltningsret.Dens.:
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i beaktande vid beslut, dvs. vilkatas hänsyn skulle såett som vara
osakliga, de kan leda till beslut underkännsatt domstolarna.att ett av
Exempelvis den danska bostadstillsynslagen vederbörande förvaltnings-ger
myndighet befogenhet förbjuda byggnad används bostadatt att en som om
denna hälsofara för hyresgästerna.är I efterföljande paragrafen en upp-
räknas de rättsfakta skall beaktas vid den skönsmässiga bedömningensom
huruvida byggnad hälsofara,utgör det finns värme,t.ex.en en om
dricksvatten, avlopp, skydd fuktighet Ju fler rättsfakta finnsmot m.m. som
uppräknade i lagen mindre blir således för grundautrymmet att en
skönsmässig bedömning på andra omständigheter. Om lagen inte är
uttömmande kan förarbetena till denna vägledning vid bestämmandetge av
vilka kriterier godtagbara.är Om lag bemyndigande tillsom en ger
skönsmässiga bedömningar det vanligt förarbetenaär till lagen ochatt
uttalanden folketinget innehåller redogörelseför hur skönet hittills harav en

och hur ministernutövats respektive folketinget skönet skallattmenar
ianvändas framtiden.

Interna regler hos myndigheterna innehåller också vägledning huren om
skönet skall Det vanligt högreutövas. är förvaltningsmyndigheter,att t.ex.
ministeriema, utfärdar anvisningar och cirkulär bindande för denärsom
lägre myndigheten. sådanaI anvisningar brukar finnas riktlinjer för vilka
intressen skall beaktas vid utövandet skönsmässiga bedömningar.som av

Utöver de kriterier kan följa lagen förarbetenoch dess kansom av
förvaltningsmyndigheter få vägledning allmänna förvaltningsrättsligaav
rättsgrundsatser. danskI ändamålsbestärnmelser oftarätt är använtett
hjälpmedel vid fastställande vilka intressen skall tillmätas vikt vidav som

beslut. förvaltningsmyndighetEn får inte använda sin diskretionäraett
makt till uppnå ändamål det uppställs i den lagänatt ett annat som som
skall tillämpas. Man kan förvaltningens skön medel uppnåett attse som
bestämda, önskade mål i samhället. Förvaltningen skall således vid
skönsmässiga bedömningar utfylla oprecis och lagtext med kriterieren vag

ägnade realisera de ändamålsbestämmelserär eller programför-attsom
klaringar kan finnas i lagen.som
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förvanligt lagar,blivithar detår utrymmePå att gersomsenare
denändamålsbestämmelser. Imedförsesbedömningar,skönsmässiga

säkerställa,skalllagenföreskrivsplanläggningslagens § 1danska attt.ex.
ocharealanvändningen,iintressenade allmännaplanläggningen förenaratt

samhällsutvecklingenmiljö såochlandetstillmedverka värna attnaturatt
och förlivsvillkormänniskansrespekt förgrundvalske påkan av

ändamålsbestämmelserväxtlivet. Sådana trotsochdjur-bevarandet ger,av
vilkabeskrivningkonkretnågorlundahållna,allmäntde är avatt en

tillkan liggasåledesochmed lagenöverensstämmelseiändamål ärsom
sig inteiändamålsbestämmelsemaförvaltningsbeslut. Omförgrund gerett

kanskallmakten utövasdiskretionäradenvägledning för hurnågon större
visssyftet medellerändamåletvadbeskrivaförarbetenhär enäven

Ändamålet framgåkanlagstiftning ävenmedlagstiftning avär. en
dekännedomeller allmänregelkomplexisammanhanget större avett

område.visstpåförhållandenafaktiska ett

myndig-begränsaselleroklartlagändamålet med ärlikväl vagt,Om en
Somrättsgrundsatser.allmännabedömningarskönsmässigaheternas av

i sig självaldrig får ettbeslutsfattarensådana kan nämnas genomatt gynna
beaktafårendastförvaltningsmyndighetellerförvaltningsbeslut att en

denkanExempelvisverka för.skallmyndighetenändamålsådana som
konkur-tillhänsyninteutskänkningstillståndbeviljarmyndighet tasom

restaurangbranschen.rensförhållanden inom

uppställsbedömningenskönsmässigaför den genomYtterligare gränsen
vidinnebärlikhetgrundsatsenallmännalighedsbetragtninger. Dens.k. om

likartadeleda tillskallärendeni skildalikartade faktaskönsutövning att
kanvilkagrundsatserspeciellafinns det t.ex.rättsföljder. Dessutom

ellervikttillmätasfårmål intelikartadeispeciellt faktuminnebära att ett
speciellavikt. Dessasärskiltskall tillmätasfaktumspeciellt storettatt

kanexempel nämnasSomi lagtext.fall angivnavissafinns igrundsatser
ellerköntillmätasfårinteskönutövandevikt vid ras,personersatt av

behandlasskallmållikagrundsatsenallmännahärkomst. Den attetnisk
hosutbildatspraxisadministrativellerdomstolspraxisföljerlika somav

myndigheterna.
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2. 10.2 Avvägningen

den beslutande förvaltningsmyndighetenNär har fastlagt vilka kriterier den

skall ställning till i det konkreta ärendet måste den avvägninggörata en
de olika kriterierna, och resultatet blir beslut, kan positivtettav som vara

eller negativt för den enskilde. kan förstMan det vidsäga äratt av-
vägningen det fria skönet helt kan Frågan kriteriumutövas. ärettsom om
relevant och lagligen kan läggas till grund för avvägningen nämligenanses

rättsfråga, och domstolarna såledeskan och eventuelltprövavara en
underkänna förvaltningsbeslut bygger på kriterium inte ärett ettsom som
sakligt diskriminerande. omfattas själva avvägningenär Däremotutan t.ex.

fastställda kriteriernade i det konkreta ärendet förvaltningsmyndig-av av
hetemas skön och kan regel inte i domstolarna.prövassom

Frågan då det finns rättsregler hurär även stort utrymmetangerom som
finns såledesskall för skönsmässiga avvägningar. Detgöraattvara

bestämdarättsregler föreskriver viss rättsföljd skall inträda närattsom en
föreligger. blir för det fria skönet starkt beskuret.kriterier Här utrymmet

olikaför val mellanfinns också lagreglerDet ettutrymmesom ger
förekommanderättsföljder. får skönet VanligtHär ärstörreett utrymme.

minimivillkor, vilketi lagstiftning uppställer vissa gör attatt enman
faktiskteller flera villkorskönsmässig avvägning endast kan inträda ettom

endast kan medgesuppfyllda, exempelvis avdrag för dubbelt boendeär att
gift.den ärsom

mått skönkanDärutöver stortutrymme ett om manman ge av
tillstånd ellerfattaföreskriver myndigheter kan eller får beslut t.ex.att om

mått skön sindispenser. Här har alltså myndigheten göraattett egenav
rättsfakta.det föreligger vissa eller mindre obestämdabedömning om mer

förvaltningen ochhindrar överlåter skönDet inget lagär ettattsom en
reglerkriteriernas vikt. Vidare kansamtidigt innehåller regler de olikaom

från Folketinget.förarbeten eller uttalandenavvägningen framgå avom
Även avskäracirkulär från centraladministrationen kaninterna regler eller

för denna skall ske. Denavvägning riktlinjer hurfri attgenom angeen
avvägningenbetydelse för ärform regler har störst att styrasomav
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administrativ praxis. Praxis skapar för hur det förvaltnings-mönsterett
rättsliga skönct skall och det vanligt iutövas, Danmark läggerär att man
mycket vikt vid sådan praxis.stor

2. 10.3 Skönsutövningen skall inte bindas reglerav

framförs oftaDet i den danska doktrinen skönct inte får regleras;att
myndigheter ha skyldighet skönsmässiga avvägningar,göraattanses en

lagstiftningen och saknar beskrivningar rättsfakta. Pånär är vag av senare
tid domstolarna börjat underkärmahar förvaltningsbeslut, i vilka myndig-

heter underlåtit något skön; myndigheterna får inte undvikautövaatt att
individuella bedömningar.göra

gånger finns det för lämna förMånga rättspolitiska skäl att utrymme
skönsmässiga bedömningar. Speciellt socialrättens område har man
velat undgå regler hindrar de sociala myndigheterna fritt väljaattsom
vilken fomi bistånd skall utgå i den konkreta situationen. Omav som man

område förönskar mycket detaljerad lagstiftning på förvaltningens atten
dessutom möjlig-minimera utövandet skön det vanligtär attav man ger

Sådana dispenser dåheter till dispenser från de givna reglerna. är

skönsmässiga.

regler och praxisöverhuvudtaget vill skönct internaAtt styra genomman
förutse hur förvaltningenberor på det finns behov kunnaatt ett attav

för allmännalagstiftningen. viktigt både detkommer tillämpa Detta äratt
preciserad rättsregeloch för den enskilde medborgaren. Ju är,mer en

förutsebart dettillämpas förvaltningen och lättarelättare kan den ärav
behandlas. internaför enskilde hur hans ärende kommer Deden att

iadministrativ praxis ärendenreglerna och gör att utmynnar mera
oftastsig dessutomenhetliga beslut. enskilde medborgaren kännerDen

bedömningskönsmässigbeslut vilar på regel påsäkrare änettom en en
myndighet.av en
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2.10.4 Ytterligare begränsningar fritt skönav

Liksom i Norge framgår dansk praxis också tolkningsfrågor liggerattav
utanför området för skönsutövningen. generell tolkning, för-En som en
valtningsmyndighet måste begrepp i lag ellergöra ettt.ex. vagtav en

myndigheten sedan skall bedömaförordning, kan domstol. Närprövas av
subsumeras underde konkreta omständigheterna i ärende kanettom

vilken omfattas det friaordalydelsen i lagtexten detta bedömning,är aven
regel inte kan domstolarna.skönet och överprövassom av

skönet ligger i principenytterligare begränsning det friaEn omav
innebörd skall användaproportionalitet. Denna har bl.a. till att enman

uppnå.förhållande till det mål villrättsföljd står i proportion i mansom
åtgärd enskild skallanvända mindre ingripandealltsåKan mot enman en

mål.leder tilli första hand använda denna den sammaomman

Även illojal maktan-det fria skönet lärani Danmark begränsas omav
i Norge,ungefär densammamaktfordrejning. Innebördenvändning, är som

Danmark. Illojalrestriktivt iförefaller någottillämpningen meravaramen
lägger osakliga hänsynbeslutsfattarenmaktanvändning kan föreligga när

grunddiskriminerar någonavgörande eller hantill grund för sitt när av
exempelfinns det ingetreligion eller dylikt. Däremotdennes attras,

med motivering-förvaltningsbeslutDanmark skulle ha undanröjti ettman
Överhuvudtaget visar de danskabeslutet varit helt orimligt.atten

förvaltningsbeslutförsiktighet vid omprövningvissdomstolarna somav
doktrinenden danskaelastiska bestämmelser. Isig på ochgrundar vaga

inneburitdomstolskontrollen harutvecklingenhävdas dock attatt av
förvaltningsbeslut harför överprövningarsenalen möjliga verktyg avav

dennaanledninginte finns någonblivit bättre och det attatt troatt
avstarmaskulleutveckling

forvalmingsakter. [København]° DomstolsprøvelseForvalmingsret.Christensen:Bent av
1988, 179-182ff.s.
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Finland3

Förvaltningsmyndigheterl

förvaltningstraditionvästnordiskurskiljanämndes kantidigareSom enman
förvaltningstraditionöstnordiskochsidanDanmark åochi Norge enena

karaktäriserasförvaltningstradition kanFinlandsandra sidan.åi Sverige
traditionen.östnordiskaoch dendenbådeblandning väst-avsom en

statsrådetstyrelseallmännaFinland förifinnspresidenten statensJämte
ochförvaltningsmyndighetbetraktasStatsrådetregeringen.dvs. som en

tjänstledighetsärenden,vissaoch iutnämningsärendenbeslut ibl.a.fattar
vidsjukvård,ochför hälso-fastställagällerdetvidare taxornär att av

kyrkligaochkommunalajudiciella,administrativa,denbestämmande av
fastig-banker,inrättandetilltillståndbeviljandevidindelningen, avav

ochbostadshypoteksföreningar,hypoteks- ochhetshypoteksbanker, en-
rörandefrågorvidföretag,jämförligamed demskilda järnvägar samtf

tillstånd tilli vidobligationslån,upptagandeochgarantierstatliga av
dispensansök-vid diversebehov,för allmäntegendomexpropriation av

bestämmandevidberedskap,ochförsvaretangåendefrågor avvidningar,
tilltillståndvidfalli vissaprisstoppinförandeexportavgifter, vid samtav

förvaltningsärendenantaletuppgiftNågonmarktäkter. somoch omgruv-
antagligen rörerhållas,kunnathar intestatsrådetårligen avgörs menav

året.ärendenhundrasig inte ändet ett omparom mer

kombinationbestårövrigtiförvaltningsapparatenfinländska avenDen av
ledningenämbetsverk. Icentralamedochministerförvaltning systemett

Helsingforshuvuddrag.StatsförfattningsrätteniSaraviita:° Hidénoch IlkkaMikaelKällor:
PekkabådaFörvaltningsrätt;Olli Mäenpää:Statsförfattningsrätt,Saraviita:1989. Ilkka

processrättStraff- och samträttsordning,Del 2.FinlandstillInledningred.:Timonen
Lagbe-Manner,lagstiftningsrådetArjaUppgifter1993.Helsingforsoffentlig rätt, av

justitieministeriet.Finskaredningsavdelningen,
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för varje förvaltningsområde finns ministerium. Inom ministeriernaett
bereds och verkställs presidentens och statsrådets fattade beslut. Dessutom
har ministerierna självständig beslutanderätt, antingenutövassom av
ministern själv eller på tjänsteman videget ministeriet.ansvar av annan
Ministeriema har alltid förbehållarätt sig beslutanderätten iatt sådana
ärenden skulle kunna tjänsteman.avgöras Ministeriemasom armars av en
fungerar således förvaltningsorgan självständigmed beslutanderätt ochsom
inte enbart beredare ärenden skall avgöras högre nivå.som av som

Inom den statliga förvaltningen har bildat 20 självständiga centralaman ca
ämbetsverk fungerar vid sidan ministerierna. Till deseparatsom av
centrala ämbetsverken räknas bl.a. Tullstyrelsen, Skattestyrelsen, Skol-
styrelsen, Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen. Dessa centrala
ämbetsverk har i den statligarötter förvaltningen i Sverige. Utöver de
centrala ämbetsverken finns 80 ämbetsverk och inrättningar t.ex.ca
Statistikcentralen och Bankinspektionen. Från ämbetsverkssystemet har

avskilt betydande del bilda affärsverk,man att ären statensgenom som
helt självständiga Exempel sådana affärsverk ochPost-ärorgan.
Televerket statsjämvägama.samt

Karakteristiskt för de centrala ämbetsverken deras verksamhetsområ-är att
de omfattar hela landet, de lyder under något ministerium har högatt men
självständighet, de har specialreglerad kompetensatt de finan-samt att
sieras via statsbudgeten tillsätter själva sina tjänster.merpartenmen av

Statsrådet eller ministerierna har inte någon direkt beslutanderätt i ärenden
faller under de centrala ämbetsverkens kompetens. Trots desom att cen-

trala ämbetsverken lyder under ministerierna kan vederbörande minister
inte ärenden fattaöverta och beslut i dessa i den mån de ankommer på nå-

centrala ämbetsverket. Och ärenden kan inte hellergot på ministers be-en
flyttas bort frångäran ämbetsverket för statsrådet elleravgöras mini-att av

steriet. De centrala ämbetsverken därför påfallande självständigaär organ
står utanför statsrådets politiska styrning. Ministeriema kan dock på-som

verka de centrala ämbetsverken så de utfärdarsätt generella före-att
skrifter och direktiv angående lagars och förordningars verkställande.t.ex.
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ledningunderlänsstyrelsernahandhasförvaltningregionala avStatens av
distriktsförvalt-eventuellaämbetsverkensochlandshövdingarna egnaav

respek-förvaltningsmyndighetiallmänLänsstyrelsen ärningsmyndigheter.
byggnadsärenden,ochplanläggnings-i bl.a.beslutfattarochtive län

social-trafikärendenoch samtnäringsärenden, väg-miljövårdsärenden,
beslutbesvär överhandlägger ävenLänsstyrelsenhälsovårdsärenden.och

30finns änlänsstyrelsernasidanVidkommunerna. merfattats avavsom
vari-verksamhetsområdendistriktsförvaltningsmyndigheter. Derasstatliga

statligsådanexempel pålänsindelningen. Ettalltidinteföljeroch enerar
tullmyndighetsorganisationen.distriktsförvaltningsorganisation utgör

lokalförvaltning.begränsadharförvaltningen ävenstatligafinskaDen en
skattebyrâemapolismyndighetema,lokaladeexempel kan nämnasSom

postväsendet.och

förkommunalförvaltningen stortharstatsförvaltningen ansvarJämte
uppgifterförvaltningsuppgifter. Kommunernaspraktiskafullgörandet av

olikaviauppgifterdelsuppgifter,frivilligadelsi somindelaskan
beslutandehögstaKommunfullmäktige ärkommunerna.ålagtsspeciallagar

förvaltnings-ledandekommunernaskommunstyrelsen ärmedanorgan
kommuneninomnämnderobligatoriskaantalfinnsDessutom ettorgan.

hälsovårdsnärnnd,Skolnämnd,socialnämnd,byggnadsnämnd,såsom
utsträckningiharSpeciallagstiftningkulturnämnd. storochmiljönämnd

Någonnämndema.kommunalaolikadebeslutanderättenanförtrott
svenskaFinland. Deifinns intelandstingensvenskatill demotsvarighet
i ställetankommersjukvårdenfrämstochsamhällsuppgifterlandstingens

kommunalförbund.

förvaltningsrättenigrundläggande dragNågra3.2

ilagbundenhetstadgandeutgörsförvaltningsrätten etti omKärnan av
stadgandedettaEnligtregeringsformen.finskaden§ ii 92förvaltningen

gällandeiakttaskyldiga noggranttjänstemännenoch attmyndigheternaär
§92lagbundenhetenformellkravetsidan ansesVidbestämmelser. av

legalitetsprincipen.omfattandedenuttryckaocksåregeringsformen mera
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1

Enligt denna princip måste myndigheternas handlande ha stöd i lag
åtminstone i de fall, då myndigheterna fattar beslut eller utför åtgärder

omedelbart inverkar på medborgarnas rättigheter och skyldighetersom -
alltså vid myndighetsutövning. Myndigheternas beslutanderätt kan således
inte baseras enbart administrativa bestämmelser eller planer, detutan

myndigheternasär skyldighet tillämpa lagen. Styrning vid lagtillämp-att
ning i enskilda ärenden inte möjlig,är beslutsfattandet kan påverkasmen
med administrativa föreskrifter och anvisningar sådan styrningom en
grundar sig på kompetensstadgande.ett

l praktiken uppstår problem myndigheternanär skall tillämpa stadganden
allmänt formuleradeär och berättigar myndigheterna vissutövasom att en

lämplighets- eller skälighetsprövning. dessaI fall kompletteras kravet på
lagbundenhet med förvaltningsrättens allmänna principer. Dessa har efter
hand utformats i rättspraxis. Den första principen objektivitetsprincipenär
vilken innebär beslutsfattandet och verksamheten inom myndigheternaatt
bör opartisk och bör kunna motiveras objektivt. Principen konkretise-vara

bl.a. jävsregler.närmare Den andra principen proportionali-ärras av
tezsprincipen vilken innebär åtgärd skall stå i proportion tillrätt detatt en
mål vill uppnå, dvs. åtgärden skall skälig. När förvaltnings-man vara en
myndighet använder tvångsmedel eller förelägger medborgaret.ex. en

Ävennågot bör åtgärderna i proportion till vad vill uppnå. devara man
förmåner myndigheterna beviljar, bidrag, bör hållas inomsom t.ex.
skäliga Igränser. rättspraxis har det bl.a. förekommit högsta för-att
valtningsdomstolen nedsatt alltför höga vitesbelopp HFD 26.10.1987

Ändamålsbundenhetsprincipen4563. innebär myndighet fåratt en
använda sina befogenheter endast till de ändamål, för vilka befogenhetema

givna. Ett bidrag fårär inte beviljas på villkor den enskilde skallt.ex. att
uppfylla något åliggande inte ansluter sig till användningsändamåletsom
för bidraget. Den sista principen likhetsprincipen vilkenär förankrad iär

§ regeringsformen5 enligt vilken finska medborgare likställda införär
lagen. Myndigheterna får inte diskriminera eller någont.ex. gynna
grund härkomst, religion, kön, ålder, politisk eller samhälleligav
åskådning. Likhetsprincipen förutsätter vidare myndigheterna behandlaratt
likartade ärenden på likartat likartadeI ärenden bör alltså förfarassätt. lika
och likartade beslut fattas. Detta viktigt för medborgarna i viss månär att
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social förmån ellerförutse under vilka förutsättningarskall kunna t.ex. en
kan beviljas ellerrättighet vägras.

striderförfarande i målOm förvaltningsmyndighetemas ettattman anser
samband mednämnda principerna åberopa detta ide kanmot ovan man

söker ändring beslut.att ettavman

förvaltningsför-Förvaltningsförfarandet i Finland regleras lagengenom om
förvaltnings-6.8.1982598 tillämpas påfarande FörvL. Lagen statens

myndigheterkommunalförbundensmyndigheter, kommunernas och samt
anhängiggörandeandra speciella Den innehåller reglernâgra avomz organ.

sig i ärendet,utredningen,ärenden, jäv, rätt att yttrapartensom omom
beslut. Reglerförhandling motiveringhållande muntlig samt avomom av

lageni två olika lagar,överklagande förvaltningsbeslut finns omavom
ochFörvBesvLförvaltningsärenden 24.3.1950 154ändringssökande i

förvaltningsärendenändringssökande iextraordinärtlagen om
nedanbehandlaskommer1.4.1966200 EoFörvBesvL, närmareattsom

domstolskontroll.i avsnittet om

Förvaltningskontrollen3.3

förvaltnings-ske s.k.kontrollen förvaltningen kanallmännaDen genomav
allmännaankommer på dekontroll förvaltningenklagan. Denna av

justitieombuds-riksdagensför synnerhetmyndigheterna lagövervakning, i

Förvaltningsklagan medför inteoch justitiekanslem vid statsrådet. attman
kanKlagoinstansenupphävas.förvaltningsbeslut kan ellerändrasett

heller felaktigtinteingripa förhindrarsåledes inte i ärendet. Klagan att ett
helst harverkställs.beslut eller någon åtgärd Vem rätt attsomannan

vid tidsfrister ellerbundenanhängiggöra klagan, inte heller ären som
verksamhet vidhelstför vilkenfonnkrav. Föremål klagan kan somvara
skriftligt beslutslutresultatmyndighet, oberoende dess är ettav omen

myndighets sidafrånfaktisk handling. Också oföretagsamheteller enen
för klagan.föremålbliunderlåtelse utföra tjänsteåliggande kaneller att

ocksålaglighetenbedömningKlagomyndigheten kan tautöver aven
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förvaltningssed ellerställning till myndighet iakttagit god ettomom en
olämpligt.beslut är

delsförvaltningsorganisationemainterna kontrollen inom utövasDen av
övervakar deöverordnade tjänstemänsjälvmyndigheten attgenom

myndigheteröverordnadeverksamhet och delsunderordnades attgenom
ministe-övervakarunderordnade myndigheterna. T.ex.övervakar de ett

kon-Till denna internaämbetsverk.verksamheten vid underlydanderium

klagomålbefogenheteninom förvaltningen hör prövatrollmakt att som
möjligtsåledes alltidanförts verksamheten vid lägre Det äröver ett organ.

s.k.förvaltningsområde anföramyndighet inomtill högreatt ensammaen
myndighets åtgärder.förvaltningsklagan över en

justitieom-klagan hoskontrollen skerövriga allmännaDen genom
ändra ellerkanheller dessa instanseroch justitiekanslem. Intebudsmannen

anmärkningar,utdelauppgiftförvaltningsbeslut. Deras ärupphäva attett
eller disciplinäratjänsteåtaleller anhängiggörarekommendationerge

förfaranden.

tillavgjort ärendegångförvaltningsmyndighet kan inteEn ettuppta en
avgörandetidigareingripa i sittMyndigheterna kanprövning.förnyad

vilketstadgande därom,uttryckligtdet föreliggerendast t.ex.ettom
ekonomisktåterkrävatillstånd ellertill återkallaberättigar attettatt

förut-under deocksåbeviljats. Myndigheter kanredanunderstöd som
skrivfel i sinaochsjälv sak-i förvaltningslagen rättasättningar angessom

elleranhängiggöraskanrättelseförfarandebeslut. Ett part avavegna
för dettafel lämpar siguppenbaraEndast klara ochmyndigheten själv.

rättelseför-Lagtolkningsfrågor kan interättelseförfarande. avgöras genom
sig påbeslutet grundafelaktigasakfel skall detfarande. Vid rättande av

till-uppenbart oriktigbristfällig utredning elleroriktig ellerklart
föranlettsfallet skall felet haförstaFörvL. I detlämpning lag 26 §av
sigsedan visatbeslutet ochtill grund föruppgifter legat varasomav

grundantingenuppkommitkan haeller oriktiga. Feletotillräckliga av
fel.entydigaandra falletförfarande. I detellermyndighetens partens avses
tillsamtyckersakfelrättandeförutsättning för ärEn att parternaav

rättelsen.
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3.4 Domstolskontroll förvaltningsbeslutöver

För närvarande finns i den finska grundlagen ingen bestämmelse om en
allmän besvärsrätt förvaltningsärenden,i allmän besvärsrätt ärmen en en

de centrala utgängspunktema i gällande lagstiftning. Vid be-av nu
redningen reformen de grundläggande fri- och rättigheterna harav av man
dock föreslagit i regeringsformen skall intas stadgande skulleatt ett som
innebära den enskilde har fâ beslut gäller hansrättatt att ett som
personliga rättigheter och skyldigheter lagskipningsorgan.prövat ettav
Stadgandet har föreslagits följande lydelse:

ochVar har sig bör ochrätt ogrundat dröjsmål få sinatt utanen som
behandladsak behörig myndighet få beslut,rättsamt att ettav som

gäller personliga rättigheter och skyldigheter, behandlat domstolav en
eller oavhängigt lagskipningsorgan.ett annat

offentligheten vid handläggningen, bli hörd,rätten rättenatt att
motiverade beslut och söka ändring förandra garantieratt samt en
rättvis rättegång och god förvaltning i lag.tryggasen

Finland har, till skillnad från Danmark och utbyggd förvalt-Norge, en
ningsdomstolsorganisation. Förvaltningsbeslut därför inteöverprövas av
allmänna för verkandedomstolar. Stommen med i efterhandsystemet
rättssäkerhet inom förvaltningen egentligt och extraordinärtutgörs av
ändringssökande.

Den grundläggande formen ändringssökande besvär. Besväregentligt ärav
anförs i allmänhet hos förvaltningsdomstol, dvs. hos länsrätterna respektive

Högsta förvaltningsdomstolen besvärsmyndigheter i förstaHFD. Som

instans fungerar ofta också förvaltningsmyndighetema,de högre ex-
och ministeriema.empelvis länsstyrelsema, de centrala ämbetsverken

besvärsmyndighet ikommunalförvaltningen kommunstyrelsenInom är

första instans.

överklaga kan indelaBeroende vilken myndighets beslut vill manman
Förvaltningsbesväri förvaltningsbesvär och kommunalbesvär.besvären

1950 154ändringssökande förvaltningsärenden 24.3.regleras lagen iav om
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och kommunalbesvär regleras kommunallagen 10.12.1976953.av
Huvudregeln beslut statlig myndighet överklagasär att av genom
förvaltningsbesvär medan beslut kommunal myndighet överklagasav

kommunalbesvär. Inom kommunalförvaltningen förekommer dockgenom
ofta förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär.

3.4. Kommunalbesvär1

Kommunalbesvär kan anföras endast laglighetsgrunder. Ett kommunalt

beslut kan inte ändras, bara upphävas eller bibehâllas. Besvärsinstansen i

kommunalbesvärsmâl kan inte heller beakta sådana felaktigheter, dvs.

besvärsgrunder, vilka inte uttryckligen åberopats i kommunalbesvären.

Enligt i den finska139 § kommunallagen får söka ändring beslutenvar av
kommunal myndighet på den grunden beslutet kränker hans rätt.attav

får den grundMedlem kommunen söka ändring beslut även attav av
tillkommit i överskridit myndighetensbeslutet oriktig ordning eller

Över endastbefogenheter eller eljest lagstridigt. beslut rörär som
anföras.beredning eller verkställighet får besvär inte Kommunalbesvär kan

kommunalanföras beslut gäller antagandeäven mot t.ex.en norm,som av
sak gällerordningsstadgor, instruktioner eller reglementen. Samma

beträffande beslut antagande planer. Lagligheten stads- ellerom av av en
generalplan kan således kommunalbesvär.prövas

kommunalbesvär reglerasFrågan besvärsmyndighet vidärom vem som
kommunallagen. Huvudregeln besvär anförs hos länsrätten.i 141 § är att

för i första instans kansärdrag kommunalbesvären dock besvärEtt är att
överklagadeanföras kommunstyrelsen. Sá fallet detkomma hos äratt om

Överfrån nämnd direktion. kommunsty-beslutet härrör kommunal elleren
anföras Be-beslut fâr kommunalbesvär sedan hos länsrätten.relsens

trettio dagar och tidensvärstiden för anförande besvär till länsrätten ärav
enskilds frånbesvären grundar sig på beslutet kränkerräknas, rätt,attom

offent-i andra fall från dagen för beslutetsdelfåendet beslutet ochav
liggörande.

Över fullföljas tillkommunalbesvärsmâl får talanlänsrättens beslut i

Förvaltningsdomstolen.Högsta
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Förvaltningsbesvär3.4.2

ändringssök-i lagentidigare nämntsreglerasFörvaltningsbesvären omsom
i dennaEnligt 2 §FörvBesvL.1541950förvaltningsärenden 24.3.ande i

och dessstatsrådetförvaltningsmyndighetermed begreppetlag avses
centraladevilkaförvaltningsmyndighetema, ärde högreministerier,

statsrådetunderövrigadomkapitlenlänsstyrelserna,ämbetsverken, samt
förvaltningsmyndighetema,de lägremyndigheter,lydandeomedelbart samt

högrenämndadeunderlydermyndigheterdenämligen nysssom
förvaltningsmyndighetema.

kanbeslutvissaendastdetnämnda lag är typerEnligt 3 § somav
varigenomförvaltningsbeslut ettsigskall således röraöverklagas. Det om

förKännetecknandeprövning. ettupptagits tillinteellerärende avgjorts
intesåledeskanskriftligt. Manskalldetavgörandeöverklagbart är att vara

undervisningexempelvisförvaltningsverksamhet,faktisktalanföra mot
förberedandesåsomhandläggningsfrågor,hellervårdåtgärder. Inteeller

uppfyllaunderlåtenhetmyndighetseller attutredning,ochåtgärder
i besvär översak är,överklagas. En atttjänsteåligganden kan manannan

underskettförfarandefelpåuppmärksamhetenfästabeslut kan somett
inne-vidareskallförvaltningsbeslutetöverklagbarahandläggningen. Det

Såledesärende.enskilttillhänföra sigochlag etttillämpningbära enav
tillämp-ellercirkuläradministrativaförvaltningsbeslututesluts normer,om

området.överklagbaradetningsföreskrifter från

endastharallmänhetförvaltningsbesvär I partviddå besvärsrättharVem
nackdel,fördel,tilldenförvaltningsärende, dvs.i varsbesvärsrätt ett

skallVemgäller.direktbeslutetskyldighet varaeller ansesrättighet som
Finland.iganskaallmänhet snävtitolkasbeslutberörd ettav

bl.a.stadgasförvaltningsärenden attändringssökande ilagen4 §I om
ministeriumellerstatsrådetbeslut ettsakägare, att ett avansersom

elleri lagsåframtbeslutet,anföra besvär överfårhanskränker rätt,
Över förvaltnings-lägreochhögrestadgat.armorlundaförordning är

ellerfall i lagsärskiltsåvitt förföranföras,får besvärbeslutmyndighets
alltså,detförekommerpraktikenIstadgat.inteannorlunda ärförordning
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det uppställs förbud anföraatt besvär vissa förvaltningsbeslutövermot att
eller måste söka tillstånd för anföraatt besvär. Många deman att av
lagar och förordningar där besvärsförbud återfinns reglerrör olikaom
former stöd och bidrag, andraäven regleringar berörs.av typermen av
Här kan exempel 34nämnas § utlänningslagen 22.2.1991378 rörandesom
uppenbart ogrundad asylansökan. Där stadgas för det fall inrikesmini-att
steriet vill avslå asylansökan uppenbart ogrundat, ministerieten attsom
skall inhämta yttrande asylnänmd huruvida den asylansök-av atten anser
ningen ogrundad. Om såär fallet får ändring inteär sökas i ministeriets
beslut besvär. Enligt 8 kap. värnpliktslagen 15.9.1950452 fårgenom
besvär i ärenden rörande värnplikten anföras hos centralnämnd,en vars
beslut inte får överklagas vidare till domstol. Enligt 13 kap. grundskoleför-
ordningen 12.lO.19847l8 gäller ärenden avseende elever, såsomatt
frågor intagning och avstängning från undervisning, beviljandeom av
undantag för påbörjande skolgången eller befrielse elev frånav av en
studier i visst får överklagasämne, till länsstyrelsen inte vidare tillett men
domstol. Enligt kap.7 socialvårdslagen 17.9.1982710 får socialnämndens
beslut utkomststöd överklagas till länsrätten medan nämndens beslutom

hemservice bistånd vid boende, personlig skötsel och omvårdnad,om
vård och uppfostran barn till dem på grund sjukdom, in-av som av
validitet, familjeförhållanden i behov hjälp inte kan överklagasärm.m. av
till domstol. Enligt fordonsförordningen68 § 26.3.1982233 får beslut vid

bilbesiktning överklagas till bilregistercentralen och sedan till trafik-
ministeriet, ministeriets beslut får inte överklagas till domstol.men

Besvärsvägama angivna i de olikaär specialregleringarna. besvär iFör

första instans finns tvâ välja på. Antingen föreskrivs i speciallag-vägar att
stiftningen besvär lägre förvaltningsmyndighets beslutöver skallatt
överklagas till länsrätterna; eller huvudregeln enligt FörvBesvL gäller, att
lägre förvaltningsmyndighets beslut överklagas hos den högre förvaltnings-

myndighet, under vilken den myndighet lyder fattat beslutet. En sådansom
högre förvaltningsmyndighet ofta centralt ämbetsverk ellerär ett ett
rninisterium. Länsrätterna bland skattemâl, frågor körkortprövar annat om
och körkonstillstând, mål omhändertagande sjuka ellerom av unga,
missbrukare, övriga sociala mål mål till bidrag och stödrättsamt om

Ministeriema diverse förvaltningsärendenolika såsomprövarm.m.
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statistikNågondispenser, plan- och byggärenden övertillstånd, m.m.
årligenenskildaförvaltningsärenden avgörsantalet rör avsomsom

det idet dåanförts förekommerministerierna finns inte. Som tidigare att
begränsningar förellerbesvärsförbudförvaltningsärenden finnsvissa

ytterligare prövning.

förvaltningsmyndighetseller högrestatsrådets, ministeriumsBesvär över en
första instans. Högreförvaltningsdomstolenbeslut anförs till Högsta som

tjänsteutnämning, över-beslut i ärende,förvaltningsmyndighets rörsom
gällerärendeärende räknasstatsrådet. Såsom sådantdock tillklagas som

befattning. Besväreller överutnämning till tjänsttjänsteförslag eller
instans.förvaltningsdornstoleni andrabeslut Högstalänsrätternas prövar

till 19511918, framredanförvaltningsdomstolen grundadesHögsta men
anföra besvärdennahosnågon möjlighethuvudregel intedetfanns attsom

med slopandetsambandministerierna. Istatsrådet ochbeslutöver avav
derasoch överföringl930-talen1920- ochämbetsverk påcentralavissa av

tillñck ledadetta intefannministeriernatillbeslutanderätt att enman
anförastadgadeställning, varför rättmedborgarnasförsämring attmanav

tidigareärendensådanaministerier ibeslutvissabesvär över somav
specialregler, medanallaStadgandenaämbetsverk.centralaavgjorts varav

1949anföras.inte kundebesvärtolkningenligthuvudregeln gängse attvar
ändringssökandelagangåendepropositionframregeringenlade omenen

stadgandedock ingetinnehöllLagförslagetförvaltningsärenden.i om
Någraministeriema.ellerstatsrådetöverklaga beslutallmän rätt att av

sådana beslutvarimotion,emellertidframladeenskilda riksdagsmän aven
bliföreslogsenskildsgällde rättministeriernaellerstatsrådet som

ochriksdagenmotionlaglighetsgrund. Dennapåöverklagbara antogs av
i lagen.inarbetades

förvaltningsdomstoleninkom till Högsta1990-1992Under åren samman-
uppgiftEnligtministerierna.beslut400-850 besvärcirka överlagt avav

rninisteriebeslutvanligtganskadetjustitiedepartementetfinska ärdet att
flestadeiförvaltningsdomstolen. Besvärentill Högstaöverklagas avser

och bygg-plan-oftabeslut rörmiljöministeriet. Dessafallen beslut av
miljönpåverkarverksamheter samttill olikatillståndväsendet, som

ändringsfrekvensenmiljöområdet. Hurkrav påfrån olikadispenser stor av
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de överklagade besluten i förvaltningsdomstolenHögsta har inteär kunnat
utredas. Besluten torde dock endast i begränsad omfattning ändras av
domstolen.

förvaltningsbesvärI kan åberopa både det överklagade beslutet ärattman
lagstridigt och intedet ändamålsenligt eller lämpligt. Från dennaäratt
huvudregel dock statsrådets och ministeriemasär beslut undantagna; över
deras beslut kan endast besvär anföras laglighetsgrund. framgårDetta

FörvBesvL 4 § vilken stadgar statsrådets och ministeriumsöverattav
beslut kan sakägare, beslutet kränka hans anföra besvär.rätt,som anser
Anförande besvär på ändamålsenlighetsgrund således enligt stad-ärav

doktringandet uteslutet. finsk hävdats förhållandeI har detta grundaratt
sig domstol inte borde undersöka utövandetatt ansett attman en av
prövningsrätten hos faller inom området för det politiskaett organ som
ansvaret.

Vid domstolsprövning i anledning laglighetsbesvär beaktar dockav man
innehållet i utövandet den fria prövningsrätten. Laglighetspröv-även av
ningen omfattar således huruvida de principerna i förvaltnings-allmänna

objektivitets-, likhets-proportionalitet-, ändamålsbundenhets- ochrätten

principen uppfyllda. Om så inte fallet kan förvaltningsbeslutetär är

upphävas.

mål förvaltningsmyn-I de överklagas till länsrätterna eller till högresom
kan således lämpligheten i be-dighet prövning komma i fråga även ettav

Frågan till stånd islut. inställer sig då, vilken prövning kan kommasom
förvaltningsdomstolen, vidare till dennaHögsta dessa mål överklagasom

högsta instans. Enligt lagtexten i kan alltså anföra be-4 § FörvBesvL man
fall lämplighet beslut.i dessa avseende både laglighet och Attsvär ettav

berättigadanmärka då emellertid förvaltningsdomstolenHögstaär är attatt
förvaltningsdomstolensslutligt endast laglighetsfrâgoma. Högstaavgöra
förvaltningsdomstolenkompetens regleras lagen Högstaav om

finner besvär22.7.191874. Enligt lagens § skall domstolen den5 attom

Inledning till FinlandsFörvaltningsrätt; Timonen red.:Olli Mäenpää: Pekka
Helsingfors1993, 473.offentligrättsordningDel Straff- ochprocessrätt rätt,samt s.
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gäller fråga, avgörande i huvudsak beror på bedömande beslutsvars av
eller åtgärds ändamålsenlighet, överlämna målet till statsrådets avgörande.
När Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar detta stadgande överläm-om
nande domstolen samtidigt för statsrådet bindande utlåtande deettger om
laglighetsfrågor ansluter sig till det överklagade beslutet.som

Till Högsta förvaltningsdomstolen inkom under åren 1990-1992 mellan 13
och 40 besvär beslutöver statsrådet. Huvudsakligen rörde besvärenav

i tillståndsärenden i vilka statsrådet fattat beslut första instans.som
Statsrådets beslut ändrades Högsta förvaltningsdomstolen endast i någrai av
enstaka fall. förvaltningsdomstolenHögsta överför årligen cirka 40-50g

l besvärsärenden till statsrådet för slutligt avgörande. Sådana ärenden avgörs
i praktiken oftast vederbörande ministerium.av

Som exempel praxis kan till statsrådetsnämnas avgörande överläm-attur
nades fråga beviljande tillstånd för anskaffande HFDom av av vapen
1981 63, fråga placering reklamtavlor utomhus HFD 1989 Aom av

fråga75, uppsättande vägskyltar HFD 1987 76, utfårdandeAom av av
byggnadsförbud HFD 1961 328, fastställande byggnadsplan HFDav
1961 263, beviljande dispens enligt byggnadslagen för tätbebyggelseav
utanför planlagt område HFD 1977 inrättande41, naturskyddsom-av
råde HFD 1985 149, fråga tillstånd till markförvärv HFDsamt om
1980 98.

Totalt handlägger förvaltningsdomstolenHögsta 5-6 000 besvärsärenden
år. Man räknar med 70 dessa ärenden besvärär överatt procentper ca av

Övrigalänsrätternas beslut. besvärsärenden besvär beslutöveravser av
statsrådet, ministeriema eller centrala ämbetsverk.

