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mål och efter erhållet anstånd anföra följande. 

INSTÄLLNING M.M. 

1 Staten yrkar att Sylvie talan om skadestånd enligt 3 kap. 
2 § skadeståndslagen (1972:207) ska avvisas. 

2 Staten bestrider i övrigt Sylvie talan. Inget belopp kan vits-
ordas som skäligt i och för sig. 

3 För det fall tingsrätten skulle anse att staten är skadeståndsskyldig, 
vitsordas dock att ränta beräknas från dagen för delgivning av stäm-
ning enligt 4 §fjärdestycket och 6 § räntelagen (1975:635). För det 
fall tingsrätten skulle anse att staten är skyldig att utge ersättning för 
rättegångskostnader, vitsordas att ränta beräknas från dagen för 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut. 

4 Staten begär ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som 
kommer att preciseras senare. 

RÄTTEGÅNGSHINDER FÖRELIGGER AVSEENDE DEL AV 
TALAN 

5 Enligt 3 kap. 7 § skadeståndslagen får talan om ersättning enligt 3 kap. 
2 § samma lag, såvitt nu är av intresse, inte föras med anledning av 
beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet upphävts el-
ler ändrats. 

6 I det här fallet har Högsta förvaltningsdomstolens beslut varken upp-
hävts eller ändrats. Hinder föreligger därför som utgångspunkt mot att 
pröva kärandens skadeståndstalan i den del talan vilar på 3 kap. 2 § 
skadeståndslagen. Talan ska dock i övriga delar tas upp till prövning. 
Bestämmelsen utgör alltså inte något hinder mot att föra talan med 
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stöd av någon annan ansvarsgrund, t.ex. en överträdelse av rätten till 
en rättvis rättegång enligt Europakonventionen 1 eller EU-stadgan 2.3 
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7 Käranden har emellertid invänt att tingsrätten bör åsidosätta taleförbu-
det i det aktuella fallet och även pröva talan i den del som den grundas 
på 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Som skäl har angetts att det är nöd-
vändigt för att regeringsformens (RF) rättighetsskydd ska upprätthål-
las och för att möjliggöra för käranden att i förevarande mål göra sin 
rätt till en rättvis rättegång gällande enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
RF och principen om "grundlagsskadestånd". 4 

8 Staten bestrider att taleförbudet ska åsidosättas. 

9 För det första finns inget rättsligt stöd för att skadestånd ska kunna 
utgå vid överträdelser av rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. 
11 § andra stycket RF. Någon generell princip om grundlagsskade-
stånd i enlighet med vad käranden gör gällande fanns inte innan änd-
ringen av 3 kap. 4 § skadeståndslagen trädde i kraft den 1 augusti 
2022, något som kommer att utvecklas nedan. 5 Det är alltså inte av 
den anledningen påkallat att åsidosätta taleförbudet. 

10 För det andra, för det fall tingsrätten ändå skulle anse att en rätt till 
grundlagsskadestånd finns för överträdelser av 2 kap. 11 § andra 
stycket RF enligt en allmän princip om grundlagsskadestånd, saknas 
likväl skäl att åsidosätta taleförbudet såvitt avser talan enligt 3 kap. 
2 § skadeståndslagen. Taleförbudet avser endast fel och försummelse 
vid myndighetsutövning och hindrar inte som sådant en talan som 
grundas på att någon grundlagsrättighet har överträtts. En sådan talan 
om grundlagsskadestånd - förutsatt att rätten skulle anse att det finns 
rättsligt stöd för den - skulle således kunna föras oaktat taleförbudet. 6 

11 Sammanfattningsvis saknas skäl för att åsidosätta taleförbudet. Inte 
heller finns det något stöd i Högsta domstolens praxis eller i övrigt för 
att så bör göras i ett fall som det förevarande. Kärandens talan enligt 
3 kap. 2 § skadeståndslagen ska alltså avvisas. 

OMSTÄNDIGHETER I SAK 

12 Käranden är född och uppvuxen i Frankrike och är fransk medborgare. 
Hon är folkbokförd i Sverige sedan 2011 och blev svensk medborgare 
2016. I slutet av 2015 ansökte hon i Frankrike om att få byta efter-
namn till något som bifölls under somn1aren 2017. Därefter 
ansökte hon hos Skatteverket om att få byta efternamn till 

1 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
3 Se Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen (version 7 A, JUNO), kommentaren till 
3 kap. 7 §. 
4 Stämningsansökan p. 7.2.17. 
5 Se p. 120-126 nedan. 
6 Jfr prop. 2021/22:229 s. 4 7-48. 



även i Sverige. Under handläggningen hos Skatteverket anlitade kä-
randen ett ombud som författade ett yttrande till Skatteverket. För 
detta arbete fakturerade ombudet ett arvode om 18 750 kr.7 

13 Skatteverket beslutade att avslå hennes ansökan. Käranden överkla-
gade själv beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltnings-
rätten avslog överklagandet genom dom den 4 januari 2019 i mål m 
19313-18. 
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14 Käranden överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm genom 
ombud. För arbetet med överklagandet fakturerade ombudet ett arvode 
om 10 000 kr.8 

15 Kammarrätten i Stockholm biföll överklagandet genom dom den 
28 oktober 2019 i mål m 782-19 och beslutade att käranden hade rätt 
att byta efternamn till . 

16 Skatteverket överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen, 
som meddelade prövningstillstånd. Käranden yttrade sig genom om-
bud över Skatteverkets överldagande. I yttrandet framställdes för 
första gången ett yrkade om ersättning för rättegångskostnader. Som 
stöd angavs RF och Europakonventionen. 9 

1 7 Käranden inkom före målets avslut vid Högsta förvaltningsdomstolen 
med en kostnadsräkning enligt vilken hon yrkade ersättning för rätte-
gångskostnader i form av ombudsarvode om sammanlagt 60 250 kr 
hos Skatteverket, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. 
Bilagt till kostnadsräkningen fanns ombudens fakturor.10 Staten har 
ingen anledning att utgå från annat än att käranden har erlagt betalning 
till ombuden enligt fakturorna. 

18 Högsta förvaltningsdomstolen kom sedermera att avslå Skatteverkets 
överklagande genom deldom den 11 juni 2021 i mål m 6184-19, 
HFD 2021 ref. 36 ("Förvaltningsmålet"). Genom beslut den 4 mars 
2022 i samma mål avvisade domstolen kärandens yrkande om ersätt-
ning för rättegångskostnader, HFD 2022 ref. 10 ("Avvisningsbeslu-
tet"). 

GRUNDER FÖR BESTRIDANDET 

19 Staten bestrider att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ha begränsat 
kärandens rätt till en rättvis rättegång genom A vvisningsbeslutet. I 
Sverige existerar inte någon rätt att få ersättning för rättegångskostna-
der utdömd i förvaltningsmål. Varken 2 kap. 11 § andra stycket RF, 
artikel 6.1 i Europakonventionen eller artikel 47 i EU-stadgan kräver 

7 Se bilaga 4 till stämningsansökan, aktbil. 5. 
8 Se bilaga 4 till stämningsansökan, aktbil. 5. 
9 Se bilaga 9 till stämningsansökan, aktbil. 10. 
10 Se bilaga 4 till stämningsansökan, aktbil. 5. 



heller att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ha infört en sådan rätt 
genom sitt beslut. 
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20 Även om tingsrätten skulle anse att kärandens rätt till en rättvis rätte-
gång har begränsats genom A vvisningsbeslutet, vilket bestrids, har nå-
gon överträdelse av denna rätt inte skett eftersom begränsningen i vart 
fall tjänat legitima syften och varit proportionerlig med hänsyn till 
omständigheterna i kärandens fall. Såvitt gäller skadeståndstalan på 
unionsrättslig grund har överträdelsen inte heller varit tillräcklig klar. 

21 Om tingsrätten skulle anse att A vvisningsbeslutet trots allt utgör en 
överträdelse av rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. 11 § andra 
stycket RF, saknas det rättsligt stöd för att döma ut skadestånd på den 
grunden eftersom den angivna skadan har inträffat innan 3 kap. 4 § 
skadeståndslagen i dess nuvarande lydelse trädde i kraft. 

22 Avvisningsbeslutet utgör inte heller fel eller försummelse vid myndig-
hetsutövning enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen, en fråga som dock 
endast skulle bli aktuell för tingsrätten att pröva i sak om tingsrätten 
skulle åsidosätta taleförbudet. 

23 Det bestrids vidare att det finns laglig grund för allmän domstol att be-
sluta om ersättning för rättegångskostnader i ett avslutat förvaltnings-
mål i annan form än skadestånd. Även för det fall tingsrätten skulle 
anse att laglig grund finns, föreligger det inte någon rätt till ersättning 
för rättegångskostnader i kärandens fall. 

24 Härtill bestrids att det genom en konventions- eller fördragskonform 
tillämpning skulle gå att bortse från kravet på fel eller försummelse 
vid tillämpning av 3 kap. 2 § skadeståndslagen liksom kravet på rättig-
hetsöverträdelse vid tillämpning av 3 kap. 4 § skadeståndslagen, prin-
cipen om grundlagsskadestånd och Francovich-principen. 

25 Att tingsrätten ogillar kärandens talan i det här målet utgör inte heller 
någon överträdelse av hennes rätt till en rättvis rättegång. Eftersom 
tingsrätten ännu inte har meddelat dom i målet är kärandens talan mot 
staten i den delen för tidigt väckt och det saknas kausalsamband mel-
lan tingsrättens ogillande dom och den påstådda skadan. 

26 För det fall tingsrätten ändå skulle anse att det har skett en överträ-
delse som skulle kunna grunda en skadeståndsskyldighet alternativt 
ersättningsskyldighet för staten, ska ersättning under alla omständig-
heter inte utgå för kostnader som har uppstått i de lägre instatsema ef-
tersom käranden inte framställt något yrkande om rättegångskostnader 
där. Vidare ska ledning vid beräkningen av skadan alternativt ersätt-
ningen hämtas från vad som gäller enligt rättshjälpslagen. 

27 För det fall ersättning ska utgå i form av skadestånd ska ränta beräk-
nas från dagen för delgivning av stämning i det här målet enligt 4 § 
fjärde stycket och 6 §räntelagen.För det fall tingsrätten skulle för-
plikta staten att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden 



ska ränta beräknas från dagen för Högsta förvaltningsdomstolens av-
visnings beslut. 

UTVECKLING AV TALAN 

Bakgrund 

28 De processuella regler som allmän förvaltningsdomstol ska tillämpa i 
förvaltningsmål finns huvudsakligen i förvaltningsprocesslagen 

5 

(1971 :291). För förvaltningsprocessen finns inte - med undantag för 
de fall där enskild parts rättegångskostnader kan ersättas av det all-
männa enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011: 1244) - några före-
skrifter om ersättning för rättegångskostnader. I vissa förvaltnings-
rättsliga måltyper finns dock en rätt till offentligt biträde, bl.a. i mål 
om s.k. administrativa tvångsomhändertaganden och i vissa mål enligt 
utlänningslagen (2005:716). 

29 För det fall annat inte är föreskrivet i annan lagstiftning, gäller som 
huvudregel att en enskild part saknar rätt till ersättning för rättegångs-
kostnader i förvaltningsdomstol, liksom att det saknas en motsvarande 
skyldighet för den enskilde att vid förlust ersätta motpartens kostna-
der. Med andra ord råder den s.k. kvittningsprincipen. 

30 Bakgrunden är främst att det ställs låga processuella krav på parterna 
och att förvaltningsprocesserna anses röra sakfrågor som enskilda par-
ter, oftast fysiska personer, kan sätta sig in i och förstå. 11 Därtill har 
den enskilde i förvaltningsprocessen oftast endast en offentlig mot-
part, som ska agera objektivt och därigenom bidra till den enskildes 
rättssäkerhet. 12 Det råder alltså i regel ingen intressemotsättning i 
själva saken mellan parterna i processen. 

