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SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN MED HÄNVISNING 
TILL ATT ARTIKEL 6 OCH 141 EUROPAKONVENTIONEN HAR 
ÅSIDOSATTS I ETT BROTTMÅL 

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslem avslår Janos Dancsos anspråk. 

Ärendet 

Bakgrund 

En framställan om förordnande av offentlig försvarare för Janos Dancso 
inkom till Malmö tingsrätt den 12 mars 2012. Misstankarna gällde bl.a. 
grovt bidragsbrott. Advokaten Åsa Miller förordnades som offentlig 
försvarare. Genom beslut den 28 mars 2012 biföll tingsrätten Janos Dancsos 
begäran om att byte av försvarare skulle ske till advokaten Jan-Anders 
Hybelius. 

Under 2012 och 2013 förhördes Janos Dancso av polisen under fyra olika 
tillfällen. Vid de tre senare förhören närvarade hans offentlige försvarare 
och en tolk. 

Åtal väckte mot Janos Dancso och två medtilltalade den 12 november 2014. 
Åtalet gällde i korthet brott i samband med utbetalningar av assistans- och 
handikappersättning under åren 2004 — 2012. 

Huvudförhandling i målet hölls under perioden den 13 januari —22 april 
2015. När förhandlingen påbörjades uppgav advokat Hybelius att Janos 
Dancso endast talade lite svenska och därför var i behov av tolk i slovakiska 
vid förhöret. Han framställde också önskemål om en viss tolk. Den tolken 
var närvarande en dag. Förhör hölls då med Janos Dancso. 

Rätten inhämtade ett rättspsykiatriskt utlåtande avseende Janos Dancso. 

Den 6 maj 2015 dömde tingsrätten Janos Dancso för bidragsbrott vid 
29 tillfällen, grovt bedrägeri vid 33 tillfällen och grovt bidragsbrott vid 55 
tillfällen till fängelse i två år. Vad gäller Janos Dancsos rätt till assistans-
ersättning uttalade tingsrätten i domen bl.a. följande. 
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Sammanfattningsvis konstaterar tingsrätten att Janos Dancso genom åren har haft tillgång 
till bil som han själv kört. Han har också varit på spelklubbar och där spelat kort med andra. 
Dessutom har han haft förmåga att kommunicera med andra när han vid förhör och andra 
tillfällen lämnat uppgifter till polisen. 

Med beaktande av vad som således redovisats i förening med vad som i övrigt har 
framkommit finner tingsrätten utrett att Janos Dancso inte har haft så stora och varaktiga 
funktionshinder att han har behövt hjälp i mer än 20 timmar per vecka för att kunna 
tillgodose sina grundläggande behov. Han har därmed inte varit berättigad till 
assistansersättning. Det sagda gäller för hela den tid som omfattas av åtalet. 

Den 2 februari 2016 fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge 
tingsrättens dom. Tolk var närvarande vid samtliga huvudförhandlingsdagar. 

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet. 

Anspråket m.m. 

Janos Dancso har begärt skadestånd av staten för ideell skada med 110 000 
kr på den grunden att Polismyndigheten och domstolarna under den rättsliga 
processen mot honom har åsidosatt artikel 6.1, 6.3 och 14 i Europa-
konventionen. Av det begärda beloppet utgör 60 000 kr ersättning för 
kränkning av artikel 6 och 50 000 kr ersättning för kränkning av artikel 14. 
Han har vidare begärt ersättning för ombudskostnader med 61 260 kr. 

Till stöd för anspråket har Janos Dancso bl.a. anfört följande. 

Tillgång till språktolk och kommunikativ tolkning 

Han har en konstaterad intellektuell och kommunikativ funktionsnedsättning, 
leukoencefalopati och demens. Hans funktionsnedsättningar har medfört att han har haft 
svårt att förstå den rättsliga processen. Oaktat graden av intellektuella och kommunikativa 
svårigheter samt oaktat risken för att någon far med osanning om graden av sin 
funktionsnedsättning, visar läkarintyg och journaler med stor tydlighet att Janos Dancso har 
sådana nedsättningar. Nedsättningarna har inte beaktats i alla delar av den rättsliga 
processen och därigenom har inte säkerställts att Janos Dancso har kunnat förstå denna. 