Finland harI inte diskuterats huruvida omständigheten Högstaatt
förvaltningsdomstolen i vissa fall endast lagligheten för-prövar ettav
valtningsbeslut och därefter överlämnar det till statsrådets bedömning är
förenligt med Europakonventionens krav på dornstolsprövning. När
Finland sigreserverade artikel i6 Europakonventionen tillrättenmot om
domstolsprövning, reservationen endast sikte på saknade rätttog att man
till muntlig förhandling i alla mål.typer av
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a.,

ändringssökandeExtraordinärt3.4.3
5:-,

anföraförbudförfattningarinnehåller olikaframgåtttidigare harSom att
55; Även fall efterspeciellaemellertid iärenden kanfall. sådanai vissabesvär

för dettaFörutsättningarnadomstol.rättsmedelextraordinära prövas av
förvaltningsärendeniändringssökandeextraordinärti lagregleras om

bådeändringsökandegäller1.4.1966200 EoFörvBesvL. Lagen avav
ochförvaltningsförfarandetillkommit ilagakraftägande beslut avsom

förvaltningslagskipning.tillkommit ibeslutlagakraftägande som

innebärprocessuell klagan. Dennas.k.möjligheten att ettförsta ärDen
undanröjaskraftvunnit laga kanförvaltningsbeslut som

och beslutetbli hördtillfälleberettsintesakenden rör att1 somom
kränker hans rätt;

förfarandet,fel iinträffatärendebehandlingenvid2 annat somettavom
ellerbeslutet;inverka pâväsentligt kunnat

framgår, hurdärav intebristfälligt,oklart ellersåbeslutet3 är attom
avgjort.blivitärendet

eller hoshos länsrättenantingenskall anförasklaganprocessuellaDen
skallKlaganbeslutsfattaren.beroendeförvaltningsdomstolenHögsta

Dennadel beslutet.fickklagandenfrån detmånaderinomanföras avsex
tordei Sverigevilketändringssökande,extraordinärt motsvarasform av

praktiken.imycket sällananvändsdomvilla,besvär överav

förvaltningsbe-áterbrytandes.k.ändringtill ärmöjlighetenandraDen av
Äterbrytande möjligtkraftvunnit laga ärbeslutslut. ett somav

väsentligt kunnatförfarandet,fel iinträffat sådantärendeti1 somom
beslutet;inverka på

ellerlagtillämpningoriktiguppenbartsiggrundarbeslutet2 avom
beslutet;inverkakunnatväsentligtmisstag, som

inverkaväsentligt kunnatutredningtillkommiti saken3 somnyom
tidinte iutredningendensökanden,det berorochbeslutet, att nyaav

företetts.har
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Denna form ändringssökande, i Sverige tordeav som motsvaras av
Återbrytanderesning, sökes alltid hos Högsta förvaltningsdomstolen. skall

sökas inom fem år från det beslutet laga kraft. Pâ särskilda skäl kanvarm
även gjord ansökan till prövning. Ansökanen senare äter-tas upp om
brytande kan göras i ärende och dessutompart denett myndighetav en av

fattat beslutet. Också riksdagens Justitieombudsmansom och Justitie-
Ävenkanslern kan ansöka âterbrytande. Högsta förvaltningsdomstolenom

kan initiativ áterbryta beslut,eget ansluter sig tillett avgörandetsom
ärende anhängigtär iett domstolen. Följdenav Högstasom attav

förvaltningsdomstolen beviljar âterbrytande beslut dettaärett attav
undanröjs i sin helhet eller till vissa delar. Om saken bör handläggas pâ

återförvisas ärendet till behörignytt myndighet.

3.5 Handläggningen i förvaltningsdomstolama

I länsrätten kan ärendena efter föredragningavgöras eller efter muntlig
förhandling. Sådan förhandling kan anordnas det krävs för sakensom
utredande. Vid muntlig förhandling kan höras under sanningsförsäkranpart

vittnen och sakkunniga höras under ed.samt Länsrättema kan vidare för
sakens utredande förrätta vid vilken skall beredas tillfälleparternasyn, att

och vidnärvara vilken har företerätt muntlig eller skriftligparterna att
utredning.

Regler muntlig förhandling i Högsta förvaltningsdomstolen infördesom
lagändringen l2.l.197912. I 15 lagen§ Högsta förvaltnings-genom om

domstolen stadgas domstolen för utredning ärende kan infordraatt av
utlåtande förklaringoch hålla muntlig förhandling och förrättasamt syn.
Vid muntlig förhandling kan vittnen och sakkunniga hörasparter, samt

utredning Högsta förvaltningsdomstolen kan också beslutamottas.annan
muntlig förhandling endast skall hållasatt eller förrättas ellersyn av en

flera medlemmar domstolen jämte föredragande i ärendet. Domstolenav
domför medär fem medlemmar sâframt inte föreskrivetär iannat

speciallagstiftning.
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förvaltningsdom-rättskipningen vidlagstiftningFinland finns ingenI om
varitförvaltningsprocesslagåren har därförUnder destolar. senaste en

underhar publiceratsjustitieministeriet. Ett lagförslagberedning vidunder
sakägareför har varitUtgångspunkten beredningen1994.våren att en

anföra besväri förvaltningsärendefå söka ändringalltid skall attett genom
förvaltningsdomstol.hos en

denolika beslutexempel rörAvslutningsvis skall några nämnas som
myndigheter.domstol ellerenskilde och hur dessa överprövas av

ochfast egendominlösenlagExpropriation regleras avomgenom
Sverige delasLiksom i29.7.1977603.rättighetersärskilda expro-

expropriationstillstånd ochdelar, fråganpriationsmålen i tvâ omupp
inlösningstill-Finland s.k.ersättning. Ibestämmandefrågan gesavom

tillkompetensdelegera dennadockstånd statsrådet. Detta rättäger attav
beviljandevilkaförvaltningsmyndigheti fall, ilänsstyrelse eller avannan

inlösendet frågabestrids ellerexpropriationstillstând inte ärnär somom
in-Beslutenskild.ellerför det allmännabetydelsemindreär omav
dåförvaltningsdornstolen,tillöverklagas Högstalösningstillstånd kan som

beslutet.laglighetenprövar av

beståendeinlösningskommission,s.k.ersättning bestämstillRätten av en
Besluttvå godeochförrättningsingenjör lantmätare avav en

tillvidarejorddomstol ochtillöverklagasinlösningskommissionen en
domstolen.Högsta

1958.frånbyggnadslagenifinnsplanlagstiftningenallmännaDen
generalplan,regionplan,planer;olikafemByggnadslagen reglerar typer av
underställasRegionplan skallstrandplan.ochbyggnadsplanstadsplan,

stadsplanellergeneralplangodkännande medaninrikesministeriet för enen
strandplanByggnadsplan ochlänsstyrelsen.underställasskallregelmässigt

förlänsstyrelsenunderställasskallkommunfullmäktige ochbeslutas av
inrikesministe-i stadområdefall i frågaoch i strandplanensprövning, om

underställnings-ministerium irespektivelänsstyrelsefrånriet. Besluten
Lämplig-förvaltningsdomstolen.tillöverklagas Högstasedanärenden kan
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heten i planfastställelse kan tidigare redogjorts för inte avgörassom av
domstolen ärendet överlämnas i denna del till statsrådet.utan

Socialvârdslagen från 1982 reglerar social service rådgivning, hem-
service, boendeservice och familjcvârd, utkomststöd andra socialasamt
understöd. Socialnämnden i kommunen beslutar social service ochom
utkomststöd. Socialnämndens beslut får överklagas till länsrätten, dock inte

beslut rörande hemservice, vilka fårinte överklagas. Länsrättens beslut får
överklagas vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, laglig-görsom en
hetsprövning.
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4 Storbritannien

brittiskaDen grundlagen till delen oskriven.är Det finns såledesstörsta
inget dokument kan kallas den brittiska konstitutionen. Den konstitu-som
tionella vilar i stället på regler finnsrätten i law.som common

En grundläggande konstitutionell princip the rule of law. Dennaår
princip formulerades i doktrinen 1880-talet och innebörden i principen

det inte bara krävdes alla medborgare skulle ha få sinarättatt att attvar
yrkanden prövade allmänna domstolar enligt fastställbara rättsreglerav

också centralförvaltningen regeringen inte skulle betroddutan att vara
med makt handla godtyckligt. Med tiden har dock innebörden iatt
principen förändrats. hängerDetta med det allmänna harattsamman
utvecklat allt administrativ åtagitdär sig sörjastörre apparat staten atten
för medborgarnas utbildning, arbete, boende, sjukvård, socialvård m.m.
Staten reglerar också rad verksamheter tillståndsgivningen genom m.m.
Detta det måste finnas mått diskretionär admini-makt hosgör att ett av
strationen för avgörande ärenden. The of innebär i dagrule lawav
således visst mått skönsmässighet vid måsteärendens avgörandeatt ett av

möjligheträttssäkerheten kräver domstolarna haraccepteras, att attmen
kontrollera utövandet denna makt. Vad gäller förvaltningsrätten kanatt av

för skönsmässiga bedömningarblivitsäga störreatt utrymmetman
fler regler utvecklats ihar rättspraxis för kontrollera dem. En lag kanatt

förvaltningen fatta det beslut förvaltningenutrymme attge som anser
lämpligt, domstolarna kräver bl.a. beslutet skall rimligt,att attmen vara
det skall grunda sig på relevanta omständigheter och inte på ovidkomman-

de hänsynstaganden finnas tillräckligadet skall bevissamt att som
grundval för utgången i för skönsmässigt ställnings-ärende. Skälenett ett

William AdministrativeJustice GreatBritain, William Wade, HansKälla: Wade:
Administrative Problemof Justice.Vol Anglo-Ragnemalm,PeterL. Strauss: Law. The
MilanoAmericanandNordic Systems, 1991, 1-234.s.
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också formellfinnsdomstolarna och detkan granskastagande enav
ogiltigtkan förklarasförvaltningsbeslutpå såkontroll sätt ettatt om en

sinhar såledesDomstolarnafått fair hearing.enskild inte genomen
diskretionära maktendenmotverka riskenmöjligtpraxis gjort det attatt

maktendiskretionäradenoch medgodtyckligt Ipå sätt.utövas attett
det finnsStorbritannienikontrollerasgranskas ochsåledes kan attanses

enskilde.för dentillförlitlig rättssäkerheten

Förvaltningen4. 1

vilka40 departement,bestårCentralförvaltningen styrs av enav ca
Deoftast mycketminister. Departementen ärdepartementschef, stora.en

uppgifterSverigevad i ärdepartementsuppgifter ochför både somsvarar
kräver intei departementenärendenFlertaletförvaltningsmyndigheter.för

inomtjänstemänminister ellerrespektiveregeringsbeslut avgörsutan avav
sittmaktoinskränkt överiinneharministerEndepartementet. settstort
Allunder departementet.hör hemmaförvaltningenochdepartement som

exempelviskanlaglag. ltilldelas honommaktministerns engenom
föreskrifter.utfärdakanministernföreskrivas att

statligasjälvständigaheltfristående ochfinnsdepartementensidanVid av
regionalaochtillgångar,nationaliseradeförvaltarvilkaförvaltningsorgan,

tull.polis ochför t.ex.organ

socialdelarStoraförvaltningsrätten.betydelse iharLokala avstororgan
kommuni-sjukvård,ochhälso-kanlokala nämnasskötsservice organ;av

ellerstadgarlokalabeslutakanlokalautbildning. Deochkationer organen
centralförvalt-godkännasskall dockförordningarförordningar. Dessa av

domstolsprövningförföremålocksåDe ärdvs. departement.ningen, ett
reasonable.skallstadgorlokaladessakräverdomstolarnaoch varaatt

i diskretionärÄven vidsträcktrelativttilldelatsharlokalade enorganenl om
förvaltningsmyndighetemalokalahårt. Deregeringskontrollenmakt är

regeringenfråninstruktionerochanvisningarråd,kontinuerligterhåller
ministermyndighetsutövning. Om attsinförfara iskall ende anserhur en

tillfredsställandearbetesittinte sköterförvaltningsmyndighet ettlokal
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till myndigheten eller självkan ministern direkta order översätt tage
Även kontroll-kan utnyttjaskontrollen den. bidragsgivningenöver som

stymingsinstrument.och

kungliga privilegi-från lagar elleradministrativa kompetensen härrörDen
ochutforma lagenbemyndigar ministrarMånga lagar närmareatter.

granskasmåste därför förstVid domstolsprövningtillämpa den. ettom
för den kompetensmyndighet faller inombeslut gränsen somav en

underkastas dom-författningsenlig makt kanlag. Allerhållits genom
någonparlamentetUndantag kan förekomma,stolsprövning. avom

skall kunna blispeciell akt inteföreskrivitspeciell anledning har att en
domstolarnasådana fall hardomstolsprövning. iföremål för Men även

fattade beslut.omfattningbefogenhet i visssig ha prövaattansett

tribunalerDomstolar och4.2

aldrigharförvaltningsdomstolar. Det övervägtsStorbritannien finns ingaI
speciellaprövningskulle underkastasförvaltningsmyndigheteratt av

principenbibehållavarit viktigtförvaltningsdomstolar. harDet tvärtom att
i förvaltnings-rättssäkerheten ävendomstolarnade allmänna garanteraratt

sammanhang.rättsliga

omfattning efterökade imedborgarnasocial service förLagstiftningen om
därförtillkomförvaltningsmyndigheterantalvärldskriget. EttAndra nya

beslutar itribunaler, vilkaspeciell myndighetstyp,och bland dem en
utbild-arbetsförhållanden, skatter,socialförsäkringssystemet,frågor om

tribunalerjordbruksfrågor. Dessainvandring isjukvård ochning, samt
jämställs i vissaochordinäradel det rättssystemetavvara enanses

de allmännagranskningunderkastasdemed domstolar. Menavseenden av
finns detvanligtvisjurisdiktion ochsinmissbrukardomstolarna deom

domstol. Innantill allmänderas beslutanföra besvärmöjligheter överatt
ofta förstemellertidtribunalmåste beslutske,detta kan ett enav
möjlig hostalandäreftertribunal;administrativ ärhosöverklagas annanen

På såof Lords.och sist hos Houseof Appeal,domstol, Courtallmänen
Idomstolssystemet.integrerade itribunalernaadministrativadesätt är
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tribunalema det flertaletavgörs förvaltningsärenden. Arbetet istora av
tribunalema brukar karaktäriseras juridiskt administrativt,änsom mer
eftersom faktiska omständigheter skall klarläggas och författningsregler

tillämpas, politiska hänsyn fâ Men lagregler kan tribunalutan att tas. ge en
visst mått skön och skönsutövningen kan granskas domstolarna.ett av av

4.3 Besvär och domstolstalan

Liksom i det danska och norska måste skilja mellanrättssystemet man
prövning administrativbesvär i ordning och domstolsprövning. Vidav
besvär förvaltningsbeslut till högre förvaltningsmyndighetöver ett en

för-ärendets alla aspekter liknande vid svenskaprövas sätt som
valtningsbesvär. Vid domstolsprövningen däremot granskar den prövande

domstolen regel endast questions of law, rättsfrågor, och intesom
sakförhållandena i målet. Den första frågan måste besvaras, är, omsom

befogenheter.den beslutande förvaltningsmyndigheten har överskridit sina

fallet ytterligare skallOm så inte huvudregeln domstolarna inteär är att
ärendet. i praxis har domstolarna, nedan kommerMenpröva attsom

faktautredning, vilkavisas, beslut ogiltiga, vilka grundats påansett vara
bristfällig bevisning.sig orimliga och vilka grundatstett

alltid lagstad-överklaga förvaltningsbeslut besvärRätten äratt ett genom
5

olika domstolar-gad. finns således regler överklagande mellan deDet om
och och mellan olikamellan administrativa myndigheter domstolna,

reglermyndigheter finnsadministrativa eller tribunalet. Det även om
frånfrån till tribunal elleröverklagande minster eller tvärt enen en om

saknas överklaga.minster till domstol. Endast undantagsvis rätt atten

utvidgades starktMöjligheterna till besvär förvaltningsbeslutöver genom
reform syftet då alltid skulle finnas1958 och det rätt attatt enen var

sakfrågor, questions ofbesvära sig till domstol det gäller rättsfrâgor.när

besvär få prövadefact däremot kan regel inte övergenomman som
till stånd besluttribunalsnivâ. Vill ändå få domstolsprövning ettavman en

bevisning, felaktigfelaktigt grund bristandesåsom varande av
beslutet.eller dylikt måste väcka talanfaktautredning motman
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siggrundarlagfästa reglerefter talan vilar inteDornstolsprövning utan
undanröjertalananledning sådandomstol ipå law. När ettavencommon

sedvanerättsligadomstolen såledesminister, använderbeslut av en
ifrågava-fattaministernmedgerlagen inteför förklaraprinciper attattatt

talansådanmåsteprocessrättsreform år 1977Sedanrande beslut. en
dettidenutsträckadomstolarna kanmånader,väckas inom omtre menl

måste haförvaltningsbeslutför talansärskilda skäl. Denfinns mot ettsom
beslutet.berördalltsåi saken,intresseett avvara

antingendomstolsprövningundersåledes kommakanAlla rättsfrågor
däremotFaktafrågor kan prövastalan.ellerbesvär avgenomgenom

for talan.klagandenendastdomstol om

utökade1950-talet rättenpå attreformerparlamentetMedan genom
praxistidunderdomstolarnautökadeöverklaga, om-genomsamma

dom-inteuteslötbesvärAdministrativasin prövning.fattningen av
ochanföra besvärbådemöjligt attblevefter talan. Detstolsprövning att

vidrättelsefåmöjliggjorderättsmedel tillsammans attoch dessatalan,föra
ändringsyftetillBesvärsinstitutet harfel. attalla slags avgenomnumera

domstolsprövningensmedanlösninglämpligtillframkommabeslutett en
lagstridiga.grundeni ärundanröja beslutsyfte är att som

beslutvilkasförvaltningsmyndighetertribunaler eller motnågrafinnsDet
Tribunal,AppealImmigrationexempel theanföras. Ett ärfårintebesvär

emellertidkanbesluttribunalensutlänningsärenden. Motibeslutarsom
såutvecklatshardomstolsprövningendomstol ochallmänföras hostalan

feltolkningeventuelloch främsttribunalenrättsligt felvarje avatt av
påtalas.kaninvandringföreskrifter om

omfattningDomstolsprövningens4.4

myndig-enligt vilkenlegalitetsprincipen,påvilarförvaltningsrättenHela
inom lagensrespektivelagenmedi enlighethandlakanendastheter

ellerheltdomstolarnalagstridigt kanförvaltningsbeslut ärOm ettramar.
verkställs.detförbjudaolagligt ellerförklara detdet, attunderkännadelvis



74 Bilaga 1 sou 1994:117

Det således ogiltigförklarade förvaltningsbeslutet får medersättas ett nytt
beslut förvaltningsmyndigheten.av

Vanligt förekommande förvaltningen i lagstiftningär att stort utrymmeges
till diskretionära beslut. Vederbörande minister kan i lag bemyndigast.ex.

besluta de kompletterande föreskrifter han finner lämpliga.att som
Domstolarna har för sådana situationer formulerat vissa rättsgrundsatser

för diskretionäragränser beslut. Bl.a. måste förvaltningsbeslutsom anger
rimliga, och besluten måste med lagensöverenstämma anda och syfte.vara

Domstolarna har också uppställt vissa formella krav. kravDessa har

successivt preciserats, och detta har skett i takt förvaltningensmed att
diskretionära makt har ökat.

Förvaltningsmyndigheters diskretionära beslut måste rimliga;vara
godtycke fâr inte förekomma. Men rimlighetspñncipens omfattning, dvs.

vad rimligt och orimligt,är kan svårt Vid sinattsom vara ange.
rimlighetsbedömning fâr domstolarna inte uppställa för försnäva gränser
förvaltningen. Domstolarna mäste söka efter objektiv standard låteren som
förvaltningsmyndigheter välja bland olika beslutsmöjligheter inom det

diskretionära spelrum parlamentet har givit förvaltningen. Däri liggersom
också förvaltningen skall fâ politiska bedömningar inom detgöraatt
angivna spelrummet. Ett diskretionärt beslut kan därför betecknas som
orimligt eller olämpligt endast ingen fömuftig människa skulle haom
kommit fram till det i beslutet angivna resultatet. Vidare får beslut inte

utslag slumpen och beslut får inte heller inkonsekven-ettvara av rena vara
eller ologiska.ta

Diskretionär makt måste lojalitetmed lagamas syften.utövas Igentemot
uppmärksammat mâl mellan flygbolag och det brittiska handels-ett ett

departementet hade ministern beordrat luftfartsmyndighetema återkallaatt
tillstånd för bolag driva lâgkostnadsflyglinje till USA. Dennaett ett att en

order lagstridig, eftersom den skapade monopol, vilket stredett motvar
luftfartskonvention. Domstolarna undanröjde ministerns order meden

motivering den utgjorde illojal maktanvändning.att
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motiveringen dendomstolarna medMånga beslut har underkänts attav
ellertagit ovidkommande hänsynbeslutande förvaltningsmyndigheten hade

omständigheter.underlåtit hänsyn till relevantaatt ta

syftenpåmotiveringen byggerFörvaltningsbeslut kan sig lagstridiga, närte
bl.a.Sådant hartillämpade lagstiftningen.ligger utanför densom

exempel kanSomförekommit ville nämnasnär attstaten enspara pengar.
sökandenhar krävtförutsättning för byggnadslovmyndighet attettsom

fastighet.utanför sinavloppssystemetskulle delta i finansieringen av

såhanl ministernlagstiftaren överlämnarkan förekommaDet att,att om
beslutad lag. Omi anledningytterligare åtgärderönskar, vidta av en§

i nöjdförklarade sigbemyndigandesådantministern med stöd ett varaav
tidigaredomstolarnafann sigförvaltningsbeslut,överklagatmed ett

domstolarnakan vägrabeslutet. Numeraförhindrade attprövaatt
detundanröjaskanministerbeslutministerbeslut, ochsådanaacceptera om

sådanabeaktatministernomständigheterna ärvisas de faktiska attatt som
ministern gjort ellerslutkommit till detfömuftig inte hade omen person

existeratintefaktagrundat sitt beslutministern hardet visas att som
ställningstaganden ärhänsynstaganden. Ministemseller irrelevanta

friafåtti lag hardomstolsprövning hanundandragnaalltså inte omens
bedömningar.skönsmässigahänder till

diskretionär maktSkyldighet4.5 utövaatt

be-deninnebär ocksåbesluttill diskretionärabemyndigandeEtt att
bemyndi-utnyttjaskyldighetförvaltningsmyndigheten harmyndigade att

sina beslutfattarlagstridigt, denhandlamyndighet kangandet. En om
ochfastlagts i förvägpraxisoreflekterat följa attgenomatt en somgenom

olikafinnas ikanomständigheterde speciellabeaktaunderlåta att som
med motive-förvaltningsbeslutkan då underkärmamål. Domstolarna ett

Förvaltnings-sinbeaktandeavgjorts med särart.ärendet interingen att av
lämplighetspröv-använda sin göramåste således rättmyndigheter att en

ingå kontrakt,harMyndigheter rättning varje särskilt fall.i attt.ex. men
sinavstå från utövamyndighetenfâr inte åläggadessa kontrakt attatt
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diskretionära framtiden.makt i Exempelvis kan planmyndighet inteen
kontrakt förbinda sig i framtiden bevilja eller byggnads-vägraattgenom

lov. praxis harl också fastslagits den diskretionära makten inteatt
begränsas därigenom enskild fått felaktiga råd elleratt en person
anvisningar från tjänsteman vid myndigheten och den enskilde sedanatten
kräver myndighetsbeslut i enlighet med dessa råd eller anvisningar.

Förvaltningsmyndigheten måste i sådana situationeräven göra en
fullständig diskretionär prövning och måste kunna komma till slutett annat

det tjänstemännenän tidigare hade antagit.som

När diskretionär makt har tilldelats myndighet det denna harär atten som
den; vidaredelegation får inte förekomma.utöva finns åtskilligaDet

avgöranden, vilka domstolarna har underkänt beslut fattatsgenom som av
tjänstemän vid myndighet pä grundval delegationsbeslut inteen av som

i varit tillåtna. Dock finns konstitutionell sedvanerätt ministern inteatten
behöver fatta alla beslut personligen och han får överlåta beslutsupp-att
gifter till departementets chefstjänstemän.

Tidigare har domstolsprövningennämnts tid har utvidgatsatt senare
därhän domstolarna granskar alla rättsfrágor och i omfattning ävenatt stor

4
faktafrágor. Det sistnämnda inte oproblematiskt, eftersomär huvudregeln

bedömningen fakta i måletär inte skall komma under domstolspröv-att av
ning. Emellertid domstolarna i sin praxis radgör undantag från dennaen
huvudregel, det kan konstateras missuppfattning fakta i måletattom en av
har orsakat beslutet blivit orättvist. viktigasteDen undantagsregeln äratt

det skall finns tillräckliga bevis för faktum, och bevisningen måsteatt ett
tillräcklig rimlig grundval för förvaltningsmyndighetens beslut.vara som

Brister det i detta avseende, kan det bristfälligt underbyggda beslutet

underkärmas. Denna regel skapades föregentligen de administrativa
besvärsmålen den har sedan följts vid domstolsprövning efterävenmen
talan. En grund för undanröjande förvaltningsbeslut i domstolannan av
kan beslutet grundar sig missförstånd eller okunnighetattvara ettom
vedertaget och relevant sakförhållande eller vilar felaktigtpå utredda

K sakförhållanden.
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hållerförvaltningsmyndighetemakontrollerabaraDomstolama kan inte att
ocksådomstolarna kanrimliga beslut,och fattarsinasig inom gränser utan

handläggningpåuppfyller de kravmyndigheternakontrollera somatt
förvaltnings-förfarande hosrättvistpåställer. Kravetförfaranderätten ett

Entraditionella processrätt.domstolarnasfrånhärstammarmyndigheter
dvs. bl.a.hearing,skall få fairenskildeden attfundamental regel är att

ingenregeloch ärföre beslutetsin talan attfå utvecklaskallhan annanen
finnsDetintresse.hakani vilket hanbeslut,får fatta egetettett

fåinte behöverenskildberördi vilkanaturligtvis situationer, personen
beslutExempelfattas. utgörbeslutinnansig,tillfälle omettyttraatt

säkerhetsátgär-elleri sjukhustvångsintagningskatterevision,arrestering,
sigskallenskildedennödvändigtalltid yttrainte hellerder. Det är att

skrift. ldet ifårhantillräckligt göradet kanmuntligt, attutan vara
handlägger massären-myndighetersistnämnda förgäller detsynnerhet som

delskall haenskilde rättdenockså taligger attfair hearingden. I att
ärendet.aktuellafinns i detbevis, yttrandenhandlingar,alla somm.m.av

mark finnsplanläggningexempelvis förfall såsomspeciellaFör av
vidskall hållas,utfrågningarförhör ellermuntligaföreskriftersärskilda att

synpunkter.sinaframförafårberördavilka personer

inte. Domsto-förvaltningsbeslut finnsmotiveringGenerella regler avom
saknadeförvaltningsbeslut,fall underkäntvissadock iharlarna som

beslutsmotive-berördedengrundskedde på den utanmotivering. Detta att
ej.elleröverklagaskullehuruvida hankundering inte utröna

intresse.personligthan harvilketmål, idöma ifår inte ettdomareEn ett
Menförvaltningsmyndigheterna.tillämpatsjävsregel har ävenDenna

fattasskallbeslutsärskiltoch närförvaltningennivå i avpå högre
kundeministerningen änuppkommit,problem närharministrar, arman

frånundantaggodtagitdärförharDomstolamai fråga.beslutetfatta
hakannågonfattadesbeslutfall tillåtitvissaoch ijävsregeln att somav

med denenlighetihandlarministerärende.i Attintressepersonligt ett en
för hanskäl ärinte utgöraoch kan attnaturligt sägasför etthanpolitik är

verkligenbeslutprövning inteundersöker i sin ettDomstolamapartisk. om
rimligföreliggerdetmedräckerdetpartiskhet attpåverkats enutanav
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förelegat för skall underkännamisstanke jäv kan ha ettattatt manom
förvaltningsbeslut.

domstolsprövningenInskränkningar i4.6

domstolsprövning avskärsmöjligheterna tillförekommerDet att genom
Domstolarna harskall fåbeslut inteföreskrifter i lag överprövas.ettatt

skulle avskära demföreskrifter heltaldrig sådanaemellertid accepterat att
Föreskrifterförvaltningsbeslut.ifrågavarandefrån prövning att ettav

möjlighetskall finnasså det inteslutligt brukar tolkasbeslut skall attvara
möjlighetenochadministrativa besvär,överklaga beslutet att attatt genom

Även föreskrifter i lagpåverkas.i domstol inte skallbeslutet att ettpröva
har domstolarnarättslig instansifrågasättas i någoninte skall kunnabeslut

domstol.hosföra talanförbuduppfattavägrat attett motatt som
kunde haparlamentet intehar därvid varitutgångspunktDomstolarnas att

ochnågot förvaltningsorganokontrollerbar makt tillöverlämnavelat att
och idomstolmåste kunnaförvaltningsbeslut därför överprövas av

legalitetsprincipenunderkännas brottfall kunnaförekommande motom
överskridit sinförvaltningsmyndighetvederbörandedvs.föreligger, om
domstolspröv-situation därsåledes ingen[praktiken finns detbefogenhet.

skallprövningsådanFöreskrifteravskuren.ningen verkligen är attom
detvanligtdäremotföljaktligen ovanliga. Detidag äravskuren attärvara

talan hosenskilde måste föravilka deninomföreskrivs tidsgränseri lagar
planärenden ochvidExempelvis gällerförvaltningsbeslut.domstol mot ett

domstolväckas imåsteförvaltningsbesluttalanexpropriationer ettatt mot
förvaltningsbeslutSyftet med dettafrån beslutet. ärinom veckor att ettsex

behövermyndigheternaskall kunna verkställasverkligen attutan manav
ifrågasätts.riskera detatt senare
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Frankrike5

förvaltningsbeslutDomstolsprövning5.1 av

förvaltningsdom-FrankrikeiankommerförvaltningsbeslutPrövning av
grundläggandedomstolarna. Deallmännafrån defriståendestolar, ärsom

undersedan,årför 200utveckladesordningdennabakomtankarna
det dågälldeuttrycktförenklat attStarkttid.revolutionensFranska
handlande.förvaltningensöverprövningordning föråstadkomma aven

överprövningenanförtrointeangelägetframstod ocksådet attMen som
i äldrerotadestarktalltförbefaradesdomstolarna,de allmänna varasom

revolutionen. förverkligadesTankarnaförefrån tidenrättsföreställningar
1799 22årkonstitutionen1800. Genomsekelskiftet 1799kringi två steg

skullebl.a.artikel 52enligtConseil dEtat,tillkomVIIIfrimaire soman

administrative.matiêresélêventdifñcultés quirésoudre les... en

förvaltningsspörsmål.iuppkommersvårigheterdelösa... som

lagstiftninginrättadesVIIIpluviöse28veckorNågra genomansenare
handläggaskullevilkapréfectureconseils deterritorialorganisationenom

Conseil dEtatBådeplanet.lokaladettvister påadministrativaallmänna
centralistisktstarktNapoleonsled iprefekturorganisationenoch var

Tillkomstenstatsförvaltningen.franskadenreorganisation avinriktade av
förmycketutomordentligtbetyttinstitution harcentralConseil dEtat som

rättskipningenallmänhet;iframväxtförvaltningsrättens avfranskaden
reglernautvecklingenföravgörandevarithar omdEtatConseil av

tvisteförfarandet,administrativaadministratif, det somcontentieux
siggrundarförfattningsregleratinteavseenden utanäri viktigafortfarande

4011980,Parisadministratif,8eéd.,droitTraité de tome s.Laubadêre:3 AndrédeSe
646.p.
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på rättspraxis Conseil dEtat. Conseils de préfecture däremot har endastav
haft ganska begränsad betydelse för den franska förvaltningsrättsutveck-

lingen; deras betydelse har i stället legat det organisatoriska planet i och
med de har kommit bli föregångare till inrättade förvaltnings-att att senare
domstolar under Conseil dEtat.

1800-talets Conseil dEtat länge i första hand rådgivande regerings-ettvar
inte dömande instans. Dess judiciella funktioner blevorgan, en mera

framträdande bland övriga funktioner, sedan dömande avdelning hadeen
inrättats âr 1872, och 1889 klarlades i dess avgörande i målet Cadot, att
Conseil dEtat juge de droit dvs. hade allmän kompetensvar commun, en

administrativa tvisteärenden intepröva enligt särskilt stadgandeatt som
organ.skulle visst angivetprövas ettav

Conseils de préfecture fanns till 1953 och ombildades då till tribunawc

administratifs. Huvudsyftet med reformen minska antalet mål hosattvar
Conseil dEtat. Till de tribunaux överflyttades därför kompetensen attnya

juge de droit vilket betydde administrativa tvisteärendenattvara commun,
huvudregel förstai instans skulle dem och i förekommandeprövassom av

Överflyttningenfall först i andra instans Conseil dEtat. målav av var
i Åtskilligaemellertid inte total. målgrupper lämnades kvar hos Conseil

föreskrifter.dEtat enligt särskilda

Om Conseil dEtat: JeanMassot, Marimbet: ConseilJean Le dEtat. Notes Etudeset
documentaires, 4869-70,Paris 1988.GeorgesVedel, Pierre Delvolvé: admini-Droitnos
stratif, éd.,Tome 12e Paris 1992, 74-90 127-147.och AvgörandetCadot, Conseils. -
dEtat déc.13 1889, [Recueildesarrêt du Conseil Weil,dEtat, 1148,] M. Long, P.p. se
G. Raibant:Les grandarrêtsde jurisprudenceadministrative,4:e éd., Paris 1965, 5.no

Om jugeformeln dedroit Vedel-Delvolvécommun 62.se a.a.1 s.-

5 Se artikel 2 i décret 53-934du 30 septembre1953 réfonnedu contentieuxt.ex. portantno
administratif i förening artikelmed 2 i décret 53-1169du 28 novembre1953portantno
rêglementdhdministration publique Vapplicationdu décret 30 1953du septembrepour sur

réfonnedu contentieuxadministratif.
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dappel,ytterligare instans, administratives1987 beslutades att en cours
d°Etat.°för Conseili syfte minska arbetsbördanskulle inrättas åter att-

mellan tribunauxmellaninstansdomstolar skulleDessa utgöranya en
administratifs och Conseil dEtat.

itvister såledeskan förvaltningsrättsligaEfter reformerna 1953 och 1987

instans kan måletförstafall i instanser: Iförekommande tas treupp
i andra instansefter vadetalanadministratif ochtribunalavdömas enav

p kassation,talandappel. Genomadministrativeprövas somomav en cour5
föras vidare tillslutligenkan måletandra instansens dom,riktas mot

får dockinstans. Dettredje och sistadömerConseil dEtat, som som
instansordning förmodifierat dennabestämmelserframhållas särskildaatt

måltyper.många

förvaltningsdomstolarallmännaskall dessaVilka mål prövas angesavsom
administratifs destribunauxårs Code desartikel 3 i 1953i L et cours

reformlagstiftning:efter 1987 årsdappel i lydelseadministratives

réservepremieradministratifstribunauxLes resort etsont, sousen
administratif.contentieuxdudroitdappel, juges de commun

demissionégalementadministratifstribunauxLes exercent con-une
ciliation.

förbehåll förmedhand ochi förstaFörvaltningsdomstolarna dömer,
i allmänhet.förvaltningsrättsliga tvistervadetalan, i

söka förlik-tillika uppdragetFörvaltningsdomstolama tillkommer att
ning.

kompetensadministratifs allmängeneralklausul tribunaux attDenna enger
för-skalldomstolar prövadvs. dessaförvaltningsrättstvister,pröva

handläggnings-långakritiseratEuropadomstolenharsammanhangkanI detta nämnasatt
Europakon-1950årsartikel 6.1 istridaansågsadministratif,tider i tribunal motsomen

Sefrihetema.grundläggandeochdemänskligarättigheternaskyddför deangåendevention
européennedesPublicationsde Cour1989,octobrearrêtdu 24France,Affaire H. contre

série vol. 162A.Phomme, A,droits de

1992,éd., Paris12eadministratif,TomeDroitDelvolvé:Vedel, PierreGeorgesSe
118-147.s.
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valtningsrättstvister enligt generalklausulen, det saknas uttryckligaom
föreskrifter med speciella kompetensnormer.

För Conseil dEtat finns motsvarande bestämmelse i artikel 32 i 1945en
dEtat:3års ordonnance Conseilsur

ConseilLe dEtat contentieux juge de droitstatuant estau commun
matiêre administrative, souverainementstatueen sur recours en

armulation exces de pouvoir formés les diverse;descontre actespour
autorités administratives; juge dappel des decisions renduesest pa:
les juridictions administratives de premier connait desressort;

cassation dirigés des decisions des juridictionscontrerecours en
administratives rendues demier ressort.en

Conseil dEtat dömer tvisteinstans i förvaltningsärenden isom
allmänhet; Conseil dEtat beslutar talan förs beslutsuveränt när mot av
skilda administrativa upphävande i anledning makt-organ om av
överskridande; Conseil dEtat dömer i anledning vadetalan motav
avgöranden meddelats förvaltningsdomstolar i första instanssom av
Conseil dEtat dömer i anledning kassationstalan avgörandenmotav

meddelats förvaltningsdomstolari instans.sistasom av

Speciella kompetensnonner finns exempelvis för skattemâl contentieu:

ñscal, inte enligt generalklausulen i stället enligt särskild:utansom
föreskrifter kan tribunaux administratifs. specielltAndraprövas av
kompetensregler finns för beslut Cour des och Cour dct.ex. comptesav

dEtat.°discipline budgétaire, kan endast Conseilöverprövassom av

uteslutning förvaltningsbe-En total rättsmedel viss kategorimotav en av
slut enligt rättspraxis inte föreskrivas i lag. måletkunna I Dameanses ens

45-1708 juillet såsomförsta instansNo du 31 1945.Kompetensen ConseildEtat attav
administrativatvister begränsades 1953års omnämndareform;dockpröva genom ovan s:

artikel i décret 53-1169 28 reglementdadministratio11 du novembre1953 portantno
Vapplication 1953 contentieutpublique du décretdu 30 septembre réformedupour sur

administratif.

9 Pierre Delvolvé: Droit administratif, 12eéd., Paris 1992,Se GeorgesVedel, Tome
100-103medhänvisningartill författningstexteroch litteratur.s.
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excêsLamotte rättsmedletConseil dEtat fastslagithar att recours pour
förekommit,maktöverskridandepåståendepouvoir, talan medde att ett

droitjuge deförvaltningsdomstol äranföras hos denändå kan som
administrativa tvister.behörighethar allmän prövadvs. attcommun,

förvaltningsbe-i principadrninistratif förutsättertribunalTalan hos ettatt
anhängiggörs,måletpréalable. Innande decisionfattats regleslut har

beslutsmyndig-omprövning hosregel begäraenskildadenkan parten som
överordnadedenöverprövning hosellergracieuxheten recours

överprövningellersådanhiérarchique;myndigheten recours om-men
i skall kunnatalanförprocessförutsättningnågonnormalt inte attutgör

förvaltningsdomstol.föras hos

valbestämsprocessformeri olikaTalan kan prövas avgenomsom
medför. Somvaldettabeslutsmöjligheterdomstolensrättsmedel och som

vilkenprocessform, idenbetecknasjurisdictionpleinecontentieux de
förvaltnings-överklagadedetupphävagodta ellerbara kandomstolen inte

dessiellerbeslutet sättaändraskulle kunna annatettbeslutet, ävenutan
prövninggällerdetförekomma närprocessform kanställe. Denna avLex.

miljövårdsåtgärder. decontentieuxSomrörandeförvaltningsbeslut
frågangällerendastdeti vilkenprocessform,betecknas denParmulation

praktikenideneller inte;skall upphävasförvaltningsbeslutettom
rättsmedletnämndaredanfall deti dessatalanvarianten ärviktigaste av

detpåståendemedalltså talanpouvoir, attdeexcêspourrecours
möjligtintemaktöverskridande. Det är attinnebäröverklagade beslutet ett
översiktligmycketochallmänrättsmedel. Sombeskriva dettahär närmare

ilegalitetskontrollsyftar tilldetkan dockkaraktärisering nämnas att
såväl det över-kontroll omfattarDomstolensbemärkelse.vidmycket

arrêt[Recueildes1950,17févr.ConseildEtatLamotte,Vagriculture DameMinistrede c.
arrêts degrandRaibant: LesWeil, G.M. Long, P.110,]Conseil dEtat,du sep.

84.1965,éd., Parisadministrative,4:ejurisprudence no

1992,Pariséd.,12eadministratif,TomeDelvolvé: DroitPierreVedel,GeorgesSe
och 154.28s.