31 Dessutom ska förvaltningsprocessen präglas av officialprincipen. 
Principen innebär att det ytterst är domstolen som har ansvaret för ut-
redningen i målet. Om rätten t.ex. anser att en parts talan behöver 
kompletteras, ska besked om detta ges. Även om det främst ankommer 
på parterna att skaffa fram utredning i målet är det inte heller uteslutet 
att domstolen själv vidtar åtgärder som ligger närmast till för den, ex-
empelvis skaffar in upplysningar och annat material från andra myn-
digheter. 13 Därutöver gäller, liksom i allmän domstol, principen om 
jura novit curia, dvs. att rätten ska pröva vilka rättsregler som är till-
lämpliga. 

32 Som skäl för kvittningsprincipen har också förts fram att praktiskt ta-
get varje medborgare någon gång är part i något förvaltningsärende. 
De kostnader och olägenheter som det kan föra med sig för den en-
skilde kan ses som en naturlig del av medborgarskapet. Den enskilde 
är beroende av att det allmänna förvaltar vissa gemensamma 

11 Set.ex. SOU 1991:106 s. 631. 
12 Set.ex. SOU 2018:44 s. 416. 
13 Set.ex. prop. 1971 :30 s. 529 f. 



angelägenheter för medborgarna och kan inte göra anspråk på ersätt-
ning för alla de utgifter som hen kan orsakas vid kontakterna med det 
allmänna. 14 

33 Under vissa förutsättningar finns dock möjlighet för den enskilde att 
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få rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Rättshjälp får beviljas 
i en rättslig angelägenhet om vissa förutsättningar är uppfyllda. 15 

Rättshjälpsinstitutet kompletterar det övriga rättsliga bistånd som sta-
ten tillhandahåller i de fall det bedöms vara befogat. Rättshjälp får 
därför inte beviljas i sådana angelägenheter där hjälp genom offentlig 
försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga. 

34 Det är framförallt fysiska personer vars ekonomiska underlag inte 
överstiger 260 000 kr som kan komma i fråga för rättshjälp. Ytterli-
gare en förutsättning är att den rättssökande behöver juridiskt biträde 
utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Rättshjälp får vidare beviljas endast om det med hänsyn till angelä-
genhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständighet-
erna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. 16 

35 Om den rättssökande själv kan ta till vara sina intressen finns det inte 
något behov av biträde. Vid denna bedömning ska man väga ärendets 
svårighetsgrad mot den rättssökandes personliga kvalifikationer. Mot 
bakgrund av förvaltningsdomstolarnas materiella processledning och 
utredningsansvar anses biträdesbehovet i dessa domstolar inte vara 
lika stort som i mål vid allmän domstol.17 Ett antal sådana beslut 
meddelas dock varje år av de allmänna förvaltningsdomstolarna. 18 

36 Därutöver kan en enskilds ombudskostnader i en förvaltningsprocess 
ersättas i form av skadestånd av allmän domstol i vissa speciella fall. 19 

I upphandlingsmål kan således en anbudsgivares kostnader för över-
prövning, i enlighet med "Fidelia" NJA 2013 s. 762, ersättas såsom 
skadestånd, om anbudsgivaren vinner framgång i förvaltningsproces-
sen men ändå- som en följd av omständigheter som hen inte kan las-
tas för - inte får några möjligheter att tilldelas kontraktet. Detsamma 
antas, i vissa fall, kunna gälla om förvaltningsdomstolen beslutar att 
upphandlingen ska göras om men anbudsgivaren inte ges möjlighet att 
delta i ett nytt upphandlingsförfarande. Varken unionsrätten eller nat-
ionell rätt kan enligt Högsta domstolen dock anses kräva att en an-
budsgivare mera generellt tillerkänns ersättning för sina rättegångs-
kostnader i upphandlingsmål. 20 

14 Set.ex. prop. 1988/89:126 s. 7. 
15 2 § rättshjälpslagen. 
16 6-8 §§ rättshjälpslagen. 
17 Prop. 1996/97:9 s. 115. 
18 Set.ex. Förvaltningsrättens i Falun beslut den 9 juni 2020 i mål nr 2124-20 och För-
valtningsrättens i Göteborg beslut den 19 maj 2021 i mål nr 5530-21. 
19 Se NJA 2010 s. 112, NJA 2013 s. 762 och NJA 2018 s. 1127. 
20 Se NJA 2018 s. 1127 p. 30-32. 
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37 Regler om processkostnadsansvar i allmän förvaltningsdomstol har 
övervägts av lagstiftaren vid flera tillfällen sedan förvaltningsprocess-
lagen trädde i kraft i början av 1970-talet. Lagstiftaren har dock valt 
att inte införa någon sådan generell rätt. Högsta förvaltningsdomstolen 
har i Avvisningsbeslutet redogjort närmare för dessa överväganden.21 

Domstolen har vidare understrukit att frågan om införande av ett rätte-
gångskostnadsansvar i förvaltningsprocessen innefattar både princi-
piella och praktiska frågor som det, enligt domstolens uppfattning, bör 
ankomma på lagstiftaren att göra. 

Kärandens rätt till en rättvis rättegång har inte överträtts genom 
Avvisnings beslutet 

A vvisningsbeslutet utgör ingen begränsning av kärandens rätt till en 
rättvis rättegång 

Inledning 

38 Käranden har, som hennes talan får förstås, anfört att staten ska för-
pliktas att utge ersättning för hennes rättegångskostnader i Förvalt-
ningsmålet eftersom A vvisningsbeslutet utgör en överträdelse av hen-
nes rätt till en rättvis rättegång. 22 

39 För staten är det dock oklart på vilket sätt käranden anser det, ef-
tersom ingen argumentation förs till stöd för detta i stämningsansökan. 
I stället synes kärandens resonemang förutsätta att 2 kap. 11 § andra 
stycket RF, artikel 6.1 i Europakonventionen och artikel 47 i EU-
stadgan ålägger en generell skyldighet för förvaltningsdomstolarna att 
i vissa fall bevilja ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål. 
Frågan enligt käranden blir därför snarast, utöver om fog funnits för 
att anlita ett ombud och om kostnaderna i så fall varit befogade, på vil-
ken grund staten ska åläggas att utge det yrkade beloppet till henne.23 

40 Det är en slutsats som vilar på en felaktig tolkning av vad rätten till en 
rättvis rättegång innebär enligt RF, Europakonventionen och EU-
stadgan, eftersom det- som framgått av p. 28-37 ovan och kommer 
att utvecklas nedan - inte existerar någon nationellt erkänd rätt att få 
ersättning för rättegångskostnader utdömd i förvaltningsmål i Sverige. 

41 Staten bestrider således kärandens talan redan av det skälet att A vvis-
ningsbeslutet inte utgör någon begränsning av hennes rätt till en rättvis 
rättegång, något som utvecklas nedan. 

21 HFD 2022 ref. 10 p. 20-23. 
22 Se stämningsansökan p. 3.1-3.3, 3.5 samt 5.1. Det noteras att käranden även anfört att 
A vvisningsbeslutet utgjort fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Som 
framgått ovan anser dock staten att processhinder föreligger i den delen. 
23 Jfr stämningsansökanp. 3.1, 3.2 och 5.1-5.3 samt 6.1.1 och 6.1.2. 



En eventuell rätt till ersättning för rättegångskostnader måste härle-
das ur den nationella rätten 
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42 2 kap. 11 § andra stycket RF har utformats efter mönster av artikel 6.1 
i Europakonventionen. Det framgår vidare av artikel 52.3 i 
EU-stadgan att, i den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar 
sådana som omfattas av Europakonventionen ska de ha samma inne-
börd och räckvidd som i Europakonventionen. 24 Utgångspunkt bör 
följaktligen tas i Europadomstolens praxis vid bedömningen av vad 
rätten till en rättvis rättegång innebär. 

43 Av domstolens fasta praxis framgår att artikel 6.1 i Europakonvent-
ionen inte garanterar något visst innehåll när det kommer till de civila 
rättigheterna och skyldigheterna i konventionsstaternas materiella lag-
stiftning. Europadomstolen kan inte heller skapa någon materiell rättig-
het som saknar en laglig grund i den berörda staten genom att tolka ar-
tikel 6.1 i Europakonventionen. 25 

44 För att bedöma om rättigheten i fråga verkligen har en grund i nationell 
rätt, ser Europadomstolen till de föreskrifter som finns i den nationella 
lagstiftningen och hur dessa har tolkats i de nationella domstolarnas 
praxis. Europadomstolens roll är här begränsad till att pröva om effek-
terna av de nationella domstolarnas tolkningar av nationell rätt är för-
enliga med Europakonventionen. 26 

45 Endast i undantagsfall vid uppenbar godtycklighet kan Europadomsto-
len ifrågasätta en nationell högsta domstols bedömning att det inte fö-
religger en rättighet som är erkänd av den nationella rättsordningen. Om 
en nationell högsta domstol på ett fullständigt och övertygande sätt har 
analyserat den faktiska innebörden av den påstådda begränsningen av 
rätten till domstolsprövning, på basis av relevant praxis från Europa-
domstolen och de principer som kan härledas därifrån, krävs starka skäl 
för att frångå den nationella domstolens bedömning att det inte existerar 
en nationellt erkänd rätt. 27 

24 Se även Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007, förklaringen till 
artikel 52.3. I förklaringen anges bland annat att "[p}unkt 3 syftar till att trygga det nödvän-
diga sammanhanget mellan stadgan och Europakonventionen genom att fastställa regeln 
att rättigheterna i denna stadga, i den mån de svarar mot rättigheter som garanteras även i 
Europakonventionen, ska ha samma innebörd och räckvidd, även i fråga om tillåtna be-
gränsningar, som i Europakonventionen. Därav följer särskilt att lagstiftaren vid faststäl-
lande av begränsningar i dessa rättigheter ska respektera samma normer som fastlagts i 
det detaljerade systemet för begränsningar i Europakonventionen och som därigenom blir 
tillämpliga för de rättigheter som omfattas av denna punkt, utan att detta inkräktar på un-
ionsrättens och Europeiska unionens domstols autonomi." 
25 Set.ex. Karoly Nagy mot Ungern, no. 56665/09, p. 61 samt Europadomstolens handbok 
Guide on Article 6 oj the Convention - Right to af air trial (civil limb), uppdaterad den 
31 december 2021, s. 24 och där gjorda hänvisningar. 
26 Set.ex. Karoly Nagy mot Ungern, p. 62, samt Guide on Article 6 ofthe Convention, s. 16 
och där gjorda hänvisningar. 
27 Set.ex. Karoly Nagy mot Ungern, p. 62, samt Guide on Article 6 of the Convention, s. 16 
och där gjorda hänvisningar. 
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46 Europadomstolens praxis vad gäller rätt till rättegångskostnader bekräf-
tar att det i grunden måste finnas en nationellt erkänd rätt till rättegångs-
kostnader för att en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen 
ska kunna uppkomma till följd av att en part inte får ersättning för sina 
rättegångskostnader. Det tydliggjordes redan i det principiellt viktiga 
avgörandet Massan och Van Zon mot Nederländerna 28. 

47 Massan och Van Zon mot Nederländerna gällde frågan huruvida artikel 
6.1 i Europkonventionen hade överträtts genom att klagandenas begä-
ran om bl.a. ersättning för rättegångskostnader som uppkommit i ett 
brottmål hade avvisats utan materiell prövning av den nederländska ap-
pellationsdomstolen. Nederländerna hade invänt bl.a. att det i det aktu-
ella fallet saknades en rätt till sådan ersättning enligt nationell rätt, var-
för artikel 6.1 i Europakonventionen inte var tillämplig.29 

48 Europadomstolen konstaterade att frågan huruvida det finns en rätt till 
ersättning för rättegångskostnader måste besvaras uteslutande med hän-
visning till nationell rätt:30 

"[ ... ] the Court observes firstly that the Convention does not grant to a person 
'charged with a criminal offence' but subseguently acguitted a right either to reim-
bursement of costs incurred in the course of criminal proceedings against him, how-
ever necessary these costs might have been, or to compensation for lawful restrictions 
on his liberty. Such a right can be derived neither from Article 6 para 2 (art 6-2) nor 
from any other provision of the Convention or its Protocols. It follows that the gues-
tion whether such a right can be said in any particular case to exist must be answered 
solely with reference to domestic law." (Våra understrykningar.) 