Janos Dancso har inte svenska som modersmål. Språktolk närvarade inte under det första 
polisförhöret. Under rättegången i tingsrätten var tolk endast närvarande under den dag som 
Janos Dancso själv hördes. Avsaknaden av tolkning gjorde att han inte har kunnat förstå 
vad som framfördes mot honom och inte heller har kunnat ställa frågor eller bemöta detta. 

Hovrättens dom grundades huvudsakligen på vad som framkommit vid tingsrättens 
förhandling, vilken Janos Dancso bl.a. på grund av bristfällig tolkning inte har kunnat följa. 

Delgivning 

Advokat Hybelius åtog sig att delge Janos Dancso underrättelsen om att denne var skäligen 
misstänkt för brott. Vid efterkommande telefonkontakt med honom framkom att advokaten 
ansåg att det var meningslöst att delge Janos Dancso brottsmisstankarna då denne inte 
kunde tillgodogöra sig det som framfördes. Polismyndigheten vidtog inga ytterligare 
åtgärder för att säkerställa att Janos Dancso förstod anklagelsen mot honom. 



Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har Polismyndigheten och domstolarna inte säkerställt tillgången till 
språktolk i alla delar av den rättsliga processen. Därtill har Polismyndigheten och 
domstolarna överhuvudtaget inte säkerställt att Janos Dancso kunnat förstå den rättsliga 
processen med avseende på hans kommunikativa och intellektuella funktionsnedsättning. 
Polismyndigheten har inte heller sett till att Janos Dancso underrättades om innebörden av 
och orsaken till anklagelsen mot honom på ett sätt eller ett språk som han kunde ta till sig. 

Samtliga tillkortakommanden måste i sig bedömas utgöra skadeståndsgrundande 
kränkningar. Om så skulle bedömas inte vara fallet, ska i vart fall den samlade effekten av 
de processuella tillkortakommandena bedömas som en skadeståndsgrundande kränkning. 
Underlåtenheten att säkerställa att Janos Dancso kunde åtnjuta sina processuella rättigheter 
på lika villkor som andra utgör även diskriminering på grund av funktionsnedsättning och 
etnicitet enligt artikel 14 i Europakonventionen. 

Utredningen 

Polismyndigheten och Malmö tingsrätt har avstyrkt att Janos Dancso ska 
beviljas skadestånd. 

Malmö tingsrätt har anfört bl.a. följande. 

I förevarande mål har en mycket erfaren domare gjort bedömningen att tolk inte behövdes 
annat än när Janos Dancso själv skulle höras. Vid det tillfället fanns också en tolk 
tillgänglig. Tingsrättens bedömning är att ordföranden gjort vad som erfordras för att 
försäkra sig om att tolk inte behövdes vid övriga delar av förhandlingen. Tilläggas kan att 
Janos Dancso företräddes av en mycket erfaren försvarsadvokat som enligt uppgift sedan 
lång tid tillbaka haft en yrkesmässig kontakt med Janos Dancso. Försvararen uppgav inte 
något annat tolkbehov än den tolkhjälp som kom att förordnas i målet. Försvararen har inte 
själv heller tagit upp någon kostnad för tolk i sin kostnadsräkning. 

Det finns inte någonting i det för tingsrätten tillgängliga underlaget som tyder på att Janos 
Dancso skulle ha diskriminerats på etnisk grund. 

Tillgång till tolk har funnits under hela förhandlingen i hovrätten och Janos Dancsos har 
även i den instansen haft möjlighet att framföra invändningar mot vad som framkommit. 

Polismyndigheten har anfört bl.a. följande. 

