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Mål nr 6184-19, Skatteverket ./.  angående 
rättegångskostnader 

har fått tillfälle att yttra sig i frågan om ersättning för 

rättegångskostnader. Med anledning av detta får hon anföra följande. 

1 YRKANDEN M.M. 

1.1 yrkar ersättning för sina rättegångskostnader 

med sammanlagt 60 250 kronor.  

1.2 Kostnaden avser arvode inklusive mervärdesskatt till de ombud 

som tidigare fört hennes talan i frågan om hennes rätt att byta 

efternamn (se aktbilaga 20). 

1.3 har inte haft någon kostnad för Centrum för 

rättvisas arbete i Högsta förvaltningsdomstolen i frågan om 

hennes rätt att få ersättning för rättegångskostnader. 

2 GRUNDER 

2.1 har vunnit mot Skatteverket i frågan om hennes 

rätt att byta efternamn.  
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2.2 De rättegångskostnader som har haft för att 

tillvarata sin rätt har varit befogade med hänsyn till sakens 

beskaffenhet.  

2.3 Det arbete som ombuden har utfört kan antas ha varit bidragande 

till att Skatteverkets beslut upphävdes och arvodet framstår inte 

som oskäligt högt. 

2.4 Med hänsyn till detta skulle det strida mot  rätt 

till rättvis rättegång om hon inte fick ersättning för sina rätte-

gångskostnader. Högsta förvaltningsdomstolen ska därför med 

stöd av 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen, artikel 6.1 i 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna (”Europakonventionen”) 

eller artikel 47(2) i Europeiska unionens stadga om de grundläg-

gande rättigheterna (”EU-stadgan”) förplikta Skatteverket att 

ersätta henne för hennes rättegångskostnader. 

3 VAD MÅLET HANDLAR OM 

3.1 Huvudregeln i förvaltningsprocessen är att vardera parten står 

sina egna rättegångskostnader, oavsett utgången i målet. Det 

innebär att en enskild som har överklagat ett myndighetsbeslut 

och som helt eller delvis får bifall till sin talan inte har rätt till 

ersättning för de kostnader som denne har haft för att tillvarata sin 

rätt (se t.ex. rättsfallen RÅ 2009 not. 202 och HFD 2020 not. 47 

där Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat enskildas yrkanden 

om ersättning för rättegångskostnader).  

3.2 Den här ordningen brukar motiveras med att processen i 

förvaltningsmål är förenklad och att myndigheterna ska sörja för 
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en tillfredsställande utredning i enlighet med officialprincipen. 

Det har därför ansetts att enskilda inte har något behov av att 

anlita ombud i förvaltningsmål. (Se t.ex. SOU 1971:76 s. 72 och 

SOU 1991:106 s. 640.)  

3.3 Frågan om rättegångskostnader i förvaltningsmål har diskuterats i 

olika lagstiftningsärenden under flera decennier. Det har i flera 

statliga utredningar konstaterats att det, även med beaktande av 

att förvaltningsprocessen är förenklad, kan framstå som oskäligt 

att enskilda som haft fog för att anlita ombud inte kan få ersätt-

ning för sina rättegångskostnader när de vinner mot besluts-

myndigheten. (För en redogörelse av hur rättegångskostnads-

frågan har diskuterats i olika lagstiftningsärenden, se Sebastian 

Wejedal, Rättegångskostnaderna och den rättvisa rättegången – 

fyller RF tomrummet i FPL?, FT 2021 s. 521 ff.) 

3.4 Mot den bakgrunden har det vid flera tillfällen föreslagits att det 

ska införas en bestämmelse som ger enskilda rätt att i vissa fall få 

ersättning för sina rättegångskostnader av det allmänna i förvalt-

ningsmål. Lagförslagen har emellertid inte lett till lagstiftning. 

(Se t.ex. SOU 1964:27 s. 43 och 683, SOU 1991:106 s. 619 samt 

Wejedal a.a.) 

3.5 På senare tid har Europadomstolen, EU-domstolen och Högsta 

domstolen bedömt att det i vissa fall kan strida mot den 

grundläggande rätten till en rättvis rättegång att en enskild som 

vinner ett mål mot staten inte har rätt till ersättning för sina 

rättegångskostnader.  

3.6 Det är mot den bakgrunden som Högsta förvaltningsdomstolen 

ska pröva om , för att hennes grundläggande rätt 
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till en rättvis rättegång ska kunna tillgodoses, har rätt att få 

ersättning av Skatteverket för sina rättegångskostnader i målet. 