49 Efter att ha gått igenom såväl nederländsk lagstiftning som den neder-
ländska högsta domstolens praxis, slog Europadomstolen fast att det 
inte fanns någon skyldighet i den nationella rätten för staten att utge 
ersättning för rättegångskostnader när den tilltalade frias, såvida inte det 
faktum att han häktats sedermera konstateras vara olagligt. Därmed 
kunde det inte heller anses finnas en korresponderande rättighet för lda-
gandena i den nederländska rätten att få ersättning för rättegångskost-
nader. Eftersom klagandena inte hade påstått att deras frihetsberövande 
hade varit olagligt, fann domstolen således att artikel 6.1 i Europakon-
ventionen inte kunde anses ha begränsats genom avvisningen av deras 
yrkande om rättegångskostnader. 31 

50 På motsvarande sätt som i Massan och Van Zon mot Nederländerna är 
det statens uppfattning att kärandens rätt till en rättvis rättegång inte har 
begränsats genom Högsta förvaltningsdomstolens avvisningsbeslut ef-
tersom det inte finns någon rätt att få ersättning för rättegångskostnader 
utdömd i förvaltningsmål enligt svensk rätt. 

28 Massan och Van Zon mot Nederländerna, dom den 28 september 1995, no. 15346/89 och 
15379/89. 
29 Massan och Van Zon mot Nederländerna, p. 47. 
30 Massan och Van Zon mot Nederländerna, p. 49. 
31 Massan och Van Zon mot Nederländerna, p. 50-52. 
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51 I de efterföljande domar där Europadomstolen har tagit ställning till 
huruvida ett ogillande av en parts yrkande om ersättning för rättegångs-
kostnader har utgjort en överträdelse av rätten till en rättvis rättegång, 
har det i grund och botten funnits en möjlighet enligt nationell rätt att 
få sina rättegångskostnader ersatta. Staten kommer i det följande att gå 
igenom dessa rättsfall relativt ingående i syfte att påvisa att Europadom-
stolen vid sin prövning av om rätten till en rättvis rättegång kan anses 
ha begränsats, först säkerställt att det överhuvudtaget existerar en rätt 
till rättegångskostnader i konventionsstaten i fråga. 

52 I Stankiewicz mot Polen 32 hade den polska åklagarmyndigheten väckt 
talan mot klagandena och yrkat att de skulle utge ett visst belopp till det 
allmänna på den grunden att de hade fått köpa en fastighet till ett för 
lågt pris, vilket hade lett till att de blivit orättmätigt berikade. Den 
polska appellationsdomstolen hade, trots att klagandena framgångsrikt 
hade försvarat sin rätt, ogillat klagandenas begäran om ersättning för 
sina rättegångskostnader i såväl under- som överinstans.33 Frågan vid 
Europadomstolen var om det var förenligt med rätten till en rättvis rät-
tegång. 

53 I målet hade Polen inte ens bestritt att det fanns en rätt till ersättning för 
rättegångskostnader för den vinnande parten i den måltyp som var ak-
tuell enligt den nationella rätten. Faktum är att underinstansen till och 
med hade beviljat klaganden sådan ersättning. Det får också anses vara 
ostridigt mellan parterna att anledningen till att appelationsdomstolen 
hade ogillat klagandenas rättegångskostnadsyrkande uteslutande var 
partsställningen ( dvs. att åklagarmyndigheten företrädde käranden) och 
inte måltypen.34 Likväl inledde Europadomstolen sin prövning av om 
artikel 6.1 i Europakonventionen hade begränsats med att vända blicken 
mot den nationella rätten, här polsk rätt. 

54 Europadomstolen konstaterade att huvudregeln enligt de civilprocess-
rättsliga regler som var tillämpliga i det nationella målet var att den vin-
nande parten hade rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. 35 Un-
dantag gjordes dock om en åklagare deltog i processen i egenskap av en 
rättstatens väktare ("guardian of the legal order").36 Därefter anrdrde 
domstolen att dess befogenhet att granska efterlevnaden av nationell rätt 
var begränsad, men att domstolen ändå noterade att den polska appel-
lationsdomstolen bl.a. inte hade beaktat att den polska högsta domsto-
lens praxis tillät domstolarna att tillämpa de civilprocessrättsliga reg-
lerna på ett sådant sätt att åklagarmyndighetens fördelaktiga position i 
förhållande till den enskilde mildrades.37 

32 Stankiewicz mot Polen, dom den 6 april 2006, no. 46917/99. 
33 Stankiewicz mot Polen, p. 8-26. 
34 Stankiewicz mot Polen, p. 49 och 50. 
35 Stankiewicz mot Polen, p. 62. 
36 Stankiewicz mot Polen, p. 63. 
37 Stankiewicz mot Polen, p. 65 och 66. Av Europadomstolens resonemang kan också utlä-
sas att en motsägelsefull situation uppstod genom appellationsdomstolens beslut eftersom 
klagandena, trots att de var den vinnande parten, inte fick ersättning för sina 
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55 Vid sin prövning fann domstolen sedermera att artikel 6.1 i Europakon-
ventionen hade begränsats genom att klagandena betagits denna rätt till 
mildring, med följden att de ansågs ha fått en otillbörlig nackdel i för-
hållande till åklagarmyndigheten i rättegången. 38 

56 I Cernius och Rinkevicius mot Litauen 39 var bakgrunden att inspektörer 
hos den litauiska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket hade förelagt 
klagandena, som var förmän vid olika regionala avdelningar på ett och 
samma företag, att erlägga en sanktionsavgift avseende påstådd över-
trädelse av arbetsrättslagstiftningen. Klagandena överklagade med 
framgång beslutet, som upphävdes. Därefter väckte klagandena skade-
ståndstalan avseende de kostnader för ombudsarvode som uppkommit 
i den första processen. De litauiska förvaltningsdomstolarna ogillade 
klagandenas skadeståndstalan eftersom arbetsmiljöinspektörerna inte 
ansågs ha vidtagit någon åtgärd som var i strid med lagstiftningen. 

57 Vid prövningen av om en överträdelse hade skett av artikel 6.1 i Euro-
pakonventionen, var Europadomstolen noga med att poängtera att rät-
ten till rättegångskostnader var erkänd i den litauiska rätten, bl.a. av Li-
tauens motsvarighet till Högsta förvaltningsdomstolen (ärendet var i 
grunden ett förvaltningsmål): 

"71. [ ... ] the Court takes note of a number of rulings given by the domestic courts, 
including the Supreme Administrative Court, which demonstrate that legal costs, alt-
hough the matter of their compensation is not explicitly regulated in the Code of the 
Administrative Law Violations, are reimbursed on other legal bases, including the 
Constitution ( see paragraphs 3 8 in fine, 3 9 and 44 above ). This has also been 
acknowledged by the Government (see paragraph 62 above). At the same time, the 
Law on Administrative Proceedings clearly provides that legal costs are determined 
in accordance with the principles set out in the Code of Civil Procedure (see para-
graph 37 above). The latter Code in tum refers to the principle that the 'loser pays', 
which has also been relied upon by the administrative courts in a number of cases 
conceming reimbursement of legal costs of administrative litigation (see paragraphs 
34, 40 and 43 above). The Court also notes the Constitutional Court's case-law to 
the effect that the State should not leave a person in a disadvantageous situation (see 
paragraph 26 above; as to the principle that the risk of any mistake made by the 
State authority must be borne by the State itself and errors must not be remedied at 
the expense ofthe individuals concemed, although in the context of Article 1 of Pro-
tocol No. 1 to the Convention, see Beinarovic and Others v. Lithuania, nos. 
70520/10 and 2 others, § 140, 12 June 2018). It also transpires from the Supreme 
Administrative Court' s practice that legal costs have been reimbursed without any 
apparent failure to act diligently by the authorities whose actions have been im-
pugned (see paragraph 45 above). 

[ ... ] 

73. [ ... ] At this juncture, the Court has regard to the Lithuanian courts' decisions in 
other cases. in which they noted that disproportionately high or uniustified legal 
costs could always have been refused (see paragraphs 41 and 44 above). Such an 

rättegångskostnader, samtidigt som en annan nationell bestämmelse gav stöd för domsto-
larna att jämka eller helt undanta en förlorande part från skyldigheten att ersätta motpartens 
rättegångskostnader. 
38 Stankiewicz mot Polen, p. 69 ff. 
39 Cernius och Rinkevicius mot Litauen, dom den 18 februari 2020, no. 73579/17 och 
14620/18. 
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58 Europadomstolen fann alltså att de nationella domstolarna inte hade 
följt sin egen praxis avseende rätten till ersättning för rättegångskost-
nader. Utan att sätta ner foten i frågan om den nationella domstolens 
tolkning av gällande nationell rätt hade varit godtycklig ("arbitrary") 
bedömde Europadomstolen att den nationella domstolens rättstillämp-
ning i vart fall hade varit oproportionerlig och placerade en alltför stor 
börda på den enskilde.40 

59 I Zustovic mot Kroatien 41 hade klaganden ansökt om sjukpension hos 
den kroatiska pensionsmyndigheten, vilket myndigheten hade avslagit. 
Klaganden överklagade beslutet till förvaltningsdomstol på den grun-
den att pensionsmyndighetens prövning inte hade gått rätt till och be-
gärde ersättning för sina rättegångskostnader enligt den då gällande 
regeln i den kroatiska förvaltningsprocesslagen, som föreskrev att för-
loraren skulle betala rättegångskostnadema. 42 Den bestämmelsen änd-
rades några månader efter överklagandet till att vardera part framöver 
skulle bära sina respektive kostnader.43 

60 Den kroatiska förvaltningsdomstolen upphävde pensionsmyndighetens 
beslut och återförvisade ärendet till myndigheten. Domstolen ogillade 
dock yrkandet om ersättning för rättegångskostnader med hänvisning 
till den nya lydelsen av bestämmelsen om fördelningen av rättegångs-
kostnadsansvaret. Den här lagändringen kom senare att ogiltigförkla-
ras av Kroatiens författningsdomstol. 44 

61 Europadomstolen tog, vid sin prövning av om det utgjorde en begräns-
ning av rätten till domstolsprövning att inte bevilja klaganden ersätt-
ning för rättegångskostnader, fasta på att den aktuella bestämmelsen 
hade ogiltigförklarats samt att Kroatiens författningsdomstol funnit att 
den kroatiska konsitutionen krävde att en rätt till sådan ersättning 
måste finnas i denna typ av process. Med andra ord var rätten till rätte-
gångskostnader i den typ av mål som var aktuell i målet erkänd i den 
nationella rätten.45 Klaganden hade också själv fått ersättning för rätte-
gångskostnader i en senare process om samma sak.46 

62 Europadomstolen fann vid sin prövning att de nationella domstolarna 
hade tillämpat den nationella rätten på ett sätt som inte var förenligt 
med artikel 6.1 i Europakonventionen. 