Tillgång till språktolk och kommunikativ tolkning 

Den bild av Janos Dancsos språkkunskaper och hälsotillstånd som hans kontakter med 
Polismyndigheten ger är en helt annan än den som framförs i begäran om ersättning. Han 
har t.ex. under samma dag som det första förhöret ägde rum kunnat köra bil, föra en 
konversation på svenska och utföra olika övningar i enlighet med instruktioner. Det var 
efter att ha tagit del av denna information som förhörsledaren höll det första förhöret. 
Polismyndigheten filmer därför inte anledning att ifrågasätta beslutet att inte använda tolk i 
det första förhöret. Ansvarig utredare har uppgett att skälet till att tolk användes vid de 
efterföljande förhören var att se om det blev någon skillnad i Janos Dancsos sätt att 
uppträda och tala samt för att han själv skulle kunna välja vilket språk han ville 
kommunicera på. Vid det första förhöret med tolk svarade Janos Dancso jakande på frågan 
om han förstod tolken. Under alla förhållanden innebär användandet av tolk vid de tre 
senare förhören att den eventuella brist detta faktum utgjorde i det inledande förhöret har 
läkts. 
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De diagnoser Janos Dancso hänvisar till i begäran om ersättning har granskats under 
förundersökningen och därefter varit föremål för domstolsprövning. Sammanfattningsvis 
anser Polismyndigheten att de läkarutlåtanden som Janos Dancso hänvisar till, med hänsyn 
till vad som framkommit om dessa efter att de upprättats, inte visar att Janos Dancso har de 
intellektuella och kommunilcativa funktionsnedsättningar som anges i begäran om 
ersättning. Vid granskningen har inte heller framkommit omständigheter som tyder på att 
någon annan sjukdom har medfört en kognitiv funktionsnedsättning. 

Utifrån vad som har framkommit måste Janos Dancso i tillräcklig mån ha förstått vad som 
avhandlades under förundersökningen. De förhör som hållits med honom har varit på en 
adekvat nivå. Janos Dancso har därutöver under förundersökningen blivit biträdd av en 
försvarare som kunnat tillgodose hans intressen. Samma person har företrätt Janos Dancso 
som juridiskt ombud och offentlig försvarare olika sammanhang sedan i vart fall 1989. 

Delgivning 

Det var rätteligen delgivning av förundersökningsprotokollet (slutdelgivning) som 
försvararen åtog sig. Det framgår av förundersökningsprotokollet att Janos Dancso i 
enlighet med 23 kap. 18 § rättegångsbalken underrättades om misstankarna mot honom i 
det första förhöret. Vid häktningsförhandlingen den 14 mars 2012 förklarades Janos Dancso 
vara på sannolika skäl misstänkt för de brott han delgavs vid förhöret. 

Ansvarig utredare har uppgett att förundersökningsledaren, med den samlade informationen 
om och kring Janos Dancso, beslutade att utredningen skulle delges den misstänkte. 
Förundersökningsprotokollet med tillhörande bilagor distribuerades. 

När försvararen meddelade att det var meningslöst att delge Janos Dancso uppfattade 
utredaren det som att förundersökningsprotokollet och dess bilagor hade visats för Janos 
Dancso. Detta antecknades och därefter beslutade åklagaren att väcka åtal. 

Det framgår inte med all tydlighet av anteckningen om försvararen underrättat Janos 
Dancso om att han fått förundersökningsprotokollet eller om han underlåtit detta helt. Då 
den misstänkte har en ovillkorlig rätt att ta del av förundersökningen måste det säkerställas 
att han fått en underrättelse om detta. Då försvararen, som hade kännedom om Janos 
Dancso sedan tidigare, själv åtagit sig att delge honom och sedan meddelat att det inte var 
möjligt, anser Polismyndigheten att det inte kan ifrågasättas att mån utgick från att Janos 
Dancso fått denna möjlighet. Enligt 23 kap. 18 a § rättegångsbalken räcker det med att den 
misstänkte och försvaren underrättas om sin rätt att ta del av utredningen och om när och 
hur detta kan ske. Polismyndigheten anser därmed inte att förfarandet brustit vad avser 
slutdelgivningen. 