3.7  yttrande är disponerat enligt följande. Hon 

kommer först att ge en processuell bakgrund till målet i Högsta 

förvaltningsdomstolen (avsnitt 4). Därefter kommer hon att 

redogöra för Europadomstolens, EU-domstolens och Högsta 

domstolens praxis som innebär att en enskild som vinner ett mål 

mot det allmänna i förvaltningsdomstol i vissa fall måste kunna få 

ersättning för sina rättegångskostnader (avsnitt 5). Därefter 

kommer att utveckla skälen för att de rätte-

gångskostnader som hon har haft för att tillvarata sin rätt mot 

Skatteverket har varit befogade med hänsyn till sakens 

beskaffenhet (avsnitt 6).  

4 PROCESSUELL BAKGRUND 

4.1 är född och uppvuxen i Frankrike där hon är 

medborgare sedan födseln. Hon är folkbokförd i Sverige sedan 

2011 och blev svensk medborgare 2016. I slutet av 2015 ansökte 

hon i Frankrike om att få byta efternamn till . Skälet till 

att hon ville byta namn var att hon i Frankrike upplevt sig 

diskriminerad på grund av sitt tidigare efternamn. Sommaren 

2017 bifölls hennes ansökan och hennes nya efternamn infördes i 

den franska folkbokföringen.  

4.2 I slutet av 2017 ansökte hos Skatteverket om att 

få byta efternamn till även i Sverige. Den 7 maj 2018 

meddelade Skatteverket i ett förslag till beslut att myndigheten 

övervägde att avslå hennes ansökan med hänvisning till att 

namnet bärs som förnamn av en person i Sverige och att det kan 
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förväxlas med ett befintligt företagsnamn. Skatteverket ansåg att 

det inte hade framkommit särskilda skäl för att ansökningen 

skulle bifallas enligt undantagsregeln i 13 § lagen om person-

namn (2016:1013, ”namnlagen”).  

4.3 Eftersom det skulle medföra olägenheter för att 

bära olika efternamn i olika länder vände hon sig till en advokat 

som talade både franska och svenska och som hjälpte henne att ta 

fram ett yttrande över beslutsförslaget till Skatteverket den  

5 juni 2018 (se yttrande, förvaltningsrättens aktbilaga 8). I 

yttrandet anförde , genom sitt ombud, att ett 

avslag på ansökan om byte av efternamn skulle stå i strid med 

hennes rätt att som unionsmedborgare fritt få röra sig och 

uppehålla sig i medlemsstaterna enligt artikel 21 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (”EUF-fördraget”). Ombudet 

hänvisade till rättsfall från EU-domstolen och argumenterade för 

att det fanns särskilda skäl för att bevilja  

ansökan. Ombudet gav också in viss bevisning. För ombudets 

arbete med rättslig rådgivning och upprättande av yttrande till 

Skatteverket fick betala 18 750 kronor inklusive 

mervärdesskatt (se aktbilaga 20, s. 3). 

4.4 Skatteverket beslutade den 20 juni 2018 att avslå 

 ansökan i enlighet med sitt tidigare förslag till beslut. I 

beslutet anförde Skatteverket att den omständigheten att man som 

svensk medborgare förvärvat ett visst namn i ett annat land inte 

innebär att det finns särskilda skäl för att bifalla ansökan om 

namnet även i Sverige. De unionsrättsliga argument som 

, genom sitt ombud, framfört föranledde alltså inte att 

Skatteverket ändrade sin bedömning av ärendet.  
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4.5 Den 16 juli 2018 överklagade på egen hand 

Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och bifogade ombudets 

yttrande från den 5 juni 2018. Hennes överklagande bestod näst-

intill uteslutande av yttrandet från ombudet.  

uppfattning är därför att kostnaden för yttrandet kan ses som en 

rättegångskostnad i förvaltningsrätten. 

4.6 Den 4 januari 2019 avslog förvaltningsrätten överklagandet. 

Förvaltningsrätten bedömde att namnet inte har 

förnamnskaraktär, varför det inte utgjorde hinder mot namnbytet 

att en person i Sverige använder som förnamn. Däre-

mot ansåg domstolen att det förelåg hinder mot namnbytet på 

grund av förväxlingsrisken med företagsnamnet . 

Förvaltningsrätten beaktade de unionsrättsliga argument och 

rättsfall som  hade hänvisat till men bedömde att 

den utredning som hon hade lagt fram inte visade att det förelåg 

någon tillräckligt konkret risk för att ett nekande av namnbytet 

skulle ge upphov till avsevärda problem för henne. Förvaltnings-

rätten ansåg inte heller att det fanns några andra särskilda skäl 

som vägde tyngre än  intresse av skydd för sitt 

företagsnamn. 