4° Cernius och Rinkevicius mot Litauen, p. 71 och 73. 
41 Zustovic mot Kroatien, dom den 22 april 2021, no. 27903/15. 
42 Zustovic mot Kroatien, p. 12 och 18, jfr p. 41. 
43 Zustovic mot Kroatien, p. 12. 
44 Zustovic mot Kroatien, p. 19. 
45 Zustovic mot Kroatien, p. 104. 
46 Klaganden överklagade nämligen även det nya beslut om sjukpension som pensionsmyn-
digheten fattade efter det att den nationella domstolen hade återförvisat ärendet för vidare 
handläggning hos myndigheten. Hon fick då rätt till ersättning för sina rättegångskostnader 
i den andra domstolsprocessen, som ägde rum efter författningsdomstolens beslut. 
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63 Europadomstolens mål Dragan Kovacevic mot Kroatien 47 handlade 
om rättegångskostnader i Kroatiens författningsdomstol. Bakgrunden 
var att socialtjänsten hade väckt talan vid domstol i syfte att omyndig-
förklara klaganden, något som domstolarna sedemera också kom att 
göra. Klaganden initierade då en prövning vid Kroatiens författnings-
domstol av om avgörandena var förenliga med den kroatiska kon-
stitutionen och Europakonventionen. 

64 Kroatiens författningsdomstol fann att klagandens rättigheter hade 
överträtts men ogillade yrkandet om ersättning för rättegångskostna-
der. Författningsdomstolen konstaterade i sin dom att möjlighet i och 
för sig fanns att döma ut ersättning för rättegångskostnader men att 
huvudregeln var att vardera part fick bära sina egna rättegångskostna-
der och att domstolen inte gjorde avsteg från den huvudregeln i det fö-
religgande målet. 48 

65 Europadomstolen inledde med att konstatera att den redan i avgöran-
det Bibic mot Kroatien 49 funnit att den aktuella regeln i författnings-
domstolens regler innebar en tydlig rätt att besluta i frågor om kostna-
der som uppkommit vid domstolen. 50 Det fanns alltså en i nationell 
rätt erkänd rätt till rättegångskostnader i den här typen av mål. Euro-
padomstolen konstaterade vidare att dess uppgift inte var att ha syn-
punkter på om de överväganden som konventionsstatema gjorde som 
medförde begränsningar av rätten till domstolsprövning, var lämpliga 
eller inte, utan att domstolen måste bedöma om effekterna av tillämp-
ningen av regeln var förenliga med artikel 6.1 i Europakonvent-
ionen. 51 I det här fallet bedömde domstolen att så inte varit fallet. 52 

66 Härutöver förtjänar två mål att nämnas som Europadomstolen hänvisar 
till i bl.a. Zustovic mot Kroatien och Dragan Kovacevic mot Kroatien. 

67 Det första är Stankov mot Bulgarien 53. Det målet handlade om huruvida 
så höga domstolsavgifter hade tagits ut i Bulgarien att klagandens rätt 
till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade 
överträtts. Klagandens talan skulle dock enligt Europadomstolen också 
ha kunnat förstås som att denne gjorde gällande att artikel 6.1 i Europa-
konventionen hade överträtts eftersom den ersättning som han hade fått 
i kompensation för att han varit häktad varit för låg. I linje med Massan 
och Van Zon mot Nederländerna uttalade Europadomstolen dock att:54 

"the Court notes that the Convention does not guarantee an uncondional right to com-
pensation for pre-trial detention in the event of acquittal or discontinuation of the pro-
ceedings [ ... ] . " 

47 Dragan Kovacevi!: mot Kroatien, dom den 12 maj 2022, no. 49281/15. 
48 Dragan Kovacevi!: mot Kroatien, p. 12. 
49 Bibi!: mot Kroatien, dom den 28 januari 2014, no. 1620/10, p. 33. 
50 Dragan Kovacevi!: mot Kroatien, p. 39. 
51 Dragan Kovacevic mot Kroatien, p. 69. 
52 Dragan Kovacevi!: mot Kroatien, p. 73 och 79. 
53 Stankov mot Bulgarien, dom den 12 juli 2007, no. 68490/01. 
54 Stankov mot Bulgarien, p. 46. 
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68 Mot bakgrund av att Europadomstolen inte är bunden av hur klaganden 
hade lagt fram sin talan, bedömde därför domstolen att frågan som 
skulle prövas var om domstolsavgifterna varit för höga. Svaret blev ja. 

69 Det andra målet är Klauz mot Kroatien 55, där klaganden hade väckt ta-
lan mot staten och begärt ersättning med ett visst belopp för att han hade 
misshandlats av en polisman i samband med ett förhör. Klaganden fick 
ersättning, men till ett mycket lägre belopp än vad han hade yrkat. Vid 
bedömningen av vilken part som skulle anses ha tappat målet, och där-
med skulle förpliktas utge ersättning för rättegångskostnaderna, bedöm-
des klaganden endast ha vunnit framgång motsvarande den procentan-
del av det yrkade skadeståndet som han fick utdömt. Resterande pro-
centandel av det yrkade skadeståndet ansågs han ha tappat. Det fick till 
följd att klaganden, trots att han hade vunnit framgång i själva saken i 
målet, förpliktades att ersätta statens rättegångskostnader i målet. 56 

70 I det målet var det således uppenbart att en part kunde få rätt till rätte-
gångskostnader vid framgång i målet enligt den nationella rätten. Frå-
gan som Europadomstolen tog ställning till var om de nationella dom-
stolarna hade tillämpat den aktuella bestämmelsen på ett sådant sätt att 
rätten till rättvis rättegång hade begränsats. Europadomstolen bedömde 
att så var fallet eftersom den nationella bestämmelsen om fördelning av 
rättegångskostnadsansvar hade fått oacceptabla konsekvenser i det en-
skilda fallet. 57 

Slutsats 

71 Sammanfattningsvis är en förutsättning för att Europadomstolen i ett 
enskilt fall ska anse att rätten till en rättvis rättegång har begränsats på 
grund av att en part inte erhållit någon ersättning för sina kostnader, att 
en sådan rätt existerar i den nationella rättsordningen för den aktuella 
måltypen. Det är givetvis så att rätten till en rättvis rättegång inte får 
göras illusorisk eller teoretisk, men Europadomstolen kan inte heller 
med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen skapa rättigheter som inte 
existerar i den nationella rätten. 

Det finns ingen nationellt erkänd rätt att få ersättning för rättegångs-
kostnader utdömd i förvaltningsmål i Sverige 

72 Som nämnts ovan, 58 finns det inte några föreskrifter om rätt till ersätt-
ning för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen, med undantag 
för ärenden eller mål om skatt enligt 43 kap. skatteförfarandelagen. 
Det har heller aldrig funnits några bestämmelser om rätt till ersättning 
för rättegångskostnader i förvaltningsprocesslagen, även om det vid 
ett antal tillfällen har övervägts om sådana bör införas. Någon ersätt-
ning för rättegångskostnader har inte heller dömts ut i förvaltningsmål 

55 Klauz mot Kroatien, dom den 18 juli 2013, no. 28963/10. 
56 Klauz mot Kroatien, p. 11 och 15-17. 
57 Klauz mot Kroatien, no. 28963/10, p. 81 och 82. 
58 Se p. 28. 
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enligt förvaltningsdomstolarnas praxis. Detta får antas vara ostridigt i 
målet. 

73 Till skillnad från vad käranden gör gällande, 59 innebär inte heller de 
rättsfall som hon har hänvisat till i stämningsansökan att Högsta dom-
stolen skulle ha slagit fast att det finns en generell rätt till ersättning i 
form av rättegångskostnader för en enskild som har haft framgång i ett 
mål mot det allmänna. Högsta domstolens praxis på området har i 
själva verket en betydligt snävare räckvidd än vad käranden gör gäl-
lande. 60 I syfte att belysa detta, kommer staten därför härnäst att gå 
igenom även Högsta domstolens praxis på området tämligen grund-
ligt. 

74 "RF och rättegångskostnaderna" NJA 2015 s. 374 handlade om ett ut-
mätningsbeslut som Kronofogdemyndigheten fattat avseende lös 
egendom i en bostad som tillhörde två makar, till betalning av den 
enes skatteskulder. Gäldenärerna överklagade Kronofogdemyndighet-
ens beslut till allmän domstol och yrkade ersättning för rättegångs-
kostnader. Skatteverket, i egenskap av borgenär och tillika motpart i 
målet, medgav att utmätningarna hävdes men bestred ansvar för rätte-
gångskostnaderna. 

75 Högsta domstolen konstaterade inledningsvis att lagen (1996:242) om 
domstolsärenden (ärendelagen) vid överklagande av utsökningsmål 
gällde enligt den aktuella regeln (18 kap. 1 § tredje stycket utsök-
ningsbalken, UB), om något annat inte föreskrevs. I 32 § ärendelagen 
angavs vidare att domstolen, i ett ärende där enskilda är motparter till 
varandra, får förplikta den ena parten att ersätta den andra för dennes 
kostnader i ärendet med tillämpning av 18 kap. rättegångsbalken 
(RB). Av det följde e contrario att det inte fanns någon möjlighet för 
en enskild att få ersättning för rättegångskostnader i ett ärende där sta-
ten intog ställning som allmän part.61 

76 Enligt Högsta domstolen kunde det dock, i mer komplicerade eller 
omfattande utmätningsmål, leda till att den enskilde - likt klagandena 
i Stankiewicz mot Polen - riskerade att hamna i underläge mot det 

59 Se stämningsansökan p. 6.1.1 och 6.1.2. 
60 Jfr stämningsansökan p. 7.2.4-7.2.6. 
61 I praxis ledde det enligt Högsta domstolen till en inkonsekvent och otillfredställande ord-
ning beträffande rättegångskostnader i utsökningsmål. I rättsfallet NJA 2012 s. 896 kunde 
Skatteverket förpliktas att ersätta motparten för rättegångskostnader när verket efter utmät-
ning av en privaträttslig fordran hade trätt i fordringsborgenärens (utmätningsgäldenärens) 
ställe genom att dennes fordran drevs in för reglering av bl.a. skatteskulder. Staten var då 
att anse som enskild part vid tillämpningen av 32 §ärendelagen.I NJA 2000 s. 109 blev 
dock utgången den motsatta eftersom Skatteverkets fordran rörde böter och skatt, varvid 
staten intog ställning som allmän part i ärendet. Högsta domstolen hänvisade i sin dom till 
Gregows tillägg till NJA 2000 s. 109, där han framfört att det var sakligt omotiverat att er-
sättning för kostnader inte kan utdömas då anspråket utgörs av skatter, böter m.m. medan 
sådan ersättning kan utgå när det är fråga om privaträttsliga fordringar. Före år 1996 kunde 
också enskilda få ersättning för sina rättegångskostnader i utsölmingsmål oavsett om staten 
intog ställning som enskild eller allmän part, eftersom UB hänvisade direkt eller indirekt till 
RB. 
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allmänna på ett sätt som kunde antas strida mot artikel 6.1 i Europa-
konventionen. Särskilt tydligt blev det när en tredje man drogs in i för-
farandet och framgångsrikt kunde försvara sin egendom från utmät-
ning. En tredje man som försökte skydda sin egendom blev också 
sämre ställd om denne fick framgång i ett mål om utmätning (rätt till 
ersättning för rättegångskostnader saknas) än om hen i stället hade 
väckt en talan om bättre rätt enligt 4 kap. 20 § UB (rätt till ersättning 
för rättegångskostnader finns), vilket enligt Högsta domstolen fram-
stod som en märklig ordning. 

77 Eftersom bestämmelsen i 2 kap. 11 § andra stycket RF har utformats 
efter mönster av artikel 6.1 i Europakonventionen och anknyter till de 
principer som anges där, bl.a. att parterna ska vara likställda i proces-
sen, kunde det enligt Högsta domstolen antas strida även mot 2 kap. 
11 § RF om den enskilde inte gavs rätt till ersättning för rättegångs-
kostnader i ett allmänt utmätningsmål, t.ex. rörande skattefordringar. 

78 Sju justitieråd var skiljaktiga och ansåg att Skatteverket i stället skulle 
betraktas som enskild part vid tillämpningen av 32 § ärendelagen. De 
framhöll att utmätningsmål skiljer sig från förvaltningsmål, där be-
slutsmyndigheten är den enskildes motpart och där kvittningsprinci-
pen gäller. Att det var Skatteverket (borgenären) som var gäldenärens 
motpart och inte beslutsmyndigheten (Kronofogdemyndigheten), inne-
bar enligt deras mening att det rådde ett reellt partsförhållande mellan 
Skatteverket och den enskilde i utmätningsmål, vilket i sin tur gjorde 
det befogat att jämställa Skatteverket som en enskild part. 