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning och etnicitet 

Janos Dancso har inte anfört att diskrimineringen bestått i något utöver vad som har 
behandlats ovan. I enlighet med detta anser inte Polismyndigheten att det funnits en sådan 
åtskillnad i behandling som utgör diskriminering. 

Janos Dancso har yttrat sig över vad tingsrätten och Polismyndigheten har 
anfört. 

Förutom det ingivna materialet har Justitiekanslem tagit del av hovrättens 
dom. 
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Allmänna rättsliga utgångspunkter 

Skadeståndslagen m. m. 

Enligt 3 kap. 2 § 2 skadeståndslagen ska staten ersätta skada på grund av att 
någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § samma lag genom fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning. Ersättning för sådan ideell skada kan 
utgå med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen endast när den skadelidande 
har utsatts för en allvarlig kränkning genom vissa typiskt sett integritets-
kränkande brott. Med stöd av dessa regler är staten normalt inte skyldig att 
ersätta ideell skada som uppkommer vid myndighetsutövning. 

Staten bär inte något strikt skadeståndsansvar för ofullkomligheter i den 
statliga verksamheten. Liksom övriga regler i skadeståndslagen innebär 
3 kap. 2 § ett ansvar för styrkt vållande. Bedömningen av om en myndighet 
har varit oaktsam ska vara objektiv. Vid den bedömningen är det av stor vikt 
vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts, vad dess norm-
skydd omfattar och vilka risker felet eller försummelsen innebär. Det är inte 
tillräckligt att en myndighet eller en domstol har gjort en bedömning av en 
rätts- eller bevisfråga som kan ifrågasättas eller kan kritiseras för sitt ställ-
ningstagande i en fråga där det har funnits utrymme för olika bedömningar. 
Endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga 
bedömningar anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 
3 kap. 2 § skadeståndslagen. (Jfr bl.a. rättsfallen NJA 1994 s. 194 och 654, 
NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862 samt NJA 2013 s. 842 och 1210.) 

Skadestånd ska också ges ut när Europakonventionen har överträtts, om det 
är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen (se främst NJA 2005 s. 462 och 
NJA 2007 s. 584, jfr 3 kap. 4 § skadeståndslagen beträffande skadefall som 
inträffar efter den 1 april 2018). Med det menas skyldigheten enligt artikel 
13 i konventionen att på det nationella planet tillhandahålla rättsmedel för 
att komma till rätta med konventionsöverträdelser. I dessa fall ska skade-
stånd, enligt Högsta domstolens praxis, i första hand ges ut med stöd av 
3 kap. 2 § skadeståndslagen. Vid prövningen ska den bestämmelsen tolkas 
konformt med konventionen. När det gäller ersättning för ideell skada kan 
enligt Högsta domstolen de begränsningar som följer av 2 kap. 3 § skade-
ståndslagen inte bortfalla ens vid en konventionskonform tolkning. Därmed 
kan ersättning för ideell skada vid överträdelser av konventionen i regel inte 
grundas på skadeståndslagen. Sådan ersättning kan dock ges ut utan särskilt 
lagstöd. 

Artikel 6 i Europakonventionen 

Av artikel 6.1 i Europakonventionen framgår att var och en vid prövningen 
av en anklagelse om brott ska vara berättigad till en rättvis rättegång. Enligt 
artikel 6.3 gäller även vissa särskilda minimigarantier i brottmål. Dessa 
rättigheter kan ses som särskilda element i den allmänna rätten till en rättvis 
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rättegång. I artikel 6.3 a) och e) anges att den anklagade har rätt att dels utan 
dröjsmål och i detalj på ett språk som han eller hon förstår bli underrättad 
om innebörden av och grunden för anklagelsen, dels att utan kostnad bistås 
av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som används i 
domstolen. 