4.7 anlitade därefter på nytt ett ombud som kunde 

hjälpa henne med att överklaga förvaltningsrättens dom till 

kammarrätten (se överklagande, kammarrättens aktbilaga 1). I 

överklagandet utvecklade , genom sitt ombud, 

varför ett nekande av ansökan om namnbytet utgjorde en otillåten 

begränsning av hennes rätt till fri rörlighet inom EU och varför 

förvaltningsrättens tolkning av åberopade rättsfall från EU-

domstolens var felaktig. Ombudet gav i yttrandet flera exempel 
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på hur nekandet av namnbytet gav upphov till avsevärda problem 

för . Därtill argumenterade ombudet även i 

målets övriga rättsfrågor. För det nya ombudets arbete med att 

upprätta överklagandet fick betala 10 000 

kronor inklusive mervärdesskatt (se aktbilaga 20, s. 5). 

4.8 Den 28 oktober 2019 biföll kammarrätten  över-

klagande. Kammarrätten ansåg att namnet inte hade förnamns-

karaktär men att det fanns risk för förväxling med det liknande 

efternamnet , som bärs av tre personer i Sverige, och 

med bolagsnamnet Domstolen konstaterade 

därefter att konsekvenserna av att inte tillåta namnbytet vid en 

helhetsbedömning framstod som orimliga. Det ansågs därför 

föreligga särskilda skäl för namnbytet enligt namnlagen. 

Kammarrätten hänvisade inte till unionsrätt i sin dom. 

4.9 Den 15 november 2019 överklagade Skatteverket domen till 

Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket anförde i sitt överkla-

gande att kammarrättens dom innebar att det skapades ett nytt 

generellt undantag i namnlagen för personer som på frivillig 

grund byter namn i en annan stat.  

4.10 Skatteverket påstod vidare, felaktigt, att var 

svensk medborgare vid tillfället för ansökan om namnbyte i 

Frankrike och det antyddes att försökt kringgå 

den svenska lagstiftningen (se aktbilaga 1, s. 6, där Skatteverket 

anför följande: ” i har sammanfattningsvis, såsom 

svensk medborgare med hemvist i riket, vänt sig till en utländsk 

myndighet för att få till stånd en namnändring där det finns hinder 

mot förvärv enligt personnamnslagens bestämmelser. […] Att 

under förevarande omständigheter godkänna  
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namnbyte med hänsyn till särskilda skäl riskerar att öppna upp för 

möjligheter att kringgå bestämmelserna i PNL, samt att skapa 

generella dispensgrunder som inte har varit lagstiftarens avsikt.”)  

4.11 uppfattade detta som ett påstående om att hon 

gjort något olagligt eller otillbörligt och som att Skatteverket 

påstod att hon medvetet vänt sig till franska myndigheter för att 

det skulle vara enklare att få till stånd en namnändring där än i 

Sverige. 

4.12 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd den 

16 juni 2020 och samma dag förelades att yttra 

sig över Skatteverkets överklagande. inkom 

med sitt yttrande den 5 juli 2020 genom sitt nya ombud (se aktbi-

laga 7). I yttrandet tillbakavisade  ombud påstå-

endet om att hon försökt kringgå lagen med en redogörelse för 

kronologin i hennes ärende samt för den franska beslutsprocessen 

och dess komplexitet (se aktbilaga 7, s. 11–15). Ombudet anförde 

även ett flertal konkreta exempel på situationer då avsevärda 

problem uppstått och kunnat uppstå för till följd 

av att hon bar olika namn i olika länder (se aktbilaga 7, s. 7–10). 

Därutöver argumenterade ombudet utförligt i målets övriga rätts-

frågor. För ombudets arbete i Högsta förvaltningsdomstolen fick 

betala 31 500 kronor inklusive mervärdesskatt 

(se aktbilaga 20, s. 6). 

4.13 hade fortsatt hjälp av sitt ombud fram till dess 

att hon blev arbetslös och inte längre hade råd med detta. 

återkallade ombudets fullmakt och begärde ersättning 

för sina rättegångskostnader i målet (se aktbilaga 20). 
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4.14 Genom deldom den 11 juni 2021 avslog Högsta förvaltnings-

domstolen Skatteverkets överklagande. Högsta förvaltnings-

domstolen konstaterade, efter en redogörelse för EU-domstolens 

praxis, att Skatteverkets beslut att inte bevilja namnbytet innebar 

en konkret risk för att  fria rörlighet skulle 

begränsas och att det inte framkommit att hon genom sin ansökan 

försökt kringgå namnlagens bestämmelser. Namnbytet skulle 

därför beviljas. 