1992,Pariséd.,12eadministratif, TomeDroitDelvolvé:n PierreVedel,GeorgesSe
55.s.
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klagade beslutets formella element dess materiella innehåll. Vad gällersom
formella element domstolskontrollenär oinskränkt. Vad gäller det
materiella innehållet kan kontrollinriktningen och kontrollintensiteten
variera beroende utformningen de ligger till grund förav normer som
det överklagade beslutet. Väsentligt härvidlag i vilken omfattningär
förvaltningen har för diskretionära övervägandenutrymme enligt de

beslutet.skall iakttas vidnormer som

5.2 Talan hos domstol vid myndighets passivitet

En enskild sökande kan eventuellt domstolsprövning till stånd ävenen
förvaltningsmyndighetennär dröjer med eller helt underlåter ställningatt ta

till inkommen ansökan. Den franska regleringen sin utgångspunkten tar
i tanken talan hos förvaltningsdomstol, tribunal adrninistratif,att skall syfta
till överprövning förvaltningsbeslut. Den förutsätter därföretten av ettatt
förvaltningsbeslut har fattats, och överprövningsreglema skrivna såär att

existerande förvaltningsbeslut skall till föremål förett göras överprövning-
Underlåter vederbörande förvaltningsmyndighet fatta det begärdaen. att

förvaltningsbeslutet, finns inget beslut skulle kunna ochöverprövas,som
de vanliga överprövningsreglema kan inte tillämpas. tänkbarEn utväg ur
denna situation låta förvaltningsdomstolen tvinga fram beslut.att ettvore

franskI har interätt gått denna fingerar i stället efter vissväg utanman
tid beslut med visst innehåll har fattats. fingeradeDetta beslut läggsatt ett
sedan till grund för överprövningen. Huvudregeln förvaltningensär att
tystnad i anledning inkommen begäran skall uppfattas implicitav en som
avslagsbeslut efter som regel fyra månader, och talan kan förasatt mot
detta fingerade avslagsbeslut hos förvaltningsdomstol enligt generalklausu-
len domstolsprövning förvaltningsbeslut eller enligt de speciellaom av
regler, eventuellt finns för den aktuella beslutstypen.som

Fransk har möjliggjort sådanrätt passivitetstalan sedan 1864. Till en
början, på 1800-talet, den tillåten i speciella författningsreglerade fall.var

13Se GeorgesVedel, Pierre Delvolvé: Droit administratif,Tome éd., Paris12e 1992,
240-361.s.
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infördes.År generellt stadgandeochreglering,utvidgades denna1900 ett
Dennågra gånger.ändratsdesshar sedanordalydelseRegleringens nu

dekretUr dettaâr 1965på dekrettillbakaformuleringen gårgällande ett
Code desartikel 102R.stycket itill andrageneralklausulenöverflyttades

dappel. Dennaadministrativesdesadministratifstribunaux et cours
lydelsezföljandehargeneralklausul

réclarnationmoisplus degardé pendantsilenceLe quatre parsur une
de rejet.decisioncompétentePautorité vaut

myndighetenbehörigaansökan deniakttagitsTystnad avensom
avslag.skallmånader utgörafyraunder än ansesmer

förvaltningsverksamhetvissförspecialstadganden,finnsDet som
före-Såledesavseenden.olikareglering igenerelladennamodifierat
vissagällerdetinnebörd. T.ex. närfiktionendetkommer att en armanges

tystnadförvaltningensñngerasbyggärenden ut-ochplan-auktorisations-,
modi-bifallsbeslut. bifallsfiktionpassivitet tillLederimplicitgöra enett

myndighetsrättsskyddbehovetochrekvisiten för motfieras även av
förregel intefallsådanafinns irättsskyddbehovNågotpassivitet. somav

tredje äraktuella förblirättsskyddsbehov kansökanden, somman,men
medföra.kanfiktionenrättsverkningarberörd de somav

medregel förasbifalls-beslut kanochavslags-fingeradeTalan sommot
målochbeslut,fattadeverkligentalanrättsmedel motsomsamma

principförvaltningsdomstolarnaihandläggsbeslutfingeradeangående av
Handläggningenfattade beslut.verkligenangåendemålpå sätt somsamma

problemsärskiltemellertidvållarfmgerade beslut ettangåendemålav
underlagdetutgå från ettregel inte kandomstolen isåtillvida, somsom

contentieuxTraité deDrago:Auby, R.utvecklingenJ.-M.7 historiskadenSenämnareom
1274.1261,Paris 1962,administratif, llI,Tome nos

janvier 1965.65-29du lli Décret25 artikel 1stycketiSeandra no

1989.septembre725 89-641duenligt DécretlydelseI no

1992.Tomeéd.Parisadministratif.12eDelvolvé:Droit17 PierreVedel,GeorgesSenärmare
152289 f.. och tome s.s.
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verkligen fattat beslut jämte bakomliggande utredning innebär. Detta
problem dockär mycket gammalt. Före farms1978 ingen generell rätt att

aktentillgång till förvaltningens och först 1979 infördes generellen
skyldighet för förvaltningsmyndigheter beslut.motivera sina För-att
valtningsdomstolsprövningen fick därför många gånger ske pâ ofullständigt
underlag. Problemet löses traditionellt âberops- och bevisbördereg-genom
ler, medger förvaltningsdomstolar mål någonavgöratt ävensom partsom
förebringande inte fullständigtär i något avseende. âberops-Dessa och
bevisbörderegler kan inte beskrivas här. Men reglernas existens under-
stryker förvaltningsdomstolar vid förvaltningens passivitet inte sigatt vare

förvaltningensövertar uppgifter eller tvingar förvaltningen till aktivitet,
tillämpar besvärsprövningens vanliga instrument.utan

2 Numera finns offentlighetsregleri loi 78-753 du 17 juillet 1978, diversesponantno
daméliorationdesrelations Padministration public diversesdispositionsentremesures et et

dordre administratif,social fiscal.et

29Loi 79-587du 11 juillet 1979,relativeâ motivationdes administratifs åno actes et
Paméliorationdesrelations administration public.entre et
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Österrike

förvaltningsbeslutDomstolsprövning6.1 av

Österrike dels Verwaltungs-påiförvaltningsbeslut ankommerPrövning av
Österrikes Verfassungsgerichts-förvaltningsdomstoLdelsendagerichtshof,

Österrikes författningsdomstol.hof,

Österrike-världskriget ochefterordning tillkom FörstagällandeDenna nu
infördesväsentligtalltbetydligt äldre. Ii saksönderfall, ärUngerns men

statsgrundlagar,Bland dedecemberförfattning.1867 årsredanden genom
rättigheterallmännamedborgarnasgrundlagfarmsdå antogs, omensom

inrättandegrundlagdelstill dennakomplementoch såsom enavomen
kontrollen överuppgiftmed utövariksdomstol,Reichsgericht, att

rättigheter,politiskamedborgarnasiakttagandeförvaltningen och dennas av
statsgrundlagsistnämndadennadomarmakten. Igrundlagdels omen

vissaställning ochoberoendedomstolarnasföreskriftermeddelades omom
stadgadesdessutomdomstolsorganisationen;principer förorganisatoriska

DomstolenVerwaltungsgerichtshof skulle inrättas.grundlagi denna att en
år 1875.nio årinrättades senare,

årsReichsgericht och 18751867 årsbakomRättskipningskonceptet
förförfattningi denväsentligti alltVerwaltungsgerichtshof bibehölls

1920. relativtFörändringarnautarbetadesDeutschösterreich, varsom
Verwaltungs-och kompetensenorganisationengälldesmâ, detnär av

medförändringarna störreReichsgericht blevBeträffandegerichtshof.
konstitutionellfrånövergångenstadfästeförfattningårs1920tanke att

Österreich eingerichtetalsBundesstaatRepublik°° diewomitOktober 1920,Gesetzvom
respektiveåren 1933inte kraft underFörfattningenBundes-Verfassungsgesetz.wird var

till 1945.1938
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monarki till parlamentarisk republik; förändringen accentuerades genom
namnändringen till Verfassungsgerichtshof.

De grundläggande reglerna för prövning förvaltningsbeslutav genom
Verwaltungsgerichtshof och Verfassungsgerichtshof finns artiklarnai 129,

130 och första stycket i 1920 års federala författningslag:144

Artikel 129
Sicherung der GesetzmäBigkeit der öffentlichenZur gesamten

Verwaltung sind die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländem
und der Verwaltungsgerichtshof in Wien berufen.

Artikel 130
Verwaltungsgerichtshof erkennt über Beschwerden, womitl Der

Rechtswidrigkeit Bescheiden der Verwaltungsbehördena von
odereinschlielålich der unabhängigen Verwaltungssenate

Entscheidungspflicht Verwaltungsbehördenb Verletzung der der
einschlielålich der unabhängigen Verwaltungssenate

Verwaltungsgerichtshof auBerdem überbehauptet wird. Der erkennt
Beschwerden gemäB 81 Abs.Weisungen Art. 4.gegen a

die Gesetzgebung einer2 Rechtswidrigkeit liegt nicht soweit vonvor,
Verwaltungsbehörde absiehtbindenden Regelung des Verhaltens der
Behörde selbst überläBt, dieund die Bestimmung dieses Verhaltens der

Sinne des GesetzesBehörde aber diesem freien imErmessenvon
Gebrauch gemacht hat.

Artikel 144
Verfassungsgerichtshof über Beschwerdenerkennt1 Der gegen

einschlieBlich der unabhängigenBescheide der Verwaltungsbehörden
Beschwerdeführer durch den BescheidVerwaltungssenate, soweit der

in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder An-wegen
verfassungswidrigenwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, eines

in seinen Rechtenoder eines rechtswidrigen StaatsvertragesGesetzes
Erschöpfungsein Die Beschwerde kann nachverletzt behauptet. erstzu

des erhoben werden.Instanzenzuges

Artikel 129
förvaltningens lagenligaKallade säkerställa hela den offentligaatt

i delstatema ochhandlande de oberoende förvaltningssenatemaär
Wien.förvaltningsdomstolen i

Artikel 130
påståsi vilkaFörvaltningsdornstolen beslutar angående besvär,1
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a beslut rättsstridigt fattats förvaltningsmyndighetäratt som av
inklusive oberoende förvaltningssenat eller
b beslutsskyldighet åsidosatts förvaltningsmyndighet inklusiveatt av
oberoende förvaltningssenat.
Förvaltningsdomstolen beslutar angående besvär direktiväven mot
enligt artikel fjärde stycket.81 a

Rättsstridighet föreligger inte i mån lagstiftaren har avstått från2 den
bindande reglera förvaltningsmyndighetens handlande ochatt

myndigheten själv överlåtit utforma sitt handlande i den månatt samt
fria enlighet med lagen.myndigheten har begagnat detta skön i

Artikel 144
Författningsdomstolen angående besvär beslut,beslutarl mot som

förvaltningssenat,förvaltningsmyndighet inklusive oberoendefattats av
kränkts i någonden mån klaganden påstår han beslutet hari att genom

harrättighet, i grundlag, eller någon hanshar rättgaranterats attsom
grund-lagstridig förordning,kränkts på grund tillämpning avavav

statsfördrag.lagsstridig lag eller rättsstridigtav

Österrikes domstolskontrollbestämmelser framgårAv dessa att av
fokuseringförvaltningen sker centraliserat och i endast instans. Dennaen

mycketmedförthar naturligtenda instans och två domstolar nog enen
begränsamedelarbetsbelastning för de båda domstolarna. Etthård att

tradi-författningsdomstolen harmåltillströmningen till förvaltnings- och

fårbesväromprövning, innanföreskriva förvaltningsinterntionellt varit att
Sådandomstolar.dessaförvaltningsbeslut hos någonanföras ettmot av

förvaltningsför-föreskrivs i allmännaomprövning sker enligt vad som-
VerwaltungsverfahrensgesetzAllgemeinesfarandelagen i 1991 års lydelse

först beslutsmyn-Vanligtvis skallregel två gånger:1991 AVG som- -
Leder denna64 AVG.sitt överklagade beslut §digheten ompröva a

medinte nöjdklagandentill någon ändring elleromprövning inte är en
överordnadmyndighetvidare till den ärbeslutad ändring, går ärendet som

förnyadgenomförmyndighetöverordnadebeslutsmyndigheten. Denna en
fullti ärendetslutligt beslutärendet och fattarprövning hela utett somav

66 AVG. Förstinstansens beslut §eller den förstakan ändra ersätta mot
för-talan föras hosbeslut kanförvaltningsmyndighets slutligadenna

författningsdomstolen.valtnings- eller

förvaltningsorganisationeninomprövningenVikten den förnyadeav
de imöjliggjordes1988: Dåförfarandereform årunderströks genom en
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artikel 129 orrmämnda oberoende förvaltningssenatema. Senatema har
inrättats delstatslagstiftning på grundval bestämmelser isenare genom av

artiklarna 129 och b i 1920 års författningslag, och deras förfarandea
Österrikeregleras enhetligt för hela i §§ 67 AVG. Senaternas uppgifta-g

i stället förär och liksom överordnade förvaltningsmyndigheteratt på nytt
överklagadepröva förvaltningsbeslut fattats och i förekommande fallsom

omprövats första instansens förvaltningsmyndigheter. Senatemas pröv-av
ning har emellertid inte generellt, endast på vissa områdenutan ersatt
prövning överordnad myndighet; deras kompetens därför inteärgenom en
reglerad i generalklausul enumerativt bestämd § 67 AVG.utanen a
Liksom överordnade förvaltningsmyndigheter kan vid bifall tillsenatema
anförda besvär upphäva det överklagade beslutet och eventuellt återförvisa
ärendet till första instans; kan ändra det överklagadeävensenatema
beslutet eller det medersätta §66 AVG. Senatemaett utgörannat
således inte kassations- reformationsinstans. I förvaltnings-utanen en
organisationen har speciell ställning såtillvida andrasenatema en som
myndigheter överordnade såväl sidoordnade saknar direktivrättsom- -
angående prövningsverksamheten. Denna särställning har dock inte
medfört klassiñcerats dornstolsliknande dvs.att senatema som organ, som

vilka liknar domstolar allmänna förvaltningsmyndigheter;änorgan mera
deras förvaltningsmyndigheter ifrågasätts intestatus utansom accentueras

formuleringen återkommer i artiklarna 130 och it.o.m. 144genom som
1920 års författningslag: Verwaltungsbehörden einschlielilich der
unabhängigen Verwaltungssenate ..., förvaltningsmyndighet... inklu-
sive oberoende förvaltningssenat Syftet.... med 1988 års reform-
lagstiftning oberoende förvaltningssenater åstadkommaattom var en mera
kvalificerad förnyad prövning inom förvaltningsorganisationen. Reformen
skulle både nedbringa antalet mål i förvaltnings- eller författningsdom-

stolen och höja kvaliteten underlaget för dessa domstolars arbete. ochI
med således inte förvaltnings-domstolarär tordeatt derassenatema
organisation närmare.och verksamhet hår inte behöva behandlas

3 För utförliga framställningar RobertWalter, Heinz Mayer: GrundriBdesösterreichi-se
schenBundesverfassungsrechts,7. Aufl., Wien 1992,Randnummer9271-14, och Robert
Walter, HeinzMayer: GrundriBdesösterreichischenVerwaltungsverfahrensrechts,5. Aufl.,
Wien 1991,Randnummer5481-26.
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sidan och129 och 130 ååtergivna artiklarnaSom framgår de enaav ovan
mellanuppdeladförvaltningsrättskipningensidanartikel 144 å andra är

författningsdomstolen.förvaltningsdomstolen och

tillsyftarprövningskompetensgenerellFörvaltningsdomstolen har somen
elleraktivitetförvaltningsmyndighetersallmän laglighetskontroll aven

passivitet. 1920 årsartikel 133 iiförekommer och reglerasUndantag
förpunkt 3enligt artikelnsgällerförfattningslag: undantagfederala Ett
deti vilkaför ärenden,punkten 4enligtpatentärenden och ett annat

beslutande för-kollegialtankommerställningstagandetslutliga en
förutsättningunderställningoberoendevaltningsmyndighet med att en

fåtalfinnsmyndighetersådanai beslutet.medverkar Avdomare ett
federalafrån denexempeldelstatsnivå. Somflerfederal nivå och något

lagstiftningenligtHeimarbeitfürBerufungskommissionnivån kan nämnas
och1929 1930frånlagstiftningKleinrentnerkommission enligtfrån 1961,

delstatsnivånoch läkare;för advokaterdisciplinmyndighetervissa
jordförvärvslagstift-påkollegialmyndigheter främstsådanaförekommer

område.ningens

domstolensspecialiserad:prövningskompetens ärFörfattningsdomstolens
ochgrundläggande fri-efterlevnadenskallprövning garantera av

frågan,uppkommerdettakompetens sätt,rättigheter. Bestäms rättens
frågaärende. Dennadomstolarna skall kunna prövabåda sammaom

därhänförfattningslagfederalai 1920 års att133 punkt 1i artikelbesvaras
skallförfattningsdomstolens kompetens,inomfallerärenden, varasom

direktivfjärdestycket,u artikel 81direktiv enligttalantredjefallet, somenDet avsermot a
mycketSituationenskolmyndigheter. ärkollegier vidrikta tillmyndighetkanöverordnad

Heinz Mayer:Walter,RobertSe denbehandlashär.inte behövaspeciell och torde om
Wien 1992,RandnummerBundesverfassungsrechts,7.Aufl.,österreichischenGrundriBdes

965.

Öhlinger: Rechts,öffentlichenGerichtsbarkeitdes33 DieKlecatzky,Theoövrigt HansR.Sei
AffaireRingeisen-fall,förstaEuropadomstolensiocksåpunkt956265. SeWien 1984,s.

droits dedeseuropéenneCourPublicationsdejuillet 1971,arrêt du 16Ringeisen,
avgörandetiAffairei det förstatill punkt24hänvisningarsérie [vol. 13], medAlhomme,

avgörandetii det förstapunkt788, ochjuin 1968,sérieA [vol.arrêt du 27Neumeister,
RobertSe[vol. 12].sérieA även18juin 1971,arrêtduWilde, Ooms Versyp,Affaire De et
Aufl.,Bundesverfassungsrechts,7.österreichischenGrundrill desHeinz Mayer:Walter,
Funk:Bemd-ChristianAdamovich,Ludwig K.1480.698 f.,1992, RandnummerWien

340, 345.1987, 94,YorkWien, NewAufl.,Verwaltungsrecht,Allgemeines s.
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undantagna från förvaltningsdomstolens kompetens. dennaTrots be-
stämmelse kan mellan författnings- förvaltningsdomstolensgränsen och

arbetsområden inte alltid klart. Gränsdragningen har vållat problemanges
stort.sedan 1800-talet, och antalet prejudikat i avgränsningsfrågor är

Syftet med förvaltningsdomstolens kontroll framgår artikelär som av-
129 i enskilt fall säkerställa lagenligt handlande förvaltnings-att av-
myndigheter. Beroende på enskild klagande vänder sig motom en
förvaltningsmyndighets beslut eller förvaltningsmyndighets passivitet,mot

förvaltningsdomstolens kontroll eller mindre omfattande. Detaljernaär mer
framgår för förvaltningsdomstolen kodi-processrättsnorrnema ärav som
ñerade främst i Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, den för förvaltnings-

domstolen gällande organisations- och processlagen, och i förvaltnings-

domstolens arbetsordning den 20 januari 1965.

Vänder sig klaganden förvaltningsbeslut, skall förvaltningsdom-mot ett
stolen genomföra kontroll inriktad pá rättsfrågor.beslutet, ären av som
Faktautredning sker regel inte i förvaltningsdomstolen. Förvaltnings-som

redovisas i detdomstolen bunden de utredningsresultat, över-är av som
granskaklagade förvaltningsbeslutet, oförhindrad,rätten är att ut-men

redningens fullständighet och bevisvärderingen i beslutet, och vid brister

Verwaltungsgerichts-eller felaktigheter kan återförvisa ärendet § 41rätten

hofgesetz. förvaltningsdomstolens vid handenOm kontroll attger
upphävas och ibesvären skall bifallas, skall det överklagade beslutet

fall áterförvisas förvaltningsmyndigheten § 42förekommande ärendet till

Förvaltningsdomstolens kontrollAbs. 1-3 Verwaltungsgerichtshofgesetz.

reformatorisk.förvaltningsbeslut således kassatorisk, inteärav

med för-Syftet med författningsdomstolens kontroll är änett annat
ârs federalavaltningsdomstolens: framgår artikel 144 i 1920Som av
kränkningarförfattningslag skall författningsdomstolens kontroll hindra att

förvaltningsbeslut.grundläggande fri- och rättigheter orsakas genomav
denna kontroll skall till regleras iHur processrättsnormemanärmare

Öhlinger:3 öffentlichenRechts,WienKlecatzky,Theo Die GerichtsbarkeitdesSeHansR.
medytterligarehänvisningar.1984, 55s.
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Verfas-i §§ 82-88kodiñerade främstförfattningsdomstolenför ärsom
denarbetsordningdomstolenssungsgerichtshofgesetz 1953 och av

heltsåledesFörfattningsdomstolskontrollen har1946.3 oktober annanen
Detaljerkontroll.förvaltningsdomstolensinriktning och utformning än

prövningen inte ärkanbehöva beskrivas,torde här inte nämnas attmen
fakta, dengrundval derättsfrågorinskränkt tillformellt somav

i sitt beslut. För-redovisatförvaltningsmyndigheten harbeslutande
ställnings-ihellerprövning skall intefattningsdomstolens ettutmynna
eller inte.skall upphävasförvaltningsbeslutetöverklagadedettagande, om
grundlagikränkningskall i ställetFörfattningsdomstolen avgöra, avenom

harklagandensförekommit eller rätteller rättighet hargaranterad fri- om
grund-förordning,lagstridigtillämpninggrundpâkränkts avavav

författningsdom-Bifallerrättsstridigt statsfördrag.lagsstridig lag eller av
föreligger,kränkning ärsådanden,och uttalarstolen besvär att en

falletenskildai detförvaltningsmyndighet skyldig utanvederbörande att
rättslägeåstadkommamedelbuds ståendemed alla tilldröjsmål och ett

§87uttalatförfattningsdomstolen harvadmedöverensstämmersom
förvaltnings-alltså påankommerVerfassungsgerichtshofgesetz. Det

ochbeslutförfattningsdomstolensslutsatserdra attmyndigheten att ur
underlåtenhetochåtgärdersådana ävenerforderliga åtgärder. Menvidta

medangripasi sinnaturligtviskanerforderliga åtgärdervidta turatt
eller för-förvaltnings-kontrollerasåterrättsmedel ochallmänna av

fattningsdomstolen.

passivitetmyndighetsdomstol vidTalan hos6.2

rättsskyddösterrikisk rättpassivitet,klaganden motVänder sig mot ger
franskatidigare beskrivna rätten.denpassivitet änvägen arman

besvärsprövningsförfarande ersätter ettRättsskyddet inte ettattgenomges
principrättsskydd iförvaltningsförfarande, attvanligt genomutan ges

överordnadöverflyttas först tillbeslutsskyldighetenhandläggningen och en
tillhandsedan i sistaochfinns,mån sådani denmyndighet, en --

Verwaltungsgerichtshof.dvs.domstol,
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Utgångspunkten för den österrikiska regleringen stadgande i § 73 iär ett
förvaltningsförfarandelagenallmänna i års1991 lydelse Allgemeines Ver-

waltungsverfahrensgesetz 1991, AVG, föreskriver allmänsom en
skyldighet för vederbörande förvaltningsmyndighet i slutligt beslutatt ta
ställning till ansökan; beslutet skall meddelas onödigt dröjsmål,parts utan
dock månader har gjorts. ellersedan ansökningen Kortaresenast sex

ärenden.längre frister förekommer för speciella Om slutligt beslutett
avkunnasinte delges eller inom frist, kan fullfölja sindennaparten parten

myndighetens passivitet hos den myndighet,ansökan mot att somgenom
skallöverordnad beslutsmyndigheten, yrka beslutskompetensenär att

regleras iövergå till denna överordnade myndighet. Tillvägagângssättet

första till tredje stycket § 73 AVG:av

verpflichtet, in den Verwaltungsvor-Die Behörden sind1 wenn
Parteien § 8schriften nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von

aber sechsBerufungen ohne unnötigen Aufschub,und spätestens
Einlangen den Bescheid erlassen.Monate nach deren zu

Frist zugestellt,Wird Bescheid der Panel nicht innerhalb dieser2 der
Entschei-Zuständigkeitauf ihren schriftlichen diegeht Antrag zurso

Oberbehörde, aberauf sachlich in Betracht kommendedung die wenn
unabhängigenEntscheidung die Berufung dendie ausständige angegen

solcherauf diesen über. Ein AntragVerwaltungssenat vorgesehen ist,
Verwaltungs-Oberbehörde beim unabhängigenist umnittelbar bei der

abzuweisen, die Verzögerungeinzubringen. istsenat Der Antrag wenn
zurückzuführenausschlielilich auf ein Verschulden der Behördenicht

1st.
Verwaltungssenat beginntdie Oberbehörde den unabhängigen3 Für

desdem des Einlangensdie in Abs. bezeichnete Frist mit Tagl
laufen.Antrages zu

förvaltnings-iskyldiga, inte stadgasMyndigheterna1 är när annat
8 ansökan ellerfatta slutligt beslut angående §föreskrifterna, partsatt

månader efter dendröjsmål, dockbesvär onödigt senastutan sex
eller inkom.tidpunkt då ansökningen besvären

dennasfrist, övergårinte delges inom denna2 Om beslutet parten
vederbörandetillframställning beslutskompetensen över-skriftliga

beslutetdet underlåtnafackmyndighet eller, talanordnade motom
förvaltningssenat, till dennafått föras hos oberoendeskulle ha senat.

enligt § 117andrastycket35 och årmånaderenligt § 21 PaBgesetz,passlagen,Se etttret.ex.
Wasserrechtsgesetz,vattenrättslagen.
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överordnadedirekt hos densådan framställning skallEn göras
Framställningenförvaltningssenaten.myndigheten hos den oberoende
i myndighetensenbart har sin grundavslås, dröjsmålet inteskall om

vållande.
förvaltnings-oberoendedenden överordnade myndigheten3 För
den dag, påfristen påförsta stycket angivnabörjar den isenaten

framställningen inkommer.vilken

förärendet i ställethandläggaskall sedanöverordnade myndighetenDen
liksom denna.förvaltningsmyndigheten ochpassivaden

denna högstaoch skulleförvaltningsinstansennått den högstaärendetHar
sig tillenskilde vändafår denförhålla sig passiv,förvaltningsmyndighet

fall,buds i sådanastår tillrättsmedel,Verwaltungsgerichtshof. Det som
grundläggandegrundlagsfást. DenSäumnisbeschwerde, tredskobesvär, är

federalaårsi 1920i artikel 132första punktenbestämmelsen finns i

Bundes-Verfassungsgesetz:författningslag,

Entscheidungspflicht durch Ver-Verletzung derBeschwerde wegen
VerwaltungssenateunabhängigeneinschlieBlich derwaltungsbehörden

Geltend-ParteialsVerwaltungsverfahrenimerheben,kann zurwer
Entscheidungspflicht berechtigt war.machung der

tillgällandekunde rätti egenskap göra ettDen, part enavsom
anledningianföra besvärförvaltningsförfarandet, fårbeslut islutligt

vilkenbeslut,slutligtfattaskyldighetåsidosättande den attavav
förvaltnings-oberoendeinklusiveförvaltningsmyndighetpåankommer

senat.

Verwaltungs-i § 27konkretiseras någotgrundregelhållnaallmäntDenna

gerichtshofgesetz:

Säumnis-EntscheidungspflichtVerletzung derBeschwerde wegen
diewerden,erhobenB-VG kannnach 132beschwerde Art. erst wenn

sei im Instanzenzug,Verwaltungsverfahren,Behörde, die imoberste es
übergang Entscheidungspflicht,deraufim eines Antragessei Weges

desErschöpfungnachderVerwaltungssenat,unabhängigederbzw.
aufeines Antragesim WegBerufung odersei durchInstanzenzuges, es

Ubergang werden konnte,angerufenEntscheidungspflicht,der von
insechs Monatennicht binnenist undangerufen wordenParteieiner

derdemdem Tag,läuftFristhat. DieSache entschiedender anvon
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Antrag auf Sachentscheidung bei der Stelle eingelangt ist, bei der er
einzubringen war.

Besvär i anledning âsidosättande skyldighet fatta slutligtattav av
beslut tredskobesvär enligt artikel 132 i den federala författningslagen
får anföras först, har hänväntnär sig till den högsta förvaltnings-part
myndigheten, till vilken hänvändelse kunde ske sig enligtvare
instansordningen eller efter ansökan övergång beslutsskyldig-om av
heten, eller till den oberoende förvaltningssenaten, till vilken hän-
vändelse kunde ske sig efter besvär eller efter ansökanvare om
övergång beslutsskyldigheten, och slutligt beslut saken inte harav om
fattats inom månader. Fristen börjar pâ den dag, på vilken ansökansex

beslut angående saken inkom till den myndighet, hos vilkenom
ansökningen skulle anhängiggöras.

Tredskobesvär får alltså anföras hos förvaltningsdomstolen först, dennär
högsta förvaltningsmyndigheten har varit passiv i månader. Harsex
besvär, uppfyller dessa rekvisit, inkommit till förvaltningsdomstolen,som
börjar emellertid inte förvaltningsmyndighetensrätten med igenast att
ställe klagandens begäran i sak,pröva den passiva myndigheten skallutan

ytterligare tillfälle i saken. skerDetta besvärenett att attagera genom
delges den svarande myndigheten med föreläggande fatta slutligtett att ett
beslut inom viss frist, får högst månader, ellertre atten som vara ange
godtagbara skäl för sin passivitet. Myndigheten får begära fristförlängnjng.

Rätten kan förlänga fristen gång, förlängningdenna kanen men anpassas
helt till omständigheterna i målet; någon i tiden finns inte före-gräns
skriven för förlängningen. myndighetenFattar slutligt beslut inom denett
förelagda och eventuellt förlängda fristen, vidtar förvaltningsdomstolen

inga ytterligare handläggningsâtgärder, tredskobesvären avskrivs.utan
procedurDenna fastlagd i § 36 andra Verwaltungsgerichtshof-är stycket

gesetz:

Bei Säurrmisbeschwerden nach Art. 132 B-VG ist der belangten
Behörde aufzutragen, innerhalb einer Frist bis drei Monaten denzu
Bescheid erlassen und Abschrifteine des Bescheides dem Ver-zu
waltungsgerichtshof vorzulegen oder anzugeben, eine Verlet-warum

der Entscheidungspllicht nicht vorliegt. Die Frist einmalkannzung
verlängert werden, die Verwaltungsbehörde das Vorliegenwenn von
in der Sache gelegenen Gründen nachzuweisen die eineverrnag,
fristgerechte Erlassung des Bescheides unmöglich machen. Wird der
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Bescheid fristgerecht erlassen, ist das Verfahren über die Säumnis-so
beschwerde einzustellen.

Vid tredskobesvär enligt artikel i den federala132 författningslagen
skall den svarande myndigheten uppdras inom månader fattaatt tre
det slutliga beslutet och inge avskrift beslutet till förvaltnings-att en av
domstolen eller varför något brott skyldigheten fattaatt mot attange,

slutligt beslut inte föreligger. Fristen kan förlängas gång,ett en om
förvaltningsmyndigheten förmår visa sådana sakliga föreligger,skälatt

omöjliggör slutligt fattas inom fristen. Fattas slutligtatt ett ettsom
beslut inom fristen, skall förfarandet angående tredskobesvären
avskrivas.

Är det däremot så förvaltningsmyndigheten förblir måstepassiv,att
förvaltningsdomstolen den klagandes begäran i sak. Denna prövningpröva

skall inledas med utredning fakta i målet §41 andra stycketen av
Verwaltungsgerichtshofgesetz. emellertid,Rätten saknar till skillnad från

förvaltningen, utredningsresurser och får därför, i den mån detegna
behövs, begära handräckning från förvaltningen och från andraäven

domstolar enligt nionde§ 36 stycket Verwaltungsgerichtshofgesetz:

den Fällen desIn Art. 132 BVG kann der Verwaltungsgerichtshof
das Feststellung des maBgebenden Sachverhaltes erforderlichezur
Ermittlungsverfahren durch die ihm selbst bestimmendevon zu
Gerichts- oder Verwaltungsbehörde durchführen oder lassen.ergänzen

mål enligt artikel den federalaI 132 i författningslagen fâr för-
valtningsdomstolen låta genomföra eller komplettera utredning, ärsom
nödvändig för fastställa omständigheter, domstolrelevantaatt genom
eller förvaltningsmyndighet bestämmer.rättensom

dockDet inte alltid erforderligt förvaltningsdomstolenär göratt en
fullständig utredning för fullständigtsaken för få underlag ettattav
ställningstagande till klagandens finner det lämpligt,begäran. Om rätten
får enskildautredningen och ställningstagandet relevantabegränsas till

rättsfrågor, tillfälleoch kan sista förvaltningengång övertarätten atten ge
inte hellerärendet och fortsätta handläggningen. Först denna vägatt om

gångbar, måste förvaltningsdomstolen omfattningsaken i fullär avgöra -
fallliksom vederbörande förvaltningsmyndighet, skall i sådanadvs. rätten

liksom förvaltningen lämplighets-ställning till eventuelltalla relevantata
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och skålighetsaspekter. Detta framgår 42 fjärde stycket Verwaltungs-§av
gerichtshofgesetz:

den Fällen des 132 kann VerwaltungsgerichtshofIn Art. B-VG der
sein Erkenntnis auf Entscheidung mallgebenderdie einzelnervorerst
Rechtsfragen beschränken der Behörde auftragen, denund versäumten
Bescheid Zugrundelegung hiernit festgelegten Rechtsan-derunter
schauung binnen bestimmter, acht Wochen nicht übersteigender Frist

Möglichkeiterlassen. Macht der Verwaltungsgerichtshof dieservonzu
keinen Gebrauch oder kommt die belangte Behörde dem Auftrag nicht
nach, entscheidet über die Säumnisbeschwerde durch Erkenntnisso er

Verwaltungsbehördein der Sache selbst, wobei auch das dersonster
zustehende freie handhabt.Ermessen

får för-mål enligt artikel 132 i den federala författningslagenI
till början inskränka sitt beslut tillvaltningsdomstolen avgöraatten

fattarättsfrâgor myndigheten, detenskilda relevanta och uppdra att
grundval den således angivnaförsummade slutliga beslutet av

angiven frist, icke får överstiga åttarättsuppfattningen inom en som
förvaltningsdomstolen inte begagnar sig dennaveckor. Om av

inte efterkommermöjlighet eller den svarande myndighetenom
domuppdraget, målet angående tredskobesväravgör rätten genom om

ankommer påfria skön, eljestsaken, varvid deträtten utövar som
förvaltningsmyndigheten.

Österrikes förvaltningsdornstol. ITredskobesvärsmål inte ovanliga vidär

inte vidta andra åtgärdermålen behöver dock99 rättenän procentmer av
föreläggaVerwaltungsgerichtshofgesetzenligt § 36 andra stycketän att

angiven tidförvaltningsmyndighet inom vissvederbörande avgöraatt
slutligtförvaltningsmyndighetenförvaltningsärendet. regel fattarSom ett

kan då avskrivadomstolen fristen. Rättenbeslut inom den utsattaav
fallen det nödvändigti mindretredskobesvären. Endast l ärän procent av

dom.förvaltningsärendetförvaltningsdomstolen själv avgöratt genom
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Detaljerade siffror framgår den följande tabellen.av

1991 1992

Anförda rättsmedel
Besvär ansökningarsamt om res-
ning återställande försuttenoch av
tid nonnprövning,och om
totalt 4 709 6 257 6 990

i därav tredskobesvär 001 768399 l

målStatligt avgjorda och ärenden
290Totalt avgjorda 4 860 5 715 5

därav dom 795 3 580 3 4604genom
27 49dom i tredskobesvärsmál 47

686 734slutligt beslut -
422 1 037avskrivningsbeslut 1-

die Zeit 1.1.1991-Källa: Geschäftsausweisedes Verwaltungsberichtshofesüber vom
31.12.1993

beslut ochslutligtredovisasinteFör 1991 siffror för avgörandenseparata genom
avskrivningsbeslut.
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7 Tyskland

7.1 Domstolsprövning förvaltningsbeslutav

Tysklands regelsystem för dornstolsprövning förvaltningsbeslut skapadesav
i allt väsentligt under efterkrigstiden. Utgångspunkten bildade delstatemas

rättsskyddssystem och delvis idéerdomstolsorganisationer, vilka byggde pâ

och traditioner från det genomgåttTysk-romerska rikets tid, hademen
åtskilliga förändringar under efter diskussionenoch den stora om

organisa-ägde på 1800-talet. 1877 hade enhetligrättsstaten, som rum en
tion införts för de allmänna domstolarna i Tyska rikets alla delstater, men
rättsläget utomordentligt splittrat, det gällde förvaltningsrättskip-närvar

antalningen, och förblev så till 1940-talet. Under denna tid tillkom ett
federala planet. Allaförvaltningsdomstolar dels på delstatsnivå, dels på det

bestämd; såsomdessa förvaltningsdomstolars kompetens enumerativtvar
förvaltningsdomstolarexempel kan delstaten PreuBens allmännanämnas ar

respektiveBezirksverwaltungsgerichte och Oberverwaltungsgericht, 1872

och Reichsfinanz-1875 och Tyska rikets skattedomstolar Finanzgerichte

förvaltningsbeslut i betydandehof, 1918. I övrigt ankom överprövning av
omfattning på domstolsliknande med osäker status.organ

och förfarandeRegleringen förvaltningsdomstolamas kompetensav
från till dels inom de delstatervarierade starkt dels delstat delstat, som

förvaltningsdomstolar från domstol till domstol. Enhade inrättat över-

förfarandeprin-förvaltningsrättsligagripande konsensus grundläggandeom
relativt nyligen reformera-ciper utvecklades först efter sekelskiftet. De då

naturliga riktmärken liksomde tviste- och brottmålsprocessema därvidvar
exempel pä intryckden franska förvaltningsprocessen. Somäven ett

reglernahämtade från den franska rättsordningen kan nänmas om
infördes i Tyskland påpassivitetstalan: Bestämmelser passivitetstalanom

1920-talet, och utgångs-några speciella förvaltningsrättsområden under
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erfarenheten det påkallatden franskapunkten för regleringen att varvar
förvaltningsmyndighets passivitet.rättsskydd motatt ge

förvaltningsprocessuella regler avstannadeenhetligaUtvecklingen av mera
delar denavskaffades1930-talet, och 1939emellertid under stora av
förvaltnings-motiveringenförvaltningsrättskipningen medbefintliga att

organisationen skulle förenklas.

världskrigets slut årefter Andraetablerades återFörvaltningsdomstolar

ockupationszonerna.i västmaktemasskedde bara dedetta1945, tremen
arbete blev tillorganisation ochförvaltningsdomstolarnasförGrundvalen

ockupationsmaktema förolikautfärdades deföreskrifterbörjan avsomen
omfattningi skiftandeFöreskrifterna utgickrespektive ockupationszon.

derättsgrundsatseri övrigt frånförvaltningsrätt ochfrån äldre tysk som
alltså frånnationellahämtade från sin rätt,ockupationsmaktemaolika

tydligadärförSkillnaderna blevamerikanskengelsk och rätt.fransk,
ochorganisationbådevad gällerockupationszonemamellan processenav

enhetlig för-således inte någonfarmsoch detförvaltningsdomstolarna,i
utarbetasskullegrundlagenvaltningsdomstolsorganisationi Tyskland, när

bibehållas,förvaltningsdornstolar skullerådde,Allmän enighet194849. att
organisationsmodell skulleenhetligomtvistat,politisktdet om enmen var

konstruerad. Tidigaskulleförekommande falliväljas och hur den vara
föranleddeföre 1933,rättstillståndetåterställaskullegrundlagsutkast, som
eftertryckmedmilitärguvemörer,från Västmaktemasinterventioner som

domstolar föroberoendesörja förförfattningen skullekrävde denatt nya
frihet. Grund-rättigheter ochcivilaenskildabevarandebl.a. personersav

TysklandFörbundsrepublikenför heladärförlösning blevlagens att en ny,
dessaskapas ochskulleförvaltningsdornstolarorganisation attenhetlig av

kompetens.vidsträcktdomstolar skulle en

ursprunglig96 istycketoch37 artiklar 19fjärdetill grundlagensredogörelsenianslutningSe
Füsslein,Doemming,RudolfWernerKlaus-Bentomaterialsammanställningenilydelse v.av

desJahrbuchGrundgesetzes.Artikel desEntstehungsgeschichtederMatz:Werner
183-186och1951,TübingenBandFolge,der Gegenwart,NeueöffentlichenRechts s.