79 I "Upprättelseersättningen" NJA 2018 s. 49 hade Kronofogdemyndig-
heten ändrat en gäldenärs beslut om skuldsanering, på yrkande av en 
av borgenärerna, Centrala studiestödsnämnden. Gäldenären hade näm-
ligen efter beslutet om skuldsanering fått ersättning med 250 000 kr 
enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller för-
summelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Gäldenären 
överklagade omprövingen av beslutet till allmän domstol med Cen-
trala studiestödsnämnden som motpart. 

80 Högsta domstolen fann att det inte var påkallat att ändra skuldsane-
ringsbeslutet mot bakgrund av omständigheterna i målet. 62 Vad gällde 
frågan om rättegångskostnader konstaterade domstolen att huvudre-
geln i skuldsaneringsärenden enligt förarbetena är att såväl gäldenären 
som borgenärerna svarar för sina egna kostnader men att det inte 
kunde anses utesluta att viss kostnadsfördelning sker. Domstolen note-
rade vidare att 32 § ärendelagen var tillämplig, vilket innebar att det 
fanns en möjlighet för den vinnande parten att få sina kostnader er-
satta i enlighet med 18 kap. RB när motparten var en annan enskild. 

62 Högsta domstolen beaktade särskilt att "[e]rsättningen har varit av särskilt slag, avsedd 
att kompensera {gäldenären] för personligt lidande som lagstiftaren har funnit angeläget 
att de drabbade får upprättelse för. Trots att beloppet i och för sig är betydande har det 
inte inneburit någon mera påtaglig förändring av {gäldenärens] livssituation; även om hon 
får tillgodogöra sig hela beloppetfi·amstår hennes ekonomiskaförhållanden fortfarande, 
sedda i ett längre perspektiv, som bräckliga. " 



Trots att det hade funnits en tydlig (pekuniär) intressemotsättning i 
målet, kunde dock bestämmelsen inte tillämpas eftersom den enskil-
des motpart här var en företrädare för det allmänna ( Centrala studie-
stödsnämnden) som inte kunde jämställas med en enskild part. 

81 Med hänsyn till att det kunde antas att gäldenären, mot bakgrund av 
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de särskilda omständigheter som rådde i målet, skulle ha haft svårt att 
tillvarata sin rätt i Högsta domstolen utan att anlita ett juridiskt skolat 
ombud, ansåg Högsta domstolen att borgenären (Centrala Studiestöds-
nämnden) skulle åläggas att ersätta hennes rättegångskostnader med 
hänvisning till NJA 2015 s. 374 och 2 kap. 11 § RF. 

82 I "Bilen i Borås" NJA 2020 s. 908 hade Kronofogdemyndigheten be-
slutat att utmäta en bil för bl.a. skattefordringar, i tron att bilen till-
hörde gäldenären. En tredje part överklagade till allmän domstol och 
yrkade att utmätningen skulle hävas eftersom bilen tillhörde henne. 
Hon yrkade också ersättning för rättegångskostnader. Skatteverket och 
Brottsoffermyndigheten, borgenärer och tillika motparter i målet, 
medgav hävningen av utmätningen men motsatte sig rättegångskost-
nadsansvar. 

83 I målet ålade Högsta domstolen Skatteverket att ersätta den enskildes 
rättegångskostnader. Domstolen tydliggjorde även vilka rättsregler 
som styr ersättning för rättegångskostnader i överklagade utmätnings-
ärenden: 

"12. Det innebär att rätten till ersättning för rättegångskostnader i överklagade ut-
mätningsärenden numera styrs av två olika rättsregler. Den ena fmns i 32 § ärendela-
gen och kan i princip tillämpas enbart gentemot enskilda. Innebörden i denna regel 
är att 18 kap. RB ska tillämpas men endast under förutsättning att det mellan par-
terna fmns en intressemotsättning som har påverkat domstolsförfarandet. Den andra 
regeln följer av "RF och rättegångskostnaderna" och kan tillämpas enbart gentemot 
staten. Innebörden i denna senare regel är att staten är skyldig att ersätta vinnande 
motpart för befogade kostnader." (Våra understrykningar.) 

84 I "Den pantsatta bostadsrätten" NJA 2021 s. 235 hade Kronofogde-
myndigheten utmätt en gäldenärs andel av en bostadsrätt, som denne 
ägde tillsammans med en tredje man, för bl.a. betalning av gäldenä-
rens skatteskulder. Kronofogdemyndigheten beslutade senare med 
stöd av den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § UB att hela bostadsrät-
ten skulle säljas, vilket också skedde. Den tredje mannen överklagade 
Kronofogdemyndighetens beslut om fördelning av influtna medel. 
Motpart i målet var bl.a. Skatteverket i egenskap av borgenär. 

85 Högsta domstolen undamöjde Kronofogdemyndighetens beslut och 
visade målet åter till myndigheten. V ad gällde frågan om rättegångs-
kostnader konstaterade Högsta domstolen att det av NJA 2015 s. 374 
framgick att en enskild kan få ersättning av staten för rättegångskost-
nader i ett utsökningsmål, om kostnaderna hade varit befogade med 
hänsyn till sakens beskaffenhet, eftersom det annars skulle kunna 
strida mot 2 kap. 11 § RF om rätten till en rättvis rättegång. Med 
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tillämpning av den regeln ålade Högsta domstolen Skatteverket att be-
tala hälften av gäldenärens rättegångskostnader. 

Slutsats 

86 Av Högsta domstolens praxis framgår att regeln som följer av "RF 
och rättegångskostnaderna" har ett begränsat tillämpningsområde. 
Den avser nämligen en typ av ärenden där det i och för sig existerar en 
rätt till ersättning för rättegångkostnader, men där partsställningen 
(dvs. att den enskildes motpart varit en företrädare för det allmänna i 
denna egenskap) inneburit att någon ersättning ändå inte har utgått i 
vissa fall. 

87 Det har dessutom tidigare, före år 1996, funnits en generell rätt till er-
sättning för rättegångskostnader i denna typ av ärenden och ersättning 
har då även utgått i ärenden där den enskildes motpart har varit en fö-
reträdare för det allmänna. Det bör också noteras att Högsta domstolen 
även beaktade att - vad som får förstås som godtyckliga - konsekven-
ser riskerade att uppkomma i tillämpningen av lagstiftningen på grund 
av den ändring som skett. 

88 I de ärenden som Högsta domstolen prövat har det inte heller varit be-
slutsmyndigheten (alltså Kronofogdemyndigheten) som varit den en-
skildes motpart, vilket är fallet i förvaltningsmålen, utan den myndig-
het som har varit borgenär. Relationen mellan parterna har alltså inte 
varit av offentligrättsligt slag, som i förvaltningsmålen, utan det har 
rört sig om ett fordringsförhållande mellan å ena sidan en borgenär 
och å andra sidan en gäldenär. Till det kommer att tvisteföremålet i 
ärendena har varit de enskildas egendom, som Kronofogdemyndig-
heten hade tagit i anspråk med stöd av reglerna i utsöknings balken. 

89 Med beaktande av det nu anförda står det enligt statens uppfattning 
klart att den regel som följer av Högsta domstolens praxis till sin natur 
inte är tillämplig i förvaltningsmål. Högsta domstolens praxis motsä-
ger inte denna slutsats - tvärtom är den väl förenlig med den. 

90 Det faktum att Högsta domstolen ansåg att ett ogillande av rättegångs-
kostnadsyrkandena i de aktuella ärendetyperna kunde antas strida mot 
artikel 6.1 i Europakonventionen, varför domstolen med stöd av 2 kap. 
11 § andra stycket RF i stället gav de enskilda rätt till sådan ersättning, 
innebär inte heller att det var nödvändigt för Högsta förvaltningsdom-
stolen att ge möjlighet till rätt till rättegångskostnadsersättning i för-
valtningsmål. 

91 Även om 2 kap. 11 § andra stycket RF gäller alla rättegångar i dom-
stol innebär det nämligen inte att den kräver samma sak i alla mål. 
Som konstaterats ovan finns det överhuvudtaget inga bestämmelser i 
förvaltningsprocesslagen om rätt till ersättning för rättegångskostna-
deri förvaltningsmål. Några godtyckliga konsekvenser vid tillämp-
ningen av den rådande ordningen riskerar följaktligen inte heller att 
uppkomma. 
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92 Enligt statens uppfattning var det därför korrekt av Högsta förvalt-
ningsdomstolen att avvisa kärandens rättegångskostnadsyrkande, vil-
ket utvecklas nedan. 

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat i Avvisningsbeslutet att 
rätten till en rättvis rättegång inte kräver att en rätt till ersättning för 
rättegångskostnader införs i förvaltningsmålen 

93 Det framgår av Avvisningsbeslutet att Högsta förvaltningsdomstolen 
har prövat huruvida rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. 11 § 
andra stycket RF, artikel 6.1 Europakonventionen eller artikel 4 7 i 
EU-stadgan i sak kräver att en enskild ska kunna få ersättning för rät-
tegångskostnader utdömd i förvaltningsmål. 63 Domstolen har vid sin 
bedömning bl.a. beaktat Europadomstolens och Högsta domstolens 
praxis.64 

94 Högsta förvaltningsdomstolens slutsats, efter en utförlig motivering, 
blev - i linje med vad som anförts ovan- att rätten till en rättvis rätte-
gång inte kräver att en rätt till ersättning för rättegångskostnader införs 
i förvaltningsmålen. Kärandens talan avvisades därför. 

95 Det innebär inte, som käranden har gjort gällande, 65 att hon inte har 
fått en domstolsprövning av sin påstådda rätt till ersättning för rätte-
gångskostnader. Statens uppfattning är att det är precis det som 
Högsta förvaltningsdomstolen har gjort, även om prövningen myn-
nade ut i en avvisning eftersom någon rätt att få ersättning för rätte-
gångskostnader utdömd i förvaltningsmål överhuvudtaget inte existe-
rar i svensk rätt. 

96 Avslutningsvis noteras att det faktum att Högsta förvaltningsdomsto-
len konstaterade, i ett tillägg som närmast har karaktären av obiter 
dictum, att "det inte kan uteslutas att det undantagsvis kan uppkomma 
situationer där omständigheterna är sådana att det inte skulle vara 
förenligt med rätten till en rättvis rättegång om en enskild part inte 
kan få ersättning för befogade rättegångskostnader" 66 varken motsä-
ger det ovan anförda eller innebär att någon ny rätt till ersättning har 
införts. 

Slutsats 

97 Varken 2 kap. 11 § andra stycket RF, artikel 6.1 i Europakonventionen 
eller artikel 4 7 i EU-stadgan kräver att Högsta förvaltningsdomstolen 
skulle ha prövat kärandens yrkande om ersättning för rättegångskost-
nader i sak eftersom det inte existerar någon rätt att få ersättning för 
rättegångskostnader utdömd i förvaltningsmål. Avvisningsbeslutet har 

63 HFD 2022 ref. 10 p. 32. 
64 HFD 2022 ref. 10 p. 24-29, jfr p. 32. 
65 Se stämningsansökan p. 7.2.8. 
66 HFD 2022 ref. 10 p. 31. 
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därmed inte heller inneburit någon begränsning av rätten till en rättvis 
rättegång. 

A vvisningsbeslutet har i vart fall inte utgjort någon överträdelse av kä-
randens rätt till en rättvis rättegång 

Inledning 

98 För det fall tingsrätten ändå skulle anse att rätten till en rättvis rätte-
gång har begränsats, vilket bestrids, är statens uppfattning att A vvis-
ningsbeslutet ändå inte innebär någon överträdelse av denna rätt. 