4.15 Beträffande  yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att 

frågan ska avgöras av domstolen i dess helhet. 

5 RÄTTEN TILL EN RÄTTVIS RÄTTEGÅNG INNEBÄR 

ATT ENSKILDA I VISSA FALL HAR RÄTT TILL 

ERSÄTTNING AV STATEN FÖR SINA RÄTTEGÅNGS-

KOSTNADER 

5.1 Det följer av artikel 6.1 i Europakonventionen att enskilda i 

vissa fall har rätt till ersättning av staten för sina 

rättegångskostnader 

5.1.1 Av artikel 6.1 i Europakonventionen framgår att var och en har 

rätt till en rättvis rättegång vid prövningen av hans eller hennes 

civila rättigheter eller skyldigheter.  

5.1.2 Europadomstolen har i flera mål från senare tid slagit fast att det 

under vissa förutsättningar är i konflikt med rätten till en rättvis 

rättegång att en enskild som vinner ett mål mot staten inte har rätt 

till ersättning för befogade rättegångskostnader.  
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5.1.3 Detta följer ursprungligen av rättsfallet Stankiewicz v. Poland där 

Europadomstolen bedömde att artikel 6.1 i Europakonventionen 

hade överträtts när två makar som framgångsrikt hade försvarat 

sin egendom i ett mål mot den polska staten hade nekats 

ersättning för sina rättegångskostnader (se Stankiewicz v. Poland, 

no. 46917/99, ECHR 2006-VI). 

5.1.4 Den polska staten hade i målet gjort gällande att makarna hade 

förvärvat en fastighet till underpris på bekostnad av staten och 

hade därför begärt ersättning för mellanskillnaden. Den nationella 

domstolen hade ogillat statens talan men beslutat att vardera 

parten skulle bära sin rättegångskostnad.  

5.1.5 Europadomstolen uttalade att artikel 6.1 i Europakonventionen 

innebär att regler om rättegångskostnader inte får tillämpas på ett 

sätt som försätter en enskild part i ett otillbörligt underläge gente-

mot staten (se Stankiewicz v. Poland, §§ 68–69). Med hänsyn till 

att tvisten var komplicerad och avsåg ett för makarna högt värde 

ansåg Europadomstolen att det inte hade varit obefogat för de 

enskilda parterna att anlita juridiskt ombud samt att deras kostna-

der inte heller hade varit oskäliga. Under sådana förhållanden be-

dömde Europadomstolen att det var oförenligt med artikel 6.1 i 

Europakonventionen att de enskilda parterna hade nekats ersätt-

ning för sina rättegångskostnader (se Stankiewicz v. Poland, §§ 

73–76). 

5.1.6 Europadomstolen har i två avgöranden från 2020 respektive 2021 

förtydligat sin praxis när det gäller i vilka fall enskilda måste 

kunna få ersättning av staten för sina rättegångskostnader i 

förvaltningsmål för att rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6.1 

i Europakonventionen ska respekteras (se Černius and 
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Rinkevičius v. Lithuania, nos. 73579/17 and 14620/18, 18 

February 2020 respektive Zustović v. Croatia, no. 27903/15, 22 

April 2021). 

5.1.7 I det första rättsfallet, Černius and Rinkevičius v. Lithuania, hade 

de två klagandena förpliktats att betala administrativa sanktions-

avgifter med 500 euro vardera sedan en tillsynsmyndighet be-

dömt att deras företag inte haft de anställdas scheman tillgängliga 

på det sätt som krävdes enligt nationell arbetsrättslagstiftning. 

Klagandena anlitade därefter juridiska ombud och överklagade 

sanktionsavgifterna till förvaltningsdomstol, som gav dem rätt 

och upphävde myndighetens beslut.  

5.1.8 Eftersom det saknades lagliga möjligheter för förvaltnings-

domstolen att tillerkänna klagandena ersättning för sina rätte-

gångskostnader i förvaltningsmålet hade de inte framställt några 

sådana anspråk där. Klagandena väckte i stället i efterhand talan 

mot staten och begärde skadestånd med belopp som motsvarade 

deras rättegångskostnader i förvaltningsprocessen, men fick inte 

framgång med detta (se Černius and Rinkevičius v. Lithuania,  

§§ 7–22). Anledningen till att klagandenas skadeståndsanspråk 

avslogs var att skadeståndsskyldighet för staten enligt litauisk rätt 

förutsatte att statens agerande varit ”olagligt” (eng. unlawful) 