1948november22memorandumdeni övrigt punkt i militärguvemöremasSe e707-715.
Rudolf Huber:återgivna Ernst1949,26 i memorandumdenpunkt derasoch avmars

208-214.Tübingen1951,BandNeuzeitStaatsrechtderQuellen s.zum
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för dessa reformplanergrundtankenbärandeDen att mangenomangavs
bland de inle-Grundgesetz,väst-tyska grundlag,års ursprungligeni 1949

enskildastadgandegrundrättighetsbestämmelser intogdande ett perso-om
be-handlandedet allmännasdomstolsprövning sådanttillrätt somavners

första och andrafjärde stycketfinns i artikel 19Huvudregelndem.rör

punkten:

verletzt,seinen Rechtenöffentliche Gewalt indurch dieWird jemand
Zuständigkeitandereoffen. Soweit eineRechtswegsteht ihm derso

gegeben.ordentliche Rechtswegbegründet ist, ist dernicht

ståroffentliga makten,denrättigheterkränkt i sinaBlir någon av
domstol icke ärOmför honom.till domstol öppenvägen annan

domstolarna.i de allmännaskall prövning skebehörig,

kunnagenerellt skulledomstolsprövningfastslogBestämmelsen att en
forum, närdomstolarna rättde allmännautpekade ettpåkallas och som
dock intebestämmelsenSyftet medsaknades. attspecialforum var

förvaltnings-prövningendomstolarnaallmärmagenerellt låta de överta av
kundesubsidiär; denendastskulleprövningskompetensbeslut. Deras vara

förvaltningsdomstolarblivandeochbefintligai den mänaktuell barabli

prövningskompetens.saknade

avsnittgrundlagensiskisseradesskulledomstolsorganisationenHur utse
grund-reformâtgärder,92-104. DeartiklarnarättskipningenIX somom

1950-talet;underhuvudsakligengenomfördesavsnitt,krävde i dettalagen
reformenochefterhand,någotmodifieradesfrån 1949reformplanernamen

förvaltningsrättskipningenâr 1968. Förväsentligt förstalltavslutades i
domstolsorganisa-skapades1953organisationer:konstruerade entreman

Sozialgerichte,instansermedsocialförsäkringsmâlförtion tre -
bibehölls denskattemâlBundessozialgericht. FörLandessozialgerichte och

och numeraFinanzgerichtetvå instanser,medordningentidigare
friståendevarit helttidigaredomstolar,Bundesjinanzhof, dessa sommen

och fickförvaltningenhelt från1957skildesfinansförvaltning,riketsfrän
domstolarnasallmännai deförebildhade sinorganisation, somnyen

förvaltningsdomstols-enhetligslutligeninrättades1960organisation. en
Verwaltungsgerichte,instansermedmälför allmännaorganisation tre -
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Oberverwaltungsgerichte och Bundesverwaltungsgericht. Särskilda för-

valtningsdomstolar för speciella uppgifter förekommer, i mycket litenmen
omfattning. exempel disciplindomstolen för federala tjänstemän,Ett utgör

Bundesdisziplinargericht; överinstans för denna domstol Bundesver-är

waltungsgericht.

viktigt inslag i reformarbetet de många institutioner medEtt attvar
förekom före 1949 årsdomstolsliknande organisation och ställning, som

förvaltningsuppgifterföre hän-grundlag och särskilt 1939, avvecklades;

rättskipningsuppgiftertill någonfördes till förvaltningsmyndigheter och av
Avvecklingen påskyndadesde förvaltningsdomstolama. ettgenomnya
1955.38beslut författningsdomstolen årav

förvaltningsdomstolar skulle kunnaMålet gällde frågan, allmännaom
lag från 1949 skullebeslut i vissa socialärenden. Enligtöverpröva en

förvaltningsmyndigheter medsocialhjälpsprestationema fattasbeslut avom
till särskildabesluten kunde anförasnämndorganisation. Besvär över

beslut kunde ibesvärsnämndemasregionala besvärsnämnder och

gällde rättsfrågorbegränsad omfattning och endast det överprövasnär av
skulleförvaltningsdomstolarnämnd. Rättsmedel till allmännacentralen

regionalabåde deinnehöll stadgandeinte tillåtna. Lagen ett attvara
förvaltningsdomstolar;centrala nämnden beslutarnämnderna och den som

och endastoberoendedärför i denna egenskapderas ledamöter är
författningsdomstolen inteansågunderkastade lagen. stadgandeDetta vara

domstolar ibetraktasför nämnderna skulle kunnatillräckligt att som
fulltkrävdehänvisade till grundlagenbemärkelse. Rättengrundlagens att

hänseende.i personligtvid dömandet ochoberoende för ledamöterna även
kundeNämndprövningenansågs inte uppfyllt.sistnämnda kravetDet

Stadgandetförvaltningsdomstolsprövningen.således inte ersätta om
därförförvaltningsdomstolartill allmännauteslutning rättsmedel varav

grundlagsstridigt.

enhetligakonstruktionenreformarbetetviktigt inslag iEtt annat avvar
ockupationsmakter-Sedanförvaltningsdomstolarna.processuella regler för

343-352.3 särskiltBundesverfassungsgerichtsBand 331Entscheidungendes s.s.
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organisa-nämnda lagstiftning förvaltningsdomstolarsinledningsvis omnas
reglerad.regionalt Dennation och förfarande förvaltningsprocessenvar

för förvaltningspro-processlagstiftning utgjorde grundvalenregionala

kodifieringsarbetenkodiñeringsarbeten under 1950-talet Dessacessuella

förvaltningsprocesslagstiftningen,reformutmynnade i allmän somaven
trädde i kraft 1960.

fårslutskede år 1968reformarbetets näm-viktigt inslag fråntredjeSom ett
grund-reglerna iursprungligen undantagslösaåtergivna,deatt ovannas

till:punkt ladesmodiñerades. tredjefjärde stycket Enartikel 19lagens

bleibt unberührt.Absatz 2 Satz 2Artikel 10

stadgande.dettaberöresandra punktenArtikel 10 andra stycket av

frånundantagtill, tillåterpunkt hänvisartredjeArtikel 10, denna ettsom
huvudreglema:

Fernmeldegeheimnis sindundsowie dasBriefgeheimnis Post-1 Das
unverletzlich.

angeordneteines Gesetzesauf GrunddürfenBeschränkungen2 nur
freiheitlichenSchutze derdemdie Beschränkungwerden. Dient

der SicherungBestandes oderoder desGrundordnungdemokratischen
daB siebestimmen,das GesetzLandes, kannoder einesBundesdes so

Stelle desdaB diewird undmitgeteiltBetroffenen nichtdem an
bestellteVolksvertretungNachprüfung durch derRechtsweges die von

tritt.HilfsorganeundOrgane

okränkbara.telehemlighetenoch ärBrevhemligheten1 samt post-
Syftarlag.grundvalbeslutasfâr endastInskränkningar2 av en

demokratiskafriagrundläggandeskydda deninskränkningen till att
bestånd ellerdelstatsnågonförbundsstatens ellerordningen eller

underrättasberörde ickedenföreskriva,får lagensäkerhet, att om
folkrepresentationengranskninginskränkningen attsamt genom aven

domstolsprövningen.hjälporganutsedda och ersätterorgan

Auflage,Verwaltungsrecht.Jellinek:3° Walterhistoriska bakgrundenOm den se
19; Ernst1950Offenburgf., Nachtrag1948, 254NeudruckOffenburgunveränderter s.s.
Auflage,Teil, 2.AllgemeinerBand:ErsterVerwaltungsrechts,Forsthoff: Lehrbuchdes

§ 28 435.Berlin 1951,undMünchen s.
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Grundlagen godtar alltså i fall från kravet berördgörsett att avsteg att en
enskild skall kunna påkalla domstolsprövning. Men gjordesavstegperson
för endast situation, och dessutom föreskrevs inskränkande åtgärderatten
i så fall skulle granskas speciellt för ändamålet bildat parlamentsut-ettav
skott. Avsteget innebar alltså inte förvaltningens åtgärder undantogsatt
från kontroll kontroll domstol kontrollutan att ersattesgenom av genom

för ändamålet särskilt bildat parlarnentetsutskott. Genom dennaett
utformning undantaget understryker samtidigt, vilken betydande viktav

skall tillmätas generalklausulen i artikel 19.som

Förvaltningsdornstolamas kompetens regleras i huvudsak före-genom
skrifter i deras processordningar, dvs. socialförsäkringsdonlstolamas kom-

i 1953 års Bundessozialgerichtsgesetz, skattedomstolamas kom-petens
ursprungligen i 1919 års Abgabenordnung och sedan 1965 ipetens

Finanzgerichtsordnung och de allmänna förvaltningsdomstolamas kom-

slutligeni 1960 års Verwaltungsgerichtsordnung. Socialförsäkrings-petens
och skattedomstolamas kompetens enumerativt reglerad och torde inteär
behöva beskrivas här. De allmänna förvaltningsdomstolamas kompetens

däremot fastlagd i generalklausul i § 40 Verwaltungsgerichtsordnungär en
stadgar:som

1 Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen
Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher gegeben, soweit dieArt
Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht

Öffentlich-rechtlicheausdrücklich zugewiesen sind. Streitigkeiten auf
dem Gebiet des Landesrechts können einem anderen Gericht auch
durch Landesgesetz zugewiesen werden.
2 Für vermögensrechtliche Ansprüche Aufopferung für dasaus
gemeine Wohl und öffentlich-rechtlicher Verwahrung sowie füraus
Schadensersatzansprüche der öffentlich-rechtlicherVerletzungaus
Ptlichten, die nicht auf einem öffentlich-rechtlichen beruhen,Vertrag

der ordentlicheist Rechtsweg gegeben. Die besonderen Vorschriften
des Beamtenrechts sowie über den Rechtsweg bei Ausgleich von

4 Angåendedetaljerna Gesetz Brief-, Femmeldegeheim-Beschränkungdes Post-undse zur
nissesGesetz Artikel 10Gmndgesetz 13.August1968,BundesgesetzblattIII 190-2.zu vom
Anledningentill grundlagsändringen avstådeförutvarandeockupationsmaktemaskulleattvar
från rättighetertill telekommunikationer,de okontrolleradövervakning brev-, ochpost-av

införtde hade för sig underden förstaefterkrigstidenochdärefterbehållit.som
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Verwaltungs-rechtswidrigerVermögensnachteilen Rücknahmewegen
bleiben unberührt.akte

offentlig-i allastårtill förvaltningsdomstolamaVägen öppen1
månkaraktär, i denförfattningsrättsligicke harrättsliga tvister som

hänvisas tillförbundslagtvister inte uttryckligendessa annangenom
område fårdelstatsrättensOffentlig-rättsliga tvister pådomstol.

delstatslag.till domstolhänvisas även genomannan
förmögen-avseendestårdomstolarnatill de allmänna öppenVägen2

väldet allmännasuppoffring förgrundvalanspråkhetsrättsliga av
skadestånd iförvaringoffentlig-rättsliggrundvaloch på samtav

harinteskyldighet,offentlig-rättsligåsidosättandeanledning somavav
angåendeföreskriftersärskildaoffentlig-rättsligt avtal. Deisin grund
angåenderättsförhållandentjänstemänsoffentligaregleringen samtav
anledningförmögenhetsnackdel iförersättningdomstol vidtillvägen

dettaberöresförvaltningsbeslutråttsstridigtåterkallelse ett avavav
stadgande.

vidsträcktmycketförvaltningsdomstolamaallmännaStadgandet de enger
medförakanoch dettaförvaltningsbeslut,överprövakompetens att

allmäntillkommerprövningskompetensenhuruvidaoklarheter, en
kanoklarheterdomstol. Sådanaeller någonförvaltningsdomstol arman

felhossin talananhängiggörenskilda,förolägenhetermedföra som
kompetenskon-positivanegativa ellerockså möjligt,domstol; det är att

ochminskasOlägenhetemadomstolar.fleramellanuppkommerflikter
domstolsor-iföreskriftersärskildaförebyggskompetenskonflikter genom

ganisationslagstiftningenJ återges,behövatorde inteFöreskrifterna men
handläggaobehörigdomstol den ärFinner attdetalj kan nämnas: attenen

till denmåletöverlämnaochobehörigförklara sigdenmål, kanvisstett
Obehörig-prövningskompetensen.mening harenligtdomstol, rättenssom

överläm-intedomstolar,andrabindande för allahetsförklaringen är men
för sinöverlämnats,måletvilkendomstol, tilldennandebeslutet. Finner

före-den imålet, kanhandläggakompetentinte hellerdel sig attvara
domstol,tredjetillmåletöverlämnakommande fall överväga om enatt en

tredjesådannågonintedäremotfråga. Finnsikommaskulle kunnasådan
de bådamellankompetenskonfliktalltså negativföreliggerdomstol, en

Bundes-1991,19denGerichtsverfassungsgesetzilydelsel 17b17 ochSe §§ 17, marsa
686.1991gesetzblattdel l s.
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domstolarna, blir de bindningsverkningar aktuella, tillkommer densom
först beslutande domstolens obehörighetsförklaring. Målet kan inte lämnas
tillbaka; det måste hos den domstol, till vilken det överlämnats, ochstanna
avdömas denna domstol.av

Generalklausulen i § 40 första stycket Verwaltungsgerichtsordnung får inte
uppfattas så varje förvaltningshandlande, kan föranledaatt tvist,som en

vidare och på talan helst skulleutan kunna överprövasav vem som av en
allmän förvaltningsdomstol. För prövning skall kunna ske, måsteatt en
också sedvanliga processförutsättningar uppfyllda, och utformningenvara

processförutsättningarna och konkretiserar möjligheterna förastyrav att
talan. Vilka processförutsättningar skall uppfyllda för talanattsom vara
skall kunna föras hos allmän förvaltningsdomstol torde inte behöva
beskrivas här. Men det bör nänmas processförutsättningama varieraratt
beroende på vilken taleform väljer. Som exempel kan nämnas attman
talan hos allmän förvaltningsdomstol angående upphävande ettav
förvaltningsbeslut regel förutsätter klaganden med fog påstår sigattsom

kränkt i någon rättighet och förvaltningen har detomprövatattvara
överklagade beslutet med tanke på laglighet och ändamålsenlighet §§ 42,
68 Verwaltungsgerichtsordnung. Vilka taleformer möjliga hos deärsom
allmänna förvaltningsdomstolama och vilka processförutsättningar som
skall uppfyllda, för talan skall kunna i sak, regleras i andraprövasattvara
bestämmelser Verwaltungsgerichtsordnung.42av

7.2 Talan hos domstol vid myndighets passivitet

Generalklausulen i §40 första stycket Verwaltungsgerichtsordnung ger
förvaltningsdomstolar prövningskompetens inte bara förvaltningennär har
varit aktiv, dvs. förvaltningsbeslutnär föreligger. Rättsskyddet enligtett
generalklausulen omfattar också fallet förvaltningen förhåller sig passiv.att
Närmare föreskrifter passivitetstalan finns sedan 1960 i allaom tre stora

z Sesärskilt § 42 VerwaltungsgerichtsordnungangåendeAnfechtungsklage angåendetalan
upphävande förvaltningsbeslutochVerptlichtungsklagetalan angåendeett avslagsbeslutav
ochangåendeunderlåtenhet fatta begärtbeslut § 43 Verwaltungsgerichtsordnungatt ett samt
angåendeFeststellungsklagefastställelsetalan.
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processlagentillförarbetenainämndesmotiveringförfarandelagar; som
Verwaltungs-1960 årsalltsåförvaltningsdomstolama,allmännaför de

förfinna väggällde attkort detmycket attgerichtsordnung, att en
sittmeddröjerotillbörligtmyndigheträttsskyddet,påskynda om en

passivitetstalanreglerasbeslut. förvaltningsdomstolamade allmärmaFör
Verwaltungsgerichtsordnung:i § 75närmare

VomahmeaufAntrageinenoder überWidersprucheinenüberIst
inGrundzureichendenohneVerwaltungsaktes angemessenereines

abweichendKlagedieistworden,entschiedennichtsachlichFrist so
drei MonatenAblaufnichtKlage kannDiezulässig.68§ vonvorvon

aufseit dem AntragWiderspruchs oderdesEinlegungseit der
auBerwerden,erhobenVerwaltungsaktes wegendesVomahme wenn

Liegtist.gebotenFristkürzereeineFallesUmstände desbesonderer
nochWiderspruchdendaB überGrund dafürzureichenderein vor,
nichtnochVerwaltungsaktbeantragtederoderentschiedennicht
einerAblaufbisVerfahrendasGerichtdasist, zumerlassen setztso

Wird demwerden kann,verlängertdieFrist,bestimmtenihm aus.von
stattgegebenFristGerichtinnerhalb der gesetztenWiderspruch vom

dieisterlassen,Fristinnerhalb dieserVerwaltungsakt soderoder
erklären.erledigtfürHauptsache zu

ansökanelleromprövningansökan omanledningi enHar omenav
tidrimliginomfattatsintei sakbeslutslutligtförvaltningsbeslut ettett

oaktad 68tillåtligtalantill detta, äranledninggodtagbaroch saknas
ända,tillgåttharmånaderförränanhängiggöras,får inte treTalan

förvaltningsbeslutet,elleromprövninggjortsansökansedan omom
särskildatillmed hänsynpåkalladfrist ärkortarenärutom en

omprövningförskältillräckliga attFinnsärendet.iomständigheter
förvaltningsbeslutet ännubegärdadetförellerharinte ägt attännu rum

fristvissintill dessmåletvilandeförklaraskallfattats, rätten enharinte
förlängas.fårvilkenochbestämmerända, rättentillgåtthar som

inomförvaltningsbeslutetfattaselleromprövningsyrkandetBifalles
bilagd.huvudsakiförklarastvistenskallfrist,denna vara

hand-ñnansförvaltningensförfinnsbestämmelsersnarlika,Motsvarande,
skatteförvalt-förförfarandelagstiftningenbeskattningsärenden iläggning av

socialförsäkringsförvaltningensförochñnansdomstolarnaochningen

Deutscherförbundsdagen:tillpropositionregeringensfederala4 i denspecialmotivenSe
Verwaltungsgerichts-einerEntwurf1957,12.555DrucksacheWahlperiode.3.Bundestag, . § 76.Begründung38och§ 76Textll zuordnung,s.



110 Bilaga 1 SOU 1994:117

handläggning sina ärenden i förfarandelagen för socialförsäkringsdom-av
stolarna. En skillnad mellan § 75 Verwaltungsgerichtsordnung och
förfarandelagama för skattemyndigheter och finansdomstolar föroch
socialförsäkringsdomstolama föreligger dock såtillvida den generellasom
fristen, måste ha gått till ända innan passivitetstalan tillåten,är ärsom
längre; den enligt dessa lagar inteär månader.tre utan sex

Förvaltningsdomstolama hanterar passivitetsbesvär vanligtvis så att
besvären enligt de allmänna reglerna för förvaltningsdomstolsprocessen

delges vederbörande myndighet för yttrande inom viss frist, kanen som
till målets beskaffenhet § 85 Verwaltungsgerichtsordnung.anpassas

Eventuellt kan muntlig förhandling § 102 Verwaltungsgerichts-utsättas

ordnung, § 216 ZivilprozeBordnung. Som regel påskyndar senfärdigen
myndighet i detta skede sin handläggning ärendet, ochav processen av
oftast hinner den fatta slutligt beslut, innan yttrandet skall lämnas tillett
domstolen eller den muntliga förhandlingen skall Parterna kanäga rum.
därefter förklara tvisten bilagd, kanoch vanligtvis avsluta sinrättenvara
befattning med målet avskriva det.attgenom

Visar sig däremot godtagbar anledning ligger bakom förvaltnings-att en
myndighetens passivitet, skall enligt Verwaltungsgerichts-§75rätten

ordnung för viss tid vilandeförklara målet. Medan målet vilandeförklaratär

hos domstolen, handlägger myndigheten ärendet vanligt ärende.ettsom
Men detta sker under den kontroll, rätten utövar sättaattsom genom
fristen. Förvaltningsmyndigheten behåller således handläggningsansvaret

och skall fatta det slutliga beslutet måste tilli saken, med hänsyn denmen
förekomna tidsutdräkten detta under viss domstolskontroll.göra

förvaltningsprocessNär avslutas, skall förvaltningsdomstolen besluta,en
skall betala rättegångens kostnader respektiveparterna utgevem av som

förersättning till dennes 161 Verwaltungsgerichts-kostnader §motparten
ordnung. Som allmän regel gäller denden tappande skall ersättaatt parten
vinnande rättegångskostnader Verwaltungsgerichtsordnung.§ 154partens

Se § 349 andra stycketAbgabenordnung,förfarandelagenför skatteförvalmingen,§ 46
Finanzgerichtsordnung, för ñnansdomstolama, 88 Sozialgerichtsgesetz,processlagen och §

för socialförsäkringsdomstolama.processlagen
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kostnaden fördelas rättenbilagd, skall sättFörklaras tvisten somvara
Verwaltungsgerichtsordnung.skäligt 161 tredje stycketfinner §

kandetregel belyser ytterligare,sistnämnda närTillämpningen dennaav
Kunde denpassivitetstalan:enskilda förgodtagbartbetraktas attsom

talan, måsteanhängiggörandet sinföreförvänta sig beslutenskilde ett av
ochkostnaderbetala rättegângensalltså myndigheten,svarandesidan, utge

detsåledes inte,Avgörandeklaganden.kostnadsersättning till är om
passivitet,myndighetensskäl förfanns godtagbaraobjektivt utan omsett

skäl. anslutning till § 161ipraxistill dessa Dennakändeklaganden
förvaltningsmyndighetermedförtharVerwaltungsgerichtsordnung att

bevakningsystematiskpassivitetstalansigibland garderar avmot genom
undertill sökandenunderrättelserärenden ochproblematiska genom

handläggningsåt-kvarvarandeochvidtagnahandläggningens gång om
gärder.

Verwaltungs-stycketförstageneralklausulen i §40nämndesOvan att
förvaltningshandlandevarjeuppfattas såinte fårgerichtsordnung att som

kanhelstoch på talanvidaretvist,föranledakan utan vem somaven
därför,inställer sigFråganförvaltningsdomstol.allmänöverprövas enav

någonföras hosinte kanöverhuvudtagettalanfall, i vilkafinnsdetom
domstol.

domstolsprövningfrån reglernaUndantag7.3 om

Verwaltungsgerichtsordnung utgörförsta stycketi § 40Generalklausulen
stycket ochfjärdeartikel 19mellan grundlagensförbindande länken

processförutsättningarVerwaltungsgerichtsordnungbestämmelserna i om
Är enligt § 40rekvisitenVerwaltungsgerichtsordnung.i 42, 43t.ex.

bestämmelsernaföljandedeenligt någontalanuppfyllda, kan övervägas av
måsteochtaleformer,olikaVerwaltungsgerichtsordnungi manom

Är debestämmelser. äveni dessauppställsrekvisit,undersöka de som
kanbestämmelser,följandei dessauppställsuppfylldarekvisit som

Är enligtrekvisitendäremotprövningförvaltningsdomstolens äga rum.

104.1975,MünchenPraxisdesVerwaltungsprozesses,DieJoachimMartens:Se s.



1994:117sou112 Bilaga I

enbarttalanmöjligtuppfyllda, det övervägaförsta stycket inte§ 40 är att
Är heller deintefjärde stycket.grundlagens artikel 19grundvalpå av

föras hostalan inteartikel, kanuppställs i dennarekvisit uppfyllda, som
ifinns falldetfrågan inställer sig,Ochi ordinarie ordning.domstol om

Verwaltungsgerichts-första stycketrekvisiten enligt §40varkenvilka
uppfyllda.grundlagenstycketartikel 19 fjärde ärenligtordnung eller

anledningarolikai vilka talanpå situationer,exempelolikaInnan avges
artikel 19grundlagensgrundtanken bakomskall erinrasföras,inte kan om

domstolspröv-tillmöjligheternaVerwaltungsgerichtsordnung,och § 40 att
inteegentligenskallvidsträckta. Undantagmycketskallning vara
sigförväntakanändå förekommer,män undantagdenförekomma. I man

situationer.förhållandevis udda

förvaltningsrättsligatyskautförligt i denuppmärksammad ochtidigtEn
finnaskundeöverhuvudtagetdetdiskuterad frågalitteraturen omvar,

underkastadeintemyndighetsbeslutHoheitsakte, dvs.justizfreie varsom
diskussionenibrukadeexempel nämnasdomstolskontroll; varett som

förutdömtsstraff hadenåd sedan ettinteeller utövabeslutet utövaatt
talandelade,doktrineni motmeningarnaochbegånget brott, omvar

År författningsdomstolenfick1969domstol.föras hoskundebeslutsådana
tillstridsfrâganf ställningdåskulleRättenbesvara tatillfälle att

nâdeansökan. Rättensavslagsbeslutgälldeförfattningsbesvär ett ensom
majoritetsbe-fattaenighet ellernåemellertid varken ettkundeledamöter

ochtillämpligstycketfjärdeartikel 19ansågfyra ledamöterslut; att var
enligtgällerröstetalVid likaresultat.tillkomfyra ledamöterna motsatt

detuttalaförhindradförfattningsdomstolen, atträtten är attlagen attom
intesåledeskundegrundlagen. Rättenstriderbeslutetöverklagade mot

ochtillämplig, rättenstycketfjärdeartikel 19grundlagensuttala, varatt
villefyra ledamöter,författningsbesvären. Debifallahellerkunde inte som

tankenintekundenådebeslutet, attdomstolsprövning accepteratillåta av
grundlagensenligtförbundspresidenten,enskildnågon somperson -

någonellerplanet,federaladetbenâdningsrätteninneharartikel 60

utförliga litteratur-352med25,Bundesverfassungsgerichts,Band° desEntscheidungen s.
hänvisningar.
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med åberopandemotsvarande kompetensdelstatsplanet medperson -
benåda.benåda ellerkarisma fritt skulle kunna vägranågon form avav

ledamöter benådningsrättenkrävde enligt dessaRättsstatsprincipen att
rättsordningen.förgrundlagenutövades inom de angerramar som

godtas i någotkunde intebenådningsrättenGodtycklighet vid utövning av
endast fördärför påkalladansågs menoch dornstolskontrollsammanhang,
ledamöterförekommit. Deeventuellt hadegodtycklighetutröna,att om

benådningsrättenville däremotbestämde utgången som ensesom
maktdelnings-garantier ochfri från debefogenhetextraordinär som var

exekutivafrån densäkerställa,relationer, eljest skall övergreppattsom
ledamöterhjälp.domstolars Dessaavvärjas medsida kanstatsmaktens

benâdningsbeslut kundenegativtpositivt ellerfarm därför varken ettettatt
få allmänemellertid kunnatharsidadomstol. Ingenöverprövas av en

isär.fortfarandemeningarnadoktrinen gårför sin Iacceptans syn.

grundlagenartikel 140Enligtkyrkorätten.kan frånAndra exempel hämtas
de gamlaWeimar-författningen ärstycketartikel 137 femtei förening med

korporationer.offentlig-rättsligabetraktareligionssamfunden attstora som
tillämplig påkanVerwaltungsgerichtsordnungbetyder § 40Det att vara

föreskriftdennatillämpaBetänkligheterbeslut.korporationersdessa att
beslutmyndigheterskyrkligaprövningdet gällerfinns inte, när av

stundomudda,förellerkyrkoskattangående att ta menuttag enav -
inställer sigbetänkligheterklockringning. Menfrågabesvärlig om-

angåendeochi trosfrågorexempelvis beslutdet gällernaturligtvis, när
disciplinåt-angåendeochorganisationsfrâgorcanonica, i internamissio

intebeslutSådanauppdrag. prövasandligamedfunktionärergärder mot
religionssam-frågordessaVerwaltungsgerichtsordnung. Ienligt § 40 anses

härleddfrånnågongrundvalverksammafunden inte statenavvara
föroffentlig-rättsligmåstetvisti § 40, attRekvisitetfunktion. att varaen

1986,Heidelberg2. Aufl.Verwaltungsrecht,7 AllgemeinesAchterberg:NorbertSet.ex.
Verwaltungs-JoachimKommun:Ludwig Fröhler,Erich Eyermann,54.§ 21 Randnummer

Ver-O. Kopp:Ferdinand72Randnummer1988,§42Aufl. München9.gerichtsordnung,
179§och 36Randnummer4401992,§ samtMünchenwaltungsgerichtsordnung. Autl.

domstolspraxis.tillochytterligare litteraturtillhänvisningarmed4. AllaRandnummer
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uppfyllt grundlagensinte hellerdärför intekunna prövas, varaanses
deneftersom någon kränkningfjärde stycket tillämpas,artikel 19 genom

Domstolsprövningsådana fall.kan föreligga ioffentliga makten inte av
ellerpåkallas sig dentrosfrâgor kan därför intebeslut i enavarem.m.

andra grunden.den

§40Prövning enligtparlamentsrâtten.erbjuderYtterligare exempel
offentlig-tvistifrågavarandeförutsätter ärVerwaltungsgerichtsordnung att
undantagkaraktär. Dettaförfattningsrättsligicke harrättslig, men

någontvisten kantill, prövashänsynföreskrivs i §40 utan avom
författningsrättsligtvistoffentlig-rättsligförfattningsdomstol. Har en

författningsdomstol,föra talan hosmöjlighetsaknaskaraktär, att enmen
domstolskontroll intei vilken ägersituation föreligga,därförkan rum;en

sällsynta torde kunnaUndantagetemellertidsådana situationer äräven
ochvalprövningsbeslutparlamentariskagällerdetbli aktuellt närt.ex.

federalaPâ detparlamentsledarnot.uteslutningparlamentsbeslut avom
48och §med punkt 3förening § 13grundlagen itillåter artikel 41planet

parlamentsledamotenberördadenförfattningsdomstolenlagen attom
federala för-talan hos denförpresumtiva ledamotendenrespektive

delstatsför-antalfinns ibestämmelserlikartadefattningsdomstolen; ett
alla,5° det kunnaskullesistnämndai dennaochinte ifattningar, gruppmen

möjlig.domstolsprövning inte ärförekomma att

JoachimLudwig Fröhler,Erich Eyermann,kyrkorättsligaproblem4 ytterligareAngående se
82-88.1988,§ 40 RandnummerMünchenAufl.Verwaltungsgerichtsordnung,Kormann:

40 Randnum-1992,§Aufl. MünchenVerwaltungsgerichtsordnungO.Ferdinand Kopp:
domstolspraxis.litteraturochhänvisningartillBåda många38-41. medmer

Verwaltungsgerichtsordnung,9.JoachimKormann:9 Ludwig Fröhler,Erich Eyennann,Se
Ferdinandövrigt 90-95;Kopp:Randnummer89ochividsärskilt1988,§ 40,Aufl. München

Randnummer31-32a.1992,§ 40Aufl. MünchenVerwaltungsgerichtsordnung,9.O. Kopp:

Bundesver-Ulsamer:Klein, Gerhardm Schmidt-Bleibtreu,FranzBrunoTheodorMaunz,Se
Rechtsvergleichenderubriken[lösbladssamling], 48under§Münchenfassungsgerichtsgesetz,

41-43.Hinweiseoch vid Randnummer
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Bakgrund

Sverigeförvaltningsbeslut haröverklagandengällerNär det annanenav
Finland.undantagmedländer, möjligenflesta andradeordning än av

överordnadtillfall överklagasmångai land iskall vårtFörvaltningsbeslut
drivas helaöverklaganden vägenhel del fall kanoch imyndighet, uppen

fallsåledes i vissafungerarregeringensvenskaregeringen. Dentill som
normaladetländerandra ärförvaltningsdomstol. I atthögstaformen av

domstolarna,allmännacivilrättsligatill deförvaltningsbeslut överklagas

förvaltningsdomstolar.särskildaeller till

tidigtdenbl.a.förklaringar,historiskafrämstordning harDenna
ärende. Denmed sittfå till kungssvenskvarjeföretablerade rätten att

medkonstruktionorganisatoriskaspeciellamycketförvaltningenssvenska
uppkomsten över-underlättatockså ettcentral nivå, hartudelning aven

beslut.myndighetskanmyndighet prövadärklagandesystem armanenen
lekmänslutändani äremellertid detblirdettaKonsekvensen attsystemav

vissaavgördomareoch interegeringen,politiker, dvs.formi somav
överklagandeärenden.

iöverklagandenförinstanssistaregeringenKonstruktionen med som
1909redanSverige. Menihuvudprincipenalltså längeförvaltningsmål var

Rege-med inrättandeti ochframordningalternativ växa avbörjade en
inrättadesregeringen. Senareavlastauppgiftfick tilltingsrätten, attsom

lägreförvaltningsdomstolar ävenallmännamedheltäckande systernett
länsrätteroch 24kammarrätterfyradetfinnsnärvarandeförochnivåer,

utbyggtfulltdärför i dagviSverige har ettIRegeringsrätten.under
med denparallelltförvaltningsdomstolarviaöverklagandenförsystem

ordningen.administrativa

specialdornstolarfinnsärendenvissafördet typerTill detta kommer att av
allmännatill defast knutnaeller inte allsmindreellerkan mervarasom

dockharårenUnder deArbetsdomstolen. senastedomstolarna, t.ex.
specialdomstolar.minska antaletefterregeringen strävat att
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Vissa förändringar har också genomförts regeringens ställningav som
högsta instans vid överklaganden förvaltningsärenden, delvis till följdav

domar i Europadomstolen i mål enskilda individersrör fri-av ochsom
rättigheter. Numera kan därför, följd dessa förändringar, delsom en av en

regeringens beslut i dessa frågor överprövas Regeringsrätten. Vissaav av
ärenden fri-rör och rättigheter för enskilda kan dock intesom prövas av
Regeringsrätten, utlärmingsfrågor, och dent.ex. prövning därgörs ärsom
ganska hårt begränsad det endast laglighetenär i beslutent.ex. som-

Ochprövas. även Regeringsrätten kan konstatera beslutom att ett som
har inneburitprövas brott någon rättsregel behöver detta inte alltidmot

leda till regeringens beslut upphävs. Men Regeringsrättenatt har i vissa
fall i sin tillämpning rättsprövningslagen upphävt regeringens beslut ochav
därmed påverkat regeringens praxis vid hanteringen överklaganden.av

En effekt den administrativa ordningen med överklaganden har varitav att
regeringen blivit starkt belastad, vilket märktes redan på 1800-talet. En
återkommande fråga för statsmakten har därför varit möjligheten att
avlasta regeringen del dess administrativa beslutsbörda. dettaIen av
sammanhang har till överklagandenrätten aktualiserats två olika sätt.
Å sidan kan regeringens beslutsmängd minskas rättenena att attgenom

Åöverklaga till regeringen beskärs. andra sidan kan långtgåendeen
decentralisering administrativa frågor där regeringen har varit förstaav
instans leda till ökning antalet överklaganden till regeringen,en av
eftersom de frågor regeringen har överlåtit till myndigheterna fattaattsom
beslut i då kan återkomma i form överklaganden. Det finns ocksåav
exempel frågor tidigare har legat på förvaltningsdomstolamasom men

under tid har flyttats till regeringen, överklaganden isom senare t.ex.
arbetsmiljöfrågor.

Vi kan också konstatera i takt med vissa ärenden har lyfts bort frånatt att
regeringens bord har oftast dykt och viktig förklaring till dettanya upp, en
fenomen den paragraf iär verksförordningen ingetsäger att annatsom om
föreskrivs får myndighets beslut alltid överklagas till högrenärmasten
myndighet, och till regeringen. Utvecklingen har därför gått i vågorytterst
där perioder med stark avlastning förvaltningsärenden från regeringenav
har avlösts perioder förnyadmed tillväxt.av
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beslutsfattande haradministrativaregeringensavlastningarBetydande av
antaletminstoch intedecennietgenomförts under detemellertid senaste

visarsammanställning attdrastiskt. Enminskat Lex.överklaganden har
överklaganden000cirka 2tillställningendastregeringen1992under tog
resultatenbartdock inte attminskning är etttabell Dennal. avse

varithärprincipen harbeskurits attregeringen hartillbesvärsvägama -
instanseri tvâärende prövasmedskall räckanormalfalletdet i ettatt -

tillöverförtsöverklaganden harmangaockså tack typeratt avutan vare
specialdomstolar.ellerförvaltningsdomstolarallmänna

ochförvaltningsdomstolamaöverklaganden prövashurförFormema av
ellerdetdomstolarna äråt. Isigskiljermyndigheterna endehur prövas av
dvs.ärendet,avgörnänmdemän,medtillsammansoftaflera domare, som

skall kunnaöverklagandebeslutsfattande. Förkollektivt ettattform aven
i dedessutomdetkrävsRegeringsrätten,dvs.instans,högstaiprövas av

endast över-vanligenRegeringsrättenprövningstillstånd. uppfall tarflesta
beslutprejudicerandeeffekt. Dessaprejudicerandeharklaganden som

instanser.lägrevägledning tillpublikationersärskildaisedansamlas som
utförligt,ställningstagandensinaockså vanligenmotiverarDomstolarna

överklaganden.avslårdeochbifaller närdebåde när

administrativadenenligtmyndigheternaöverklaganden prövasNär av
enligtmyndigheternainomchefstjänstemänvanligtvis somdetordningen är

ärendena,arbetsordning avgörmyndighetensibefogenheterspecificerade
Regeringsärenden prövasnivåer.lägretjänstemänföredragningefter av

statsrådföredragandedetpraktikeni ärregeringen,helaformellt menav
skillnadEnfrågan.överklagandeärendet avgör annanaktuelladeti som
nekaden intekaninstans attsistaregeringen ärdomstolarna närär attmot

inte.behövsprövningstillståndnågotdvs.överklagande,pröva ett
offent-ellersamlasåretdet gängaunderställningstagandenRegeringens

tillmotiveringarochpublikation,särskildnågonheller iinteliggörs
alltid.intebesluten ges

olikademellanhanteringenibetydande skillnaderocksåfinnsdetMen
studie ärdennaförintressesärskiltochbeslutsprocessen,inivåerna av

hamnarärendeNärregeringen.ochmyndigheterna ettmellanskillnaden
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på regeringens bord detär alltså lekmannaorganett beslutar; det ärsom
således politiker avgör tjänstemännen på underlydandesom myndig-om
heter har fattat korrekta beslut. Om det är myndighet skall beslutaen som
kan det ofta tvärtom, dvs. tjänstemännen sig tillvara sätter doms över
politikerna. Många överklaganden hamnar hos länsstyrelserna,t.ex. som
då har förvaltningsbeslutprövaatt fattade kommunala nänmder ellerav
styrelser. En viss modifiering detta kan dock på sinav resonemang vara
plats eftersom statsråd inte alltid behöverett politiker. Förhållandetvara

likartatär förvaltningsdomstolarprövarnär kommunala beslut. Kommunal-
politiker på flera häll har uttryckt missnöje medt.ex. domstolaratt avgör
nivån på socialbidraget i kommunen.

Ytterligare skillnad är ärendet överklagas tillatt regeringenen kanom
ärendet inte delegeras till tjänsteman, varken formellt eller reellt. Inteen
heller kan de beredande tjänstemännen i regeringskansliet antecknat
avvikande mening i det beslut fattas. Om överklaganden däremotettsom
hanteras myndighet kan både långtgående delegering tillämpasav en en
och handläggande tjänsteman anmäla avvikande mening.

Den tidigare kritiken

Sverige håller sig alltså med dubbel ordning, för inte tredubbelsägaatten
specialdomstolarnaäven räknas in, det gäller hanteringennärom över-av

klaganden förvaltningsbeslut. Dels den gamla administrativa konstruk-av
tionen med överklaganden via myndigheter, dels och i ökad utsträckning
överklagas det via förvaltningsdomstolar. Det har dock egentligen aldrig
ifrågasatts från något håll den administrativa överklagandeordningenom
helt bör avskaffas. Den fråga i stället har diskuterats desto ärsom mer
vilka ärenden bör överklagas till myndigheterna och dåsom ytterst
regeringen, och vilka ärenden skulle kunna förvaltnings-prövassom av
domstolarna.

Det vanligen detargument för rätten överklagaansettssom tyngsta attsom
till regeringen, dettaär viktigtär instrument föratt regeringensett
politiska styrning förvaltningen. Med utgångspunkt från detta konstate-av
rande har sedan uppdelning gjorts mellan de ärendetyper där rätts-en
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lämplighets-däroch dedomineraprövningjuridisk ansettsfrågorna
Ärenden därviktigast.bedömtsharprövningskönsmässig somfrågorna
handlarde omdominera är t.ex. somlämplighetsfrågoma ansetts

stårpartsintresseneller närsamhällsintressen,olikamellanavvägningar
starkainnehållaöverklaganden ansettsprövningenNärvarandra. avmot

prövningdennaändamålsenligt attdetharskön mestansettsinslag av
inslagetjuridiskadetsidanandraåHarordning.administrativiutförs
Någondomstolar.påprövningenöverlåtavarithar strävan attdominerat

naturligtvis integårprövningartvådessamellanlinjeglasklar typerhelt av
inteharliggaskallärendetypervilka varprincipenoch somdra, omatt

ibland prövasdessutomkanärende avochEttfulltföljtsheller ut. samma
domstolar.ochmyndigheterbåde

medärendenidömadomstolarnaför attsvårighetenenbartintedet ärMen
föranförts argumentharlärnplighetsawägningar sominslag somstarka av

skälEttordning.administrativ annatihanterasböröverklagandenvissaatt
hariblandmyndigheterregionalaochlokalafaktumdetvarit atthar

Myndig-medharlagstiftning ersattsgammal ny.närlångsamtreagerat
lagstiftningen,denhjulspårgamlai trotspå nyamaltiblandharheterna

dåkanöverklagandenmedsambandipraxisändraoch attgenom
förändrats.hartidernamyndigheternatill attsignaleraregeringen

långadenförkritiseratsöverklaganden har ävenhanteringRegeringens av
ocksåharKonstitutionsutskottetfrågor.vissaavgörakandettid atttasom

remisshante-slentrianmässigaalltföriblanddenpåuppmärksamhetenriktat
överklaganden ärhanteringregeringensaspekter avAndraringen. av

effektivitets-främstalltsåharTidigarebesluten.tillmotiveringarbristande
regeringensgranskningenmotiveratofficiellt avåtminstoneaspekter --

överklaganden.hanteringmyndigheternasoch av

syfteUndersökningens

imedkonstruktionen attkonstateraalltsåvi attSammanfattningsvis kan
harnågonsinaldrigförvaltningsbeslutöverklagaordningadministrativ
ochregeringensgjortshargenomgångar avDegrunden.i somifrågasatts

finnsdettill prövasyftatoftast atthar omöverklagandenmyndigheternas
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ärendetyper där rättssäkerhetsaspekter har dominerat de skönsmässigaöver
och ärendena därför borde överföras till domstolar. Det kan därför vara
dags ställa frågan på sinatt med formuleringen: Behövsspets det verkligen

institut för överklaganden viaett myndigheter och regering

Denna något provocerande frågeställning måste emellertid omformuleras
för bli undersökningsbar. Enatt minst tvâ möjliga inriktningar måsteav
först väljas. detI fallet inskränks frågeställningen till enbart gällaena att
i vilken utsträckning överklaganden fungerar instrument försom ettsom
politisk styrning förvaltningen. I det andra fallet utgår undersökningenav
från vidare frågeställning och inriktas på vad kanen hända medsom
hanteringen överklaganden den överförs i sin helhet till för-av om
valtningsdomstolar. Men betydelsen överklaganden instrument förav som
den politiska styrningen tidigareär, nämnts, de vanligasteettsom av

för den administrativaargumenten ordningen, och undersökningen har
därför inriktats på den begränsade frågeställning placerarmer som
stymingsbegreppet i centrum.

Överklaganden politiskt styrinstrumentsom

Vad skall förstås med begreppet politisk styrning omtvistat.som är Men
låt inledningsvis definiera styrning de styrandes medvetna försökoss som

via förvaltningsapparatenatt riksdagensomsätta beslut i praktiken. De
värderingar avspeglas i de förtroendevaldas beslut skall alltså isom
möjligaste mån även prägla förvaltningens agerande och helst haäven
avsedd effekt samhällsutvecklingen. Regeringens agerande dennär styr
förvaltningen och därmed påverkar samhället, skall således kunna relateras
tillbaka till lagstiftning eller andra beslut i riksdagen.

