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SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN 

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern avböjer att reglera det skadeståndsanspråk som Peter Ekwiri 
har framställt. 

Peter Ekwiri har yrkat att staten förpliktas att omedelbart t i l l honom utge 
10 000 000 kr jämte ränta därå enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 8 maj 
2011 t i l l dess att betalning sker. 

Peter Ekwiri har som grund för sin begäran - som han lar uppfattas - i kort
het angett att staten har vållat honom personskada och ideell skada genom 
att år 1995 utvisa honom ti l l Ghana och, när det visade sig att han inte kom 
därifrån, inte infria den garanti som hade utställts t i l l Ghana om att i sådant 
fall garantera hans resa tillbaka t i l l Sverige. Staten har genom förfarandet 
brutit mot såväl inhemsk lag som mot Europakonventionens regler om 
skydd för de mänskliga rättigheterna 

Peter Ekwiri har vidare upplyst om att skadans storlek har uppskattats t i l l 
skäligt belopp samt att det begärda beloppet är preliminärt då prövning av en 
ny asylansökan för närvarande pågår i Förvaltningsrätten i Stockholm, mi
grationsdomstolen, och att utgången i det målet kan komma att påverka be
loppets storlek. Til l styrkande av sitt anspråk har Peter Ekwiri, utöver ingiv
na handlingar, som bevisning åberopat förhör med sig själv. 

Justitiekanslern har inhämtat uppgift om att Förvaltningsrätten i Stockholm, 
migrationsdomstolen, i dom meddelad den 2 maj 2011 avslog Peter Ekwiris 
överklagande av Migrationsverkets avslag på hans ansökan om uppehålls-
och arbetstillstånd m.m. 

Justitiekanslerns bedömning 

Utgångspunkter vad gäller statens frivilliga skadereglering 

Justitiekanslern har t i l l uppgift att bevaka statens rätt när skadestånds-
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anspråk riktas mot staten. Uppgiften föllgörs dels genom att Justitiekanslern 
vid s.k. frivillig skaderegleringidet enskilda föllet tar ställning ti l l en begä
ran om ersättning, dels genom att Justitiekanslern företräder staten vid dom-
stol när anspråk väeks mot staten efter ansökan om stämning. 

En grundläggande förutsättning för den skadereglering som Justitiekanslern 
har att utföra är att anspråket har s tödi lag efter därtill anknytande ska 
deståndsrättslig praxis. En annan förutsättning är att de omständigheter sorn 
ligger t i l l grund för ett ersättningsanspråk låter sig hedömas inom ramen för 
en prövning utan muntlig hevisupptagning^ handläggningen hos Justitie
kanslern ärnämligen rent skriftlig.Vidare är det så att j u mer komplext oeh 
svårbedömt ett skadeståndsanspråk är, desto mindre lämpar det sig för frivil-
lig skadereglering. Justitiekanslern har oekså som praxis att alltid överväga 
att avhöja ftivilligskaderegleringnäryrkandet överstiger 20 mkr. 

^ v ^ ^ B ^ ^ ^ ^ 

Mot bakgrund av att anspråket utförmats som en begäran om ersättningmed 
ettpreliminärtbelopp där skadans storlekharuppskattats t i l l ett skäligt be 
lopp bör inledningsvis ftamhållas att Justitiekanslern inte utan särskilt be 
myndigande ftånregeringenharbehörighet att utge ersättning ex gratia. Nå
got sådant bemyndigande ftnnsinteidetta tall. 

Det kan konstateras att det anspråk som Peter Ekwiri har framställt är rela-
tivt omfattande beloppsmässigt. Det tar vidare anses vara komplextisak. 
Peter Ekwiri har oekså åberopat muntlig bevisning. Anspråket är enligt min 
mening därmed sådant att det inte lämpar sig för en rent skriftlig prövning 
oeh sålunda inte för frivillig skadereglering. Det böristället prövas av dom
stol. 

På grund av vad som nu har sagts avböjer jag att reglera Peter Ekwiris ska
deståndsanspråk. 

Exp. t i l l 

Peter Ekwiri 

c/o Advokaten Per E Samuelson 
Box 127 04 
112 94 STOCKHOLM 