samt att den nationella domstolen bedömt att tillsynsmyndig-

heten, trots att dess beslut hade ändrats i högre rätt, hade agerat 

inom sitt lagliga bedömningsutrymme (se Černius and 

Rinkevičius v. Lithuania, §§ 14 och 73). (Jfr den svenska ord-

ningen där staten enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen, 1972:207, 

kan bli ersättningsskyldig för ren förmögenhetsskada endast vid 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning, vilket innebär ett 
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krav på styrkt vållande. Den omständigheten att en förvaltnings-

myndighets beslut ändras i högre rätt är inte tillräckligt för att 

staten ska kunna åläggas skadeståndsskyldighet. För detta krävs i 

allmänhet att den enskilde kan visa att myndighetens rättstillämp-

ning eller bevisvärdering har varit uppenbart oriktig, se t.ex. rätts-

fallen NJA 1994 s. 194 och 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 

862 samt NJA 2013 s. 842 och 1210.)  

5.1.9 Europadomstolen bedömde att den omständigheten att klagan-

dena hade nekats ersättning för sina rättegångskostnader trots att 

de vunnit mot staten i förvaltningsmålet inneburit en inskränk-

ning i deras rätt till en rättvis rättegång. Europadomstolen ansåg 

att klagandena haft fog för att anlita ombud och att kostnaden för 

detta inte varit oskälig, trots att kostnaden översteg storleken på 

de omtvistade sanktionsavgifterna. Europadomstolen hänvisade 

även till en rättsprincip av innebörden att statens misstag som 

regel inte får avhjälpas på den enskildes bekostnad. Sammantaget 

kom Europadomstolen fram till att klagandenas rätt till en rättvis 

rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade överträtts. 

(Se Černius and Rinkevičius v. Lithuania, §§ 68–74.) 

5.1.10 I det andra fallet, Zustović v. Croatia, hade klaganden fått avslag 

på en ansökan om sjukpension. Efter att hon med hjälp av ett juri-

diskt ombud hade överklagat beslutet fick hon rätt i förvaltnings-

domstolen. Klaganden hade begärt ersättning för sina rättegångs-

kostnader i förvaltningsprocessen, men nekats detta med hänsyn 

till att gällande rätt innebar att vardera parten skulle stå sin rätte-

gångskostnad i förvaltningsprocessen. 

5.1.11 Även i detta fall konstaterade Europadomstolen att rättegångs-

kostnadsfördelningen innebar en inskränkning i klagandens rätt 
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till domstolsprövning. Europadomstolen hänvisade återigen till 

principen om att risken för statens misstag måste bäras av staten 

själv och inte får avhjälpas på bekostnad av den enskilde. Europa-

domstolen bedömde även i detta fall att den omständigheten att 

klaganden inte fått ersättning för sina rättegångskostnader i för-

valtningsmålet utgjorde en överträdelse av rätten till en rättvis 

rättegång i artikel 6.1 i Europakonventionen. (Se Zustović v. 

Croatia, §§ 100, 106 och 111.) 

5.1.12 Europadomstolen har alltså i ett flertal avgöranden kommit fram 

till att det inte är förenligt med rätten till en rättvis rättegång i 

artikel 6.1 i Europakonventionen att en enskild som vinner ett mål 

mot staten inte har rätt till ersättning för befogade rättegångskost-

nader. Dessa avgöranden har gällt såväl tvistemål som förvalt-

ningsmål: i Stankiewicz v. Poland bedömdes de enskilda haft fog 

att anlita juridiskt ombud för att freda sin egendom i ett tvistemål 

som initierats av staten; i Černius and Rinkevičius v. Lithuania 

bedömdes de enskilda haft fog att anlita ombud för att överklaga 

en tillsynsmyndighets beslut om sanktionsavgift till förvaltnings-

domstol; och i Zustović v. Croatia bedömdes den enskilde haft 

fog att anlita ombud för att tillvarata sin rätt i ett förvaltningsrätts-

ligt ansökningsärende om rätt till sjukpension.  

5.1.13 Sammanfattningsvis följer det av dessa rättsfall att det inte är 

förenligt med artikel 6.1 i Europakonventionen att ha en ordning 

där en enskild som vinner ett mål mot staten saknar möjlighet att 

få ersättning för befogade rättegångskostnader.  
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5.2 Det följer även av artikel 47 i EU-stadgan att enskilda i vissa 

fall har rätt till ersättning av staten för sina 

rättegångskostnader 

5.2.1 Eftersom frågan om byte av efternamn i det här målet har 

aktualiserat tillämpning av unionsrättsliga principer måste även 

de grundläggande rättigheter som följer av unionsrätten beaktas.  

