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Ombud: 
c/o Justitiekanslern
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MOTPART
Allan Eliasson, 

Ombud: 
Grönkullen 2 Solhaga
517 33 Bollebygd

SAKEN
Skadestånd på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer det belopp

som Staten ska betala till Allan Eliasson till 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen

från den 16 september 2014 till dess betalning sker.

Staten ska ersätta Allan Eliasson för rättegångskostnader i hovrätten med 10 000 lo-

avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för hovrättens

dom till dess betalning sker.
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Staten har yrkat att hovrätten ogillar käromålet.

Allan Eliasson har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN, M.M.

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma grunder och omständigheter till stöd för

sin respektive talan som vid tingsrätten. Allan Eliasson har åberopat viss skriftlig be-

visning.

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Inledning

Parterna är överens om att avregistreringen av Allan Eliassons svenska medborgarskap

i november 1989 innebar en överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen

och att Allan Eliasson på grund av överträdelsen har rätt till skadestånd. Justitie-

kanslern har tidigare tillerkänt Allan Eliasson ersättning med 100 000 kr. Staten gör

gällande att han inte har rätt till ytterligare ersättning, vare sig i form av ideellt skade-

stånd eller i form av ersättning för ekonomisk förlust.

När det gäller frågan om rätten till ideellt skadestånd har staten anfört i huvudsak föl-

jande.
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Pastorsämbetet avregistrerade Allan Eliassons svenska medborgarskap den 27 novem-
ber 1989. Allan Eliasson framställde sitt anspråk på skadestånd den 19 augusti 2014.
Den allmänna principen om preskription, tio år efter fordringens tillkomst, skulle där-
för kunna leda till slutsatsen att hans anspråk är preskriberat i sin helhet. Staten godtar
dock att en överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen kan ses som en
kontinuerligt skadegörande handling (ett perdurerande delikt) och att skadeståndsan-
språket därför preskriberas löpande. Allan Eliassons anspråk är således preskriberat
bara när det gäller tiden före den 19 augusti 2004.

Det som ska ersättas är en ideell skada. Skadan kan antas vara i allt väsentligt den-
samma oavsett om överträdelsen, som ska ersättas, har varat under fyra och ett halvt år

eller, som här, åtta år. Även behovet av upprättelse får antas vara väsentligen det-
samma. Överträdelsens varaktighet, i de fall det inte är fråga om en kortvarig överträ-
delse, bör därför inte ha någon avgörande betydelse för skadeståndets storlek. Om var-
aktigheten ändå skulle ha betydelse har tingsrätten beaktat en för lång tidsperiod.

Den felaktiga uppgiften i folkbokföringen om att Allan Eliasson var medborgare i Po-

len ska inte påverka skadeståndet för överträdelsen av 2 kap. 7 § andra stycket rege-
ringsformen. Det finns inte heller rättsliga förutsättningar för att på annan grund tiller-
känna Allan Eliasson skadestånd i det avseendet.

I fråga om Allan Eliassons anspråk på ersättning för ekonomisk förlust (ombudsarvode
hänförligt till hans ärenden om omprövning och rättelse avseende det felaktigt avregi-
strerade medborgarskapet) har staten gjort gällande att Allan Eliasson inte har visat att
han lidit någon ekonomisk skada.

Allan Eliasson har anfört att det inte finns skäl att sänka skadeståndsbeloppet som
tingsrätten har bestämt.
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Frågan om preskription

I preskriptionslagen (1981:130) finns det regler som gäller i fråga om preskription av

fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet (se l §). Lagen

är tillämplig på alla slag av fordringar. Det har ingen betydelse om fordringen grundas

på avtal, på en handling som inte har samband med ett avtalsförhållande eller direkt på

lag eller annan författning eller på oskriven rätt. Sakrättsliga anspråk faller däremot

utanför lagens tillämpningsområde. Lagen omfattar inte heller vissa andra rättigheter

som inte är av obligationsrättslig karaktär. (Se om detta prop. 1979/80:119, s. 88.)

Hovrätten konstaterar att Allan Eliassons anspråk på ersättning utgör en fordran och att

preskriptionslagens regler därmed är tillämpliga. Att anspråket grundar sig på en över-

trädelse av förbudet i 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen leder inte till någon

annan bedömning.

Enligt 2 § första stycket preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter till-

komsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Om fordringen avser utomobli-

gatoriskt skadestånd börjar preskriptionsfristen normalt löpa när den skadegörande

handlingen företas, och detta även om skadan inträffar eller visar sig först senare (se

a. prop., s. 39 och 89). Om det är fråga om en kontinuerligt skadegörande handling, ett

s.k. perdurerande delikt, kan dock skadeståndsanspråket preskriberas löpande med ti-

den eftersom ny och mer skada inträder fortlöpande (se Lindskog, Preskription Om

civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 4 upplagan, 2017, s. 435 ff.).

Även om tillkomstdagen för en fordran som huvudregel är utgångspunkt för preskrip-

tionsfristen, har i rättspraxis gjorts undantag från denna princip utan uttryckligt lagstöd

(se rättsfallen NJA 1987 s. 243 och NJA 1987 s. 716 som båda rör entreprenadförhål-

landen). I doktrinen har hävdats att sådana undantag bör kunna göras när det föreligger

övervägande skäl för en senareläggning av tidpunkten för preskriptionstidens början,

men då begränsat till speciella typfall (se Lindskog, a.a., s. 412 och Jacobson, Pre-

skriptionens funktioner, 2005, s. 338 ff.). Beträffande skadeståndsfordringar kan det
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konstateras, att man före införandet av preskriptionslagen diskuterade möjligheten att

införa särskilda bestämmelser som bättre tillgodoser den skadelidandes intresse när

skadan inträffar långt senare än den skadegörande handlingen. Som framgår ovan

stannade man dock vid att låta de allmänna preskriptionsbestämmelserna vara tillämp-

liga också på skadeståndsfordringar, i den mån inte annat gäller enligt särskild författ-

ning. (Se om detta a. prop., s. 41 ff., se även t.ex. 3 § preskriptionslagen om preskrip-

tion av fordran på skadestånd i anledning av brott.)