För att en rättegång ska fylla sitt ändamål måste den genomföras under 
sådana former att parterna kan följa vad som sker under förhandlingen. 
Vidare är en förutsättning för rätt till tolk att den tilltalade inte har så goda 
kunskaper i domstolens språk att han eller hon kan följa rättegångens 
förlopp. Domstolen har ett visst ansvar för att utröna om en sådan situation 
föreligger. Det är däremot inte tillräckligt att den tilltalade har ett annat 
modersmål eller normalt talar ett annat språk än det som används i 
rättegången (se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, femte 
upplagan, s. 297 och 353). 

Frågan om Janos Dancso har tillförsäkrats en rättvis rättegång i den mening 
som avses i artikel 6 i konventionen ska bedömas mot bakgrund av 
förfarandet i dess helhet. 

Artikel 14 i Europakonventionen 

Atnjutandet av fri- och rättigheterna i Europakonventionen — inklusive 
rätten till en rättvis rättegång — ska enligt artikel 14 säkerställas utan någon 
åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller 
annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 

Justitiekanslerns bedömning 

Janos Dancso har inte gjort gällande att Polismyndighetens och 
domstolarnas agerande har innefattat något sådant integritetskränkande brott 
som är en förutsättning för att ersättning för ideell skada ska kunna utgå 
med stöd av skadeståndslagen. Justitiekanslern kan inte heller se att så 
skulle vara fallet. Frågan är därför om det förekommit en sådan överträdelse 
av Europakonventionen som kan grunda skadeståndsansvar för staten enligt 
Högsta domstolens praxis. 

Av utredningen framgår att det fanns tillgång till tolkning vid alla polis-
förhör utom det första. Janos Dancso närvarade personligen vid förhören 
och förhandlingarna. Hans intressen i målet tillvaratogs dessutom av en 
offentlig försvarare som också var hans ombud sedan flera år tillbaka. Annat 
har inte heller framkommit än att de underrättelser som skedde om 
brottsmisstankarna gjorde att det fanns möjlighet att förbereda ett adekvat 
och effektivt försvar mot dessa. Det står i och för sig klart att tolkning i 
tingsrätten enbart skedde under Janos Dancsos eget förhör. Samtidigt har det 
framgått att tolkning skedde under hela förhandlingen hovrätten. En viktig 
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omständighet i sammanhanget är vidare att varken Janos Dancso själv eller 
försvararen fäste domstolarnas uppmärksamhet på att han skulle ha haft 
svårigheter att i övrigt följa vad som skedde under förhandlingarna. Tvärtom 
uppgav försvararen att det enbart var behövligt med tolkning under själva 
förhöret i tingsrätten. 

En viktig fråga i målet har varit om Janos Dancsos har haft så stora och 
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som han själv har påstått. 
Det togs upp en omfattande bevisning i denna del. Både tingsrätten och 
hovrätten kom fram till att så inte var fallet. Tingsrätten inhämtade också ett 
rättspsykiatriskt utlåtande avseende Janos Dancso, vilket redovisades under 
förhandlingen. 

Sammantaget ger utredningen inte stöd för att det har förekommit någon 
överträdelse av Janos Dancsos rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 
eller 6.3 a) och e) i Europakonventionen. Det saknas även stöd för slutsatsen 
att Janos Dancso skulle ha diskriminerats i den mening som avses i artikel 
14 i konventionen. Sammanfattningsvis ska Janos Dancsos anspråk avslås. 

Vid denna bedömning finns inte förutsättningar att utge någon ersättning till 
Janos Dancso för hans ombudskostnader. 

Ärendet har föredragits av Linda Åkerblom 

På Justitiekanslerns vägnar 

Upplysningar om överklagande m.m. 

Justitiekanslerns beslut har fattats enligt bestämmelserna om statens frivilliga skaderegle-
ring som finns i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot 
staten. Beslutet kan inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet kan väcka talan mot 
staten i allmän domstol för att få begäran prövad i den ordning som gäller för tvistemål. 

Exp. till 

Sökanden (genom ombud) 

Malmö tingsrätt (dnr 337-17) 

Polismyndigheten (dnr A317.609/2017) 
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