De styrmedel står till regeringens förfogande skiftandeär karaktärsom av
och kan klassificeras olika Till börjansätt. kan det delavärt atten var

dem i aktiva och passiva styrmedel. Ett aktivt styrmedel innebärupp att
regeringen själv bestämmer och hurnär styrmedlet skall användas. Att
utfärda instruktion till myndighet är exempelen aktivtny etten ett
styrmedel. Passiva styrmedel kännetecknas de aktiveras andraattav av
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ochDispenserregeringen. över-eller instanseraktörer, änpersoner
stynnedel.två exempel på passivaklaganden är

Återigenöverklagandenochmellan dispenserfinns det dåVilka skillnader
dis-börjatharNågotså lätt besvara.frågan inte ettär att somsom

beviljas iintedispensenöverklagandeblipensärende kan ettt.ex. om
regering-dispensärende ärhar regeringeninstans. Men prövaförsta ettatt

remissinstanser.olikahörandebeslutsfattandeinstans, efterförsta aven
skallhuruvida regeringen göraförsta handhandlar också iDispenser om

denhurtolkningintelagstiftningen,den rådandefrånundantag avenom
pådärför intekanuppfattas. Dispenserskalllagstiftningenrådande samma

destyrinstrument,kategorin politiska äventillhänförassjälvklara sätt om
förändraregeringensignalerför sändaanvänds attibland attatt avserom

medanvändassjälvfalletmåsteområden. Instrumentetpå vissapolitiksin
schablon-ochregelbundetmycketregeringenförsiktighet. Omviss t.ex.

innebäraskulle detfrågori viss attdispensermässigt typ avenger
ochlagstiftning,riksdagenskringgåkansin dispensrättregeringen genom

möjlighet.dennasyftet meddet knappastär

teorin,iåtminstonestället,det iöverklaganden gällerprövningenVid av
fattatharriksdagenlagstiftninginnebörden i denpreciseranärmare somatt

tänktutslagetförsta instansinte är attregeringenEftersom ärbeslut om.
regeringensgranskainstanser,för lägrestyrande attgenomsomvara

iskalldeuppfattning hurbilda sigkanställningstagande ageraomen
politisktfungeraskall kunnaöverklagandenFörärenden.liknande somatt

påöverordnadeemellertid de ettmåstestyrinstrument ageraorganen
uppfatta ochunderordnademöjligt för dedet attsådant ärsätt organenatt

Överklaganden precisdockkan även,sänds.styrsignalerdeförstå som
riksdagenstänjaförregeringenanvändasdispenser, attavsom

oklar.lagstiftningen ärsärskiltlagstiftningsmakt om-

för deninstrumentöverklagandeinstitutetpå ettRegeringens somsyn
varför längreokomplicerad,heltinte hellerstyrningenpolitiska är en

empiriska delentill denövergåvi kannödvändig innanutläggning är av

undersökningen.
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politiskaDen styrningen praxisav

Vad regeringen avsåg stymingsbegreppetmed beskrevs i början av
1980-talet. Regeringen lade då fram vissa förslag, riksdagen sedansom
ställde sig bakom, i syfte utforma för vilka ärendentydligare principeratt

tillskulle överklagas regeringen respektive domstolarna. Regeringensom
vidkonstaterade detta tillfälle den inte borde besvärsinstansatt annatvara

fall falli de det behövs för den politiska styrningen praxis. denär Iän av
bordedå möjligheten överklaga främst tillgodosåg rättskyddsbehovatt ett

prövningen normalt bara läggas på regeringen det inte gick ordnaattom
kvalificerad prövning nivå.tillräckligt på lägreannan,

socialdemokratiskaföredragande statsrådet och den dåvarandeDet

beskrivapreciserade innebörden ytterligareregeringen över-attgenom
klagandefunktionen på följande sätt:

funktion traditionelltBesvärsprövningens viktigaste attvaraanses
riktig och rättvis praxis.bereda enskilda rättsskydd, dvs. att trygga en

praxis förden kan också utnyttjas för politisk styrningMen attav
profil ellerpraxis, praxis vissdirigera utvecklingen i styrage en

ifrån praxisönskvärd riktning eller förutvecklingen i tvärtom att
regeringenengångskaraktär. Vidare kanvissa undantagoch göra av

för med stöddispensmedel, dvs.utnyttja besvärsprövningen attettsom
undantag isärskilda fallkap. § regeringsformen ill 12 göraav

före-eller frånriktning från regeringens förordningargynnande egna
har beslutat medförvaltningsmyndigheter eller kommunerskrifter som

hos regeringenbemyndigande. Besvärsprövningenstöd regeringensav
hålleri viss måntillmätts betydelse denhar dessutom attgenom

ochutvecklingen i praxisstatsråden ä jour medoch departementen ger
denhar alltsåtillfälle till kontakt med allmänheten. Mandem ansett att

informations- kontaktbehov.fylla ochbidrar till att ett

medelregeringenbesvärsprövningen hosIbland fungerar ett attsom
1983under regeringen. prop.tvister mellan myndigheterslita

84:120 13.s.

föreställningen enbartregeringentextavsnitt avvisadepåföljandeI att
överklagandenskäl förskulle kunnabehovet rättsskydd utgöra attav

kunde endastRättsskyddsbehovetregeringen.slutligen måste avgöras av
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åberopas det inte gick ordna tillräckligt kvalificerad besvärspröv-attom en
ning på sätt.annat

bordeRegeringen inte heller, vidare, fungera tredje instanssäger man som
vid överklaganden inte detta nödvändigt för den politiska styrningenärom

praxis, inom nyreglerade områden där det svårt förutseärt.ex. attav
vilken praxis kommer utvecklas.attsom

politiska styrningen praxis sågs dessutom i första handDen ettsomav
för styrning, dvs. fastställandekomplement till de främsta instrumenten av

förtydligandeform lagar och förordningar. Ytterligarei ettavnormer
med politiskgjordes regeringen hävdadedessutom attatt mangenom

hand kundeärenden i förstastyrning i detta sammanhang inte avsåg som
dettaavsågs i ställetbli partipolitiskt kontroversiella. Vad attsom var

enligti den styrande makten,ingår naturligt led utövandetett somavsom
exemplifieradesUttalandetregeringsformen tillkommer regeringen. ytter-

styrningen besvärhävdade den politiskaligare att att genomgenom man
förvaltningsornråden,normgivninglämpligt komplement tillett nyavar

vittgâende arbetsmark-miljöskyddskrav måstedär vägas mott.ex.
tillområden där praxis behövernadspolitiska effekter, och anpassas

säkerhetspolitiska krav.växlande

överklagandenanvändaanförs dessutom möjlighetenpropositionenl attatt
slutligaför dendispensmedel inte skälform är attnogavsom en

påpekades mångaregeringen. samtidigtprövningen skall Mengöras attav
falllag och i dessaregeringen gällde tillämpningöverklaganden till av

uttryckligen iinteinte dispensmedlet användas dettakunde angavsom
komdispensrätt så denfick inte heller användasinlagen. Regeringen att

utgifter.i konflikt med riksdagens beslut om

exempelpropositionenintressanta de fall iSärskilt är somangessom
föröverklagandeinstrumentetifråntillfällen regeringen kan behövanär

utrikespolitiskakan leda tillstyrningen praxis. Det sådana fallär somav
opinion och därbred allmänförvecklingar ärendensamt engagerar ensom

tillockså parallellerfall drasoch står på spel. l dettaenskildas väl ve
nådeinstitutet.



16 1994:117SOUBilaga 2

innehåll överklagande-Det övergripande intrycket propositionens är attav
praxisregeringens prövning politisk styrningärenden där änannat avavser

klart möjlighetenbör förekomma Det sägs attt.ex. ut attsparsamt. an-
gäller fåtalöverklaganden form dispens endastvända ären-ettsom en av

rättssäkerhetsskälkunde198384: 120 16, ochden nämntsprop. soms.
infonna-undantagsfall. propositionen påpekasanföras endast i I även att

myndigheterna lämpligenmellan statsråden ochtions- och kontaktbehoven

överklagandehanteringen.på viaoch effektivare kan lösas sätt änannat

begränsning ligger iockså på denpropositionen pekas detI attsom
bara någoneftersom detöverklaganden styrinstrument, är näranvända som

politiska styrningenoch överklagar det denbeslutmissgynnas ett somav
alltsånedtonasaktiveras. propositionenfrån regeringens sida Ipraxisav

för den politiska styrningen.instrumentöverklagandehanteringen ettsom
detfullt så klarläggandedock inteställningstagandeDet görs är somsom

fasta uppmärksam-finns anledningFramför allt detförst kan verka. att
används.praxispolitisk styrningpå hur begreppetheten av

beslutfenomenså vitt skildainnefattas i propositionenbegreppI detta som
intebeslut, och beslutvägledande för framtidatänktaär att somvarasom

vid definition blir begreppetframtiden. Med såstyrande för envaraavses
kriterium föranvända närsvårtinnehållslöst och dessutomnärmast att som

klartHeltrespektive inte förekommer. ärförekommerstyrning att
eftersomdomstolarnas,skiljer sig fränställningstagande härregeringens

sinaprejudicerande effektensvårligen sig denkandomstolarna avsäga av
regeringenmåste ställas päkravinnebär ocksådettabeslut. Men att stora

överklagandeärendenivia beslutomgivningklargöra för sin näratt man -
frän det.vill avstårespektivevill praxis närstyra man-

regeringendessutompropositionen från 1983Till detta kommer att ger
skäl fortsättapraktiska avgöraadministrativa,möjlighet attatt t.ex. av

möj-denpropositionenöverklagandeärenden. ävenI nämnsolika typer av
tillöverklagandenöverlämnaför myndigheterfinnslighet attsom

Inrättandeutvecklande praxis.viktiga förfall deregeringen i de där är av
intetill dettahänvisningavvisas dock underprövningstillstånd attav
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föreliggerutsträckning, och dessutomi någonavlastar regeringen större
införs.tjänstemannavälde dettarisk för om

samband mediregering och riksdagställningstagande gjordesDet som av
i dag. Denhuvudsak gällaproposition, verkar i även1983 års nya

statsrådsbe-frånrekommendationerfrån 1987 och deförvaltningslagen
uttryckm.fl. 1987bokenföljde dess spår Brunairedningen gersom
praxisstyrningpolitiskbegreppethuvudsak grundsynför i avsamma
alltsåmed begreppet ärfrån 198384. Vadpropositionen avsessomsom

måstevissa tolkningarförstå, göras.helt lättinte utanatt

överklagandemedkonstruktionenför det förstaRegeringen tycks attanse
för deninstrumentkan motiverasi första handtill regeringen ettsom
politisksamtidigttyckspraxis. Menstyrningenpolitiska attansemanav

viastyrningenövrigatill denkomplementpraxis endaststyrning är ettav
påanvändashuvudsakipraxis skall dessutomStyrningen avnonner.

lag-inslag viddominerandelåmplighetsavgörandeområden där är ett
finns.intepraxisetableradoch där någon ännutillåmpningen,

förstadetdras. För ärföljande slutsatserutläggning kanAv denna rege-
utslagför detöverklagandebifall tillmyndighetenseller mestaringens ett

lagtillämpningen Är tillbifallomrâde.visstinombehov ettatt styraettav
alltså behovetområdeinom visstöverklaganden sällsynta är att styraett av

myndighets-och andraregeringenandra,detutvecklingen litet. För när
dettaöverklagandeni ärtill sina beslutmotiveringarutförligagerorgan

praxis. Lyserstyrningtill politiskför viljauttryckvanligtvis avett en
påteckenalltså dettafrånvaromed sin är motsatsenmotiveringarna -

tredje bör dedetpraxis. Förstyrningpolitiskföreliggeringet behov avav
lämplighetsfrâgor förgällaöverklaganden främstprövningar görssom av

administrativiöverklagandenuppgift förskalldettaatt anses som en
ordning.

förordningen över-administrativagjorts dengranskningDen avsom
dennaaspekterdärför främstbehandlarstudiei dennaklaganden tre av

problematik:
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vilkenI omfattning förekommer överklagandeärenden och vilken typ
ärenden överklagas Hur beslutsprocessen utformadär inom deav

myndigheter hanterar överklagandena Leder utformningen till attsom
politikerna får eller litet inflytande i dessa frågorstort

Hur vanligt det med bifall och vad kännetecknar dessaär överklagan-

den

I vilken utsträckning och hur motiverar myndigheterna och regeringen

sina ställningstaganden

Urval och avgränsningar

naturligtvisDet omöjligtär undersöka alla överklaganden respektiveatt
alla myndigheters verksamhet, eftersom regeringen står i fokus förmen
denna undersökning har studien koncentrerats till verksamhet.regeringens

Alla departements överklagandeärenden under viss tidsperiod har därfören
undersökts. undersökningsperiod valts första halvåretDen har ärsom

för1993. Motiven just denna tidsmässiga avgränsning flera. Vid Kon-var
stitutionsutskottets granskning visade det sig omkring 2 000senaste att
överklagandeärenden hade behandlats regeringen och dessa låg cirkaavav

000 inom Miljö- och naturresursdepartementets ansvarsområde. Mångal

disparata ärenden rymdes dock inom för det andra tusentalet.ramen
Risken med därför generaliserbar-begränsa tidsperioden för hårtatt attvar

skulle bli alltför ärendetyperheten låg, beroende på många äratt som
Åi med. andraviktiga perspektivet politisk styrning då inte skulle komma

farms för komma medsidan det också risk ärendetyper skulleatt somen
undersökningsperiodeninte längre går överklaga till regeringenatt om

utsträckts för långt, särskilt eftersom främst under århade det är senare
regeringen. Valet stodmånga överklagandeärenden har avlastatssom

cirkadärför, enkelt uttryckt, mellan slumpmässigt urval degöraatt ett av
tidsmässig2 000 ärenden hanteras under är, eller göraett att ensom

månader.avgränsning, dvs. granska alla ärenden under vissa För attatt
undersökastudien skulle kunna bli så aktuell möjligt valdes därför attsom

ärenden första halvåret 1993.samtliga hade avgjorts undersom
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emellertid kontrasterasöverklaganden behöverRegeringens hantering av
full-uppgifter förliknandenågra andra har attmot en merorgan som
medadministrativa ordningendenskall kunna tecknas hurständig bild av

uppfattarmyndigheternahurfungerar. betydelseöverklaganden Av är t.ex.
myndig-sänds frånsignaleroch vilkastyrning praxisregeringens somav

regeringen ochheterna till omvänt.

skullemyndighetervilkadärföravgränsningsfråga gälldeNästa som
roll vidviktigtalltid spelatlänsstyrelsernatradition harundersökas. Av en
det föllbeslut, ochmyndigheterssåväl kommunersöverklaganden somav

verksamhetlänsstyrelsernasgranskahandnaturligt i förstadärförsig att
genomföraförförfogandestod tilltidavseende. Deni detta attsom
och detbegränsande faktor, ärocksånaturligtvisundersökningen envar

iingåvaldesmyndighetercentralavarför ingaförklaringen till atten
härundersökas,länsstyrelser ävenallaheller kundestudien. Inte utan var

någotdärförharlänsstyrelserurval. Fyranödvändigtdet göraatt ett -
spridninggeografiskfå såAmbitionenvalts.godtyckligt storattvar-

harrepresenterade. Hänsynväderstrecken finnsfyradvs. allamöjligt,som
beroende påskiftarverksamhetlänsstyrelsernastagits tilldessutom omatt

ellerkustomrâdenglesbygdsomrâden,storstadsområden ellerde omfattar
regeringskansliet valdes.förtidsperiodinlandsomrâden. Samma som

bådesammanställningarstudiedennabestår alltsåuttryckEnkelt avav
granskningharförstadetdokumentation. Förmuntligskriftlig och en

ochregeringskanslietihar hanteratsöverklagandensamtligagjorts somav
förstaunder detKalmarKarlstad ochGöteborg,i Luleå,länsstyrelsernapå

motsvarandeexpeditionschefersamtligaandra har1993. För dethalvåret
chefsjurister motsvaran-ochlandshövdingarregeringskanslietinom samt

han-beslutsordningen vidintervjuatslänsstyrelsernapå de fyrade om
uppdeladdärförmaterialet ärRedovisningenöverklaganden.teringen avav

hantering ochregeringenshandlarhuvuddelar,i två somenomen som
verksamhet.länsstyrelsernashandlar om
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Överklaganden i regeringskansliet

frågor kan överklagas i administrativ ordning naturligtvisDe ärsom av
skiftande och ibland svåra klassificera påmycket karaktär, de kan attvara

meningsfullt tydlig skiljelinje går ändå mellan de vanligaEnsätt.ett
de gäller tjänstetillsättningar. det gälleröverklagandeärendena och Närsom

skältjänstetillsättningarär det uppenbart det finnsöverklaganden attattav
bedömaregeringen verkligen har möjlighet bättreställa frågan attom

ansvarigaeller inte dehuruvida skall ha viss tjänst än t.ex.enen person
dessutom vanligen inteaktuella myndigheten. handlar detpå den Här

heller hanteringområdet. Regeringenstillämpa lagarnaatt avom
därför hållits isär från de andratjänstetillsättningar haröverklagande av

rubrik.redovisas underi denna studie ochärendena egenen

till regeringenöverklagandennämndes i inledningen har antaletSom

färre ärenden harPerioder medhel del under årens lopp.varierat en
harframgår tabell 1balanser. Somperioder medavlösts stora avav

tämligentioårsperioden varitgångnaemellertid belastningen under den

inträffar.drastisk nedgångfram till och med 1992,konstant när en

år avrundade talunder tioAntalet överklagandenTabell

Antal överkla-Ar
ganden

8007
6 200

6005
6 100
6 800
5 700

4005
6 200
7 500

0007
1 900

överklagandeärendenhaft mångaregeringen helhet harMen även om som
varit jämntaldrigbelastningenställning till under årens lopp, haratt ta
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hur mångaframgår detregeringskansliet. tabell 2fördelad inom Av
förstaunder detvarje departementöverklaganden har avgjorts avsom

förUppgifternaoch 1992.respektive under hela året 1991halvåret 1993
statsrâdsberedningens årligaoch hämtade frånåren 1991 1992 är

Siffrorna för förstaantalet regeringsärenden.sammanställning över
undersökning. Det kanspeciellt för dennahalvåret 1993 insamladeär

registreringvidharinte exakt metod använtsdärför hända avatt samma
drarinnanpåkalladdärförviss försiktighet kanärendena. En manvara

varjeärendenantaletstatistikenlångtgående slutsatser över somav
tidpunkter.haft vid olikahardepartementen

1991 1993överklagandenDepartementensTabell 2. -
Antal ärendenärendenärenden AntalAntal

199119921993
abs %abs %abs 39Departement
8010440Ju
96PlUD
9138Fö

759453S
240K

30012857Fi
565l3U

8826Jo
4931A
5342Ku
2917N
5122C

l 038M
Bo

åêe 1944Summa

Ända sedantydligt.ganskaändåframträder i tabell 2 ärDet mönster som
endaskev. Ettvarit mycketfördelningen mellan departementen1985 har

detärenden. Längeallalejonpartenoftast fåtthardepartement varav
Arbetsmarknadsdepartementet medbördan, änbar den tyngsta mersom

inrättandetoch mediöverklaganden. Menallaregeringenshälften avav
ägdedåöverklagandenöverföringoch denUtlärmingsnämnden somav

minskat be-visserligenförändring harförändrats. Dennabildenharrum,
hel-regeringskanslietochArbetsmarknadsdepartementetpålastningen som

överklagande-fördelningeniskevhetenändrat påinteden harhet avmen
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ärenden. Den roll Arbetsmarknadsdepartementet tidigare spelade harsom
i stället Överövertagits Miljö- och naturresursdepartementet. hälftenav av
alla överklaganden regeringenavgörs bereds via Miljö- ochsom av
naturresursdepartementet, och detta departement tillsammans medsvarar
Kommunikationsdepartementet för cirka två tredjedelar alla över-av
klagandeärenden. Det kan i sammanhanget två utredningar förnämnas att
närvarande undersöker huruvida del naturvårdsärendena liksomstoren av
plan- och by gärenden inom Miljö- och naturresursdepartementetsg ansvars-
område kan avlastas till andra instanser regeringen.än

De departement intenästan har några överklaganden allssom att ta
ställning till Utrikes-,är Försvars- och Utbildningsdepartementet.

Vad överklagandeär till regeringenett

Svaret på frågan vad överklagande kan kanske förefalla lättärett att ge,
i praktiken visar det sig lite svårare. Speciellt svårt kan detmen vara vara

någotavgöra överklagandeär eller flera.att ettom

Den första svårigheten många ärenden faktisktär inte kan överklagasatt
till regeringen, det överklagas de. Ibland beror det på detrots attmen
klagande inte frågan inte kan överklagas till regeringen, i fallandravet att
överklagar de just frågan inte går överklaga. Regeringens reaktionatt att
på detta vanligen konstaterarär inte kan ärendet,prövaatt attman man
dvs. vidtar ingen åtgärd. Eventuellt kan det överlämnas tillman en annan
instans. fråganMen för klassificeraren kvarstår skall detta betraktas-

överklagande till regeringen eller inteettsom

En svårighet fleraär överklagarnär beslut. Skallannan personer samma
detta eller flera överklaganden Dessutom kan det före-ettanses som
komma och överklagar flera delar myndighetsatt en samma person av en
beslut, ibland på olika Den överklagande kan hasätt.t.o.m. t.ex.
invändningar såväl formen för beslutsfattandet innehållet i det.mot som
Svaret på frågan vad överklagandeär kan därför bli såettsom nog
komplext.
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gjortsjälvadepartementenregistreringundersökning har denl denna som
mångahur över-ärendena ochklassificeringenavgörande förvarit av

praxisdockVi harhanterat.har attdepartementet noteratklaganden
gäller antaletdetframför alltdel, närvarierakandepartementmellan en

slavisktvi inteDärför harärende.iöverklagandenfleraellerett samma
anledningdetfinnstill dettamodell, attföljt departementens men

antaletregistreringendockhuvudsak byggerfram. Ilängreåterkomma av
diarienum-antaldetuppgifter ochdepartementensöverklaganden egna

överklagande-flerafinnsbetyder detbeslut. Dettapåförts attettmer som
vilket kanundersökning,dennabeslut iöverklagadefinnsdetärenden än

de iöverklaganden änflerhardepartementvissaintryckskapa attett av
antaletmellanskillnadhar störstdepartementDetverkligheten har. som

Kommunikationsdeparte-överklagandeärenden ärbeslut ochöverklagade
redo-medsambanditill detta fenomenförklaringEn närmare gesmentet.

överklaganden.hanteringKommunikationsdepartementetsförgörelsen av

departementolikabelastadehårtskillnader i hurbetydandealltsåfinnsDet
bereds. Enärendenaskillnader i hurvissaliksomöverklaganden,är av

överkla-vilkaavsnittdärför iföljer nästagenomgångdetaljerad avmer
hanterats.de haroch hur1993halvåretförstaunderförekomganden som

Överklagandeärenden i departementenhanteringoch deras

medintervjuerföljande byggerdetisammanställning görsDen som
förstaunderöverklagandeärendenagenomgångochexpeditionschefer aven

1993.halvåret

Justitiedepartementet

olikaspridd påöverklaganden ärJustitiedepartementetsBeredningen av
Sexfrågandetärende ärvilkenberoende på avenheter, om.typ av

underöverklagandeminstberedahafthadeenheter ettdepartementets att
överklagandenheterogenmycket somDetperioden. grupp avenvar

1993.halvåretförstaunder dettillställninghadedepartementet att ta
Fyrafrekvent.uppseendeväckandevarithaförefallerärendenIngen typ av
denocksåvilketpersonregister,inrättandegälldeöverklaganden varav
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frekventa ärendetypen, och inte mindremest 14 deän totalt 40av
ärendena rörde överklaganden Datainspektionens beslut.av

Justitiedepartementet skiljer sig emellertid hel del från andra departe-en
det gäller beredningennär ärenden.ment Den uppdelning vanligenav som

finns mellan rättschefens och expeditionschefens ansvarsområde tillämpas
inte i Justitiedepartementet. Verksamheten i departementet i ställetär upp-
delad i delar och leds kombinerartre som var en av en person som
uppgiften ochrätts- expeditionschef, under statsrådens och statssekre-som

ledning. handläggareDen får uppdraget utföraterarnas den förstaattsom
beredningen överklagande diskuterar först sitt förslag till beslut medettav
sin enhetschef. När enighet har nåtts på denna nivå hålls föredragningen
där både enhetschef och handläggare närvarande, inför någonär de treav
kombinerade och expeditionschefema.rätts- Till slut dras ärendena i
veckoberedning med statsråd, enhetschef, kombinerad och expedi-rätts-en
tionschef, handläggande tjänsteman, statssekreterare och politiskt sak-
kunnig. enstaka fallI kan frågor förekomma där den politiska styrningen
aktualiseras, framför allt på Datainspektionens verksamhetsområde.

Försvarsdepartementet

Som framgått den tidigare sammanställningen det mycket ärendenärav
överklagas till Försvarsdepartementet. Endast åtta ärenden hadesom av

departementet själv registrerats överklaganden. Bifall sällsynta. Deärsom
flesta överklaganden pliktlagarnas område avvisas, eftersom talan i

interegel kan föras hos regeringen. I denna undersökning förekom dock

inga sådana ärenden.

Det flertalet frågor försvarsministern förut hade ställningstora att tasom
till via överklaganden i dag delegeradeär till myndigheterna och överkla-

ganderätten beskuren. Tjänstetillsättningsbeslutär inom Försvarsdeparte-
verksamhetsområde överklagas sålunda till Försvarets personal-mentets

nämnd. Vad finns kvar bara några smala sektorer,är värnplikti-som t.ex.
Ärende-önskar singöra värnplikt och liknande udda frågor.ga som om

mängden emellertid för liten för något tydligt skallmönsteratt
framträda, och ingen ärenden framstår särskilt vanlig.typ av som
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tvåhuvudsakbereds iinöverklaganden kommerfåtaligaDe avsom
ochrutinartadmycketHanteringenutbildning. ärjuridiskmedpersoner

medrekryterade,politisktfrån deintressenormalt ingetsigtilldrar

statsrådet.undantag av

Socialdepartementet

under-under denöverklaganden kanSocialdepartementetsantalEtt stort av
medicinskaförlicenserrubriker:sammanfattas underperiodensökta tre

tandläkareanslutning 14.20bostadsanpassningsbidrag6, samtpreparat
tillhörde1993halvåretförstadetavgjordes underärendende 53Av som

betydandebildtydligDettadessa% någon75 enavtyper. ger enavca
ärendetyper,fåtaltillöverklagandendepartements ettkoncentration menav

ärendegrup-deBådetydlig i dag.likainteförmodligenskullebilden vara
bostadsanpassningsbidragochmedicinskaförlicenser preparatrörper som

följdtillbaka, bl.a.tidsedanregeringenavlastatsnämligen som enhar en
lagstiftning.ändradav

ochöverklagandeärendenpolitiskt intressantaemellertid någrafarmsDet
tandläkareanslutning.tandläkaretablering ochgällerdetdå främst när

tidigareåtminstonedär detnämndesområdeocksåLicenser ett somvar
praxis.styrningpolitiskmedaktuelltvarit av

enhet,endatillkoncentreradöverklaganden ärhandläggning somAll enav
handläggarnaflestadeÖverklaganden, ochsysslar medenbartdock inte
enhetschefenmedförstdiskuterarHandläggarnautbildning.juridiskhar

hand-bådedärexpeditionschefeninförföredragninghållsdärefteroch en
politiskainför denföredragningenVidenhetschef närvarar.ochläggare
formelltstatsråddetalltsåstatsråden ävenbådaledningen närvarar som-

ochenhetschefenexpeditionschefen,liksomärendetinte avgörsett -
viaöverklagandeninformeradekan bliStatssekreteramahandläggaren. om

förvägide fåroch ävenenheterna,rundvandringar påveckovisasina
hosveckankommandedenunderskallbeslutvilkapålistorna tas uppsom

statsråden.



.26 Bilaga 2 SOU 1994:117

Kommunikationsdepartementet

Kommunikationsdepartementet i dag detär departementetnäst största när
det gäller hanteringen överklagandeärenden. De flesta överklagandenav
gäller beslut fastställande arbetsplaner för vägbyggen, utgjordeom av som
hela 49 % alla ärenden. Den återstående mängden överklagandenav av
utgjordes antal disparata ärenden. Det kunde gällaett stonav t.ex.
undantag från utrustningar på bilar eller undantag från körkortsbe-

stämrnelser på grund medicinska skäl.av

Den mängden överklaganden förklaras delvis registrerings-stora av
rutinerna. Om beslut fastställer arbetsplanen för vägbygget.ex. ett ettsom
överklagas tiotal olika registeras detta på departementetettav personer,

varje överklagande ärende. Omär i stället räknaratt ett separatsom man
dessa beslut med flera överklagande ärende hamnar Kommunika-ettsom
tionsdepartementet på 60 ärenden, inte 116 i tabell Före-som anges
komsten många överklaganden beslut antyder dock det ärav attav samma
vanligt med och komplicerade överklaganden, ärenden långstora tarsom
tid bereda och kan kräva del departementsatt storsom trotsen av resurser

det de facto bara beslut harär överklagats.att ett som

Överklagandeärendena utspridda på fleraär handläggare och enheter med
viss koncentration till enhet infrastrukturenheten. Bland handläggarnaen

finns det både jurister och med utbildning. Normal-typpersoner arman av
gången denär handläggaren först föredrar sitt ärende för enhetschefen,att
därefter hålls föredragning för expeditionschefen innan statsrådeten tar
ställning i samband med veckoberedningen. Statssekreterare och politiskt
sakkunniga deltar vanligtvis inte i veckoberedningama, får i förvägmen
beredningslistorna deöver ärenden skall veckasnästatassom upp
beredning. Det finns ärenden där politisk styrning praxis aktualiseras.av

Finansdepartementet

Handläggningen överklagandeärenden i Finansdepartementetär spriddav
flera och enheter. Handläggarna oftast juridiskt utbildade,ärpersoner

icke-juristeräven förekommer. Departementet kärmetecknas mångamen av
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undervanligasteärenden. Dei enstakaöverklaganden typernatyper varav
9,kilometerräknarapparaturundantag frånundersökningsperioden
frånoch befrielse5period reklarnskattändrad förräntebidrag 9,
intedockkilometeräknarapparatur prövasfrånUndantagmoms 5.

regeringen.längre av

handläggande tjänsteman-arbetar denöverklagandenaVid beredningen av
páskrift.förenhetschefenförförslagframförst presenterasett somnen

hand-praktiken arbetarexpeditionschefen. ltillärendetDärefter går
alltid förstenhetschefemaexpeditionschefenunder ävendirektläggama om
nivåAvdelningschefematill beslut.pâ förslagetskall skriva somen-

in-aldrigdäremot nästanandra departement ärflestasaknas i de -
politisktellerStatssekreterareöverklaganden.hanteringenblandade i av

statsrådetställetdet iberedningen,i ärheller indragnablir intesakkunniga
praxisstyrningPolitisksynpunktema.politiskaför defrämst står avsom

sällan.förekommeröverklagandengenom

Utbildningsdepartementet

under denhittadeViärenden.fâhardepartementDetta ytterstnumera
permutationgälldeöverklaganden,endastperioden ettundersökta tre varav

hade dessutomUtbildningsdepartementet attkompetensförklaring.tvâoch
tabell 8.tjänstetillsättningsärenden;iöverklagandentill nioställning seta

påhandläggareÖverklagandeärenden särskildnågonintehanteras av
olikaöverklagandenafråga läggsBeroende utdepartementet. typ av

beredsöverklagandenvanligtoch dethandläggare,och ärenheter att
Berednings-utbildning.juridisksaknartjänstemänhandläggarnivâ somav

enhetschefenochhandläggarenförstvanliga därdetföljer mönstretgången
allaexpeditionschefen innanhosföredragningpåföljandemedställning,tar
ochStatssekreterarestatsrådet.föredragning införförsamlastre en

ärendehanteringen.inte isakkunniga deltarpolitiskt

departement äri dettaöverklagandeärendenHanteringen somnumeraav
Medintresse.politisknågotsällansigoch tilldrarokompliceradregel



28 Bilaga 2 SOU 1994:1 17

hänsyn till överklaganden oftast tjänstetillsättningaratt rör ärnumera
ärendena inte heller betydelsefulla för den politiska styrningen.

Jordbruksdepartementet

Den vanligaste överklaganden i Jordbruksdepartementet under dentypen av
undersökta perioden frågor rörde koncession för renskötsel ochvar som
ändringar föreskrifter. Fem överklaganden vardera avgjordestypenav av
under första halvåret 1993. Fyra överklaganden gällde markupplåtelse,

i övrigt hittades bara enstaka ärendetyper. departementDetta verkarmen
alltså ha tämligen heterogen samling ärenden enstaka ärenden inomen -

brett spektrum, tillika svåra förutse.ett att

Beredandet överklaganden fördelat på flera enheterär och handläggare,av
ofta saknar juridisk bakgrund. handläggareNär och enhetschef ärsom

förmedlas ärendet till expeditionschefen.överens hålls dock inteDet alltid

någon muntlig föredragning inför honom, ärendet okompliceratärutan
skickas det bara till expeditionschefen för páskrift. Statssekreterare och

politiskt sakkunnig sig normalt inte, med undantag för deengagerar
politiskt intressanta ärendena. Men de politiskt intressantaärnumera
ärendena mycket sällsynta.

Arbetsmarknadsdepartementet

Från för år sedan ha varit det departement i särklasshadeatt ett par som
flest överklaganden, Arbetsmarknadsdepartementetär departe-ettnumera

med ärenden. deAv ärendetyper avgjordes under förstament som
halvåret 1993 farms det dock några kunde intressanta ettsom vara ur
politiskt stymingsperspektiv, återkrav på regionalpolitiskt stöd 3,t.ex.
återbetalning statsbidrag l, begäran sysselsättningsbidrag 2 ochav om
tillstånd arbeta i bergrum 1. Men den ärendetyp i särklassatt som var
vanligast under perioden gällde överklaganden för inkommensentav
handling rörande godstransportstöd. Hela 44 % de totalt 3214 av
undersökta ärendena denna Prövningen i dessa ärenden ärtyp.var av
påtagligt juridisk och gällde enbart huruvida ansökan hade inkommit i rätt
tid. Om bortser från de överklaganden godstransportstödetrörman som
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iöverklagandenenstakamedbildheterogenganskadockframträder en
ärenden.olikamånga typer av

ochhänderflerasprittöverklagandeärenden ärHandläggandet av
utbildningjuridisksaknarinnebär ävenenheter. Detta att sompersoner

förärendetdrasförstdenBeredningsgången är attöverklaganden.hanterar
expeditionschefcn. lmeddiskussionförs detdärefterenhetschefen, en

dess-finnsordningEnkonsulteras.rättssekretariatetfall kanvissa även
statssekreterareninnebäri departementet attårnågrasedan somutom

infor-siglåterochenhetvarjetillgårtiderbestämdavecka runtvarje
statssekrete-förfarande kan ävendettaGenomärenden.aktuellameras om

beredning. Detsammaunderöverklaganden ärkännedomfå somomraren
statssekreterarensideltaroftasakkunniga,politisktdeförgäller som

tilldraröverklagandeärendenaBeredningenrundvandringar.veckovisa av
undantag.finnsdetintresse, ävenpolitisktnågot störresällan omdocksig

Kulturdepartementet

Denhuvudtyper.iindelaskanöverklagandeärenden treDepartementets
säkerhetspoli-Ommedborgarskapsärenden. t.ex.ochutlännings-första är

tillregelmässigtärendetgårmedborgarskapsärendeisighar ettyttratsen
väljaÄven kanUtlänningsnämnden attavgörande.förregeringen

viktigtdetderegeringen,tillöverklagande varaanseromöverlämna ett
det ärdockär attpraxis. Värt noterastyrningen attpolitiskadenför av

ej.elleröverlämnasärendet börbestämmersjälvmyndigheten omsom
enskiltöverta ettbeslutaochin attalltså intekan omRegeringen

styrningpolitiskbehovetalltsåharfrågor avdennaärende. I typ av
överklagandenvissalåtabeslutetföravgörande attvarittydligtmycket

regeringen.hanteras av

förersättningkravgälldeundersökningdennaiöverklagandenFlera
tillhjälpekonomiskochflyktingmottagandemedsambandikostnader

flyktingar.

kulturminnes-enligtprövninghandlarfrågorhuvudtypenandra omDen av
Kul-tjänstetillsättningar.överklagandentredje äroch den avlagen, typen
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turdepartementet har relativt många överklaganden tjänstetillsättningar,av
vilket delvis beror på vill upprätthålla ordningenatt med tvåin-man en
stansprövning och det har varit svårt hitta andra prövningsinstansatt en
förutom regeringen.

Tre enheter i första handär inblandade vid beredningen överklaganden,av
n1igrationspolitiska enheten, invandrarpolitiska enheten och kulturenheten,
och bland de handläggande tjänstemännen finns det både med ochpersoner

juridisk utbildning. Kulturdepartementetutan skiljer sig från andra departe-
pâ så sätt håller sigment med tvâ olikaatt beredningspro-man typer av

beroende vilken huvudtyp överklagande det handlarcesser av om.
Gäller det vanliga överklaganden enligt kulturrninneslagen ellert.ex.
tjänstetillsättning används trenivâprövningen med först föredragningen
inför enhetschefen huvudmarmen, sedan föredragning inför expeditions-
chefen och till sist inför statsrådet. Men det signär rör utlärmings-om
ärenden tillkommer fjärde föredragning inför statssekreterama innanen
frågan går till veckoberedning och ställningstagande statsrådet.av

Civildepartementet

Civildepartementets överklaganden fördelar sig flera olika kategorier av
tämligen disparat Under den undersökta tidsperioden förekom flestnatur.
ärenden under rubrikerna permutation och arvsavstâende fem vardera.-
Även kyrkofrâgor, och då i första hand tjänstetillsättningar, ganskaär
vanligt förekommande. Tjänstetillsättningar inom kyrkan går dock som
regel inte överklaga, varför ärendegruppenatt allt begränsad.ärtrots
Enstaka frågor intressantaär politiskt stymingsperspektiv kanettsom ur
dock förekomma, kommundelningar.t.ex.

Hanteringen Överklaganden spridd olikaär enheter och sköts i förstaav
hand handläggare med juridisk utbildning, det förekommer ävenav men
handläggare med bakgrund. Beredningen den vanliga.är Först lottasannan

ärende pá handläggare hon ellerett han har tagitnär ställningen som -
föredrar ärendet inför sin enhetschef. Därefter vidtar föredragningen-
handläggaren för expeditionschefen, med enhetschefen närvarande. Allaav

sedan vidnärvarar de veckovisa beredningama införtre statsrådet. Om ett
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överklagandenin,viktigt överklagande kommersärskilt politiskt t.ex.som
deltarkommuner, ävenbeslut delningKammarkollegiets avomav

i beredningen.statssekreteraren

Näringsdepartementet

undersökning-dömafå ärenden. AttmycketharNäringsdepartementet av
ochokompliceradtämligenocksåärendende flestaresultat är avens
haröverklagandenfemtonsju deHelaokontroversiell somnatur. av

gälldeochventilationssystem,funktionskontrollgällde trestuderats av
dockfinnssymboler. Det över-heraldiskanyttjandetförtillstånd av

praxis.styrningenpolitiskaför denintressantakanklaganden avvarasom

enheterpå fleraärendetypefterfördeladberedningenHanterandet ärav
Vidbakgrund.juridiskvanligen inteHandläggarna harhandläggare.och

hand-praktikeniförst enhetenöverklagandeberedningen tarettav
ärendetvarefter sättsi frågan,ställningenhetschefenochläggaren upp

expeditions-tillöversändsärendenaochListanveckoberedning.förlistan
veckobe-införärendenaigenomsigdagarfårchefen attett parsom

Är medkontaktärendenkompliceradedetredningen. tas ex-enmer
tillfrågas.ocksåkanRättssekretariatethand.peditionschefen under

medföredragningarregelbundnasåledes ingaExpeditionschefen har egna
veckobered-Vidöverklagandeärenden.ienhetscheferochhandläggare

berördochenhetscheferexpeditionschefen,statssekreteraren,deltarningen
Även Statssekreterarenmedverka.sakkunniga kanpolitiskthandläggare.

genomgångföri veckangångolika enheternatill de avgår runt en
veckobered-tillanmäldaärenden ärbland defrågor,aktuella annat som

diskussion.tillöverklagandenDäning. äventas upp

naturresursdepartementetochMiljö-

dagidepartementalltså detnaturresursdepartementet ärMiljö- och som
detärenden isamtliga%överklagande 55flestsärklasshar i av-

materialet.undersökta
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Den delenstörsta departementets överklaganden gäller plan- ochav
byggfrågor och hanteras endast enhet och särskild expeditions-av en av en
chef. I det undersökta materialet svarade denna enhet för hela 83 % av
departementets överklaganden, vilket 45 % allaär överklagandenav som
avgjordes regeringen under första halvåret 1993.av

Den andra delen departementets överklaganden, 87 ärenden, rörde iav
huvudsak frågor faller under naturvårdslagen enhet 4 eller miljö-som
skyddslagen enhet 8. Naturvårdslagsfrågor kan i sin delas in itur tre
kategorier: dispens från strandskydd, markavvattning och täktärenden. I
dessa överklaganden den skönsmässigaär bedömningen påtaglig och frågan

den politiska styrning därför aktuell. Lagstiftningen så utformadärom att
den innebär beslutsfattaren inom viss rättslig skall finnaatt en ram en
lämplig avvägning mellan olika intressen.parters

Överklaganden i miljöskyddslagsfrågor innebär också avvägningar skallatt
här finnsgöras, det tydligt specificerat i lagtexten efter vilkamen mer

kriterier awägningama skall De ställningstagandengöras. görssom som
skall ekologiskt motiverade, tekniskt möjliga uppnåt.ex. attvara samt
ekonomiskt rimliga.

Det sig själv dessa frågorsäger inte så sällan intressanta för denäratt
politiska styrningen praxis, vilket också avspeglas i beredningspro-av

På vanligt handläggningensätt med tjänsteman fårstartar attcessen. en
för beredningen ärende. Handläggarna naturvårdsären-ansvaret ettav av

den kan såväl jurister andra I miljöskyddsärenden ärexperter.vara som
handläggarna jurister och biträds handläggare tekniskmed och kemiskav
kompetens. Han eller hon lägger sedan fram förslag till beslut för sinett

Ärenhetschef. det politiskt intressant fråga skall politiskt sakkunnigen en
kopplas in redan vid handläggarens första föredragning alla enheter har

politiskt sakkunnig till sitt förfogande och därefter vidtar beredningen en
Ärmed expeditionschefen. frågan politiskt intresse skall den ocksåstortav

anmälas till statssekreteraren.

För flertalet ärenden gäller det räcker med handläggaren efteratt att -
klartecken från sin enhetschef till expeditionschefen lämnar hand-över-
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såveckoberedningslistanbeslutsförslag och attinklusiveärendetilingarna
följdriktigheteni förslaget.ochenhetlighetenlagligheten,granskakanhan

hand-statsråd,sedanmedverkarveckoberedningenavslutandeVid den
sakkunniga. Denpolitisktexpeditionschefenhetschef och samtläggare,

vissainkopplade påockså blikani regeringensamordningenpartipolitiska
till deskickasveckoberedningslistordepartementetsallaEftersomfrågor.

samordnings-samordningsmaskineriet kanpartipolitiskai denberörda
någrahittardesighörastatsrådsberedningenochkansliema omav

ärenden.intressanta

ochalltså plan-överklagandeärenden rördepartmentetsdelenandraDen av
enhetsdennadelplanenheten. Enberedsde storochbyggfrågor, avav

genomgåendehanterasoch deöverklaganden personerjust avgällerarbete
erfarenenhetschefen haravlastasyfteutbildning. I enjuridiskmed att

uppgifterenhetschefensfullgöraförordnande somfåtthandläggare att
handläggaren ärNärärenden.dessaflertaletgällerdethuvudman när av

och kanhuvudmarmen,infördettadrasställningstagande mansittmedklar
listaveckoberedning. Dennaförlistanärendetdå bli sättsöverens upp

handlingar.allamedtillsammansexpeditionschefentillbl.a.överlämnas
Närföredragning.muntligoftastocksådåfårExpeditionschefen en

underhands-naturligtvisdettveksammahuvudmanoch är tashandläggare
ärendetinnanberördaandraexpeditionschef ochmed personerkontakter

iöverklagandenhanteringenVidveckoberedningslistan.på avsätts upp
fårinblandad,oftasåintestatssekreteraren menbyggfrågor ärochplan-

kanochveckoberedningslistomasakkunnigepolitisktdenprecis som --
promemoriorfogade kortanormaltlistornaTill ärbehov.viddärför agera
ledningenpolitiska attför denmöjligtdetvilketärende, görvarjeom

kansamordningenpartipolitiskaDeni förväg.ärendetsiginformera om
verksamhet.departementetsdeldennaiaktiveras även av

ochför plan-inomhar prövaregeringenöverklaganden att ramenDe som
ochförstakategorier. Denolikanågrain idelasocksåbyggärenden kan

kom-överklaganden, utgörs% departements avkategorin, 48största av
regeringensemellertiddetaljplaner ärprövningViddetaljplaner.munala av

ändrainteprincipinämligenkanRegeringenbegränsat.handlingsutrymme
upphävaellerfastställamellan attvälja enbarakan attdetaljplaneri utan
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detaljplan. Den avvägning skall mellangöras olika samhällsintressensom
detaljplannär upprättas görs på kommunal nivåen och regeringens gransk-

ningsmöjlighet därförär kraftigt inskränkt. Prövningen överklagandenav
det gällernär detaljplaner inriktas därför till övervägande delen på

planemas konsekvenser för berörda enskilda intressen, prövningenmen
omfattar också granskning handläggningen har gått korrekten att till.av
Antalet regler kommunerna måste iaktta de skallnär sinasom upprätta
planer mycketär och det därförär lättston, hänt formella fel begås.att
Regeringen har mycket riktigt också upphävt hel del detaljplaner underen

Återförvisningår på grund formella fel i beslutsprocessen.senare av är
alltså inte möjligt tillgripa vid överklagandenatt i planärenden.

Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen och bygglov, ärsom en annan
ärendekategori, kan däremot återförvisas och här har regeringen större
möjligheter ingripa. Flertalet överklagandenatt frånär enskilda fåttsom
avslag på sina ansökningar bygga eller bygga Mångaattom nytt om.
överklagar också bygglov på skulle skymma derasgranntomter t.ex.som

utsikt. Under det första halvåret 1993 avgjordesegen regeringen 125av
ärenden 29 % alla överklaganden i departementet rörande förhandsbe-av
sked enligt plan- och bygglagen PBL och 42 10 % rörde bygglov.som

En intressant omständighet i denna ärenden det kan före-ärtyp attav
komma form dubbel överprövning och beslut. Vissaen av ettav samma
frågor inom plan- och bygglagens område skall nämligen prövas av
kammarrätten, bor i närhetent.ex. bondgårdom en person som trorav en

han skulle störas otrevligatt lukt ladugården byggs Menav ut.om om
byggandet den ladugårdenatt stridersamma person anser av motnya

kommunens planer skall ärendet prövas regeringen. Nu kan dockav
i fråga klaga både på lukten och beslutets laglighet.personen l del fallen

gäller därför överklaganden både frågor skall kammarrättenprövassom av
och frågor skall prövas regeringen, och då överlämnas ärendet frånsom av
kammarrätten med yttrande till regeringen ärendet.avgörsom
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fallsärskiltUtrikesdepartementet ett-

överklagandenflertalettabell 2redovisas i rörbeslutfemtondeAv som
internationellförStyrelsenbeslutatshadetjänstetillsättningar avsomav

myndigheterfattasde beslutprincip kan somISIDA.utveckling avsom
på departementetfattatsharellerUtrikesdepartementetunder somsorterar

för-enskildaibeslutUtlandsmyndighetemasregeringen.tillöverklagas
förvaltnings-tillfallflertaletemellertid iöverklagasvaltningsärenden en

kammarrätternas1977:937förordningendå enligtskallochdomstol om
ellerdepartementetsAttGöteborg.iKammarrättendomkretsar prövas av
dockregeringen ärtillöverklagasbeslutmyndighetersunderställda
1993halvåretförstaförregistreratfannsöverklagandenEndastsällsynt. ett

utrikeshandelsfrâgor.rördeöverklagandeoch detta

förstaärdepartementoch däröverklagaskanbeslutEn typ somav
ärendeni dessavanligaoffentlighet. Dethandlingarsgällerbeslutsinstans,

förstaDenarkiv.från UD:shandlingfåbegär utattär enatt personen
avslaghansvidarkivchefen ochbegäran ärsådantillställningtar ensom
beslutformelltIngeträttsenheten.beredningförvidareärendetgår av

i dessabeslutsinstansmöjligalägstaeftersomnivåer,dessapådockfattas
fråganstatsrådethänskjuterfallflestadeiMenutrikesministern.frågor är

endaochförstadärmedblirRegeringenprövning.regeringenstilldirekt
ochhandling,allmänutlänmandeärendenprövningenvid avinstans omav

beslutsnivå.möjligalltså överhopparpraktikeni enman

beslutetdockbeslut kanfattarsjälvutrikesministern etthändelsedenFör
någotdåregeringen görsiFöredragningenregeringen. avtillöverklagas
inomUDHUtrikeshandelsavdelningenutrikesministern.statsråd änannat

Överklagas beslutordning. ett somfalldock i dettatillämparUD annanen
fråganUDH prövasinomoch berettsutrikeshandelsministemfattatshar av

UD.inomenhetvidare annanav
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Gemensamma drag och skillnader i departementens hantering av
överklaganden

En närmare granskning departementens hantering överklagandenav av
visar många de iakttagelseratt gjorts vid tidigare undersökningarav som
fortfarande stämmer. Det är ganska vanligt departementent.ex. haratt
många enstaka överklaganden spärmer vitt fält.över I de fall därettsom

finner departementens överklagandenatt främst handlarman ellerom en
beslut det åett är andratyper sidan ofta svårt förstå varför justpar av att

denna ärenden skulle så särskilttyp viktig för den politiskaav vara
styrningen praxis. En hög frekvens viss överklagandenav ärtypav en av
med andra 0rd inte detsamma frågorna betydelsefulla.ärattsom

De flesta expeditionschefema kunde exempel från det området därge egna
den politiska styrningen kunde tänkas viktig, endast i någravara men
departement detär påtagligt hanteringen överklaganden be-att ärav
tydelsefull för den politiska styrningen praxis. Dessa departement iärav
första hand Miljö- och naturresursdepartementet i viss mån Kulturde-samt

och Kommunikationsdepartementet.partementet

Det finns vissa drag också skillnader i hur departemen-gemensamma men
hanterar överklaganden. Närten överklagande kommer in lottas detett ut

till handläggare den enhet för det aktuella ämnesom-en som ansvarar
rådet. Denna handläggare sedan för de nödvändiga formernaattansvarar
iakttas för hur ärende skall beredas. l huvudsak följs förvaltningslagensett
föreskrifter. Man kommunicerar med berörda i den utsträck-t.ex. parter
ning behövlig, och remissvar eller yttranden från inblandadesom anses
myndigheter inhämtas. När handläggaren sig färdig medanser vara
underlaget och har bildat sig preliminär uppfattningi ärendet diskuterasen
överklagandet med enhetschefen eller den huvudman för dessaärsom
frågor. I fasnästa kopplas expeditionschefen formellt in, även om
underhandskontakter kan ha förekommit tidigare, och andra före-en
dragning hålls. Om expeditionschefen har godkänt förslaget hålls till sist

tredje föredragning i ärendet inför statsrådet i samband meden en
veckoberedning med de tjänstemännen närvarande expeditionschef,tre -
enhetschef och handläggare.
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olika departe-fullt i deföljs dock inte alltidtrestegsberedningDenna ut
symbolisk roll.enhetschefernaspelardepartementI vissamenten. meren

förslag,handläggarenssitt signumvisserligen alltidDe sätter men
enhetschefenellerharföredragningnågon muntlig ägtibland utan att rum

expeditionschefeninförFöredragningeni ärendet.har sig innärmare satt
eller hanhoninskränkas tillsummarisk och kanganskaockså bli attkan

statsrådet.förföredrasärendethandlingarna innanfår chansi förväg att se
lyftas bortmåstetämligenärendeinträffafallkan i dessa sentDet att ett
införföredragningenförst vidföredragningslistan, eller stats-från att man

influen-politiskaförberett. Dentillräckligtärendet intemärker ärrådet att
alltid kommalägeinte i dagensåtminstonedock intebehöversen --

politiskt sakkun-undantagsfallioch ävenStatssekreterarestatsråden.från
det före-överklaganden, ochengagerade iblii vissa departementniga kan
Menaktiveras.samordningenpartipolitiska attdenkommer attt.o.m.

intres-påfallandeoftastatsrådenvisarintervjuerna stortgjordadedöma av
tjänstetillsättningar.handlarsådanasärskiltöverklaganden,för omsomse

densällsyntdockdet attpolitiskt ärinslagenTrots engagemangav
införföredragningensistaföre dentill uttryckviljan kommerpolitiska

beredningen över-vidtillämpastrestegsförfarandestatsrådet. Det avsom
oftastärendenaföredrartjänstemänockså för deklaganden borgar att som

Avledningen.politiskadenförberedda de möterväl närmycketär
statsråden harsällandetförekommerdöma attintervjuerna ytterstatt

Överklaganden medär,besluten.tillmotiveringareventuellapåsynpunkter
mycketinflytande är stort.tjänstemännensområde därord,andra ett

helt, vilketintedominerarutbildningjuridiskmedHandläggare man
domstolsliknandeändådeteftersom ärförväntat sighadekanske en
handläggaredetfallmångai är utanskall Menprövning göras.som

hardepartementibereder frågorna, ävenutbildningjuridisk somsom
olyckligtdettaexpeditionschefer ansågNågraöverklaganden.många vara

expeditionsche-hamnarfallbörda i sådanaföroch menade storatt en
juridisktkorrektblirbeslutentilldet gälleraxlarfens när attatt se

iakttagits.harformella reglerallaochutformade att

dessutomsigskiljeröverklaganden avgörsi vilkensituationDen
Närinte.ellerberedning har ägtnågonberoende rumgemensamom
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två departement måste samråda i ärende blir det ofta frågaett mer om en
förhandling mellan två olika intressen, i stället förparter representerarsom

olikaväger samhällsintressen varandra.att part moten

Vad bifallär ett

dennaAtt fråga ställs kan kanske sig lite märklig vid första påseende,te
precis frågan vad överklagandeär också dennaärettmen som om som

svårare besvara först skulleän kunna frågornaDe två hängeratt tro.man
dessutom ihop. Om någon överklagar beslut regeringen inte fårett som

kan regeringen naturligtvispröva inte bifalla, den kan heller inte avslåmen
Ärendetframställningen. då inte till prövning och någottas upp av

begreppen avvisas, avskrivs eller vidtar ingen åtgärd föranvänds att
beskriva regeringens ställningstagande. Regeringen kan alltså ibland avstå
från ställning till överklagande. Om den klagar inte har rättatt ta ett som

klaga beslutet eftersom inte berörs eller missgynnasatt personen av
beslutet, avvisas överklagandet. I andra fall åtgärdhar den densom
klagande begär redan genomförts, eller fråganockså har på sättannat
blivit överspelad. Vid sådana tillfällen kan regeringen välja avskrivaatt
ärendet. Finner regeringen den framställan kommit in så oklartäratt som
formulerad inte förstår vad med skrivelsenatt trotsman som avses
upprepade kontakter med ifråga, kan regeringen välja inteattpersonen
vidta någon åtgärd.

Bifallen kan också på lite olika enkla falletI det går regeringensätt.utse
den klagande helt till och ändrar det tidigare i enlighetmötes beslutet med

den klagandes önskemål. Men detta långt ifrån alltid fallet. Iblandär
innebär bifall bara det överklagade beslutet upphävs. I många ären-ett att
den bifaller regeringen delar klagomålet, medan andra delar avslås. Deav
flesta delvisa bifall har i den här undersökningen räknats bifall, dvs.som

den klagande har fått igenom någon förändring det tidigaretypom av av
beslutet har detta räknats bifall. Undantag från principdenna harettsom
dock gjorts i de fall där regeringen enbart har förlängt tidsfristen för

verkställandet beslutet. inteDet ovanligt handläggningenär t.ex. attav av
överklagande har tagit sådan lång tid vissa delar det förstaett att av

beslutet den anledningen måste ändras. Om någon har blivit förelagdav
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innan avslagettid tid hinnerriva hus inom viss och denna utatt ett en
tidsfrist Detnaturligtvispå överklagandet kommer, måste sättas ut.en ny

beslutet ii meningen ändrasgamla beslutet måste därför den även om
undersökningiändringar räknas dennaövrigt kvarstår, denna typmen av

Även undantag. Omregel har det dock gjortsavslag. från dennaalltså som
bifalltidsfristen räknas utslagetjust den gamlanågon har överklagat som
alltsåklassificeringen harAvgörande förändrar tidsfristen.regeringenom

tilldettaklagande har ställt. Omförändring denvarit vilket krav på som
bifall.oftast uppfattatsutslagetblivit tillgodosett harnågon del har ettsom

vanligtvis berottbifall har detdelvishar räknatsnågot attNår som
användasjälv valt denregeringen termen.att

Återförvisning fallet användsdetolika innebörder. Ikan ha två termenena
detärendet ochåterförvisaröverklagande ochbifallerregeringennär ett

beslutet.ursprungligafattade detmyndighettill denbeslutet somnya
fall åter-undersökning. andralbifall i dennafall räknas dockDessa som

hareftersommyndighettillöverklaganderegeringenförvisar ett manen
beslutgamlaMyndighetensbeslutsgången.tidigareformella fel i denhittat

alltså inte. Närinnehållet i beslutetdärmed, prövasundanröjs termenmen
denundersökning detanvänds i denna äråterförvisning typen avsenare

utslag avses.som

visssåundersökningenbifall iSammanfattningsvis används atttermen en
bifall be-underregistrering. Ettförekommitöverregistrering än ensnarare

föränd-totaligenomklagande fåttbetyda denalltså här intehöver att en
tennino-dock regeringensharhuvudsaktidigare beslut. Iring egenettav

förbeslutkallat sittregeringenHarklassiñceringen.vidlogi använts t.ex.
avslag,registreratsocksådetta utslagnio fall tio etthar iavslag somett av

klassificera detkorrektvaritvissa fall hade ettdet i att somäven merom
avvisningsbeslut.elleravskrivnings-
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Tabell 3. Regeringens utslag vid halvåretöverklaganden första

1993

abs %

Ingen åtgärd 3
Avvisas 47
Avskrives 33
Avslag
Återförvisas 16

bifallDelvis l 1
Bifall

Summa

Av tabell framgår den3 innehåller inga tjänstetillsättningar- avslagatt-
det absolut vanligaste resultatet regeringen överklagande.är när prövar ett

Endast i % %12 eller i 13 fallen mängden begränsas till enbartav om
överklaganden där sakprövning har gjorts fallen ledde över-etten av
klagande till delvis eller helt bifall.

siffranDen låga för áterförvisade ärenden möjligen sken attger av
regeringen sällan ändrar tidigare beslut till följd brister i den formellaav
hanteringen hos lägre instanser. viss del frekvensenMen till beror att
flera departement föredrar i efterhand,möjligt lappaatt om av
processekonomiska skäl, de upptäcker formella fel. På dettanär sätt sparar
de både tid och och det finns andra tala försätt attpengar om en
myndighet regeringen missnöjd med hur den har skött ärendeär änatt ett

âterförvisa det. Den klagande har naturligtvis också ofta intresseatt ett av
regeringens beslut inte i onödan tiden.draratt ut

pâverkas andelen bifall hänsynIntressant inte nämnvärt tarnog om man
till vilken instansordning Regeringenregeringen prövar,utgör. somsom
tidigare myndigheters instans dvs.lägre beslut ibland andranämnts, som

förstaregeringen instans beslutet, och ibland tred-är överprövarsom som
instans. Undantagsvis kan regeringen också fjärde instans. Manvara

kanske därför förvänta sig vanligt med bi-borde det skulle mindreatt vara
nårfall i de ärenden redan har gång innan deöverprövatssom rege-en

flestaringen, dvs. regeringen instans. de allratredje eller högre lnär är
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ochkommunalafattatsbeslut harhandlardettafall somorganavsomom
hypotessådanlänsstyrelsen. Mentillomgång överklagatsförstai enen

raktnämligensigförhållerundersökning. Detstöd i dennafär dåligt
bifallitharinstansvarit andradär regeringende fallIsätt. manmotsatt

% dem.bifallit 13tredje instansmedanärendena,%ll avman somav
därför blimåsteslutsatsensärskilt och attintedockSkillnaden är stor,

förändrasinte närpraxisstyrning ettpolitiskbehovregeringens avav
för andradetmed prövasjämfört närförsta gångenförärende överprövas

gången.

påverkarombudanvändningensåinte hellertycksDet att avvara
de%cirka 14utsträckningbifall i någon störretillmöjligheten av-

detbifölls. Menadvokat,jurist ellerombuddär använts,överklaganden
ombud.anlitadeklagandedensärskilt vanligthellerinte attvar

överklagande-hellerinteförändrasbifall sällsyntabild ärDenna omattav
siffrorärendet. Dehandlagtdepartementefter vilket somfördelas somna

totaladepartementetsprocentandelarinom ärtabell 4i parentes avanges
harJustitiedepartementet1993.halvåretdet förstaunderöverklaganden

dvs.överklaganden,40totaltniobifallitperioddennaunderalltså av
flesta departementdeframgårtabell 4%.avslagit 70 Av attoch%,20

% ärendena.och8 15mellanbifaller av
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Tabell Regeringens beslut i överklaganden fördelade på departe-
ment

Återför-Dep. Bifall Avslag Avskrivet

Ju 20 28 70 b 40
UD 1 100 1
Fö 13 6 63 8
S 15 39 74 53
K 8 102 88
Fi 11 50 88 57
U 3 100 3
Jo l 1 17 65 26
A 6 27 87 31
Ku 12 30 71 42
N 12 14 82 17
C 9 16 73 22
M 13 382 75 m 511
Summa å 12 713 77 2 4 47 5 926

I kategorin avskrivet ingår också ärendendär regeringeninte vidtog någonåtgärd.tre
Överklaganden tjänstetillsättningaringår inte i tabellen.av

Justitiedepartementet framträder det bifallsbenägna departemen-mestsom
medan Arbetsmarknads- och framförtet, allt Utbildningsdepartementet

förefaller mycket lite benägna bifalla överklaganden. Utrikesde-attvara
hade, tidigare endastpartementet nämnts, överklaganden underettsom

denna period. Nu detta dockär alldeles för litet material för varjeett
departement för skall kunna dra några långtgåendeatt slutsatser.man
Beräkningarna gjordaär mycket litet material, och hade detett t.ex.
funnits enda bifall i Utbildningsdepartementetett hade gåttprocentsatsen
från O till 33 %, dvs. från de minst bifallsbenägna departementen tillett av
det bifallsbenägna.mest

Den rimliga tolkningen denna tabell det föreliggerär förvånans-attav en
värd stabilitet i andelen bifall. Man bör alltså förvänta sig depar-att ett

bifaller mellan 8 och %15 de överklagandentement kommer in.av som

Betydelsen bifall praxissätt borde kunna märkasett att styraav som om
uppdelning efter statsrådensgörs partitillhörighet. Regeringen visser-ären

ligen i formellt hänseende kollektivt beslutsorgan, detett är ettmen
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detställningstaganden för ärstatsrådsenskilda mestavälkänt faktum av-att
integällerinta. Dettakommerregeringenståndpunktför vilken attgörande

deeftersomhör,överklagandentill vilkaförvaltningsärenden, nor-minst i
Gemensamberedning.i allmändrasdelning ellergår påintemalt stor

i över-förekomma ävendockkandepartementmellan någraberedning
partipoli-fall denenstakaikantidigareochklagandeärenden, nämntssom

aktiveras ävenkoalitionsregeringennuvarandei densamordningentiska -
iMendepartementen.mellanföreliggeroenighetdär ingenfalli sådana

iförordarstatsrådbeslut ettdethållaregelntorde etthuvudsak att som
tankeorimligheltinteEnbeslut.regeringensblirockså voreöverklagande

detunderdvs.mandatperiod,föregåendeunderpartierdedärför att som
riksdagensinflytande påhaft minstregeringsinnehavet,socialdemokratiska
nuvarandedenmedmissnöjdaockså bordelagstiftningsprocess mestvara

hjälpriksdagensmedtidpraxis. Detochutformning attlagstiftningens tar
viadåkanoch genväg att,lagstiftningsornråden varaändra enstora
detbekantMinoritetsregeringar ärpraxis.ändraförvaltningsmakten, som

därförbyggerfrågorolikaibeslutriksdagensochSverige,ivanliga
Därför bordemedverkat.harpartierfleradärkompromisserpåvanligtvis

föreriksdagenikds inteeftersomkds, sattbeteckningenmedstatsråd
utmålasbrukardeeftersomstatsråden, sommoderataoch de1991,

införfrämlingsskapkänna störsthuvudmotstândare,socialdemokraternas
tillämpa.de harlagstiftningden att

efterfördelade stats-bifallochöverklagandenAntalet5.Tabell
partitillhörighetrådens

%Bifall ibifallAntalAntal över-Parti
klaganden

100M
97Fp

550C
137
22Opol.

tjänstemanunderskrivetbeslutetochavskrivnaärenden är enTjugo av
in.räknatsharde intevarför
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dennaNär hypotes regeringensprövas hantering överklagandenav
framträder dock den bilden. deDet moderata statsrådenärsnarast motsatta
och statsråden från kds minst benägnaär bifall. Skillnaderna ärattsom ge
emellertid små och några generella slutsatser därför inte möjliga dra.är att
Den höga siffran för bifall för det opolitiska statsrådet i Justitiedepartement
illustrerar också slumpens betydelse små undersökningsgruppernär ana-
lyseras. möjligEn tolkning tabell skulle kunna5 överklagande-attav vara
hanteringen i så hög grad bestäms tjänstemännens ställningstagande attav
de tillfällen statsråd ingripernär politiska skäl så de inteärett attav
märks vid generaliserande undersökning denna Detta hindrartyp.en av
naturligtvis inte statsrådens enstaka inhopp förkan betydelsefullaatt var
styrningen praxis på visst område.ettav

Ett möjlig uppdelning överklagandeärendena efter ärendetyp.ärannan av
Som framgått den tidigare redovisningen Miljö- ochär naturresurs-av
departementet det departement inom regeringen i särklass beredersom
flest överklagandeärenden. Låt därför titta lite på derasnärmare mestoss
frekventa ärendegrupper och det finns någon skillnad i andelense om
bifall mellan dem.

Tabell 6. Miljö- och naturresursdepartementets vanligaste över-

klaganden

Typ ärende Antal över- Antal bifall Andel bifallav
klaganden %

Detaljplaner 206 32 15
Förhandsbesked pbl 14127 l 1
Bygglov 6 1441
Täkttillstånd 923 2
Strandskydd 20 3 15

Återigen kan konstatera det inte verkar finnas någraatt storaman
skillnader i bifallsfrekvenserna mellan % alla överklagan-9 och 15 av-
den bifalles i detta departement.

del departementEn uppvisar emellertid avvikelser frånvissa intressanta

I Kommunikationsdepartementetmönstret. bestod hela 60 116t.ex. av
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ellervägdragningarbeslutklagomål överöverklaganden om-omav
dockförtjänarDetbifölls. attärendedär ingetläggningar vägar,av
mönstretdär detdepartementfinns något motsattaintedetframhållas att

iöverklagandenförekommeroftadär detområdendvs. somframträder,

bifalles.utsträckningstor

bifalltillbenägenheten taremellertid imärksskillnader manomVissa
har,kategorierolikaöverklagar. Fem somdettill ärhänsyn somvem

flerfall där änävenprivatpersonMedtabell använts.framgår avsesav
In-iöverklagatdär egetöverklagat, namn.har manmenpersonen

föreningar.klassiñceratshartresseorganisationer som

påfördeladebifallochöverklagandenAndelen somvem7.Tabell

klagat

bifallAndelbifallAntalAntal över-Kategori
%klaganden

1065625Privatperson
181373Kommun
28518Myndighet
1723136Företag
6463Förening

364Övriga 11

ochprivatpersonershur oftamellanskillnadtydligändåviss,En synsmen
företagmed kommuner,jämförelsebifalles iöverklagandenföreningars

börmyndigheterförsiffranden högreBetydelsenmyndigheter.och av
förbasenärenden utgörantalettanke påmedöverdrivasinte somkanske

överraskan-heltinteresultatetsidanå andra ärMenprocentberäkningen.
möjligheterbättretroligen attharföretagochkommunerMyndigheter,de.

framgångtillutsikternabedömningenmedskaffa sig hjälpellerbedöma av
inteförmodligendärföröverklagaröverklagande. Dessavid partertreett

föreningar.ellerprivatpersonerchansartade sättpå somsamma
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Överklaganden tjänstetillsättningarav

viktig skillnad går,En redan mellan de överklagandennämntssom som
tjänstetillsättningargäller och överklaganden andra frågor. Sammaav

iakttas,formella procedur i praktiken finns det viktiga skillnader i vadmen
När regeringen överklagande tjänstetillsätt-prövas. prövar ettsom enav

försöka harning skall den alltså bedöma den lägre myndigheten valtom
fel vilken de sökandemyndigheten själv hartrots att sagtperson, manav

naturligtvisföredrar. Precis vid andra överklaganden begär dåsom
får ändåregeringen in alla relevanta handlingar, prövningenmen en mer

eftersom första jämför den fickbegränsad karaktär regeringen i hand som
tjänsten med den överklagade.som

expeditionschefer alla iintervjuer har gjorts med tecknarDe stort settsom
beslutetmycket till för regeringen skall ändrabild det skall attsamma -
begåttsi flesta fall det hari tjänstetillsättning. Vad krävs de är attsomen
Viformella hanteringen vid tillsättningen tjänsten.något fel i den serav

jämförttjänstetillsättningsärenden sällsyntockså i tabellen bifall i äratt
överklaganden.med andra typer av

Överklagande tjänstetillsättningarTabell 8. av

Åter-
Bifall Avslag förvisas

absabs abs
O
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detavgjordes underfall % 67 överklagandenEndast i 4 detre somav
tjänstetillsättningar. Avförsta halvåret 1993 bifölls överklaganden av

skillnad mellan departementen närtabellen framgår dessutom det äratt stor
tycks härKulturdepartementetvanligtdet gäller hur denna ärendetyp

framför alltoch detsärställning med många överklaganden, ärinta en
tilläggasbör kanskeöverklagats. Detpå lnvandrarverket hartjänster som

i allaförekomma departementtjänstetillsättningar kanöverklagandenatt av
intenågra departementundersökta perioden detunder den somvarmen

hade enda.ett

behöveröverklaganden inte enbart röraminnetockså hålla iMan bör att
gällalikamyndighet, det kaninom gärnachefs- eller andra statusposter en

belastas medregeringenFörklaringen tillvaktmästare.tjänst attsomen
harvissa departementtjänstetillsättningar, ochöverklagandenvissa attav

statligatvåinstansprövningpåförsta hand kravetandra, ifler än är aven
överklaganden imångatidigare hadeVissa departement,beslut. som

tvåinstansprövninglyckats lösa kravettjänstetillsättningar, har genomen
områdennågra ärför detta. Mensärskilda myndighetertillsättaatt

skall motiveratdetfrekventa förinte tillräckligtöverklagandena att vara
sådärför, inteharNågra departementmyndighet.särskildinrättaatt en

tjänstetillsätt-vissabehålla prövningenvilja, tvingatssinsällan mot av
expeditionschefemamedfrån intervjuernaintrycksamstämmigtningar. Ett

rollspelar någonintetjänstetillsättningaröverklaganden iemellertidär att
praxis.politiska styrningenför den av

harregeringenhurtittarförstärks ytterligareintryckDetta manom
bifall,delvisbifall ochfall,Endast i tvåi dessa ärenden.beslutat ettett

andra fall sak-allaställningstagande. Imotiverat sittregeringenhar t.ex.
till regeringens beslut.motiveringarnas

överprövningsinstansrollSammanfattningsvis motiveras regeringens som
alltid finnasmåsterättssäkerhetsskäl. Detenbarttjänstetillsättningarvid av

fårmöjligkonstruktion äringenöverklaga till ochinstans näratt armanen
sammanhangi dessaregeringenbli regeringen. Meninstansdenna att

troligt, intemindreförefallerpraxisstyrande förnågon rollspelar som
motiveringar.avsaknadenfå bifallen ochtanke deminst med av
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Beslutsforrnuleringar och motiveringar

Hur ofta regeringen bifaller överklagande eller hur många över-etten
klaganden kommer in, inte nödvändigtvisär fungerande mått påettsom
den politiska styrningen praxis. Ibland kan det kanske till och medav vara

Återkommertecken på bifall i ärenden kan detmotsatsen. typersamma av
i stället tyda på de underliggande myndigheterna inte har förstått huratt
lagstiftningen skall tolkas. Många bifall kan därför tecken påett attvara

tycker styrning nödvändig och tillämpningen på dettaäratt attman en
fortfarandeområde så oklar den politiska styrningen behövsär föratt att

innebördeniprecisera lagstiftningen.

Men ibland bifall eller avslag,är nämndes i inledningen,ett ett ettsom
uttryck för det ärende har så speciellt regeringen inteprövats äratt attsom
vill det skall ha prejudicerande effekt.att

Detta konstaterande aktualiserar frågan beslutsformuleringar och moti-om
veringar i överklagandeärenden. vanligtHur det motiveringarär attt.ex.

huvud förekommer förekommer,och, de vad deöver när sägertaget

avslå överklagandeKonsten att ett

Låt börja beslutsforrnuleringarna.med Precis regeringen kanoss som
bifalla överklagande på olika kan den också avslå på olikasätt sätt.ett
Tidigare har regeringen kan avvisa, avskriva eller inte vidtanämnts att
någon åtgärd till följd överklagande, vilket innebär regeringenett attav
inte har överklagandet i sak.prövat

regeringens beslut blir efter innehållet iMen avslag detäven när ett att
överklagandet har kan olika beslutsformuleringar förekomma.prövats,

Beslutsformuleringen alltid dvs. regeringen avslårdensamma,är nästan

överklagandet, den motivering föregår variera.direkt detta kanmen som
deAtt döma beslut har granskats i denna undersökning tvâ olikaärav som

motiveringar mycket vanliga. Ibland Regeringenanvänds: delar X-verkets

bedömning. Regeringen därföravslår överklagandet. Eller också används

följande fonnulering: Regeringen finner skälinte ändra X-verketsatt
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möjligthar inte varitRegeringen avslår därför överklagandet. Detbeslut.

eller andramätning förekomsten dennågon exaktgöraatt av enaav
% överklagandenaiformuleringen i denna undersökning, 17 avmen ca

nyanseringmotivering elleravslagförekommer rakt nämnareutanett av
överklaganden hänvisat% allaRegeringen har vidare i 20beslutet. ca av

% fallenoch i 16instansers bedönming,delade lägretill attatt avcaman
bedömning.lägre instansfinner skäl ändrainte attman

någonoch finns detdessa formuleringardå dölja sig bakomVad kan
statsrådsberedningeninte viainnehåll Regeringen harskillnad i deras

uppfattas.skallbeslutsformuleringarför hur dessautfärdat några direktiv
iin skillnadläggerdet bekantdomstolsvärldenfrånMen är att enman

respektive delarändrafinner inte skälformuleringenbetydelsen attav
formuleringenfalletbedömning. det ärIunderinstansens ettsenare

harbeslutsåväl detdet överordnadeuttryck för organet accepterar somatt
däremot,förra fallet ärl detmotiveringden använtsfattats somsom

underordnadedetför viss kritik huroftast uttryckformuleringen av
uppfattasi sigbeslutetsitt beslut,har motiverat även somorganet om

överordnaderiktigt det organet.av

undersökningmed dennai sambandintervjuer gjordesdedömaAtt somav
regeringskansliet.idistinktioni alla departementdock inte dennaanvänds

i besluts-skillnadernaexpeditionschefemaansågnågra departementI att
flertalet departementupprätthålla, iviktigaformuleringarna att menvar

formuleringardeövertolkaskulleexpeditionschefen inteansåg att man
skillnader,Dessaavslag.samband beslutförekomma i medkunde omsom

handläggaresenskildaresultatkunde likamenade de, gärna per-avvara
sofistikerad metod förnågonresultatstil ochsonliga temperament som av

myndigheterna.styraatt

uppenbarligenöverklagandenvid beslut i ärmotiveringarBehovet enav
viktigare änharKonstitutionsutskottet längefråga ansett varasom

samband medvarit Idenna frågadöma alla gångerregeringen att uppe.av
arbetsformerregeringensändringenförvaltningslagen ochden egnaavnya
utsträckningistatsrådsberedningen störreansåg emellertid1987, att man

det klartsadesfortfarandesina beslut. attbörja motivera Men utborde
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motiveringar inte behövliga eller önskvärda i vissa undantagsfall,var ens
bl.a. de beskrivna tillfällena den överprövande myndigheten heltnärovan
instämmer i den lägre instansens beslut.

Ärenden klassificerades skälighetsavgörande, lämplighetsavväg-som som
ningar eller avgörande politisk behövde inte heller motiveras.ett naturav
Det faktiska innehållet i dessa begrepp och vad skiljer dem åttre som

dock inte. framhållsDet dock i dessanämns ärenden kanävenatt man
motivera besluten, motiveringarna kan kortfattadegöras änmen mer

Ett tredje undantag gällde frågor där kravet på sekretess förelåg.armars.

Förutom statsrådsberedningens rekommendationer verkar andraäven

faktorer föri dag regeringens beslut införandetbör motiveras,att t.ex. av
rättsprövningsinstitutet. Fortfarande saknas dock i utsträckningstor
motiveringar till regeringens beslut särskilt vid avslag. Under det första

halvåret 1993 saknades motiveringar omfattade endasthelt eller den en
eller raders hänvisning beslut i % allatill lägre instans 44ett par av

%överklaganden. I 65 fallen understeg motiveringarna tio rader,av
inklusive beslutsforrnuleringen. markantFörrnodlingen detta ändåär en

%förbättring jämfört med tidigare, och i åtminstone 35 alla beslutav
förekommer omfattande motiveringar tio rader.mer änmer

faktorer blir eller korta tycksVilka leder till motiveringar långaattsom
dock inte helt följa de riktlinjer statsrâdsberedningen rekommenderadesom
1987. expeditionschefsintervjuema framgår avsaknadenAv att meraav

tidsbristutförliga motiveringar lika kan sökas i omständighetergärna som
och gammal rutin, i funderingar vad bör eftersträvas medöversom som

styrande effekt för lägretanke på ärendets och utslagets eventuelltnatur
onödaninstanser. Några expeditionschefer ansåg dessutom inte iatt man

förskulle motivera överklaganden eftersom det kan skapa problem

i framtiden begränsa deras handlingsfrihet. Flertaletregeringen och

fortfarande förexpeditionschefer tyckte dock regeringskanslietatt var
dåliga på motivera sina beslut.att
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Juridiska eller skönsmässiga bedömningar

Vilken bedömningar detär då regeringen i första handtyp ägnarav som
sig den ställningnär till överklaganden inledningenI till dennatar

nämndes brukar skilja på prövningar där lämplighetsavväg-rapport att man
ningar dominerar och de där prövningen rättsfrågor dominerar. Nu ärav
denna distinktion mycket lättare uttala sig i teorin operationa-änatt attom
lisera och i verkligheten.mäta Det visar sig nämligen i allatt stort sett
lagstiftning innehåller för skön, dvs. där bedömning måsteett utrymme en

vad rimliggöras avvägningär mellan olika intressen. Dettaav som en
skönsmässiga kan eller litet, det intressantautrymme ärstort attvara men
det alltid finns, fråganoch blir då i vilkennärmast utsträckning som
makthavarna använder sig det svängrumav som ges.

Det skönsmässiga i lag kan särskild formuleringmomentet t.ex.en vara en
eller nyckelbegrepp antyder det just här avvägningärett attsom som en
eller bedömning måste Vanliga dettauttryck i sammanhanggöras. är:

synnerligaom skäl föreligger... om olägenheter uppstår... eller:
, . .. ,

...med hänsyn till omständigheterna kring avtalets tillkomst.tagen

dennaI undersökning har vi utgått från regeringen har någotnäratt gett
så utförliga motiveringar till sina beslut, kan också utläsanär egna man ur
motiveringarna huruvida det gjorts skönsmässig ocheller juridisk be-en
dömning. Tanken här alltså regeringen har gjort skönsmässigaär näratt
bedömningar och samtidigt kostat sig motivera sina beslut, haratt man
hänvisat till nyckelbegreppde lämplighetsprövningmöjliggör i densom en
lagstiftning har haft tillämpa. I denna undersökning harattsom man
regeringens motiveringar .de innehåller uttryck exempelvis:när som
...ñnner inte synnerliga skäl föreligger. någon, registreratsatt typsom..

skönsmässig bedömning. Det bör också denna operationali-nämnas attav
sering ligger begreppspar, skillnadennära nämligen mellan for-ett annat
mell och materiell prövning. Men i fall där den materiella prövningende

visat sig objektiva kriterier rekvisit har denna prövninganväntatt man av
klassats juridisk och inte skönsmässig. det i beslutetsOm t.ex.som
motiveringar inte får orka gå tvâ hundra för kunnautsågs att meter attman



1994:117SOUBilaga 2

intejuridisk prövning ochhandikapparkering, dettabeviljas är enen
rörelsehinder.står någotdet i lagtextenskönsmässig, gravtoavsett omom

minimala. Detjuridisk till detbegreppetdefinition reducerasdennaMed
rekvisitkonkretaenskilda ärhuruvidautsträckninghandlar i stor om

dennajuridisk medsin skulle begreppetinte. Ställtuppfyllda eller spets
juridiskbetraktasavtalslagen inte skulledefinition leda till utanatt som

sköns-omfattande inslaginnehållerskönsmässig, eftersom lagen avsom
dettaståndpunkt. Menorimlig ärnaturligtvisvilketmässighet är enen-

Lagstiftaren kananvänds.lagstiftningsmetodsyntetiskadenföljd somav
därförochuppståsituationer kanallaförhand tänkagivetvis inte ut som
täckamöjligtdetskallpå göralagstiftningen utformats sätt atthar ett som

understrykaviktigtdärförmöjligt. Det attmånga fall ärin så attsom
vadi sig, ärjuridiskasikte på detintedefinitionerna som avsestarovan

denföljduppstår tilltolkningsutrymmefall därmellan deskilja avatt
rekvisitmed konkretalagstiftarenfall däroch delagstiftningenabstrakta

skallparagrafen tolkas.fastställt hurhar

Även förefallerpåseendevid förstahandlingsutrymmeregeringens varaom
tolkningsutrymme,medgerlagstiftningabstraktföljdtill somstort av en

kansjälva verketidettabetänkaviktigtdet utrymme varaär attatt
prejudikat, rättspröv-förarbeten,beskuretstarktminimalt och genom

faktiskadetHurkonventionerinternationellaningsavgöranden, stortm.m.
meduttala sigdärför integår detfalli varje enskilt attär omutrymmet

analysmetod.denna

fall därantaletöverskattningtill vissförmodligenlederMetoden aven
finnaskandeteftersomförekommer,bedömningarskönsmässiga en

exempelvismedskallvadtydligtpraxisutvecklad avsessomangersom
undersökningi dennaangelägetbedömtsskäl. det harsynnerliga Men som

tillAnledningenbedömning.juridisk attgrad renodla begreppeti högreatt
motiveringarskönsmässigaöverregistreringvisshar valtvi medvetet aven

regeringen.skall utförasfrämstprövningdet dennaärär avtypatt somav
juridiskaalltsåskallprincipertill sinahåller sigregeringenOm egna

sällsynta.bedömningar vara
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tabellAv 9 framgår det i 403 fall undersöktadet materialet hadeatt av
regeringen motiveringar meningsfullt kundegett sättettegna som
klassificeras i huvudsak skönsmässiga, juridiska eller lika delarsom
juridiska och skönsmässiga. femI fall gick det inte hänföra motivering-att

till någon de kategorierna, beroende på oklarheten i dettreen av
fördes. De 408 fall där regeringen harresonemang som gett egna

motiveringar %44 allautgör överklaganden avgjordes under detav som
första halvåret 1993. Det alltså tämligen vanligt medär motiveringaregna
och alla bifall 104nästan 111 motiveras regeringen. Vi kan ocksåav av

i tabellen det ganska vanligt regeringenär i stället föratt attse att ge en
motivering hänvisar till lägre myndigheters beslut och motiveringar.egen

%Men i 19 fallen det ingen motivering alls.av gavs

Tabell 9. Regeringens motiveringar vid bifall och avslag
n

BIFALL AVSLAG
Tot.Antal Andel Antal Andel
abs %abs abs% %

Juridisk 38 33 55 6 93 11

Skönsmässig 56 49 220 31 276 33

Lika delar skönsmäs- 9 8 25 3 34 4
sigjuridisk n

Oklassiñcerbar 4 3 l 0,1 5 l

Ingen motivering 4 3 256 36 259 31egen

Motivering saknashelt 3 3 156 22 159 19
Summa 114 99 100 826713 98

Huvudsakligen skönsmässiga motiveringar den vanligaste vilketär typen,
också borde förvänta sig med den mätmetodtanke använtsman som

och med tanke regeringens för vilkaprinciper över-typeregna av
klaganden den skall % fallenI 11 har dock i huvudsakavgöra.som enav
juridisk motivering och intressant ökar denna andelanvänts, nog om man
skiljer bifallpâ och avslag. Bifall med i huvudsak juridisk motiveringen
förekommer i 33 % fallen. När regeringen bifaller överklagande ochettav
går lägre instans har alltså benägenhet tillgripastörreemot attman
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juridiskt präglade motiveringar inte ändrar underordnadän när man
myndighets beslut.

motiveringar från regeringen förekommer således i regelEgna när

bifaller iblandregeringen överklagande, och regeringen motiverar ävenett
till denavslagen. Saknas motivering i avslagen hänvisningäregen en

granskningtidigare instansens beslut ganska vanlig. Vid närmareen
olika departementen.framträder emellertid vissa skillnader mellan de

10. Avsaknaden motiveringar vid regeringens avslagTabell av

motiveringAvslag Utan

%abs abs

39Ju 28 11
UD - - -

80Fö 5 4
56S 39 22
17K 102 17
68Fi 50 34
673 2U
1217 2Jo
9327 25A
2030 6Ku
9313N 14
81C 16 13

2382 7M

22Summa 713 156

Närings-, Försvarsdepartementet hade iArbetsmarknads, Civil- och stor
Finans- ochutsträckning inte alls motiverat sina avslag. Justitie-, Social-,I

vanligt motiveringUtbildningsdepartementen det ungefär lika attvar
ellersaknades det farms hänvisning till lägre instans,attsom en egenen

motivering. departement tycks tämligen frekvent motivera sina avslagFyra

nämligeneller åtminstone ofta referera till underliggande myndigheter,

Miljö- och naturresursdepartementet, Kommunikations-, Jordbruks- och

Kulturdepartementet. Vad vi troligen här uttryck för olikaär ettser
organisatoriska kulturer, dvs. motiverar vissa departementtraditionav
oftare sin beslut Olika också ställa olikaandra. ärendetyper kanän stora
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krav på behovet utförliga motiveringar. Vidare kan det nämnas attav en
faktor åtminstone för vissa ärenden i Miljö- och naturresursdeparte-som

kan bidra till det utförligare motiveringar, mångamentet äratt attges av
dessa ärenden blir föremål för rättsprövning.

någraI fall förekommer andra kommentarer i motiveringarnaäven än
sådana direkt förklarar varför regeringen har fattat visst beslut.ettsom
Det kan rekommendationer till myndigheten eller verket hurvara om
ärendet skall hanteras det verkställs, eller tips vilka ytterligarenär om
åtgärder bör vidtas. Huruvida dessa små tips eller uppmaningar harsom
någon styrande effekt dock svårt bedöma.är att

Sammanfattning

Avslutningsvis kan det konstateras överprövningen förvaltningsbeslutatt av
för många departement inte kan spela någon roll för den politiskastörre

styrningen praxis, med tanke på det ringa antalet fall det sigrörav om.
Regeringen utnyttjar ganska sällan möjligheten ändra lägre instansersatt
beslut, i denna undersökning %endast i 12 de ärenden hadesomav

dessaAv tolv motiverar regeringen sitt ställningstagandeprövats. procent
%i 33 fallen med juridiska skäl.av

En mängd överklaganden fortfarande regeringen där denavgörsstor av
politiska där det sköns-styrningen praxis inte särskilt viktig ellerärav
mässiga inslaget dominerar, åtminstone den mängddöma storaatt av

avslåsöverklaganden motivering.utansom

förefaller därför finns spänningDet det fortfarande i hög gradsom om en
för,mellan den ambition regeringen officiellt sig till talesmangörsom

viktignämligen de frågor där den politiska styrningen praxis ochäratt av
den skönsmässiga bedömningen i första hand skalldominerar, avgöras av
regeringen.

kvantitativ studie harDenna slutsats dock till del baseradär stor en som
framkommitförsökt fånga de generella tendenserna. Ingenting harupp

i enstakadenna studie det inte kan förekomma detsäger att attgenom som
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den över-avgörande regeringen prövarmycket viktiga gör närfall är

klaganden.

enbart på hurintefungerar berorstyrning praxisregeringensMen hur av
ocksåposition,från upphöjdakansli sindessregeringen och utanagerar

agerande ochregeringensuppfattarunderlydandepå vilket sätt organsom
ocksådärförbild detta harförsökapå det. Förhur de att avenreagerar

studerats.länsstyrelserfyra

Överklaganden länsstyrelserhos

kedja.ingår ilänsstyrelsermyndigheter ochcentralaRegeringen, samma
måste de hanteraoch allaförvaltningsärenden,beslut ideAlla fattar

beslut.lägre instansersöverklaganden av

beslutgällertill regeringenöverklagandenvanligttämligenDet är somatt
%40utgjordesundersökninglänsstyrelse. l dennanågonhar fattats caav

be-länsstyrelsersklagomålregeringen övertillöverklagandenalla avav
länsstyrelserdet finns 24påmed tankeförvånandeinteslut. Detta är att

be-endastdet i dag ärhålla i minnetändåböri landet, att enmen man
överklagaskanförvaltningsbeslutlokaladegränsad del somorganensav

undersökningsresultatet.iockså tydligtvilketlänsstyrelsernatill syns-
beslutfem lokalaalltframfördettabell llframgårSom organsvarav

undersök-ingått iharfyra länsstyrelsertill deöverklagades somsom
ningen.