99 Eftersom 2 kap. 11 § andra stycket RF har utformats efter mönster av 
artikel 6.1 i Europakonventionen samt då det framgår av artikel 52.3 i 
EU-stadgan att, i den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar 
sådana som omfattas av Europakonventionen, ska de ha samma inne-
börd och räckvidd som i Europakonventionen. 67 Utgångspunkten för 
tingsrättens prövning måste således vara den praxis som har utvecklats 
vid Europadomstolen i frågan om rätt till ersättning för rättegångs-
kostnader. 

100 Av Europadomstolens praxis framgår vidare att rätten till en rättvis 
rättegång inte kan anses vara absolut.68 Tingsrätten måste därför gå vi-
dare i sin prövning och bedöma om begränsningen ska anses ha tjänat 
ett legitimt syfte och varit proportionerlig i det aktuella fallet. Denna 
prövning ska, som redan framgått, göras oavsett vilket av regelverken 
(RF, Europakonventionen eller EU-stadgan) som tingsrätten lägger till 
grund för sin bedömning. 

101 Det bör noteras att käranden å sin sida har anfört att de riktlinjer som 
Högsta domstolen har slagit fast i "RF och rättegångskostnaderna" ska 
ligga till grund för bedömningen även i hennes fall. 69 Det oaktat är 
statens uppfattning att det är Europadomstolens praxis som ska vara 
styrande, av följande skäl. 

102 För det första, och som redan har förklarats ovan, har Högsta domsto-
lens prejudikat ett begränsat tillämpningsområde. Eftersom prejudika-
ten inte är tillämpliga i kärandens fall är inte heller de riktlinjer som 
slås fast däri tillämpliga här. För det andra finns det alldeles oavsett 
inget i Högsta domstolens praxis som tyder på att domstolen har avsett 
att skapa en mer omfattande rätt enligt RF än vad som följer av Euro-
padomstolens praxis. I stället framgår det att domstolen dömde ut er-
sättning i de målen just eftersom domstolen bedömde att det skulle in-
nebära en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen att inte 
göra det. Det är därför mest korrekt att gå till förstahandskällan vid 
denna prövning, alltså Europadomstolens praxis. 

67 Se även Europeiska unionens officiella tidning C 303/17-14.12.2007, förklaringen till 
artikel 52.3. 
68 Se Guide on Article 6 oj the Convention, s. 102. 
69 Se stämningsansökan p. 6.1.1-6.1.3. 
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103 Som kommer att utvecklas nedan, har Europadomstolens bedömningar 
grundats på de särskilda omständigheter som rådde i respektive fall. 
En avgörande faktor vid domstolens prövning av om den nationella 
domstolens ogillande av en parts yrkande om ersättning för rätte-
gångskostnader har utgjort en överträdelse av rätten till en rättvis rät-
tegång är om det, sett i ljuset av samtliga relevanta omständigheter, in-
neburit en oproportionerlig börda för den enskilde. I det föreliggande 
målet, som tingsrätten har att ta ställning till, är så inte fallet. 

Avvisnings beslutet har tjänat legitima syften och varit proportioner-
ligt 

104 Det framgår av Europadomstolens praxis att, i de fall där en rätt till er-
sättning för rättegångskostnader i den aktuella måltypen varit erkänd i 
konventionsstaten i fråga, har staten haft möjlighet att begränsa denna 
rätt till ersättning i syfte att begränsa sina utgifter 70 och för att säker-
ställa att de nationella domstolarna inte överbelastas.71 Även skyddan-
det av den nationella rättsordningen utgör ett legitimt skäl för att be-
gränsa rätten till ersättning för rättegångskostnader. 72 

105 Det kan alltså inte råda något tvivel om att en begränsning av rätten 
till ersättning genom upprätthållande av kvittningsprincipen på för-
valtningsprocessrättens område i och för sig kan tjäna legitima syften. 

106 Vad så gäller de fall där Europadomstolen har funnit att nationella 
domstolars beslut att ogilla ett framställt rättegångskostnadsyrkande 
har inneburit att rätten till en rättvis rättegång begränsats på ett opro-
portionerligt sätt, kan det konstateras att det har rört sig om särpräg-
lade situationer. Domstolen har inte ställt upp några konkreta kriterier 
som ska uppfyllas vid denna prövning utan har gjort en helhetsbedöm-
ning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.73 

107 I Stankiewicz mot Polen vägde Europadomstolen in att klagandena 
hade stämts in av det allmänna i en civilprocess avseende värderingen 
av en fastighet som de hade fått köpa som kompensation för en annan 
fastighet som fick överges med anledning av andra världskriget. Det 
hade skett i enlighet med ett system som Polen satt upp efter att Euro-
padomstolen hade konstaterat att den tidigare ordningen stred mot 
egendomsskyddet i artikel 1 i tilläggsprotokoll 1. En rätt till ersättning 
för rättegångskostnader fanns alltså som huvudregel men ersättnings-
yrkandet hade ogillats med hänvisning till att åklagarmyndigheten fö-
reträdde staten i målet. I och med att de ekonomiska följderna för kla-
gandena hade blivit mycket betungande om de hade förlorat målet, 
samt då målet på grund av att rättsläget var oklart fick bedömas som 

70 Set.ex. Cernius och Rinkevicius mot Litauen, p. 69. 
71 St.ex. Dragan Kovacevic mot Kroatien, p. 77. 
72 Set.ex. Stankiewicz mot Polen, p. 69. 
73 Set.ex. Stankiewicz mot Polen, p. 70. 
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komplext, ansåg domstolen att bördan för den enskilde blivit oproport-
ionerligt stor.74 

108 I Cernius och Rinkevicius mot Litauen hade det samlade ekonomiska 
utfallet för klagandena efter att processerna avslutats blivit dubbelt re-
spektive tredubbelt sämre, trots att de hade nått framgång med sin ta-
lan, jämfört med om de hade låtit bli att ifrågasätta myndighetens be-
slut. Det innebar enligt Europadomstolen att rätten att gå till domstol 
för att försvara sina rättigheter i praktiken hade blivit meningslös. I 
kombination med att de nationella domstolarna dessutom hade från-
gått sin egen praxis vid utdömande av rättegångskostnader, ansåg 
Europadomstolen att rätten till en rättvis rättegång hade överträtts. 75 

109 I Dragan Kovacevic mot Kroatien fäste Europadomstolen stor vikt vid 
att klagandens talan vid förvaltningsdomstolen, som syftade till att 
upphäva ett domstolsbeslut varigenom han omyndigförklarats, bok-
stavligen varit av existentiell betydelse för honom. Domstolen beak-
tade också att presumtiva klaganden i författningsdomstolens egna in-
struktioner hade rekommenderats att anlita ett rättsligt skolat ombud 
eftersom processen vid domstolen var så speciell. 76 Trots att juridiskt 
ombud alltså ansågs laävas, hade det inte varit möjligt att få rätts-
hjälp. 77 Det stod vidare klart att det var uteslutet att klaganden, som 
led av en intellektuell funktionsnedsättning, skulle kunna tillvarata sin 
rätt på egen hand i processen. 78 Kostnaden- som synes ha varit stan-
dardiserad - för att ett ombud skulle upprätta ett klagomål till författ-
ningsdomstolen var också betydande och hade för den klaganden mot-
svarat inte mindre än fem månadsinkomster. Sammantaget innebar 
detta att författningsdomstolens beslut att ogilla hans rättegångskost-
nadsyrkande utgjort en för honom oproportionerlig börda. 

110 Europadomstolen beaktade även att processen vid författningsdomsto-
len i formell mening var ett förfarande med bara en part. Även om den 
enskilde hade beviljats ersättning, hade det således inte inneburit att 
förvaltningsmyndigheten i fråga hade ålagts att betala den, eftersom 
myndigheten inte var en part vid domstolen. Därmed riskerade inte 
heller ett sådant beslut att påverka myndighetens utförande av sitt upp-
drag negativt, ett uppdrag som domstolen hade förståelse för innebar 
svåra och känsliga beslut. 79 

111 Vid en jämförelse av kärandens fall med Europadomstolens praxis, är 
statens uppfattning att utfallet - dvs. att hon har fått bära sina egna rät-
tegångskostnader - inte har utgjort en oproportionerlig börda, varvid 
följande särskilt ska beaktas. 

74 Stankiewicz mot Polen, p. 70-74. 
75 Cernius och Rinkevicius mot Litauen, p. 68. 
76 Dragan Kovacevic mot Kroatien, p. 79, jfr p. 18 och 35. 
77 Dragan Kovacevic mot Kroatien, p. 80 och 81, se även p. 48. 
78 Dragan Kovacevic mot Kroatien, p. 79. 
79 Jfr Dragan Kovacevic mot Kroatien, p. 82. 
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112 Käranden får med beaktande av hennes personliga omständigheter an-
ses ha haft förmåga att själv ta tillvara sina intressen i Förvaltningsmå-
let. Frågan om byte av efternamn är dessutom lagreglerad i Sverige.80 

På Skatteverkets hemsida ges enskilda information om hur de ska an-
söka om byte av efternamn och vilka kriterier som måste vara upp-
fyllda för att ett byte ska beviljas. Framtagna blanketter finns även i 
syfte att förenkla ansökningsprocessen för enskilda. 81 

113 Kärandens fall var i och för sig speciellt såtillvida att en unionsrättslig 
dimension aktualiserades. Det innebar dock inte att rättsläget var 
oklart, eftersom det fanns tydlig praxis från EU-domstolen på hur frå-
gan skulle bedömas, något som domare i svenska förvaltningsdomsto-
lar som är präglade av officialprincipen och jura novit curia självmant 
får förväntas beakta. De omständigheter som hade betydelse för be-
dömningen var dessutom sådana som käranden själv kunde lägga 
fram. 

114 V ad käranden i övrigt har anfört, att namnfrågan har varit av stor bety-
delse för henne och att det har inneburit olägenheter för henne att 
tvingas bära två efternamn, 82 leder enligt statens uppfattning inte till 
någon annan bedömning, även om hennes uppgifter i och för sig inte 
ifrågasätts. 

115 Det ska vid proportionalitetsbedörnningen också beaktas att det, till 
skillnad mot vad som var fallet i Dragan Kovacevic mot Kroatien, 
finns en möjlighet för enskilda att under vissa förutsättningar få rätts-
hjälp i förvaltningsmål i Sverige. 83 Kärandens fall torde dock inte vara 
ett sådant ömmande fall där rättshjälp hade krävts. 

Slutsats 

116 För det fall tingsrätten skulle anse att Avvisningsbeslutet har utgjort 
en begränsning av rätten till rättvis rättegång, har den hur som helst 
tjänat legitima syften och varit proportionerlig i det enskilda fallet. Ut-
fallet, dvs. att käranden har fått bära sina egna rättegångskostnader i 
Förvaltningsmålet, innebär därmed inte att kärandens rätt till rättvis 
rättegång har överträtts i det enskilda fallet. 

80 13 § första stycket lagen (2016:1013) om personnamn. 
81 Se https:/ /www.skatteverket.se/privat/fo lkbokforing/namn/bytaefter-
namn.4. 7 6a4 3be412206334b89800020669 .html (bilagd). 
82 Se stämningsansökan p. 6.2.2 och 6.2.3. 
83 Se ovan p. 33-35. 



Övriga förutsättningar för skadestånd är inte uppfyllda 

Käranden har inte visat att Francovich-kriterierna är uppfyllda 

24 

11 7 I stämningsansökan anges att skadestånd ska utgå med stöd av Franco-
vich-principen, 84 utan att käranden förklarar på vilket sätt de tre krite-
rierna skulle anses vara uppfyllda i det här målet. 