I det här fallet står det klart att Allan Eliasson felaktigt varit avregistrerad som svensk

medborgare från den 27 november 1989 till den 30 januari 2013 och att han till följd

av detta är berättigad till ideellt skadestånd och ersättning för ekonomisk förlust. Som

redovisats ovan gäller vanliga regler om preskription för hans fordran på skadestånd.

Den skadegörande handlingen, dvs. avregistreringen av medborgarskapet, ägde rum

för mer än tio år sedan. Överträdelsen av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen har

emellertid sådana konsekvenser för den enskilde att överträdelsen måste ses som en

kontinuerligt skadegörande handling. Skadeståndsanspråket preskriberas därför lö-

pande med en preskriptionstid om tio år. Allan Eliasson framställde sitt skadestånds-

anspråk den 19 augusti 2014. Hans anspråk är alltså preskriberat när det gäller tiden

före den 19 augusti 2004.

Storleken på skadeståndet

Allan Eliassons anspråk på ideellt skadestånd för perioden den 19 augusti 2004 - den

30 januari 2013 uppgår till drygt 600 000 kr; han har begärt ersättning med 75 000 kr

för varje år som han var avregistrerad som svensk medborgare. Kravet på ersättning

för ekonomisk förlust är hänförligt till samma tidsperiod, och staten har inte fört fram

att anspråket i den delen skulle vara preskriberat.

Det kan konstateras att den del av skadeståndet, som Allan Eliasson har yrkat och som

inte är preskriberat, beloppsmässigt vida överstiger beloppet som tingsrätten har dömt

ut, 60 000 kr. Hovrätten får emellertid inte döma ut ett högre belopp, eftersom det är

endast staten som har överklagat tingsrättens dom. Med hänsyn till reglerna om förbud
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mot reformatio in pejus får hovrätten nämligen inte ändra tingsrättens dom så att hel-
hetsresultatet blir sämre för staten (se Welamson, Munck, Processen i hovrätt och
Högsta domstolen Rättegång VI, 5 upplagan, 2016, s. 60 ff.)

Högsta domstolen (HD) har i rättsfallet NJA 2014 s. 323 bedömt att staten är ersätt-
ningsskyldig för ideell skada vid avregistrering av svenskt medborgarskap och i det
fallet kommit fram till att skadeståndet skulle bestämmas till 100 000 kr. Personen det
gällde hade varit avregistrerad som svensk medborgare under fyra och ett halvt år. I
avgörandet uttalade HD att de normer för ersättningsbestämning som gäller enligt an-
nan reglering, exempelvis för kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen
eller diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen, inte direkt kan överföras
till ett sådant fall som det aktuella. HD anförde vidare att inte heller de normer som har
utvecklats för bestämning av den ersättning som ska utgå för ideell skada vid brott mot

Europakonventionen tillhandahåller direkt vägledning för hur skadeverkningarna ska
kunna uppskattas i ett penningbelopp. HD angav därefter att en utgångspunkt för be-

stämningen av skadan bör, liksom vid ersättning för annan ideell skada, vara en på
etiska och sociala värderingar baserad skönsmässig bedömning av den skada som ty-
piskt sett kan anses ha uppkommit samt att vid den bedömningen bör beaktas de syften
som motiverar att ersättning ska utgå samt överträdelsens varaktighet.

Allan Eliasson har under större delen av sitt liv felaktigt varit avregistrerad som svensk
medborgare och i realiteten varit fråntagen sitt svenska medborgarskap. Tiden för vil-
ken hans ersättningsanspråk inte är preskriberat är drygt åtta år. Det rör sig alltså om

en överträdelse under mycket lång tid av en grundläggande rättighet. Med hänsyn till
HD:s bedömning i det ovan redovisade avgörandet och till att den ersättningsgilla
överträdelsen i det här fallet har varat under nästan dubbelt så lång tid som i det fallet,
anser hovrätten att det finns skäl att bestämma ersättningen till ett högre belopp än det

som HD kom fram till i det nämnda rättsfallet. Det är hovrättens uppfattning att staten i
detta mål, som tingsrätten har bestämt, ska förpliktats att betala ytterligare 50 000 kr
som ideellt skadestånd till Allan Eliasson.
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Skadestånd på grund av ekonomisk förlust

Allan Eliasson har till stöd för yrkandet om ersättning för ekonomisk förlust åberopat

en relativt allmänt hållen kostnadsspecifikation men ingen faktura eller något kvitto på

betalning eller liknande som visar att han har en skuld till eller har betalat ombudsar-

vode till . Omständigheterna är inte sådana att rätten med stöd av 35 kap.

5 § rättegångsbalken får uppskatta skadan till skäligt belopp. Det är därmed inte visat

att Allan Eliasson har lidit någon ekonomisk förlust. Tingsrättens dom ska därför änd-

ras i denna del.

Rättegångskostnader i hovrätten

Staten har i allt väsentligt förlorat målet i hovrätten och ska därför ersätta Allan Elias-

son för rättegångskostnader här. Staten har godtagit beloppet som Allan Eliasson har

begärt.

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 18 maj 2017

Hovrättsråden Gunnel Alenbratt, Britta Ekström, Camilla Lyckman och Sara Norman

har deltagit i avgörandet.