5.2.2 Enligt artikel 47(2) i EU-stadgan har var och en rätt att inom 

skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång 

inför en oavhängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag.  

5.2.3 EU-stadgan är enligt artikel 51(1) tillämplig när medlemsstaterna 

tillämpar unionsrätten. Enskilda har därför rätt till en rättvis rätte-

gång i samtliga frågor som aktualiserar en tillämpning av unions-

rätten (se Peers m.fl., reds, The Charter of Fundamental Rights – 

A Commentary, 2014, s. 1199 samt EU-domstolens beslut av den 

28 november 2013, Sociedade Agrícola e Imobiliáura da Quinta 

de S. Paio Lda mot Instituto da Seguranca Social IP, C-258/13, 

EU:C:2013:810, punkterna 18–20).  

5.2.4 Artikel 47(2) är till skillnad från artikel 6.1 i Europakonventionen 

inte begränsad till att endast gälla vid prövningen av den enskil-

des civila rättigheter eller skyldigheter, men i övrigt motsvaras 

innehållet av bestämmelsen i Europakonventionen. Det innebär 

att EU-domstolen måste beakta innehållet i artikel 6.1 i Europa-

konventionen samt Europadomstolens praxis vid tillämpning av 

artikel 47(2) i EU-stadgan. Av artikel 52(3) i EU-stadgan följer 

vidare att den skyddsnivå som erbjuds genom stadgan aldrig får 

vara lägre än den som garanteras i Europakonventionen. (Se 
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förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 

OJ C 303/02, förklaringarna till artikel 47 och artikel 52.) 

5.2.5 Utgångspunkten är alltså att den skyddsnivå som Europadomsto-

len etablerat vid tillämpning av artikel 6.1 i Europakonventionen 

även gäller vid tillämpning av artikel 47(2) i EU-stadgan. Därut-

över har EU-domstolen i rättsfallet Vasile Toma uttryckligen 

hänvisat till Europadomstolens tolkning av artikel 6.1 i Europa-

konventionen i rättsfallet Stankiewicz v. Poland (se EU-

domstolens dom den 30 juni 2016, Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Brașov [DGRFP] mot Vasile Toma, C-205/15, 

EU:C:2016:499).  

5.2.6 Genom artikel 52(3) i EU-stadgan och rättsfallet Vasile Toma står 

det klart att EU-stadgan uppställer motsvarande skydd som följer 

av Europakonventionen och Europadomstolens praxis. Det inne-

bär att det inte heller är förenligt med artikel 47(2) i EU-stadgan 

att ha en ordning där en enskild som vinner mot ett mål mot 

staten saknar möjlighet att få ersättning för befogade 

rättegångskostnader. 

5.3 Det följer slutligen även av 2 kap. 11 § andra stycket 

regeringsformen att enskilda i vissa fall har rätt till ersättning 

av staten för sina rättegångskostnader 

5.3.1 Enligt 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen ska en rättegång 

genomföras rättvist och inom skälig tid. Bestämmelsen har utfor-

mats efter mönster av artikel 6.1 i Europakonventionen och 

anknyter till de grundläggande principer som anges där, bland 

annat att parterna ska vara likställda i processen (se prop. 

2009/10:80 s. 159 ff.). Grundlagsbestämmelsen har dock ett 
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vidare tillämpningsområde än artikel 6.1 i Europakonventionen 

eftersom den gäller alla rättegångar i domstol, inte enbart sådana 

där prövningen avser civila rättigheter eller skyldigheter (se prop. 

2009/10:80 s. 162). 

5.3.2 Sedan år 2015 har Högsta domstolen i ett antal rättsfall etablerat 

en praxis enligt vilken en enskild som vunnit ett mål mot staten i 

vissa fall har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader med 

stöd av grundlagsbestämmelsen om rättvis rättegång i 2 kap. 11 § 

andra stycket regeringsformen.  

5.3.3 Det ska framhållas att samtliga dessa avgöranden gällde överkla-

ganden av myndighetsbeslut som handlades i allmän domstol 

enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (”ärendelagen”). 

Handläggningen enligt ärendelagen uppvisar stora likheter med 

handläggningen enligt förvaltningsprocesslagen och innehåller på 

motsvarande sätt inte någon reglering av enskildas rätt till 

ersättning för sina rättegångskostnader av staten (jfr dock 32 § 

ärendelagen som reglerar kostnadsfördelningen i ärenden där 

enskilda är motparter till varandra). 