118 Eftersom käranden inte har förldarat hur hon anser att kriterierna är upp-
fyllda, är det svårt för staten att närmare bemöta det. Staten noterar dock 
att EU-domstolen i målet Köbler, såvitt här är relevant, exempelvis har 
uttalat följande om hur bedömningen i denna del ska göras. 85 

"Vad i synnerhet beträffar den andra av de nämnda förutsättningarna och dess till-
lämpning för att fastställa huruvida staten har ådragit sig skadeståndsansvar med an-
ledning av ett avgörande av en nationell domstol som dömer i sista instans skall hän-
syn tas till den dömande verksamhetens särdrag och de berättigade kraven på rättssä-
kerhet, vilket även de medlemsstater som har inkommit med yttranden i målet har 
gjort gällande. Staten kan ådra sig skadeståndsansvar på grund av en överträdelse av 
gemenskapsrätten genom ett sådant avgörande endast i undantagsfall, då den nation-
ella domstolen på ett uppenbart sätt har åsidosatt gällande rätt. 

[ ... ] 

En överträdelse av gemenskapsrätten är i vilket fall som helst tillräckligt klar då av-
görandet i fråga uppenbart har fattats i strid med domstolens rättspraxis på området 
(se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade målen Brasserie 
du pecheur och Factortame, punkt 57)." 

119 Sammanfattningsvis är det således endast om Högsta förvaltningsdom-
stolen anses på ett uppenbart sätt ha åsidosatt gällande rätt, exempelvis 
genom att döma i strid med EU-domstolens praxis på området, som en 
överträdelse kan anses tillräcklig klar för att grunda en rätt till skade-
stånd. Även om tingsrätten skulle anse att kärandens rätt till rättvis rät-
tegång enligt artikel 47 i EU-stadgan skulle ha överträtts, kan en sådan 
överträdelse oavsett inte anses tillräcklig klar. Staten bestrider således 
att Francovich-kriteriema är uppfyllda i det här fallet. 

Rättsligt stöd för en talan om grundlagsskadestånd saknas 

120 Käranden har gjort gällande att staten ska förpliktas att utge skade-
stånd bland annat med stöd av den princip om grundlagsskadestånd 
som påstås följa av Högsta domstolens praxis. 86 

121 Enligt statens uppfattning existerar dock inte någon sådan allmän prin-
cip om rätt till skadestånd för överträdelser av regeringsformen som 
har skett före lagändringen av 3 kap. 4 § skadeståndslagen den 1 au-
gusti 2022. Det är bara i en typ av rättslig situation som skadestånd 
har utgått, nämligen vid avregistrering av en persons svenska 

84 Se stämningsansökan, t.ex. p. 3.5. 
85 Köbler mot Österrike, mål C-224/01, p. 53-57. 
86 Se stämningsansökan p. 3.3 och 7.2.18 med hänvisning till NJA 2014 s. 323, NJA 2014 
s. 332 och NJA 2018 s. 103. 
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medborgarskap i strid med 2 kap. 7 § andra stycket RF.87 Det utgjorde 
enligt Högsta domstolen ett sådant avsteg från statsskickets grunder 
att överträdelsen även borde kunna åberopas av den enskilde som 
grund för skadeståndsskyldighet. 88 

122 Det råder inga tveksamheter om att kärandens fall kan särskiljas från 
den situation som var för handen i "Medborgarskapet I" NJA 2014 s. 
323 och "Medborgarskapet Il" NJA 2018 s. 103. Det finns inte heller 
något i dessa domar som talar för att Högsta domstolen har avsett att 
skapa en allmän princip om grundlags skadestånd. 89 

123 Det framgår även av förarbetena att 3 kap. 4 § i dess nuvarande ly-
delse inte ska tillämpas retroaktivt. Det anges vidare att det framstår 
som befogat att utgå från att lagändringen innebär en utvidgning av 
det allmännas ansvar i förhållande till gällande rätt (även om det är 
upp till rättstillämpningen att avgöra i vilken utsträckning skadestånd 
eventuellt kan utgå för överträdelser som ägt rum före ikraftträdan-
det).90 Lagändringen innebär med andra ord inte enbart en kodifiering 
av Högsta domstolens praxis, som käranden påstått.91 

124 Inte heller det förhållandet att Högsta domstolen har bedömt att andra 
typer av ersättningar i vissa fall kan utgå med stöd av bestämmelser i 
2 kap. RF ,92 innebär enligt statens uppfattning att det under den 

87 Se NJA 2014 s. 323 och NJA 2018 s. 103. 
88 NJA 2014 s. 323 p. 8. 
89 Bertil Bengtsson, "Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten" i 
SvJT 2014 s. 432 ff: "Vid en läsning av domskälen är det emelleräd påfallande att HD inte 
diskuterar möihgheten av någon allmän grundsats av denna innebörd. På senare år har 
man annars märkt en återkommande benägenhet hos domstolen att behandla problem av 
denna typ i sitt rättssystematiska sammanhang, med allehanda uttalanden om närliggande 
fi·ågor som egentligen ligger utanför tvistefi·ågor i målet (alltså s.k. obiter dicta). Något så-
dant förekommer inte i denna dom; bara i skiljaktigheten berörs i korthet den diskrepans 
som förekommer med reglerna om brott mot Europakonventionen. I domen påpekas i kort-
het att regeringsformens regler om enskildas fi·i- och rättigheter har olika utformning, men 
sedan koncentrerar sig domskälen på den fundamentala rättighet som 2 kap. 7 § RF garan-
terar. Man talar här om ett särskilt rättsförhållande mellan den enskilde och staten - ett 
resonemang som inte hört hemma i målen om överträdelse av Europakonventionen och 
knappast heller passar så väl när det gäller andra rättigheter enligt RF. Det är tydligt att 
HD i detta fall velat gåförsiktigtfi·am; domstolen har betonat situationens särdrag och inte 
gett anledning till några slutsatser om hur den ser på kränkningar av andra grundlagsfästa 
rättigheter. Här vet man knappast något om domstolens inställning." (Våra understryk-
ningar.) Bengtsson upprepar samma ståndpunkt i en nyutkommen bok, Rättighetsansvar -
en översikt (2021, JUNO), s. 142 ff., där han skriver följande: "NJA 2018 s. 103- det andra 
medborgarskapsfallet - visar att HD också i andra hänseenden är beredd att göra en speci-
ell bedömning vid överträdelser av 2: 7 RF men säger inget om inställningen vid andra 
grundlagsbrott. Inte heller avgörandet NJA 2014 s. 332, om överträdelse av grundlagens 
egendomsskydd, ger någon sådan antydan om domstolens syn på övriga rättighetsregler i 
kapitlet." 
90 Se prop. 2021/22:229 s. 52 ff. 
91 Stämningsansökan p. 7.2.18. 
92 Jfr NJA 2014 s. 332 och NJA 2015 s. 374. 
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125 Vad gäller 2 kap. 11 § RF är den bestämmelsen i vart fall formulerad 
på ett så opreciserat sätt att den knappast kan läggas till grund för en 
rätt till skadestånd.94 

126 Sammanfattningsvis är statens uppfattning att, för det fall tingsrätten 
skulle anse att kärandens rätt till en rättvis rättegång har överträtts 
(vilket bestrids), kan det hur som helst inte utlösa något skadestånds-
ansvar enligt 2 kap. 11 § andra stycket RF. 

Kompensation i form av ersättning för rättegångskostnader 

127 Käranden har i andra hand gjort gällande att tingsrätten ska ålägga sta-
ten att utge ersättning för hennes ombudskostnader i form av ersättning 
för rättegångskostnader med en direkt tillämpning av 2 kap. 11 § andra 
stycket RF, artikel 6.1 i Europakonventionen eller artikel 47 i EU-
stadgan. Som stöd har hon anfört att rättsmedel som förhindrar en över-
trädelse är primära i förhållande till skadestånd och att tingsrätten där-
för, om möjligt, bör förebygga att en överträdelse sker av rätten till en 
rättvis rättegång genom att ersätta hennes kostnader för ombudsarvode 
på annat sätt än genom skadestånd. Mer specifikt har hon anfört att 
domstolar kan lägga bestämmelser i Europakonventionen till grund för 
rättsföljder som inte framgår av någon annan författning, om det krävs 
för att garantera den enskildes rättsskydd. 95 

128 Staten är av en annan uppfattning än käranden. 

129 För det första är en förutsättning för kärandens andrahandsgrund att 
tingsrättens ogillande av förstahandsgrunden skulle utgöra en överträ-
delse av rätten till en rättvis rättegång. Det skulle det dock inte vara, av 
skäl som redan har utvecklats. 96 Tingsrätten kan därför stanna redan här 
1 sm prövning. 

130 För det andra ifrågasätts kärandens utgångspunkt att ett beviljade av 
hennes rättegångskostnader från tingsrättens sida, skulle utgöra ett så-
dant primärt rättsmedel som lagstiftaren såg framför sig. I stället utgör 

93 Se Bengtsson, SvJT 2014 s. 431 på s. 438: "Vad angår domen omfiskeförbudet är det 
naturligtvis ett viktigt konstaterande att grundlagens regel om ersättning vid rådighetsin-
sla·änkningar skulle ge utt,yckför en allmän ersättningsprincip, där dock det avgörande 
anses vara en int,·esseavvägning. Här har förmodligen inte 2010 års lagstift,1ing medfört 
någon ändring (frånsett att som sagt 2 kap. 15 § 3 st. numera insla·änker ersättningsrätten). 
Men i övrigt svnes också detta avgörande ha en begränsad betydelse för statens ansvar. 
Bl.a. torde man inte kunna åberopa domstolens resonemang när det gäller andra grund-
lagsskyddade rättigheter - inte ens när de är av ekonomisk natur och skadan därför kan 
uppskattas i pengar, t.ex. när det gäller rätten till näringsfrihet (2 kap. 17 §). Bestämmel-
sen om egendomsskydd ärju den enda som talar om rätt till ersätming i händelse av in-
grepp i rättigheten, något som sätter denna paragraf i en viss särställning." (Våra under-
strykningar.) 
94 Se Bengtsson, Rättighets ansvar - en översikt, s. 142. 
95 Stämningsansökan p. 7 .3 .1 och 7 .3 .2. 
96 Se vidare p. 38-116. 
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primära rättsmedel i regel inte kompensatoriska sådana, utan avhjäl-
pande eller gottgörelse som sker på annat sätt än genom monetär ersätt-
ning. Exempel på detta är bl.a. möjligheten att begära förtursförklaring 
enligt lagen (2009: 1058) om förtursförklaring i domstol. Även kompen-
satoriska rättsmedel som redan existerar i svensk rätt kan dock utgöra 
primära rättsmedel. 97 

131 För det tredje, och som har anförts ovan98, är "RF och rättegångskost-
naderna" samt efterföljande praxis inte tillämplig i det här målet. Där-
utöver är en avgörande skillnad mellan de målen och det förevarande 
att det där var fråga om rättegångskostnader som hade uppkommit inom 
ramen för det aktuella förfarandet. Så är inte fallet här. Kärandens kost-
nader för ombudsarvode har uppkommit i ett redan avslutat mål som 
dessutom har handlagts i förvaltningsdomstol. Frågan om ersättning för 
rättegångskostnader kan endast prövas inom ramen för det mål där kost-
naderna har uppkommit. Det är med andra ord uteslutet att en allmän 
domstol skulle kunna döma ut rättegångskostnader i ett mål efter att 
målet har avslutats.99 Följaktligen kan det än mindre finnas förutsätt-
ningar för att göra det i ett redan avslutat förvaltningsmål. I så fall får 
det ske i form av skadestånd. 

132 För det fjärde stämmer det inte heller, som käranden påstått, att Euro-
pakonventionen skulle laäva att något specifikt rättsmedel som inte re-
dan finns i den nationella rätten tillskapas av den nationella domstolen 
genom rättspraxis. Något annat följer inte heller av de rättskällor som 
käranden har åberopat till stöd för sin talan i detta avseende. 100 Inte hel-
ler har käranden åberopat något stöd för att så skulle laävas av unions-
rätten. 

