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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
6244-18

meddelat i Stockholm den 15 januari 2019

SÖKANDE
AA

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Näringsdepartementet) beslut den 7 juni 2018, N2018/03485/RS,
avseende förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder
SAKEN
Rättsprövning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande
från EU-domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning.

BAKGRUND

1.

Genom det klandrade avgörandet beslutade regeringen förordning (2018:886) om
ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
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YRKANDEN M.M.

2.

AA ansöker om rättsprövning av regeringens beslut och yrkar att Högsta
förvaltningsdomstolen ska upphäva beslutet. Han yrkar även att Högsta
förvaltningsdomstolen interimistiskt ska förordna att beslutet tills vidare inte ska
gälla samt att muntlig förhandling ska hållas i målet. Vidare yrkar han att Högsta
förvaltningsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

3.

I målet aktualiseras ingen sådan unionsrättslig tolkningsfråga som ger anledning
att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Yrkandet om detta ska därför
avslås.

4.

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en
enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en
prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som
avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta innebär bl.a. att endast beslut
i enskilda fall kan rättsprövas. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på
regeringens normbeslut (prop. 2005/06:56 s. 22).

5.

Regeringens beslut att anta den aktuella förordningen är ett normbeslut och faller
därmed utanför rättsprövningslagens tillämpningsområde (jfr RÅ 2007 not. 8).
Ansökningen ska därför avvisas.

3

BESLUT
Mål nr
6244-18
6.

Vid denna utgång föranleder inte yrkandena om interimistiskt förordnande och
muntlig förhandling någon åtgärd.

____________________

____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus,
Mari Andersson och Mats Anderson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Simon Isaksson.