5.3.4 I det första fallet, ”RF och rättegångskostnaderna” NJA 2015 s. 

374, hade en enskild som vunnit ett överklagat utmätningsmål 

begärt att Skatteverket skulle ersätta henne för hennes rättegångs-

kostnader. Med hänvisning till bland annat Europadomstolens 

dom i målet Stankiewicz v. Poland konstaterade Högsta domsto-

len att en enskild som saknar rätt till ersättning för sina rätte-

gångskostnader i utmätningsmål kan hamna i ett underläge mot 

staten. Mot den bakgrunden bedömde domstolen att det i vissa 

fall skulle strida mot 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen 

om den enskilde inte ges rätt till ersättning av staten för sina rätte-
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gångskostnader i ett allmänt utmätningsmål. (Se rättsfallet ”RF 

och rättegångskostnaderna” NJA 2015 s. 374 p. 15–20.) 

5.3.5 Högsta domstolen har därefter i ett antal avgöranden utvecklat 

denna praxis och förpliktat det allmänna att utge ersättning till en 

vinnande enskild part med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 11 § 

andra stycket regeringsformen (se rättsfallen ”Upprättelse-

ersättningen” NJA 2018 s. 49, ”Bilen i Borås” NJA 2020 s. 908 

och ”Den pantsatta bostadsrätten” Högsta domstolens beslut den 

31 mars 2021 i mål nr Ö 2774-20).  

5.3.6 Högsta domstolens praxis gällande 2 kap. 11 § andra stycket 

regeringsformen innebär sammanfattningsvis att en enskild som 

vinner ett mål mot staten kan ha rätt till ersättning för sina rätte-

gångskostnader med direkt stöd av grundlagsbestämmelsen. En 

förutsättning för detta är att kostnaderna kan anses ha varit befo-

gade med hänsyn till sakens beskaffenhet. Vid den bedömningen 

har Högsta domstolen beaktat sakens betydelse för den enskilde 

och målets komplexitet samt att handläggningen enligt ärende-

lagen är förenklad. Högsta domstolen har i sin praxis inte lagt 

ribban särskilt högt för att en kostnad ska anses ha varit befogad 

(se Wejedal a.a. s. 539). 

5.4 Sammanfattningsvis: En enskild som vinner ett mål i 

förvaltningsdomstol mot det allmänna måste i vissa fall 

kunna få ersättning för sina rättegångskostnader 

5.4.1 Enligt praxis från Europadomstolen, EU-domstolen och Högsta 

domstolen står det klart att det inte är förenligt med den 

grundläggande rätten till en rättvis rättegång om en enskild part 

som vinner ett mål mot staten inte kan få ersättning för sådana 
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rättegångskostnader som har varit befogade med hänsyn till 

sakens beskaffenhet.  

5.4.2  uppfattning är att det inte går att dra någon 

annan slutsats av denna praxis än att motsvarande principer måste 

anses gälla mål som handläggs i förvaltningsdomstol enligt 

förvaltningsprocesslagen.  

5.4.3  uppfattning är vidare att ersättningen för rätte-

gångskostnader måste utges direkt i förvaltningsmålet. Det följer 

nämligen av Europadomstolens praxis att det inte är förenligt med 

artikel 6.1 i Europakonventionen att rättegångskostnader som 

uppkommit i en förvaltningsprocess ersätts i särskild ordning som 

skadestånd, om detta förutsätter att den enskilde måste kunna visa 

att förvaltningsmyndigheten förfarit vårdslöst och handlat utanför 

sitt lagliga bedömningsutrymme (se särskilt Europadomstolens 

avgörande i det ovan nämnda rättsfallet Černius and Rinkevičius 

v. Lithuania). Den möjlighet som enskilda har att begära skade-

stånd av staten för rättegångskostnader i förvaltningsmål enligt  

3 kap. 2 § skadeståndslagen är därför inte tillräcklig för att enskil-

das rätt till en rättvis rättegång ska respekteras. Detta eftersom 

skadeståndsskyldighet för staten – utöver att den enskilde vunnit i 

förvaltningsdomstol och haft befogade kostnader för detta – 

kräver att den enskilde kan visa att förvaltningsmyndigheten gjort 

sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning, 

vilket i praktiken innebär ett krav på att det överklagade beslutet 

ska ha varit ”uppenbart” felaktigt (se t.ex. rättsfallen NJA 1994 s. 