97 Se prop. 2017/18:7 s. 22 f., där följande framgår: "Somfi·amgår av avsnitt 4 uppställer 
Europakonventionen inte något allmänt krav på att nationella effektiva rättsmedel ska inne-
bära en rätt till skadestånd för den som utsatts för en konventionsöverträdelse. Det som 
la·ävs är att konventionsstaterna tillhandahåller ett effektivt rättsmedel i någon form. Andra 
typer av rättsmedel än kompensatoriska kan i flera fall vara mer effektiva för att komma till 
rätta med konventionsöverträdelser, t.ex. genom att de är preventiva eller aktualiseras i di-
rekt anslutning till en överträdelse. Detta är i linje med Högsta domstolens uttalanden om 
att det förhållandet att det har skett en konventionsöverträdelse inte utlöser något omedel-
bart skadeståndsansvar. [. .. ] Dessa omfattar bl.a. rätten att överklaga ett tingsrättsbeslut 
på grund av att målet genom beslutet försenas i onödan och möjligheten att begäraförturs-
förklaring enligt lagen omförtursförklaring i domstol." 
98 Se p. 86-89. 
99 Jfr 18 kap. 14 § RB. Se även Bellander, Rättegångsbalk (1942:740) 18 kap. 14 §, Lexino 
2018-07-01 (JUNO), där bl.a. följande kommentar anges: "Aven om kostnadsfi·ågan såle-
des till viss del har en 'autonom' reglering skildfi·ån hur målet handläggs i sak utgår re-
gleringen i 18 kap. 14 § fi·ån grundprincipen att kostnadsfi·ågan inte ska kunna handläggas 
i en särskild ordning skildfi·ån handläggningen av tvisten i sak. Frågorna om rättegångs-
kostnadernas fördelning med tillämpning av reglerna i 18 kap. kan alltså enbart prövas 
inom ramen för det pågående målet (enligt äldre rättegångsbalken kunde emellertid en part 
under vissa förutsättningar förbehålla sig rätten till särskild rättegång om kostnaderna, se 
Wildte, s. 453 och SvJT 1927,f s. 30)." 
100 Jfr stämningsansökan p. 7.3.5 med där gjorda hänvisningar. 
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133 Sammanfattningsvis saknas laglig grund för tingsrätten att utdöma er-
sättning för rättegångskostnader till käranden. 

Ett ogillande av kärandens talan i det här målet utgör inte heller 
någon överträdelse av rätten till en rättvis rättegång 

134 Om tingsrätten skulle komma fram till att käranden inte kan få ersätt-
ning för sina rättegångskostnader varken i form av skadestånd eller er-
sättning för rättegångskostnader, har käranden i fjärde hand gjort gäl-
lande att staten, i och med detta, har gjort sig skyldig till en fullbordad 
överträdelse av hennes rätt till rättvis rättegång. Den påstådda överträ-
delsen skulle då bestå i att käranden inte har tillhandahållits något för-
farande genom vilket hon kan få ersättning för sina rättegångskostna-
der. 101 

13 5 Staten bestrider, till att börja med, påståendet att käranden inte skulle 
ha tillhandahållits något förfarande där frågan om rätten till ersättning 
kan bli föremål för prövning. 

136 Frågan har först prövats av Högsta förvaltningsdomstolen inom ramen 
för den förvaltningsrättsliga processen av namnbytesfrågan och prövas 
nu igen inom ramen för förevarande process i allmän domstol. I sam-
manhanget förtjänas att påpekas att rätten till domstolsprövning, som 
utgör en del av rätten till rättvis rättegång, endast innefattar en rätt att 
få sitt anspråk prövat i domstol, inte att en sådan prövning ska leda till 
att den enskilde får rätt i sak. 

137 I vart fall ska fjärdehandsgrunden avslås eftersom frågan huruvida 
tingsrättens bedömning i förevarande mål innebär en överträdelse av 
rätten till rättvis rättegång, är för tidigt väckt. 

138 En allmän princip vid en bedömning av om artikel 6.1 i Europakon-
ventionen har överträtts, är att frågan ska bedömas mot bakgrund av 
rättegången i dess helhet, alltså först efter rättegångens slut.102 Av 
detta följer att förevarande process om rätten till ersättning för rätte-
gångskostnader måste vara avslutad innan de allmänna domstolarnas 
avgöranden i sig kan läggas till grund för ett påstående om en överträ-
delse av Europakonventionen. Motsvarande får anses gälla avseende 
påstådd överträdelse av 2 kap. 11 § andra stycket RF och artikel 4 7 i 
EU-stadgan. 

139 Vidare kan konstateras att kärandens talan i denna del bygger på en 
påstått skadegörande handling som ännu inte har inträffat. En skade-
görande handling av det slaget kan möjligen sägas ge upphov till en 
fordran på uteblivet skadestånd, men kan inte sägas ha orsakat den 
skada i form av rättegångskostnader som käranden gör gällande. Den 
skadeståndsfordran som görs gällande i detta mål var färdig redan i 

101 Stämningsansökan p. 3.6. 
102 Set.ex. Europadomstolens dom i målet Dikme mot Turkiet, dom den 11 juli 2000, no. 
20869/92, p. 109 och 111. 
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och med A vvisningsbeslutet och kan omöjligen anses vara orsakad av 
en skadegörande handling som ännu inte har inträffat. Det brister där-
för i kausalitet mellan den enligt fjärdehandsgrunden påstått skadegö-
rande handlingen (i form av tingsrättens kommande eventuella ogil-
lande av förevarande talan) och den påstådda skadan (utgifterna för 
ombudskostnader). 

Angående bedömningen av en eventuell skada eller ersättning 

140 För det fall tingsrätten trots det som anförts ovan skulle anse att käran-
dens rätt till en rättvis rättegång har överträtts på ett sätt som skulle 
kunna grunda en skadeståndsskyldighet alternativt ersättningsskyldig-
het för staten, blir det aktuellt att bedöma dels om en sådan skyldighet 
faktiskt ska anses ha uppkommit för staten, dels hur skadan eller er-
sättningen ska beräknas. Staten behandlar dessa frågor nedan. 

Skadestånd alternativt ersättning ska i vart fall inte utgå för käran-
dens kostnader för ombudsarvode i de lägre instansterna 

141 Vid prövningen ska beaktas om käranden kan anses ha medverkat till 
skadan på ett sådant sätt att skadeståndet ska jämkas (6 kap. 1 § skade-
ståndslagen) och om hon i övrigt kan anses ha vidtagit rimliga åtgär-
der för att begränsa sin skada. Detta utgör en viktig inskränkning i den 
skadelidandes rätt till skadestånd. Statens uppfattning är att skade-
stånd avseende kärandens kostnader för ombudsarvode i de lägre in-
stanserna under alla omständigheter inte kan ges ut eftersom hon 
framställde sitt yrkande om ersättning för rättegångskostnader först i 
Högsta förvaltningsdomstolen. 

142 Gemensamt för de regler om rättegångskostnadsansvar som finns i 
svensk rätt är att ett yrkande måste framställas innan respektive in-
stans avslutar sin handläggning för att kunna vinna bifall. 103 Eftersom 
käranden inte framställde något yrkande om ersättning för rättegångs:... 
kostnader hos Skatteverket eller i kammarrätten, har det överhuvudta-
get inte funnits förutsättningar för dessa instanser att ta ställning till en 
sådan begäran, än mindre tillerkänna henne kostnadsersättning. Hon 
får därmed anses ha medverkat till sin skada i sådan utsträckning att 
en eventuell rätt till skadestånd ska bortfalla helt avseende kostna-
derna hos Skatteverket och i kammarrätten (dvs.jämkas till noll i de 
delarna). 

143 Även för det fall tingsrätten skulle överväga att döma ut ersättningen i 
form av ersättning för rättegångskostnader, ska således ersättning i 
vart fall inte utgå för de kostnader som uppstått i de lägre instanserna. 

103 Set.ex. 18 kap. 14 § första stycket RB, 28 § rättshjälpslagen - som även tillämpas i 
fråga om bl.a. offentliga biträden (se 5 § lagen, 1996:1620, om offentligt biträde)- och 43 
kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen. Undantag görs enligt de senare lagstiftningarna för 
förseningar som beror på något ursäktligt misstag. 



Beräkning av en eventuell skada alterantivt ersättning 

144 Käranden har gjort gällande att hon enligt rätten till en rättvis rätte-
gång har rätt till ersättning för sådana kostnader som får anses vara 
skäliga enligt 18 kap. 8 § första stycket RB samt att den begärda er-
sättningen får anses vara skälig.104 
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145 För det fall tingsrätten skulle anse att käranden har rätt till ersättning 
vore det emellertid, enligt statens uppfattning, mer korrekt att för för-
valtningsmålens del hämta ledning från vad som gäller enligt rätts-
hj älpslagen. 

146 Av rättshjälpslagen följer att ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig er-
sättning bl.a. för det arbete som uppdraget har krävt. Ersättningen ska 
bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hän-
syn till uppdragets art och omfattning och, som huvudregel, med till-
lämpning av en timkostnadsnorm. 105 

14 7 Mot denna bakgrund kan omfattningen av den tid som kärandens om-
bud har lagt ned i de högre instanserna ifrågasättas, eftersom hon re-
dan i inlagan till Skatteverket förklarade varför hon ansåg att särskilda 
skäl förelåg för namnbytet. Inlagorna i de högre instanserna har i stora 
delar varit upprepningar av den argumentation som fördes fram redan 
då. 

148 Vidare ska beaktas att den tillämpliga timkostnadsnormen för 2022 är 
1 442 kr. De ombud som käranden har anlitat har dock haft timersätt-
ningar som överstiger normen (2 000 kr respektive 1 600 kr). 

Slutsats 

149 Enligt statens uppfattning är det uteslutet att skadestånd alternativt er-
sättning ska utgå för de ombudskostnader som uppkommit i de lägre 
instanserna. Vidare bör skadans alternativt ersättningens storlek bedö-
mas med ledning av vad som skulle ha gällt enligt rättshjälpslagen. 

Angående kärandens .ränteyrkande 

150 Käranden har angett att ränta ska beräknas på det yrkade beloppet en-
ligt 4 § tredje stycket och 6 § räntelagen från den dag som infaller tret-
tio dagar efter det att käranden först framställde kravet i den kostnads-
räkning som hon gav in till Högsta förvaltningsdomstolen den 3 de-
cember 2020. 

151 Statens uppfattning är att frågan om ränta bör behandlas olika bero-
ende på om tingsrätten skulle överväga att döma ut skadestånd eller 

104 Se stämningsansökan p. 6.3.1 och 6.3.10. 
105 27 § rättshjälpslagen. 
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ersättning för rättegångskostnader till käranden. Detta eftersom det rör 
sig om i grunden olika sorters fordringar. 

152 Ett anspråk på skadestånd mot staten framställdes för första gången i 
och med att käranden gav in stämningsansökan till tingsrätten. Enligt 
4 §fjärdestycket räntelagen gäller då att dröjsmålsränta ska beräknas 
från dagen för delgivning av stämningen. 

153 En fordran på rättegångskostnader uppkommer i och med den dom där 
kostnaderna döms ut. Tidpunkten för när dröjsmålsräntan börjar löpa 
är således alltid dagen för domstolens dom eller beslut. I det aktuella 
fallet meddelades A vvisningsbeslutet den 4 mars 2022. Det datumet är 
alltså under alla omständigheter den tidigaste tidpunkten som ränta på 
hennes rättegångskostnadsfordran skulle kunna ha löpt från. 

BEVISNING 

154 Staten åberopar för närvarande ingen bevisning. 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING 

155 I syfte att klarlägga tvistefrågorna i målet, anser staten att käranden i 
vissa avseenden bör precisera sin talan, se bilagd frågelista. 

156 För det fall tingsrätten inte avvisar kärandens talan i den del som den 
grundas på 3 kap. 2 § skadeståndslagen, hemställer staten avslutnings-
vis om möjlighet att senare få utveckla sin talan i sak i den delen. 

På Justitiekanslerns vägnar 

Bilagor 

Skatteverkets information angående byte av efternamn 
- Frågelista 