SOU 1994:117 57Bilaga 2

Tabell 11. Andelen överklaganden fyrai länsstyrelser fördelade

efter lokal myndighet

Länsstyrelseni
Göteborg Luleå Kalmar Karlstad

Kategori abs % abs abs% % abs %
Byggnadsnämnd 327 55 67 40 54 55 29 54
Miljönämnd 99 17 36 22 24 25 137
Polismyndighet 16 3 25 9 915 4 7
Vägverket 14 2 3 2 6 6 l 2
Fullmäktige 87 15 15 9 l 4 7-Övriga 48 8 920 12 3 3 17
Summa 591 100 166 100 97 98 54 100

Alla fyra förstalänsstyrelser hade i hand ställning till överklagandenatt ta
byggnadsnämndemas beslut, och i alla länsstyrelser Luleå stodutomav

överklaganden byggnadsnänmdemas för hälften allabeslut änav mer av
förstaärenden under halvåret 1993. På andra plats kom överklaganden av

miljönämndemas eller miljö- och hälsoskyddsnämndema debeslut, som
oftast förekommer kombineradheter. Ibland det kommunen haratt en
miljö- och byggnadsnämnd. I dessa fall har vilken ärenden det rörttyp av

frågasig byggnads- eller miljöärende fått avgöra enom om- -
sigregistrerats under rubriken byggnadsnämnd eller miljönämnd. Det rör

fåtal fall.dock endast ettom

%också framgår tabellen faller allaSom 17 över-mestsomav av
utanför miljönämnd, lokal polis-klaganden kategorierna byggnadsnämnd,

kommunfullmäktige.myndighet, Vägverkets Dennalokala enhet eller rest-
fritidsnämnder,innehåller dock bl.a.antal lokalapost ett stort organ -

jaktvårdsonrrâdentrañknärrmder, statsdelsnämnder, kyrkogårdsstyrelser,

och sarnebyar.

inom varje lokalSjälvklart det mängd olika ärendentyperryms en av
bygglovmyndighets ansvarsområde. i särklass vanligaste emellertidDe är

inklusive förhandsbesked och kommuna-enligt plan- och bygglagen, PBL

byggnads-detaljplaner. Bygglovsärenden beslutas de kommunalaav
ibland beslutasnärnndema, medan ärenden detaljplanerrör avsom
byggnadsnänmden.från fullmäktige,fullmäktige eller, efter delegering av
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Av de totalt 908 överklaganden till länsstyrelserna har studerats isom
denna undersökning rörde 30 % bygglov och %20 detaljplaner,ca ca
tillsammans alltså hälften alla ärenden.av

Byggnadsnämndema har i huvudsak hantera enda lagstiftning, plan-att en
och bygglagen, medan miljö- och hälsoskyddsnämndema tillämpar flera
olika lagar. Vanliga miljövärdsärenden ansökanär undantag frånt.ex. om
kommunal sophämtning och slamtömning andra renhållningsfrâgor.samt

Överklaganden polismyndighetens agerande gällde ofta olikaav typer av
vapenfrágor. De överklaganden beslut hade fattats Vägverketsav som av
lokala gällde oftast tillstånd vägskyltarsätta och vägmärken.attorgan upp

Men det fanns också överklagandetyper uppenbarligen speciellasom var
för varje länsstyrelse. Länsstyrelsen i Göteborg hade mångat.ex.
överklaganden gällde parkeringstillstånd för rörelsehindrade isom en-

Göteborg blir bilarnatätort allt fler och parkeringsplatsema allt färre.som
Luleå hade i stället flera överklaganden handlade rennäringen ochsom om
dess speciella villkor.

Hur bereder länsstyrelserna överklagandeärenden och hur organise-

hanteringenras

Varje länsstyrelse har i dag viss frihet inom för för-atten ramen-
valtningslagens regler utforma sin berednings- och beslutsprocess,egen-

de fyra länsstyrelser har undersökts uppvisar ändå tämligenmen som
likartade processer.

Beredningen överklagandena i alla fyra fallen tillkoncentreradav var
länsstyrelsernas rättsenheter. De inom rättsenhetenpersoner som ansvarar
för överklagandeärendena konsulterar vid behov personal på andra enheter

för bedömningar i sakfrågor. Varje rättsenhet leds chefsjurist ellerav en
motsvarande ofta slutlig ställning till och fattar det avgörandetarsom
beslutet i överklagandeärende. Vid denvissa länsstyrelser, exempelvisett
i Karlstad, finns det dessutom chefsjurist med övergripande uppgifteren

ibland kan bli inblandad i överklagandeärendena.som
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framgårMen tabell 12 det inte alltid rättsenheten och dessärsom av som
chef har det formella för överklagandeärende.hanteringenansvaret ettav

kan förekomma förDet enhet på länsstyrelsen haratt ansvareten annan
beredningen och beslutet i överklagandeärende, trañkenheten.t.ex.ettav
Vilken eller vilka dessa enheter varierar mellan länsstyrelserna. Somär
framgår tabellen tycks det sällan förekomma länsstyrelsen iav mera
Göteborg, det i Karlstad ovanligt. Samråd förekommermedan inte heltär

naturligtvis i fall, då rollerna ombytta, dvs. rättsenhetendessaäven ärmen
konsulteras de andra enheterna.av

inomprinciper för vilka frågor skall beredasNågra enhetliga som
många fallgår inte hitta. lrättsenhetema respektive inom andra enheter att

rättsenhetenöverklagandeärenden liggertycks förklaring till inte allaatt
länge sysslat medenhet har kanske sedanetablerade rutiner. En envara

ienhet ocksåfrågor, varför det kan sig rimligt dennaviss atttetyp av
fall kan detöverklaganden dem. I andrafortsättningen handtar om av

rättsenheten vissa överklagandenavlasta ärhandla att som avom
rutinkaraktär.

såemellertid inteorganiseradehur länsstyrelsernaFrågan är ärom
flerabekantverka. Länsstyrelserna spelaroproblematisk den kan somsom

kommuner-bevaka vissa frågori uppdragroller och har bl.a. gentemotatt
kommunala planeringen.tillgodoses vid denallmänintressett.ex. attna,

regeringen,länsstyrelsen, på heltdärför hända sätt änkanDet annatettatt
ärendebeslutsgången iinblandad itidigt skede har varitredan i ettett som

länsstyrelserna alltid ärkan därför fråga sigöverklagas. Man omsenare
de bordeöverklagandenbeslutsfattandefria i sitt vidså vara.som

dennamedvetnatycks emellertid länsstyrelsernaVanligtvis omvara
låtafråga justproblematik, och hantera denna ärsätt attett att genom

sällan hareftersom deöverklagandenahandrättsenhetema ta merom
rättsenheterPå sägeri den föregåendedeltagit ett manparprocessen.

frånavstårråd elleribland försiktiga medär attrentatt get.0.m. avman
kaneftersomkonkreta till kommunerna,råd i ärenden attvet manman

överklaganden.dåställning till frågorna igen,behöva ta men som
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olika beslutet i överklagande-Om oenighet uppstår mellan enheter ettom
chefsjuristenfrågan i sista hand länsrådet Luleå,ärende, löses avav

läns-Göteborg. Kalmar detKarlstad eller landshövdingen l ärav
för denlandshövdingen eller länsråd gällerledningens uppfattning som

överklagandeärende.oenighet skulle uppstå ihändelse ett

på olika enheteröverklaganden fördelade12. AntaletTabell

lKarlstadLuleå KalmarGöteborg
Kategori abs %abs %abs %abs %

40 7484 8691 85540 141llättsenheten
2613 13 1425 1551 9Ovriga enheter

99 54 10097100 166 100591Summa
L

Även träderoch dåförekomma,kan delegeringrättsenheternainom en
samtligaPåfattar beslutet.ställe ochin i chefsjuristenstjänstemanarman

skallbeslutinblandadetvå närdock alltidlänsstyrelser är ettpersoner
vissaifattar beslutet. Menochbereder ärendet denfattas, den somsom

påhandläggareKarlstad, kan delänsstyrelsen ifall, varat.ex.som
Ä länsstyrelser därockså exempelfinns detandra sidannivâ.samma

beslut.allafattar praktisktchefsjuristen taget

endast ilandshövdingenlänsstyrelsernaalla fyraför ärGemensamt att
överklagandeärendenberedningendeltar ibegränsad omfattningmycket av

informerad i för-blir docköverklaganden. Hanbesluteller fattar några om
väckakan störregäller frågordetansvariga tjänstemän närväg somav

impli-ekonomiskafåkanmassmedia, frågoruppmärksamhet i storasom
landshöv-Huruvidakontroversiella.politisktfrågorkationer eller ärsom

följd dennainflytandenågotfär möjlighetdingen utövaatt avensom
tydermycketbedöma,naturligtvis svårtinfonnationsskyldighet är att men

frågor.i dessamycket litetregelinflytandelandshövdingens äratt som
fattar be-landshövdingendeti Göteborgundantagdet finns ärMen som-

någon detillhörfrågornafatta besluttillfälle närslut eller att ovanavges
länsstyrelseninom äreller enheternakategorierna,nämnda när oense.

ringalandshövdingen ihelhetsintrycketändåtillundantag ärDetta atttrots
överklagandeärenden.beslut iutsträckning fattar
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I mindre grad tycks länsstyrelsernas lekmannastyrelser bli inblandadeän

i överklagandeärenden, eftersom normalt inte informeras i förvägde ens
kontroversiella dock finnas åtminstone länsstyrelsebeslut. Det lärom en

läns-i Sverige involverar lekmarmastyrelsen i beslutsfattandet. Dennasom
styrelse har dock inte ingått i undersökningen. Frågan lekmanna-om

för återkommandestyrelsens roll vid överklaganden har varit ämneett
intervjuerna framkomdiskussion vid samtliga undersökta länsstyrelser. Vid

lekmannastyrelsema ökatexempel på både framställningar att geom
överlåtitdessa tacksamtinflytande i dessa frågor, och exempel att

och tjänstemännen.beslutsfattandet i dessa frågor på landshövdingen

endaständå rimligt detSammanfattningsvis förefaller det äratt anta att
ilandshövdingarstyrelseledamöter ochundantagsvis engagerassom

På detta skiljertill länsstyrelsen.beslutsprocessen vid överklagande sättett
regeringskansliet. regeringskanslieti Isig länsstyrelserna från beredningen

fattatill sist fårjust lekmandet viktig det ärgörs poäng att somav enen
den politiskalänsstyrelsenivå tycksavgörandet, medan på attanseman

från regeringen.vägledande beslutstyrningen praxis bör utövas genomav
fattarin de kommunalaLekmannainflytandet kommer i stället när organen

något olagligtdet inte finnsdock påpekasina beslut. Det är värt attatt
länsstyrelserna, tilleftersomprincipiellt i detta förfarande,eller tveksamt

utsträckningarbetsordning iregeringskansliet, enligt sinskillnad stormot
tjänstemarmanivå.skall handlägga ärenden

såfrån regeringens påskiljer sig också sättLänsstyrelsens hantering att
l

skönsmässigaöverklaganden där desyssla medlänsstyrelsen inte bara skalll
l tydligärenden harmedbedömningama dominerar, ävenl utan ensom

uppdelning i den vidaredetenlighet med dettajuridisk karaktär. I görs en
nöjer sig medintebeslut, någonprövningen länsstyrelsens partav om

ochbuds, kammarrättenhuvudvägar står då tilllänsstyrelsens utslag. Två

rättsprövningenföljer ärregeringen. vad tidigare närAv ettsagts attsom
medankammarrätten,första hand tillinslag går överklagandet iviktigt

lämplighetsbedömning går tillinslagöverklaganden med stora av
användas idessa tvåframgår tabell 13 verkarregeringen. Som vägarav

falli dettai Karlstadlika mycket. Länsstyrelsen utgör ettsettstort
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undantag med få överklaganden till regeringen, beräkningen gjordärmen
på så få ärenden tillfälligheter kan ha spelat roll.att stor

Tabell 13. Antalet beslut har i högre instansprövatssom

Länsstyrelseni
Göteborg Luleå Kalmar Karlstad

Kategori abs % abs % abs % abs %
Kammarrätten 45 41 20 55 15 43 13 68
Regeringen 52 47 12 33 18 51 4 21
Koncessions- 3 3 2 6- - -
nämnden
Lotterinämnden l 3 2 10- - - -
Vägverket l 1 10 3 8 - - - -
Summa 99lll 101 36 99 35 100 19

Andel alla 591 19 166 22 97 36 54 35av
överklaganden

mycketAv de ärenden överklagas till regeringen detaljplanerärsom
vanliga, medan del överklagandena till kammarrätten rörstoren av
bygglovsfrágor. överklagas tillMen bygglov kan, tidigare nämnts,som

iblandantingen regeringen eller kammarrätten, och ärende kansamma
båda. Länsstyrelsens beslut i miljöskyddsärenden och väg-prövas av

för miljöskydd respektiveärenden Koncessionsnämndenöverprövas av
Vägverket.

går VägverketKonstruktionen med vilka överklaganden till ärsom
alltså Vägverkets lokalaegentligen lite udda. I andra instans överklagas

sedan kanregionala myndighetsorgans beslut till länsstyrelsen, men
myndigheten.länsstyrelsens utslag i sin överklagas till den centralatur

Vägverketprövningsordning inte helt självklar. harLogiken i denna är

specialiseratåtminstone förhållande till länsstyrelsen,rimligen, i ett mer
länsstyrelsenbevaka det kan därför lämpligt låtaintresse och attatt vara

Vägverketbeslut. sedan låtaVägverkets lokala Menpröva attorgans
går frånlänsstyrelsen beslut intryckcentralt överpröva att enger av man

till smalare ochbedömningsgrund, dvs. allmänintresse,bredare större en
bedömningdärför fråga länsstyrelsenssektorbetonad. Man kan sig vadmer
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förparkeringstillståndoftadessutomFrågornatill. rörfall tjänari detta
trañkmärken.trafikskyltar ochuppsättandetellerrörelsehindrade av

Vid någrainnebörd.generellmöjligen haspecialfall kandettaMen en mer
länsstyrelser-uppfattningenframkomlänsstyrelserna attintervjuernaav

centralatill deförhållandeiunderlägestrukturelltsig ibefann ettna
harLänsstyrelsernaöverprövning. ettregeringensvidmyndigheterna

företräda änallmänintresseochansvarsområde större attbredare ett
undertydliga sättheller pådärför inteochmyndigheterna sammasorterar

vidarebjudertraditionendepartementala attDen manvisst departement.ett
därförOmmyndighet.för sinställeralltiddock inteoftast upp--

områdetmyndighetencentraladenochbeslutfattatlänsstyrelsen har ett
hand lyssnarförstairegeringenrisk förfinns detbeslut,dettagår attemot

gårsektorsintressetord,med andraEller,myndigheten.centralatill den

allmänintresset.förehär

varförproblematik,dennainriktadvarithar inteundersökningDenna
kanhypotesdennastöder eller motsägerdataövertygandeheltinga som

vanligaredetändå ärframgår attundersökningen attredovisas. Men av
myndigheternas.centraladebeslut änlänsstyrelsernasgårregeringen emot

regeringen,%bifölls 18länsstyrelsebeslutöverklaganden avallaAv av
beslutmyndigheternascentraladeöverklaganden%endast llmedan avav

gickfalldei allaregeringensäkertdock intedet manbifölls. Nu attär
centralfrånremissutlåtandeföljdeverkligenlänsstyrelserna ett enemot

harlänsstyrelsernalagstiftningdensåkanDetmyndighet. somattvara
enbartvarförinslag,skönsmässigt avockså har större manhantera ettatt

bifall.flersigförväntabordeanledningenden

sig närvisar ettDetockså attgöras.kanjämförelseintressantEn annan
ändratharlänsstyrelsenföregåttsregeringen har enattöverklagande till av

fall% 44av34högre änbifallsfrekvensenbeslut, ärkommuns armars,
alltsåverkarRegeringeneniga.länsstyrelse äroch% kommun9mot om

enigalänsstyrelse änärochkommunbeslut därändramindre benägen att
oeniga.de ärnär
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Med hjälp tabell kan13 dessutom det skiljer hel delav attman se en
mellan länsstyrelserna det gällernär hur vanligt det medär överprövning

länsstyrelsernas utslag. Medan det i Göteborg endast %19av var ca av
alla överklaganden gick vidare, andelen i Kalmar så högsom var som

%.36 Nu bör det dock inte kan drivanämnas alla frågor vidareatt man
till högre instans efter prövning länsstyrelsen. Tillfälligheter kan därförav
ha gjort länsstyrelser med liten andel överprövningar har haftatt många
överklaganden där gå vidarerätten beskuren. Besvärsrätten dockär äratt
inte beskuren i det flertalet ärenden. En förklaring kan därförstora arman

vissa länsstyrelser benägna bifallaär överklagandenatt änattvara mer
andra, varför behovet överklaganden kan mindre i dessa regioner.av vara
Låt därför övergå till titta på i vilken utsträckningattoss nu som
länsstyrelsernas prövning underordnade leder till ändrade beslut.av organ

Länsstyrelsernas prövning och bifall

Samma kategorier och klassiñceringar har för regeringskansli-använts som
Det naturligtvis vanskligtär försöka dra några generella slutsatseret. att
länsstyrelsernas prövning från så begränsat material, fyraendastettom

länsstyrelser, dessutom i statistisk mening inte slumpmässigtär ut-som
valda. iMen avseende kan tämligen säker utslaget, ochett man vara
det precis för regeringskansliet,är avslag det absolut vanligasteäratt, som
resultatet länsstyrelsens prövning bifall liggerärende. Andelenettav av
också på ungefär nivå regeringskansliet. genomsnittligaDensamma som
andelen bifall, delvis bifallnär även medräknas, 19 % för de under-är
sökta länsstyrelserna, medan siffra förmotsvarande regeringen %.12är

Den bifallsbenägna länsstyrelsen den i Göteborg med hela %2lmest var
bifall. Minst benägen bifalla överklaganden den i Karlstadatt var som
endast hade %11 bifall. Spridningen mellan länsstyrelserna alltsåär
mindre spridningen mellanän departementen, vilket också förväntatvar
eftersom det bara fyra länsstyrelserär har undersökts jämfört medsom
elva departement UD inräknat.

Länsstyrelsen i Karlstad skiljer sig från inteemellertid de övriga, .tre
enbart den lägre andelen bifall, också lägre andelutangenom engenom .

.4
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avslag. beror denna länsstyrelse hade andel ärendenDetta störreatt en
där ingen prövning sakfrâgan har gjorts, dvs. överklagandena harav
antingen avvisats eller avskrivits Vad denna skillnad kan bero på dockär

förklara utifrân undersökning.inte möjligt dennaatt

överklagandeärendenTabell 14. Länsstyrelsernas beslut i

Göteborg Luleå Kalmar Karlstad
Beslut abs % abs %abs % abs %

990 20 12 14 14 5Bifall 15
23 4 4 1Delvisbifall 36 6 5

Aterförvisas 4 l 12 7 - - --
69 71 31 57412 70 106 64Avslag

7 1318 3 3 2 l lAvskrives
4 4åtgärd 6 l 2 1Ingen ---

185 10Avvisas 25 4 18 ll 5
9997 98 54591 100 166 100Summa

länsstyrelserna vanligtvisbeslut överklagades tillVi såg tidigare deatt som
intressantkan därförfattats litet antal Dethade attett vara seorgan.av

lokaltbifall beroende på vilketi andelendet finns något mönsterom
har överklagats.beslut somorgans

länsstyrel-bifall hosöverklaganden och andelenTabell 15. Antalet

serna

KarlstadLuleå KalmarGöteborg
BifallBifall Tot.Bifall Tot. Bifall Tot.Tot.

%% absabs % absKategori abs %
19 29 715 54Byggnadsnämnd 321 27 67

7 2924 8Miljönämnd 99 28 36 14
33 5 09Polismyndighet 13 25 1616

050 l3 33 6Vägverket 14 0
0 4 01Fullmäktige 88 l 15 0

Övriga 223 0 920 2548 15
54 1197 1821 166 15Summa 591

framträderlänsstyrelsernaför de fyraNågot generellt mönster synessom
pålänsstyrelsen ändrari fall. mycket sällsyntinte, Det är attutom ett

beslutKommunfullmäktigeskommunfullmäktige.fattatsbeslut harsom av
ihågviktigt kommadet därförundantagslöst detaljplaner ochgäller är att
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frågan hur miljön skall utformas iatt kommun enligt gängseom en
värderingar frågor det i huvudsak ankommer på kommu-anses vara som

själv Bådeavgöra. regeringen och länsstyrelse har därföratt anledningnen
respektera de lämplighetsbedömningar gjortsatt på kommunal nivå isom

dessa fall. Som tidigare under avsnittetnämnts Miljö- och naturresurs-om
departementet ankommer det dock länsstyrelse och regering bl.a.att
bevaka beslut i planärenden har fattats formellt riktigtatt sättett samt

enskilda intressen inte otillbörligt åsidosätts. någraMen formellaatt
begränsningar har inte gjorts omfattningen länsstyrelsens ellerav av
regeringens prövning besvärsärenden.av

Av tabell 15 framgår länsstyrelsen i Göteborg hade något högre bi-att en
fallsfrekvens %28 vid överklaganden byggnads- och miljönämndemasav
beslut detän genomsnittliga värdet för den länsstyrelsen. LuleåI var
andelen bifall något för överklaganden det lokala Vägverketsstörre ochav

Ävenmiljönämndens beslut. för länsstyrelsen i Kalmar andelen bifallvar
det lokala vägverkets beslut högre den genomsnittliga bifalls-änav

frekvensen för den länsstyrelsen. Kalmar län leddeI också andelstoren
överprövningen den lokala polismyndighetens beslut till bifall.av av

Självklart baseras dessa utslag mycket ärenden, varför några mer
generella slutsatser knappast möjliga dra i dessa fall. Karlstadär att
utmärker sig vid jämförelse med de andra den länsstyrelse dären som en

andel bifallen har gällt andra ärenden och andra, mindre frekventstor av
förekommande de vanliga.änorgan

Vi har tidigare det i regeringskansliet fanns oftaretendens tillsett att atten
bifalla myndigheters, kommuners och företags överklaganden än över-
klaganden från enskilda och föreningar. Hur då detta påutpersoner ser
länsstyrelserna Svaret i tabell 16. Av tabellen framgår attges samma

för regeringskanslietmönster uppträder hos länsstyrelsen i Göteborg,som
medan det omvända tycks gälla för ilänsstyrelserna Karlstad och Luleå.
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Tabell 16. Länsstyrelsemas påbifall fördelade överklagande part

Göteborg Luleå Kalmar Karlstad
Tot. Bifall Tot. Bifall Tot. Bifall Tot. Bifall

Part abs % abs % abs % abs %
Privat 519 17 148 16 1977 42 12

å Företag 49 57 10 10 10 7 14-
Förening 19 37 5 20 6 10 5 -
Kommun 3 33 2 100l- - -
Myndighet l l l 1- - - -
Kyrkan 2- - - - - --

Den sistnämnda länsstyrelsen har inte bifallit överklagande frånendaett
företag, kommuner eller myndigheter. Kalmar bilden splittradFör är mer
och något svårare återigen, det småmönster Men äratt se. grupper som
analyseras.

En aspekt har undersökts hur det med motiveringarna tillär ärarman som
länsstyrelsernas beslut, och då ska inte glömma länsstyrelserna,attman

tidigare måste följa förvaltningslagen sin hanteringinämnts, över-som av
klaganden. Länsstyrelserna kan inte avstå från motivera sitt ställ-alltså att
ningstagande, regeringen kan. länsstyrelserna gäller dessutomFör attsom
de i många fall inte sista instans; deras ställningstaganden kan kommaär

minst därför borde det ligga i länsstyrelsernas intresseöverprövas. Inteatt
utförligt motivera sina ställningstaganden.att

enkel kvantitativ beräkning länsstyrelsernaEn hur långa motiveringarav
visar i motiveringarKalmar hade % alla Överklaganden73t.ex. attger av

20 rader, och motsvarande siffror för Göteborg, Luleå ochöverstegsom
%,Karlstad 60 45 % respektive 56 %. alltså, föga förvånande,Det ärvar

så länsstyrelserna motiverar sina beslut utförligt regeringen.änatt mer

Dialogen länsstyrelse regeringen-

ochTill sist gjordes försök via intervjuer få bild vilket sättett att aven
ii vilken utsträckning länsstyrelserna uppfattade regeringens utslag över-

klagandeärenden styrande för den verksamheten. Svarensom egna
ansågdessa frågor emellertid något splittrad chefsjuristerbild. Tvåger en
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denna styrning fungerade och regeringens ställningstagande iatt att en
enstaka fråga kunde ha betydelse för länsstyrelsens hanteringstor av en
viss ärendetyp. fall länsstyrelsenDet exempel på därt.o.m. ett ettgavs
medvetet fattat för kommunen beslutett gynnsamt trots att antog attman
motiveringen inte skulle hålla vid fortsatt prövning. kommunDennaen
hade länge drivit linje och länsstyrelsen i viss typen arman aven en

vidärenden, detta tillfälle gick länsstyrelsen kommunen till ochmötesmen
Överklagandetändrade inte kommunens beslut. drevs därför vidare till

länsstyrelsensregeringen, i sin prövning gick kommunens ochemotsom
fick prejudikat så länge hadebeslut. Länsstyrelsen på detta detsätt man

efterlyst och kunde i fortsättningen använda det motargumentsom
exemplet illustrerarkommunen. förmodligen undantag,Detta är ett men

bliuppfattas nederlag för länsstyrelseändå det inte alltid attettatt som en
fälld regeringen eller i kammarrätten.av

svårtchefsjurister menade dock detEtt när ettatt vetaatt varpar
inte, och de ansågregeringsutslag skulle uppfattas prejudicerande ellersom

regeringen i visskrävdes eller bifall fråndet än typett ettatt enmer par
Vidbedömningar.ärenden för de skulle börja ändra sina ettatt egnaav

vid avslag någontillmätte inte beslutsmotiveringarnalänsstyrelser manpar
ochhur det formuleradesbetydelse. avslag avslagEttstörre oavsettettvar

ursprungliga bedömning,länsstyrelsen hade haft i sindet innebar rättatt
Å två chefsjurister deuppfattning. andra sidanderas att varvar uppgav

tanke påanvändes, bl.a. meduppmärksamma på vilka formuleringar som
eventuell fortsatt prövning ärendet.aven

skrivsnämligen: Fördock problem för länsstyrelserna,Här finns ett vem
Å har överklagat,sidan bör de rikta sig till denmotiveringama somena

länsstyrelsenschans förståprivatperson, måste havanligen attenen som
Å måsteandra sidanför motiveringar på norrnalprosa.utslag. talarDetta

överklagas, kanskekommamyndigheten räkna med utslaget kan attatt
juridiskt utbildadedomstol, eller åtminstoneprövas personer.av en av

påframkomför juridiskt präglad motivering. Dettalar dåDetta enmeren
och användavidareutbilda sig språkligtlänsstyrelse deras strävan attatt

derasansågbegriplig svenska hade kritiserats JO attav sommer
alltför oklara.till följd detta hade blivitmotiveringar av
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Huruvida regeringens motiveringar till besluten tydliga eller inte råderär

det också delade meningar enligt vad framkom i intervjuerna. Påom, som
länsstyrelse tyckte inte det svårt förstå regeringensattatten man var

ställningstaganden, och ansåg regeringen på i huvudsakatt ettman numera
Vid övriga länsstyrelsernaacceptabelt motiverade sina beslut. desätt tre

för dåligt medfrarnskymtade dock kritik det fortfarandemot att var
ibland förstå.motiveringar, och de svåraatt attvar

hur vinnerFrån länsstyrelserna framfördes kritikäven mot systemet man
regeringen. Alla har själv-prejudicerande avgöranden frånkännedom om
myndighetens beslut,fallet god insikt i överklaganden den menav egna

betydligtvad händer vid andra länsstyrelserkunskapen är sämre.om som
underproblem, och länsstyrelserna redangammaltDetta är togett

uppfattade prejudice-1970-talet själva initiativ till sprida vadl att man som
l med viss på dennatill varandra. Regeringskansliet sågrande beslutl oro
I inte avseddabefarade avgörandeutveckling eftersom attatt som varman

i för länsstyrelser-effekt skulle uppfattas vägledandefå prejudicerande som

i vägledning. Dåvaran-regeringen det behövdessamtidigt insågMen attna.

i avgörande i särskildadärför samla viktigaBostadsdepartementet börjadede
Efter avveckladetill länsstyrelserna. 1988bl.a. skickadespärmar som1

organisations-länsstyrelsernasregeringskansliet sitt ochdock engagemang
sedanuppgiften sprida informationen. NärLON, ficknämnd överta att

viaför länsstyrelsernaavvecklades försvann möjlighetenLON ettatt
informellregeringsavgöranden, ochviktigacentralt få del enavorgan

för denBoverket skulle hahar därför äteruppstått.spridning ansvarat
inte kommithar verksamhetenspridningen, så längecentrala änmen

haftvarit regeringskansliet hari sammanhanget harigång. En svårighet att
prejudicerande,överklagandenkomma fram till vilkasvårt äratt som

avgöranden ianvändanaturligtvis begränsar möjligheternavilket att
finns dettill dettagenerellt styrinstrument. Menöverklaganden ettsom

återkomma i sammanfattningen.anledning att
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Sammanfattande diskussion

föröverklaganden syftar till verkaDen administrativa ordningen med att
förut-praxis. bygger tvâregeringens politiska styrning Dettaav

handlande sänder signalerdet första regeringen via sittsättningar. För att
uppfattarhurunderliggande myndighetsorgan och samhällettill om man

regeringendet andraexisterande lagstiftningen skall tolkas. Förden attatt
ambitioner medklargör sina avsikter ochsamband med sina utslagi

hand-hantering innehåller alltså tvâavgörandena. Regeringens moment -
handling kanochrespektive avsikter eller motiv. Enlande uttalade samma

motiveringar. Detolika avsikter, därav behovetnaturligtvis bottna i helt av
utanfördelvisde liggersjälvfallet också outtalade avsikter,finns men

med handlingarna.Låt därför börjaundersökningsdenna ossram.

hanteringlänsstyrelsersregeringens och fyraundersökning hardennaI av
vilkenvarit iSyftet haröverklagandeärenden granskats. utröna ut-att
i admini-överklagandenhanteringpâ vilket dennasträckning och sätt av

lagstiftningsom-praxispolitisk styrningfungerarstrativ ordning avsom
regeringens ochundersökainriktad på delsStudien har varitrâdet. att

överklagandenenskildatill antalställningstagandenlänsstyrelsernas ett
vidtillämpasbeslutsprocesstid, dels beskriva denunder viss att somen

länsstyrelserna.inom regeringen ochöverklaganden

begränsadiöverklaganden endastframgårundersökta materialetdetAv att
verklighetenpolitiskt styrinstrument. Ifungeraomfattning kan an-som

dagförsta går idetmindre. Förmöjlighetenvänds dessutom ännu
för prövning. Enregeringentidigare tillfärre överklagandenbetydligt än

tillkoncentreradedessutomöverklagandeärendenregeringensdel ärstor av
Kommunika-Miljö- och naturresursdepartementettvå departement, samt
mellan vilkasambandfinns inget tydligtVidare dettionsdepartementet.

för denviktigaoch vilkafrekvent äröverklagasärenden mest somsom
uppfattasinteöverklagandeärenden kanMångastyrningen.politiska som

politiskt intressanta.komplicerade ellersigvare

antaldvs.liknande iakttagelse,fall gjordeslänsstyrelsernasl stortetten
till begränsatkoncentreradeöverklagadesde ärenden ettvarsomav
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betydelse.omrâde och mängd överklaganden hade ingen principiellstoren
särskiltlämplighetsfrågoma spelade någon avgörande roll iInte heller

politiskafall. för länsstyrelserna inte denmånga Men är argumentet om
varförviktigt för regeringen det gällerstyrningen lika avgöranär attsom

och inte domstolarna.ärenden skall handläggas länsstyrelsernavissa avav
länsstyrel-ungefär hälftenmärks också på så det endastDetta ärsätt att av

regeringen ochhanterasärenden de överprövas, avsernas som, om
karmnarrätten.ungefär lika många överprövassom av

bifalla överklagan-möjlighetenutnyttjar inte särskilt oftaRegeringen att
bifallerinte heller denågot oftare,den. Länsstyrelserna detgör men

docklänsstyrelserna. Nuskiftar mellan ärsärskilt frekvent, detäven om
den politiska styrningenbästa måttet påbifallsfrekvensen alltid detinte att

med avgörandenaturligtvis räckafungerar. Idealt borde detbehövs och ett
avsedd effekt, dvs.skall fåregeringenlänsstyrelsen för styrningenfrån att

bifall tillFrekventasig efter detta.underliggande myndigheter rättaratt
likakan därföröverklaganden från överordnade gärna ettses somorgan

inte fungerar.styrningentecken att

och riksdagensförarbetenamyndigheternasvårighet för ärEn attarman
för iuttryckregeringenriktning denibeslut kan än gersomannanen

villibland interegeringenTill detta kommerställningstaganden.sina att
framtidanormerande föruppfatta utslagskallmyndigheterna ettatt som

ställningstaganden.

motive-för kunnaförutsättningaroch länsstyrelsernasRegeringens att ge
avståharRegeringen kan ocholika. rättbesluten dessutomringar till är att
sinamåste motiveralänsstyrelsernautslag, medanmotivera sinafrån att
ochregeringenfördärför inte densammaProblematiken blirbeslut.
tillleder dettamotiveringarinte någraregeringenlänsstyrelserna. När ger

samtidigtutslaget,betydelsenhos underlydandeosäkerhet avorgan om
falllänsstyrelsernasIhandlingsfrihet.sin framtidaregeringen bevararsom

för denmotiveringarna över-skriverhandlar det sommanom vem -
kandetbeslutet ellerskall verkställadeklagat, somorganorgan som

beslutetkomma överprövaatt
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Undersökningen visade regeringen fortfarande i relativt utsträck-att stor
ning underlåter motivera sina utslag, den bifaller. Bifallnäratt utom
motiveras i undantagslöst. motiverar alltid ochLänsstyrelsernastort sett
deras motiveringar dessutom, föga förvånande, vanligen betydligtvar
utförligare regeringens.än

viktig fråga i detta sammanhang regeringen med sina beslut ochEn är ome
verkligen till underordnade myndig-motiveringar sända signalerattavser

fall förefallerheter, och dessa signaler i så går fram. Intressant nogom
olikai denna fråga finnas viss skillnad i på problemet hos dedet en synen

regeringskansliet.expeditionschefema i Vissa departement betonar att
fattar in avgöranden inte tänktaregeringen casu-avgöranden, dvs. ärsom

effekt, därför bara bör motiveraha prejudicerande och regeringenatt att
i stället betydelsensina beslut undantagsvis. Andra departement framhöll

oenighetså långt möjligt motivera sina beslut. Dennaatt omav som
möjligen ocksåbetydelse styrmedel kanöverklagandeinstrumentets som

systematiskt samlaregeringskansliets svårigheterförklaring till attvara en
prejudicerande avgöranden.in utfärda förteckningaroch över

bild, deuppvisade de splittradfyra länsstyrelserna närDe även en
Några läns-regeringens signaler.studerades i perspektivet mottagare av

beslut eller motiveringar regeringensstyrelser uppfattade inte enstaka av
därviktiga signaler. det farms också länsstyrelserbeslut särskilt Mensom

iblandoch däruppmärksam regeringens utslagmycket manman var
avsikter och budskap,svårigheter förstå regeringenshade trotsatt egna

regeringskansliet.kontakter med

ordning kanvid överklaganden i administrativMed denna oklarhet man
möjliga utfall. alltså förekommadärför förvänta sig alla Det kan att

får stymingssignaler regeringen intelänsstyrelser uppfattar de näratt avser
vilja mani-också dvs. regeringensmotsatsen, att styraatt styra, sommen
för framtida hand-festeras beslutet uppfattas betydelselöst deni som

liknande ärende.läggningen av

moti-innehållet i regeringenssärskilda granskning gjordesDen som av
definition användes be-mycketveringar visade snävatt trots att aven
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motivering, denna motivering ändå ganskajuridisk typgreppet var av
naturligtvis möjligt juridiskavanlig särskilt vid bifall. detNu är att-

bifallet, eftersomfunnit andra skäl tillmotiveringar har valts dettrots att
undrandeförsvara införargumentation kan lättaredenna atttyp vara enav

ytterligare tecken påocksåmyndighet. resultatet kanMen ett attvara
vid regeringensså framträdandelämplighetsbedömningar inte är av-

följdes det iförväntat sig principenkunde hagöranden attomsom man
lämplighetsavgörandeninslaghand ärenden medförsta är stora somav

regeringen.skall hanteras av

mycketiöverklagandeärendenBeredningen är storen process somav
juridisk utbildning. Dettaofta medutsträckning domineras tjänstemän,av

undersöktade fyravid någontydligt på länsstyrelserna. Intesärskiltär av
andra lekmän deltogförtroendevalda ellerförekom detlänsstyrelserna att

delegeringlångtgåendesamtliga falltillämpades ii Vidare enprocessen.
i beslutsproces-regel inte deltoglandshövdingenbl.a. innebar att somsom

vilket innebärungefärdet påregeringskansliet sätt,I attut sammasersen.
med i periferinofta bara finnsrekryteradeeller andra politisktstatsråden

in förstvanligenStatsrådet kommeröverklaganden.vid handläggandet av
formelltregeringeninnanskedet beslutsprocessen,i det absolut sista av

beslutet.fastställer

nâgrauppmärksamhetenfästakan detAvslutningsvis värt attvara
förvaltningsärendenöverklaganden iföri organisationeninkonsistenta drag

fattatsFörvaltningsbeslut harundersökning.framkommit i denna somsom
ellertill länsstyrelsernaofta antingenöverklagaslokala myndigheterav
varitdär länsstyrelsernafall,Men i vissaregionala myndigheter.andra

inte tillmyndighet ochcentralöverklagas tillkan beslutetandra instans, en
för denrisknaturligtvisordning finns detMed sådanregeringen. attenen

be-lokalaföljer sitti första handmyndighetencentrala eget organs
regeringenförsvinner intesektorsproblematik närdennadömning. Men

intematerial harundersökningslänsstyrelsens beslut. Dennaöverprövar
dra någramöjligtskallför dettillräckligt omfattandevarit attatt vara

överprövningregeringensinnebärmöjligenslutsatser,säkra avmen
bekostnadöverbetonassektorsintresseniblandlänsstyrelsernas beslut att

allmänintresset.av
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l regeringens proposition 198384: 120 anför departementschefen bl.a.
följande: Regeringen bör i allmänhet inte besvärsinstans än närannatvara
det behövs politisk styrning praxis. Tanken alltså regeringenären attav
politiskt skall kunna forma praxis. Inom regeringskansliet tycks det dock
i praktiken finnas två skolor det gäller hur detta skall uppfattas.när Den

regeringen i varje enskilt avgörande fattar unika beslutattena menar som
inte har prejudicerande verkan. Den andra skolan betonar i stället
regeringens roll praxisformerande via enskildaattsom organ, genom
ärenden i sig unika utveckla praxisär till hur lagstiftningen skallsom en
förstås olika områden.

Om vi utgår från regeringen skall praxisutformande blir motive-att vara
ringarna i besluten särskilt viktiga. Varje beslut avslutas med kläm,en
dvs. några avslutande meningar Regeringen, delar X-verketssom: som
bedömning, avslår överklagandet, eller: Regeringen finner inte skäl att
ändra X-verkets beslut. Dessa avslutande fraser har sin motsvarighet

inom Regeringsrätten där de har alldeles speciell innebörden som
underinstansema känner till. Den undersökning gjorts regeringenssom av
överklaganden visar dessa beslut i mycket utsträckning avslutas justatt stor
med liknande fraser. Frågan då de används godtyckligt eller deär om om

Återigentänkta förmedla någonär information till visar detatt mottagaren.
sig finnas olika Inom vissa departement frasersynsätt. används dessa med

eftertanke inomoch andra departement godtyckligt. uppfattarHur dåmera
myndigheterna detta Ett de länsstyrelser ingått i under-par av som
sökningen försöker tyda de signaler kan finnas både i klämmama ochsom
motiveringarna, medan andra inte fäster något avseende vid dem.

Sammantaget visar allt detta den tänkta styrningen praxis iatt av
överklagandeärenden inte fungerar fullt någon nivå. Inom regerings-ut
kansliet råder det delade meningar vad skall förstås med dennat.ex. om
styrning. De regeringen factode har praxisbildandeattsom menar en
funktion inte hur styrsignalernaär överens skall utformas. Myndig-om
heterna tolkar ibland signaler inte avsedda förmedla någotattsom var
budskap, och ibland negligerar de signaler borde ha uppmärksam-som

Vilka beslut skall betraktas prejudicerande kan det ocksåmats. som som
råda delade meningar om.
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finnasFrågan blir då vad kan kan nämligen vissa problemDetgöras.som
för vilketmed driva avlastningen regeringens överklaganden långt,att av

får för överklaganden kandelvis märks redan i dag. Om departementen

får i dag och det finnsinte specialbehandling deärendena samma som
otillräcklig, vilket skulle kunnarisk för kompetensen blir äventyraatt

skälet till ha kvar vissadetta det huvudsakligarättssäkerheten. Om är att
samlaregeringskansliet, skulle metod kunnaöverklaganden i attvaraen

expeditionschefstatsråd ochöverklagandeärenden och låtaalla t.ex. ett en
Rättsprövningsinstitutet kom-överklaganden.i sköta alladepartementett

platsframträdandeför rättsfrågoma fårinte verka attannat att enmer om
överklagandeärenden.ii flertalet regeringens avgörandenav

överklaganden och låtaregeringen allanaturligtvis avlastaEtt sätt är att
den lagstiftninginnebärafrågorna, detta skulledomstolar hantera attmen

måstelämplighetsavgörandeinslag görashar betydandei dag meravsom
i dagin i de lagartill dispens skrivseller möjligheterdetaljerad, att som

därför kan halämplighetsavgöranden ochinslaghar ett stort somav
betydelse.politisk

uppdelningmedgrundtankenifrågasätta helaocksåTill sist kan avenman
förvaltningsdom-de allmännamellan regeringen ochöverklagandeärenden

harskall tillämpaslagstiftningdenstolarna bygger storasomomsom1
lämplighetsfrågorsåväluppenbartskön eller inte. Detinslag är attav

all lag-tillämpningenaktuella vid nästanrättssäkerhetsfrågor är avsom
minstlämplighetsfrâgor, intei närofta ställningstiftning. Domstolama tar

förvaltningsrättsligadetligger utanförlagstiftninggäller dendet som
sådan rolltillåts spelauppdelningdå varför dennaFrågan bliromrâdet. en

hosskall liggaöverklagandenavgörandet vilkavid typer somavav
formulerats ialltid harfråganSvaret skulle kunnaregeringen. attvara

skulleMöjligenregeringen.avlastasärenden kanvilkatermer somav
vilka ärendenfrågade sigi ställetbli ett annat somsvaret om man

regeringen.oundgängligen måste hanteras av
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Terrängtrañklcungörelse 1972:594

Fordonskungörelse 1972:595

Bilregisterkungörelse 1972:599

arbetstidKK 1972:602 vid vägtransportom
Vägtrañkkungörelse 1972:603
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Förordning 1972:648 med för Vägverkettaxa
Expropriationslag 1972:719

CECA-lagprisbestämrnelser för järn- och stålmarknaden,Lag om
1972:762

godkännande revisorerFörordning 1973:221 auktorisation och avom
Datalag 1973:289

arbetsmarknadsstöd1973:371 kontantLag om
för fordoninterimslicensKungörelse 1973:766 om

lokal kristidsförvaltning1973:861Lag om
Ledningsrättslag 1973: 1441

Anläggningslag 1973:1149

samfálligheterförvaltning1973:1150Lag avom,
Kreditupplysningslag 1973:1173

I åtgärderanställningsfrämjandevissaLag 1974: 13 om
vägtrañkkungörelse 1974:97Militär

civilförsvaretförVägtrañkkungörelse 1974:98

1974:182Inkassolag
trafik medsjöfart i inrikestillstånd tillFörordning 1974:235 om

utländskt fartyg m.m.
internationellaKungörelse 1974:681 vägtransporterom

arbetenförkontrollstämpel1975:49Förordning avm.m.om gemensam
platinasilver ellerguld,

engângsartiklar förfabrikssteriliseradekontroll1975:187Lag avom
sjukvârdsändamålochhälso-

1975:197Oljekrislag

sambruksföreningar1975:417Lag om
beträffandeSveriges exportrådförbeslutanderätt1975:490Lag om

handelssekreterare m.m.
1973konventionen den 3tillämpning1975:542Förordning marsavom

ochvildautrotningshotade växterhandel medinternationell arter avom
djur

Justitiekanslerninstruktion förmed1975:1345Förordning

1975:1385Aktiebolagslag

Bokföringslag 1976: 125
förvärv1976:240lagentillämpningen1976:241Förordning omavom

eldistributionsanläggning m.m.av
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Förordning 1976:247 vissa avgifter till Statens strâlskyddsinstitutom
Lag 1976:295 skyldighet för näringsidkare medverka vid lagringattom

försörjningsberedskapför

Lag 1976:371 behandlingen häktade och anhållna m.fl.om av
1976:430Förordning ersättning vid vissa skador rovdjurom av

Naturvårdsförordning 1976:484

1976:834Förordning prövning utländskt beslut adoptionom av om
1976:1055Förordning svavelhaltigt bränsleom

tilläggsavgiftFörordning 1977:68 i kollektiv persontrafikom
1977:178Förordning med vissa bestämmelser internationelltom

samarbete rörande verkställighet brottmâlsdomav
1977:292 tillverkningLag dryckerom av m.m.

1977:344Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet

1977:439 kommunalLag energiplaneringom
Förordning 1977:440 kommunal energiplaneringom
Körkortslag 1977:477 och körkortsförordning 1977:722

Förordning 1977:486 bedriverstatsbidrag till organisationerom som
nykterhetsarbete

Förordning 1977:994 försäljning flyktigaoch förvaring vissaom av
lösningsmedel m.m.

Förordning 1977: l l 18 fyravgiftom
1977:1119 farledsvaruavgiftFörordning om

Arbetsmiljölag 1977: 1160

1978: 164Förordning vissa rörledningarom
Förfogandelag 1978:262

Ransoneringslag 1978:268
J1978:313Förordning för yrkesmässig bostadsfönnedlingtaxaom
i1978:401Lag exportkreditstödom

1978:801 internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihetLag om
1978:951 statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbetenLag om

Förordning 1979:38 läkarintyg för sjöfolkom
ordbruksbokföringslag 1979:J 141

1979:411 ändring i rikets indelning i kommuner, landstings-Lag om
och församlingarkommuner

1979:552 internationell adoptionshjälpLag om
Förordning 1979:567 instruktion för domstolenmed Högsta
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Regeringsrätteninstruktion förmedFörordning 1979:568

hovrättsinstruktionmedFörordning 1979:569

kammarrättsinstruktion1979:571 medFörordning

1979:596Renhâllningslag

1001980:Sekretesslag

Förbättringslâneförordning 1980:261

Skatteregisterlag 1980:343

1980:369Epizootilag
fartygfrånvattenföroreningåtgärder1980:424Lag motom

förkartmaterialetallmännaupplåtande det1980:754Förordning avom
följ m.m.

transportstödregionalpolitiskt1980:803Förordning om
för kvinnorgrundutbildningmilitär1980:1024Förordning om

tandtekniskaenskildagodkännande1980:1070Förordning avom
laboratorier

skeppshypotekskassanSvenska1980:1097Lag om
enkla bolaghandelsbolag och1980:1102Lag om

företagi vissaårsredovisning1980:1103Lag m.m.om
utländska körkortoch utbytegodkärmande1981 196Förordning avom
sjukvårdspersonalochhälso-tjänsteplikt för1981:642Förordning om

m.m.
2648Krigsveterinärförordning 198 l

utgifter förframtida använtfinansiering1981:671Förordning avom
kärnbränsle m.m.

eldningsanläggningar för fastutförande1981:972Förordning avom
bränsle

beredskapkyrklig1981:1216Lag om
allmänna1981:1354 värmesystemLag om

allmänna1982:219 värmesystemFörordning om
verksamhetDatainspektionensavgifter för1982:481Förordning om

1982:548Elförordning
skeppsmätning1982:647Förordning om

1982:673Arbetstidslag
1982:713Försäkringsrörelselag

sjöpersonalförbehörigheter1982:892Förordning om
godsfarligt1982:923Förordning transport avom
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Lotterilagen 1982: 101 1

Förordning 1983:140 statsbidrag för omhändertagande oljeavfallom av
från fartygm.m.

Förordning 1983:261 statlig trafikflygarutbildningom
Vattenlag 1983:291

Lag 1983:293 inrättande, utvidgning och avlysning allmän farledom av
och allmän hamn

Lag 1983:294 inrättande, utvidgning och avlysning allmän flottledom av
Lag 1983:428 spridning bekämpningsmedel skogsmarköverom av
Mönstringslag 1983:929

Förordning 1983:1025 statsbidrag för hissinstallationeri bostadshusom

m.m.
Lag 1984:3 kämteknisk verksamhetom
Förordning 1984: 14 kämteknisk verksamhetom
Förordning 1984:53 import och exportregleringom
Lag 1984:503 tillfälligt förbud höjning vinstutdelningi vissamotom av

aktiebolag

Förordning 1984:554 statsbidrag under viss tid till anordnandeom av
daghem och fritidshem

Förordning 1984:934 kompensation till vissa skogsägareom
1984:1049Lag beredskapslagring olja och kolom av

Lag 1985:620 vissa torvfyndigheterom
Förordning 1985:626 vissa torvfyndigheterom
Lag 1985:635 försörjningsberedskap på naturgasomrâdetom
Förordning 1985:636 försörjningsberedskap naturgasomrâdetom
Förordning 1985:738 dumpnings- och subventionsundersökningarom
Förordning 1985:835 kemiska produkterom
Förordning 1985:836 bekämpningsmedelom
Förordning 1985:837 PCBom m.m.
Förordning 1985:838 motorbensinom
Förordning 1985:839 kadmiumom
Förordning 1985:840 vissa hälso- och miljöfarliga produkterom m.m.
Förordning 1985:841 miljöfarligt avfallom
Förordning 1985:997 amnälningsskyldighet beträffande asbest iom

ventilationsanläggningar
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sjukvårdenshälso- ochinomförsöksverksamhet10891985:Lag om
omrâde

betalningföridrottsföreningartillbidrag1986:80Förordning avom
arbetsgivaravgiftervissa

utförselvissförbud1986:89Förordning motom
1986:305Svävarfartsförordning

forskningsrådvidtjänster1986:364Förordning om
dis-etniskNämndeninstruktion förmed1986:447 motFörordning

kriminering

1986:617Utsökningsregisterlag
trañkflygareutbildningförstatsbidrag1986:682Förordning m.m.avom

ifriktionsbeläggasbetshaltigaförbud1986:683Förordning motom
fordon

byggnadstillstånd1986:777Förordning om
1986:1386Bilavgaslag

1987:10bygglagochPlan-
bostads-iutsmyckningkonstnärligtillbidrag1987:316Förordning om

områden
folk-handikappanpassningtillbidrag1987:317Förordning avom

parksteatrar
arbetshjälpmedeltillbidrag1987:409Förordning m.m.om

skatteutjämningsavgift1987:560Lag om
träñberråvara1987:589Förordning om

1987:617Bankrörelselag
föreningarekonomiska1987:667Lag om

1987:938Nationalparksförordning

1987:1065Tullag
Sjöfartsverketförinstruktionmed1988: 14Förordning

1988:49Fartygssäkerhetslag
Luftfartsverketförinstruktionmed1988:78Förordning
Postverketförinstruktionmed1988:79Förordning
Riksrevisionsverketförinstruktionmed1988:80Förordning

pensionsverkochlöne-för Statensinstruktionmed1988:113Förordning
centralbyrånStatistiskaförinstruktionmed1988:137Förordning

1988:220Strâlskyddslag
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Förordning 1988:232 med instruktion för Statens råd för byggnadsforsk-
ning

Förordning 1988:247 med instruktion för tjänstepensions-Statens och
grupplivnänmd

Förordning 1988:256 med instruktion för Kustbevakningen
Yrkestrañklag 1988:263

Förordning 1988:278 med instruktion för Centralnämnden för fastighets-

data

Strálskyddsförordning 1988:293

Förordning 1988:295 instruktionmed för Statens strâlskyddsinstitut

Förordning 1988:315 med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

Förordning 1988:317 med instruktion för Domstolsverket

Förordning 1988:318 med instruktion för Tjänsteförslagsnänmden för

domstolsväsendet

Förordning 1988:339 med instruktion för Radionämnden

Förordning 1988:340 med instruktion för Kabelnämnden och Närradio-

nämnden

Förordning 1988:341 med instruktion för Talboks- och punktskrifts-

bibliotektet

Förordning 1988:342 med instruktion för Arkivet för ljud bildoch

Förordning 1988:343 med instruktion för Rymdstyrelsen

Förordning 1988:346 med instruktion för Patentbesvärsrätten

Förordning 1988:367 med instruktion för Sveriges geologiska under-

sökning

Förordning 1988:369 instruktionmed för Sprängämnesinspektionen
iFörordning 1988:370 instruktionmed för gruvegendomStatens

Förordning 1988:403 med instruktion för registreringsverketPatent- och

Förordning 1988:429 med instruktion för Statens invandrarverk

Förordning 1988:518 med instruktion för Statens naturvårdsverk

Förordning 1988:519 med instruktion för Oljekrisnärnnden

Förordning 1988:520 med instruktion för Elförsöijningsnänmden

Förordning 1988:521 med instruktion för Bränslenämnden

Förordning 1988:523 med instruktion för kämkraftinspektionStatens

Förordning 1988:525 med instruktion för Kemikalieinspektionen

Förordning 1988:531 med instruktion för Styrelsen för internationell

utveckling SIDA
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för u-landsforskningför Styrelsenmed instruktionFörordning 1988:532

SAREC
u-landsutbildningförinstruktion för Styrelsen1988:533 medFörordning

Sandöi Sandö U-centrum

1988:534Djurskyddslag

Djurskyddsförordning 1988:539

försöksdjursnämndenför Centralainstruktion1988:541 medFörordning
tjänstetillsättningärenden,handläggningFörordning 1988:548 avom

försvarsmakteninomm.m.
Försvarshögskolanförinstruktion1988:550 medFörordning

underrättelsenärnndförinstruktion Försvarets1988:552 medFörordning
försöksanstaltenför FlygtekniskainstruktionmedFörordning 1988:554

Kommerskollegiuminstruktion förmedFörordning 1988:570
Boverketinstruktion förmed1988:590Förordning

förKoncessionsnärnndenförinstruktionmed1988:624Förordning

miljöskydd

för järnvägarinstruktion Statensmed1988:626Förordning
institutgeotekniskainstruktion för Statens1988:628 medFörordning

trañkinstitutochför Statensinstruktion väg-1988:629 medFörordning
lexikonbiografisktSvensktförinstruktionmedFörordning 1988:630

förlikningsmarmaex-instruktion för Statensmed1988:653Förordning
ipedition

Presstödsnämndeninstruktion förmed1988:673Förordning
Taltidningsnärrmdeninstruktion förmed1988:674Förordning

kulturrådför StatensinstruktionmedFörordning 1988:676
konstmuseerinstruktion för StatensFörordning 1988:677 med

Kungl. biblioteketförinstruktionmedFörordning 1988:678
psyko1ogiska-pedago-instruktion för Statens1988:679 medFörordning

bibliotekgiska
budgetåretunderlikviditetskontoinbetalning1988:706Lag om

198889
Banverketinstruktion för1988:707 medFörordning

Transportforskningsbered-förinstruktionmed1988:708Förordning

ningen

och halonCFCFörordning 1988:716 m.m.om
Arbetarskyddsverketinstruktion förmedFörordning 1988:730
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Förordning 1988:732 med instruktion för Arbetsrniljöinstitutet

med instruktion för Siegbalminstitutet förFörordning 1988:734 Manne

fysik

statsbidrag till fristående särskolorFörordning 1988:740 om
instruktion för konstrådFörordning 1988:743 med Statens

instruktion för exekutionsväsendetFörordning 1988:784 med

säkerhetsnämnder vid1988:810 med instruktion för lokalaFörordning

kämtekniska anläggningar

Konstnärsnärrmdenmed instruktion förFörordning 1988:831

personalnämndmed instruktion förFörordning 1988:852 Försvarets

psykologisktför Styrelsen för1988:853 med instruktionFörordning

försvar

och skogs-Skogsstyrelsenmed instruktion förFörordning 1988:855

vârdsstyrelsema

livsmedelsverkförmed instruktion StatensFörordning 1988:857

maskinprovningarinstruktion för1988:858 med StatensFörordning

Lantbruksekonomiskaförmed instruktionFörordning 1988:862

samarbetsnämnden

veterinärmedicinskamed instruktion för StatensFörordning 1988:864

anstalt

växtsortnämndmed instruktion för StatensFörordning 1988:865
forsk-jordbruketsSkogs- ochmed instruktion förFörordning 1988:866

ningsrâd
etniskOmbudsmanneninstruktion förmedFörordning 1988:895 mot

diskriminering

Bostadsdornstoleninstruktion för1988:903 medFörordning

Datainspektioneninstruktion för1988:912 medFörordning
Kammarkollegietmed instruktion förFörordning 1988:913

byggnads-förinstitutmed instruktion för StatensFörordning 1988:930

forskning

kulturminnen1988:950Lag m.m.om
ortnamnsarkivenochinstruktion för Dialekt-1988:969 medFörordning

svenskt visarkivsamt
Brottsskadenämndenförmed instruktionFörordning 1988:984

kollektivtrafi-regionalatill vissastatsbidragFörordning 1988:1017 om
kanläggningar m.m.
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Förordning 1988:1036 instruktion för forskningsanstaltmed Försvarets

Efterforskningsförordning 1988:1039

instruktion för räddningsverkFörordning 1988:1040 med Statens

Förordning instruktion för Totalförsvarets chefsnämnd1988:1041 med

RiksvärderingsnämndenFörordning 1988:1042 med instruktion för

Vägtrañkskatteförordning 1988: 1065

instruktion förFörordning 1988:1076 med AMU-gruppen

instruktion för handelssekreterareFörordning 1988:1093 med

handikapprâd1988:1094 instruktion för StatensFörordning med

och adress-instruktion för StatensFörordning 1988:1101 med person-
registemämnd

för-för Nämnden för statligamed instruktionFörordning 1988:1104

nyelsefonder

direktregistrering i bilregistretFörordning 1988:1108 om
kultur- ochinstruktion för Handelsflottans1988:1110 medFörordning

fritidsråd

Sjösäkerhetsrâdetmed instruktion förFörordning 1988:1111

Handelsflottans pensionsan-instruktion för1988:1112 medFörordning

stalt
meteorologiska ochSverigesinstruktion för1988:1113 medFörordning

hydrologiska institut
haverikommissioninstruktion för Statens1988:1114 medFörordning

Fideikommissnämndeninstruktion förmedFörordning 1988:1117
Bokföringsnämndeninstruktion förFörordning 1988:1118 med
CivilbefálhavarnaförinstruktionFörordning 1988:1121 med

Överstyrelsen civilförförinstruktionFörordning 1988:1122 med

beredskap

Nordiska afrikainstitutetinstruktion förmedFörordning 1988:1124

för vårdartjänstför NämndeninstruktionFörordning 1988:1126 med
Barnrmniljörâdetinstruktion förmedFörordning 1988:1127

för internatio-nämndinstruktion för StatensmedFörordning 1988:1128

adoptionsfrågornella
Riksantikvarieämbetet ochinstruktion för1988:1131 medFörordning

historiskastatens museer
Lotterinänmdeninstruktion förFörordning 1988:1135 med

ungdomsrådför Statensinstruktion1988:1136 medFörordning
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Förordning 1988:1137 med instruktion för Arbetsdomstolen
Förordning 1988:1138 med instruktion för Arbetslivscentrum
Förordning 1988:1139 med instruktion för Arbetsmarknadsverket
Förordning 1988:1140 med instruktion för Statens nämnd för arbets-

uppfinningartagares
Förordning 1988:1147 med instruktion för Regeringskansliets förvalt-

ningskontor

Förordning 1988: 183 instruktion1 med för Livrustkammaren, Skoklosters

slott och Hallwylska museet
Förordning 1988:1184 med instruktion för Statens musiksamlingar

Förordning 1988: 185 med instruktion1 för folkens etnografis-museum -
ka

Förordning 1988:1186 med instruktion för Arkitektmuseet

Förordning 1988:1198 med instruktion för forskningsråden inom ut-
bildningsdepartementets verksamhetsområde

Förordning 1988:1199 med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Förordning 1988:1200 med instruktion för Institutet för rymdfysik

Förordning 1988:1201 med instruktion för Forskningsrâdsnämnden

Förordning 1988:1204 med instruktion för Riksförsäkringsverket

Förordning 1988:1223 med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Förordning 1988:1225 med instruktion för Exportkreditnämnden

Förordning 1988:1232 med instruktion för lantmäterimyndighetema

Förordning 1988:1236 med instruktion för Socialstyrelsen

Förordning 1988:1240 med instruktion för Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnänmd

Förordning 1988:1241 med instruktion för Statens bakteriologiska

laboratorium

Förordning 1988: 1242 med instruktion för Statens institut för psykosocial

miljömedicin

Förordning 1988:1249 med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning 1988:1378 avgifter för trafik på spâranläggningarstatensom
Förordning 1988:1379 spâranläggningarstatensom
Förordning 1988:1384 med instruktion för Tomtebodaskolans resurscen-

ter
Förordning 1988:1531 instruktionmed för Konjunkturinstitutet

Förordning 1988:1564 med instruktion för Marknadsdomstolen
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krigsförsäkringsnämndinstruktion för Statens1988: 1565 medFörordning
krigsskadenämndinstruktion för StatensmedFörordning 1988:1566

reklamationsnämn-instruktion för AllmännamedFörordning 1988:1583

den
Resegarantinänmdeninstruktion för1988:1584 medFörordning

avfallradioaktivtvissthanteringenfinansiering1988:1597Lag avavom

m.m.
Domkapitlenförinstruktion1989:6 medFörordning

stomjärnvägarplan för1989:67Förordning om
jordkyrkligförvaltningen1989:88Förordning avom

vissaBanverketför prövabemyndigande1989:108 medFörordning att

enskilda järnvägarfrågor om
Riksgäldskontoretförinstruktion1989:248 medFörordning

i samlingslokalerallmännastöd till1989:288Förordning om
i 1989:364Miljöskyddsförordning

Vapenfristyrelseninstruktion förmedFörordning 1989:757
tjänsteplikts-Totalförsvaretsinstruktion för1989:759 medFörordning

I
nämndi

1
1989:827Aktiekontolag1

AktiebolagVPCVärdepapperscentralen1989:829Lag oml
Riksâklagarenförinstruktionmed1989:847Förordning

batteriermiljöfarliga1989:974Förordning om
Arbetslivsfondenförinstruktionmed1990: 130Förordning
Läkemedelsverketförinstruktionmed1990:434Förordning

trygghetsnämndinstruktion för Statensmed1990:481Förordning
sjöhistoriskainstruktion för StatensmedFörordning 1990:571 museer

kulturlokalericke-statligatill vissastöd1990:573Förordning om
företagsstödregionalpolitiskt1990:642Förordning om

premiebetalningarvissapå1990:662 skattLag om
tjänstervissatillsättandetill ochbehörighet1990:700Förordning avom

Läkemedelsverketvid
forsk-Teknikvetenskapligainstruktion förmed1990:730Förordning

ningsrâdet
1733990Handelskamrnarförordning 1

experimentbyggandeförbidrag1990:818Förordning m.m.om
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Förordning 1990:916 vissa lån till forskningsinsriktat experiment-om
byggande

Förordning 1990:927 statlig ersättning för flyktingmottagandeom m.m.
Förordning 1990:928 statlig ersättning för ekonomisk hjälp tillom

flyktingar beviljats uppehållstillstånd under åren 1988-1990som
Förordning 1990:994 med instruktion för Statens biografbyrå
Förordning 1990:1018 med instruktion för Kriminalvârdsverket
Begravningslag 1990: 1144

Jämvägssäkerhetslag 1990: l 157

Förordning 1990:1293 med instruktion för skatteförvaltningen

Förordning 1990:1510 med länsstyrelseinstruktion

Minerallag 1991:45

Förordning 1991:375 med instruktion för Statens jordbmksverk

Förordning 1991:731 med instruktion för riksarkivet och landsarkivet

Förordning 1991:827 med instruktion för Fiskeriverket

Förordning 1991:840 med instruktion för Styrelsen för internationellt

näringslivsbistånd SWEDECORP

Förordning 1991:937 med instruktion för Finansinspektionen

Förordning 1991:944 med instruktion för Rättsmedicinalverket

Förordning 1991:960 med instruktion för Närings- och teknikutveck-

lingsverket NUTEK

Förordning 1991:1121 med instruktion för Statens skolverk

Lag 1991:1136 försöksverksamhet med kommunal primärvårdom
Förordning 1991:1158 med instruktion för Arbetsmiljöfonden
Förordning 1991:1273 funktionskontroll ventilationssystemom av
Förordning 1991:1289 vissa klorerade lösningsmedelom
Förordning 1991:1290 vissa kvicksilverhaltigaom varor
Förordning 1991:1438 med instruktion för Jämställdhetsombudsmaxmen

Bilavgasförordning 1991:1481

Förordning 1991:1524 med instruktion för Tullverket

Förordning 1991:2013 med instruktion för Affársverket svenska kraftnät

Förordning 1992: 102 med instruktion för Finansinspektionen

Förordning 1992:269 med instruktion för Beredningen för internationellt

tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS

Mineralförordning 1992:285
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i SverigeverksamhetEES-försäkringsgivares1993:1302Lag om



x .
.

...x

.



Offentliga utredningar 1994Statens

Kronologisk förteckning

Ändrad Vår och andras.andesför denstatliga 35.ansvarsfördelning stämma-. Kulturpolitik ochinternationalisering.Ku.statistiken.Fi.
planering.Miljö ochfysisk M.36.Landstingenoch EuropaN Kommunerna,. reproduktivhälsaunderSexualupplysningoch37.Bilagedel.C.+

1900-taleti Sverige.UD.chefskap.kvinnoroch S.föreställningarMäns om. i Sverige1850-1993.UD.Kvinnor, barnocharbete38.EG.Vapenlagenoch Ju.. blivit solidaritetGamla äldre.Om39.psykiatri. Ju.Kriminalvård och ärungasom. äldreåret1993.generationerna.EuropeiskamellansamhällsekonomiskEnSverigeoch Europa.. strålskyddsforskning.Långsiktig M.40.Fi.konsekvensanalys.
Ledighetslagstifhiingen A.41.ochmiljön. M. översyn.EU,EES en-. trossamfunden.utrikes- Statenoch C.Följdemaför Sverigei 42.Historisktvägval-. betydelseskattemasUppskattadsysselsättninghänseende bli, 43.säkerhetspolitisktoch att omav -

Fi.för denprivatatjänstesektom.i Europeiskaunionen.UD.respektiveintebli medlem
Folkbokföringsuppgiñernai samhället.Fi.konstochkultur 44.kontinuitet-Förnyelseoch om. livslångt lärande.Grundenför U.45.framtiden.i Ku.

transfereringarmellanSamhällsekonomi,SambandetFörslagtill övergripande 46.Anslutningtill EU-
ochsocialbidrag.S.lagstiñning.UD.

anslutningenAweckling denobligatoriskaFörberedelserför mottagande 47.kriget kommit...Om av. ochnationer.U.Bilagedel.SB. till Studentkårermilitärt bistånd1949-1969+av
utveckling bilagedel.demokrati 48.Kunskapför A.N Suveränitetoch +. Utrikessekretessen.Ju.UD. 49.bilagedelmedexpertuppsatser.+

Allemanssparandet Fi.50. översyn.JlK-metoden, Fi. enm.m. --
ochbildning. uppdragtid. Minne och MuseernasKonsumentpolitiki C. 51.enny. bilagedel.Ku.organisationPå K. +väg.

Ku.pâjordbruks-ochskogsmark. 52.Teaternsroller.Skoterköming
för hantverkare.Ku.åtgärdsförslag. 53.MästarbrevKartläggningoch M.

Års- praxis i asylârenden.Ku.EG-direktiv. Utvärderingkoncernredovisningenligt 54.f och av
reformeratbilstöd. S.Rättentill55.Del l ochII. Ju. ratten-

våldtagitsochför kvinnorverksamhet nationell 56.EttKvalitet i kommunal centrum som. utvärdering.C. misshandlats.uppföljningoch
Principiellaarbetsfördelning Beskattning fastigheter,delstyrningoch 57.roller i biståndet-Rena av -. fastigheterutgångspunkterför beskattningbiståndsforvaltning.UD.i effektiv m.m.aven

Fi.pensionssystem.20. Reforrnerat
Nationaldagen.Ju.Bilaga 58.6 JuniRefonneratpensionssystem. A.. skall skyddas Principerochindivideffekter. 59.Vilka vattendragKostnaderoch

Bilaga förslag. M.Refonneratpensionssystem. B.22.
Beskrivningarvattendragskall skyddasavtalspensioner. 59.VilkaKvinnorsATP och av

vattenområden.M.Förvaltabostäder.Ju.23.
framtiden. utformningochtillämpningför Särskildaskälalkoholpolitik strategi S. 60.24. Svensk aven -- iandrabestämmelsernuläge. kap. 5 § ochalkoholpolitik bakgrundoch 2Svensk25. -

utlänningslagen.Ku.alkoholproblem.26 förebyggaAtt. N.kreditgivning.61.Pantbankernasalkoholrnissbrukare.S.Vårdav. fastighetstaxering,del Fi.Rationaliserad62.alkohol.28. Kvinnor och
effektivitet. Ju.integritetoch63.PersonnummerAlkohol.29. Föräldrar-Barn --

i tankarna M.64.MedVallagen.30. Ju. raps
integritet, Lagoch del 2mervärdeskattefrågor Kultur Fi. 65.StatistikVissa lIIal.n omm.m. --

officiell statistik Fi.personregisterförTak. C.UnderSamma32. Mycket m.m.
Fi.medborgarskapsärenden, tjänsteri förändring.66.FinansiellaVandelnsbetydelsei33. m.m.

entreprenad.Räddningstjänsti samverkanoch67.Ku.
för ytterligareTV-sändningar.Ku. Fö.Tekniskt utrymme

Fi.kurspåverkan insiderfrágor.Otillbörlig ochvissa68.
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69. On the GeneralPrinciplesof Environment 99.Domareni Sverigeinför framtiden
Protection.M. utgångspunkterför fortsattutredningsarbete.-70. lnomkommunalutjämning.Fi. Del A+B. Ju.

7l. Om intyg ochutlåtanden utfärdas hälso- 100.Beskattningenvid gränsöverskridandesom av
ochsjukvårdspersonali yrkesutövningen.S. omstruktureringarinom EG, Fi.m.m.

72. sjukpenning,arbetsskada förtidspensionoch 101.Höj ribban
förutsättningarocherfarenheter.S. Lärarkompetensför yrkesutbildning.U.-

73. Ungdomarsvälfärdochvärderingar under- 102.Analysochutvärdering bistånd.UD.en av-
sökning levnadsvillkor,livsstil ochattityder. C. 103.Studiemedelsfmansieradpolisutbildning.om Ju.

74. PunktskattemaochEG. Fi. 104.PVC planför undvikamiljöpåverkan.M.atten-75. Patientskadelag.C. 105.Ny lagstiftning radioochTV. Ku.om
76. TradeandtheEnvironment towards 106.Sjöarbetstid.K.a-

sustainableplayingfield. M. 107.Säkrarefinansiering framtidakämavfallsav -77.Tillvarons trösklar. C. kostnader.M.
78. Citytunnelni Malmö. K. 108.Säkrarefinansiering framtidakärnavfalls-av
79. Allmänhetensbankombudsman.Fi. kostnader Underlagsrapporter.M.-80. Iakttagelserunder reform Lägesrapportfrån 109.Tågetkommer.K.en -

Resursberedningensuppföljningvid universitet 110.Omsorgochkonkurrens.S.sex
ochhögskolor det resurstilldelnirtgssystemet Bilarslll. miljöklassningochEG. M.av nya
för grundläggandehögskoleutbildning.U. 112.Konsumenternaoch livsmedelskvaliteten.

81.Ny lag skiljeförfarande.Ju. En studie konsumentupplevelser.Jo.om av
82. Förstärktamiljöinsatseri jordbruket 113.Växanderåvaror. M.

svensktillämpning EG:smiljöprogram.Jo. 114.Avfallsfri framtid. M.av-Övergång83. verksamheteroch kollektiva 115.Sjukvårdsreformeri andraländer. S.av upp-
sägningar.EU ochdensvenskaarbetsrätten.A. 116.Skyldighet lagraolja kol.och N.att

84. Samvetsklausulinomhögskoleutbildningen.U. 117.Domstolsprövning förvaltningsärenden.Ju.av
85. Ny lag skatt energi.om

En teknisk ochEG-anpassning.översyn
Motiv. Del-
Författningstextochbilagor. Del ll. Fi.-86.Teknologi ochvårdkonsumtioninom sluten

somatiskkorttidsvård1981-2001.S.
87. Nya tidpunkterför redovisningochbetalningav

skatterochavgifter. Fi.
88.MervärdesskattenochEG. Fi.
89. TullagstiftningenochEG. Fi.
90.Kart- och fastighetsverksamhet

finansiering,samordningoch-
författningsreglering.M.

91.Trafiken ochkoldioxiden Principerför minskaatt-
trafikenskoldioxidutsläpp.K.

92. Miljözoner för trafik i K.tätorter.
93. Levandeskärgårdar.Jo.
94. Dagspresseni 1990-taletsmedielandskap.Ku.
95. En allmänsjukvárdsförsälcringoffentligi regi. S.
96. Följdlagstiftningtill miljöbalken.M.
97. Reglering enskildabrunnar.M.Vattenuttagav ur

.Beskattning förmåner.Fi.av
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Kvinnor ochalkohol.[28]Statsrådsberedningen
Barn Föräldrar Alkohol. [29]Om kriget kommit...Förberedelserför mottagande - -av Gamla blivit äldre.Omsolidaritetmellanärungasommilitärt bistånd1949-1969 Bilagedel.+ generationerna.Europeiskaäldreåret1993.[39]
Sambandetmellansamhällsekonomi,transfereringarJustitiedepartementet
ochsocialbidrag.[46]vapenlagenochEG [4] Rättentill reformeratbilstöd. [55]ratten-Kriminalvård ochpsykiatri. [5] Ett för kvinnor vâldtagitsochcentrum somÅrs- ochkoncemredovisningenligt EG-direktiv. misshandlats.[56]Del 1och [17]11.Ju. Om intygochutlåtanden utfärdas hälso-som avFörvaltabostäder[23] sjukvårdspersonaloch i yrkesutövningen.[71]Vallagen. [30] sjukpenning,arbetsskadaoch förtidspensionUtrikessekretessen.[49] förutsättningarocherfarenheter.[72]-6 Juni Nationaldagen.[58] Teknologiochvårdkonsumtioninom slutenPersonnummer integritet effektivitet.och [63]- somatiskkorttidsvård1981-2001[86]Ny lag skiljeförfarande.[81] .om En allmänsjukvårdstörsälqingi offentlig regi [95]Domareni Sverige framtideninför Omsorg konkurrens.och [110]utgångspunkterför fortsattutredningsarbete.- Sjukvârdsreformeri andraländer [115]Del A+B. [99]

Studiemedelsñnansieradpolisutbildning.[103] KommunikationsdepartementetDomstolsprövning förvaltningsärenden.[117]av På [15]väg.
CityttmnelnUtrikesdepartementet i Malmö. [78]
Trafiken koldioxidenoch Principerñr minskaatt-Historiskt vägval Följdemaför Sverigei utrikes-och- trafikenskoldioxidutsläpp.[91]säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav Miljözoner för trafik i [92]tätorter.medlemi Europeiskaunionen.[8] Sjöarbetstid.[106]Anslutningtill EU Förslagtill övergripande- Tågetkommer. [109]lagstiftning. [10]

Suveränitetochdemokrati Finansdepartementetbilagedelmed [12]+ expertuppsatser. Ändradansvarsfördelningför denstatligastatistiken.[l]Renaroller i biståndet styrningocharbetsfördelning
Sverigeoch Europa.En samhällsekonomiski effektiv biståndsförvalming.[19]en konsekvensanalys.[6]Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder1900-talet
JIK-metoden, [13]m.m.i Sverige.[37]
Vissamervärdeskattefrågor Kultur111- m.m.Kvinnor, barnocharbetei Sverige [38]1850-1993.
Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseomAnalys ochutvärdering bistånd [102] -av för denprivatatjänstesektom.[43]
FolkbokföringsuppgiftemaiFörsvarsdepartementet samhället.[44]
Allemanssparandet [50]översyn.en-Räddningstjänsti samverkanoch entreprenad.[67] Beskattning fastigheterdel Principiellaav -
utgångspunkterfor beskattning fastigheter [57]av m.m.Socialdepartementet
Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62]

Mänsföreställningar kvinnorochchefskap.[3]om Statistik integritetoch del 2Reformeratpensionssystem.[20] Lag personregisterför officiell statistik [65]om m.m.-Reformeratpensionssystem.BilagaA. Finansiellatjänsteri förändring. [66]Kostnaderoch individeffekter.[21] Otillbörlig kurspâverkanochvissainsiderfrågor. [68]Reformeratpensionssystem.BilagaB. lnomkommunalutjämning.[70]Kvinnors ATP och [22]avtalspensioner. Punktskatterna EG.och [74]Svenskalkoholpolitik förstrategi framtiden.[24]en- Allmänhetensbankombudsman.[79]Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]- Ny lag skatt energi.omförebyggaAtt alkoholproblem.[26] En teknisk och ISO-anpassning.översynVård alkoholmissbrukare.[27]av Motiv. Del-
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Författningstextochbilagor. Del II. [85] Arbetsmarknadsdepartementet-
tidpunkterNya för redovisningochbetalningav Ledighetslagstiñningen [41]översynen-skatteroch avgifter. [87] Kunskapför utveckling bilagedel.[48]+MervärdesskattenochEG. [88] Övergång verksamheterochkollektivaav upp-TullagstiftningenochEG. [89] sägningar.EU ochdensvenskaarbetsrätten.[83]Beskattning förmåner. [98]av

Beskattningen gränsöverskridandevid Civildepartementet
omstruktureringarinomEG, [100]m.m. Kommunerna,LandstingenochEuropa.

Bilagedel.[2]+Utbildningsdepartementet
konsumentpolitiki tid. [14]nyenGrundenför livslångtlärande.[45] Kvalitet i kommunalverksamhet nationellAweckling denobligatoriskaanslutningentillav uppföljningochutvärdering.[18]Studentkårer nationer.[47]och MycketUnderSammaTak. [32]Iakttagelser reform frånunder Lägesrapporten - Statenochtrossamfunden.[42]Resursberedningensuppföljningvid universitetsex välfärdUngdomars ochvärderingar under-en-ochhögskolor resurstilldelningssystemetdetav nya sökning levnadsvillkor,livsstil och attityder. ]73]omför högskoleutbildning.[80]grundläggande Patientskadelag.[75]Samvetsklausulinomhögskoleutbildningen.[84] Tillvarons trösklar. [77]Höj ribban

Lärarkompetensför yrkesutbildning.[101] Miljö- och naturresursdepartementet
EU,EESochmiljön. [7]Jordbruksdepartementet .Skoterkömingpåjordbruks ochskogsmark.miljöinsatser jordbruketFörstärkta i Kartläggningochâtgårdsförslag.[16]svensktillämpning EG:smiljöprogram.[82]av- Miljö ochfysisk [36]planering.Levandeskärgårdar.[93] Långsiktigstrålskyddsforskning.[40]Konsumenterna livsmedelskvaliteten.och Vilka vattendragskall skyddas PrinciperochEn studie konsumentupplevelser.[112]av förslag. [59]
Vilka vattendragskall skyddas BeskrivningaravKulturdepartementet vattenområden.[59]

Förnyelseochkontinuitet- konstochkulturom Med i tankarna [64]rapsi framtiden.[9] On theGeneralPrinciplesof Environment
Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, [33]m.m. Protection.[69]
Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.[34]utrymme Tradeandthe Environment towardsa-Vår andes ochandras.stämma- sustainableplayingfield. [76]
Kulturpolitik ochinternationalisering.[35] Kart- och fastighetsverksamhet
Minne och bildning. Museemasuppdragoch finansiering,samordningoch författningsreglering.-organisation bilagedel.[51]+ 190]
Teaternsroller. [52] Följdlagstiftningtill miljöbalken. [96]
Måstarbrevför hantverkare.[53] Reglering enskildabrunnar. [97]Vattenuttagav urUtvärdering praxis i asylärenden.[54]av PVC planför undvikamiljöpåverkan.[104]atten-Särskildaskäl utformningochtillämpning 2 kap.av finansieringSäkrare framtidakärnavfallskostnader.- av5 § och andrabestämmelseri utlärmingslagen.[60] [107]
Dagspresseni1990-taletsmedielandskap.[94] Säkrarefinansiering framtidakämavfallskostnaderavNy lagstiftning radioochTV. [105]om Underlagsrapporter.[108]-

Bilars miljöklassningochEG. [111]Näringsdepartementet
Växanderåvaror. [113]

Pantbankemaskreditgivning.[61] Avfallsfri framtid. [114]
Skyldighet lagraolja ochkol. [116]att