194 och 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862 samt NJA 2013 

s. 842 och 1210). 
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5.4.4 Det nu sagda innebär att Högsta förvaltningsdomstolen, för att 

 rätt till en rättvis rättegång ska kunna tillgodo-

ses, kan behöva göra avsteg från den förvaltningsprocessuella 

huvudregeln om att vardera parten står sin rättegångskostnad och 

förplikta Skatteverket att ersätta henne för hennes befogade 

rättegångskostnader.  

5.4.5 Huvudregeln om att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad 

följer inte av någon uttrycklig lagregel och det finns därför inget 

hinder mot att en förvaltningsdomstol förpliktar en myndighet att 

ersätta den enskilde för dennes rättegångskostnader. Tillräckliga 

rättsgrunder för detta finns i 2 kap. 11 § andra stycket regerings-

formen, artikel 6.1 i Europakonventionen och artikel 47(2) i EU-

stadgan. 

5.4.6 Vad gäller frågan om vilken av dessa rättsgrunder som ska 

tillämpas i det här fallet är av uppfattningen att 

Högsta förvaltningsdomstolen, på motsvarande sätt som Högsta 

domstolen, i första hand ska tillämpa bestämmelsen i 2 kap. 11 § 

andra stycket regeringsformen.  

5.4.7 Skälet för detta är att en ordning där rätten till en rättvis rättegång 

enligt 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen har olika 

innebörd beroende på om ett överklagat mål handläggs i allmän 

domstol enligt ärendelagen eller i förvaltningsdomstol enligt 

förvaltningsprocesslagen inte framstår som sakligt motiverat eller 

lämpligt. Inte heller framstår det som motiverat att låta den 

enskildes rätt till rättvis rättegång bero på om målet gäller civila 

rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europa-

konventionen eller aktualiserar unionsrättsliga bestämmelser.  
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5.4.8 Sammanfattningsvis bör alltså Högsta förvaltningsdomstolen 

pröva om har rätt till ersättning för sina 

rättegångskostnader med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 11 § 

andra stycket regeringsformen.  

5.4.9 En grundläggande förutsättning för detta är att 

har vunnit målet mot Skatteverket. För att hon ska ha rätt till 

ersättning för sina kostnader krävs vidare att de kan anses ha varit 

befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet. Vid den bedöm-

ningen ska sakens betydelse för och/eller sakens 

rättsliga eller faktiska komplexitet beaktas. Hänsyn bör även tas 

till att handläggningen enligt förvaltningsprocesslagen är 

förenklad (jfr Högsta domstolens dom i rättsfallet ”RF och 

rättegångskostnaderna” NJA 2015 s. 374 p. 20). 

6  HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING 

FÖR SINA RÄTTEGÅNGSKOSTNADER EFTERSOM 

KOSTNADERNA VARIT BEFOGADE MED HÄNSYN 

TILL SAKENS BESKAFFENHET 

6.1 har haft fog för att anlita ombud 

6.1.1 anser att hon, även med beaktande av att 

handläggningen enligt förvaltningsprocesslagen är förenklad, har 

haft fog för att anlita juridiskt ombud för att kunna tillvarata sin 

rätt i processen mot Skatteverket. Skälen för detta är följande.  

6.1.2 För det första var frågan om skulle tillåtas att 

ändra sitt efternamn av stor betydelse för henne. Detta såväl i 

praktiskt, som administrativt och personligt hänseende.  
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6.1.3 När det gäller frågans praktiska och administrativa betydelse för 

så har den omständigheten att hon tvingats att 

bära olika namn i olika länder, som också Högsta förvaltnings-

domstolen konstaterat, medfört avsevärda svårigheter för henne 

såväl yrkesmässigt som privat. Det är också med hänsyn till dessa 

svårigheter som Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att hon 

har rätt att byta efternamn för att hennes grundläggande rätt till fri 

rörlighet enligt EUF-fördraget ska kunna respekteras.  

6.1.4 När det gäller frågans personliga betydelse för 

så kan det konstateras att frågor om enskildas namn anses så vik-

tiga och grundläggande för enskilda att de omfattas av skyddet 

för privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen (se rättsfallet 

Mentzen v. Latvia (dec.), no. 71074/01, ECHR 2004-XII med 

vidare hänvisningar). Europadomstolen har härvid uttalat att 

enskildas rätt till sitt namn tillhör kärnan av överväganden som 

berör rätten till respekt för privat- och familjeliv (se rättsfallen 

Losonci Rose and Rose v. Switzerland, no 664/06, § 51,  

9 November 2010 och Henry Kismoun v. France, no 32265/10,  

§ 36, 5 December 2013).  

6.1.5 Frågans stora betydelse för illustreras också av 

att det bakomliggande skälet till att hon ansökte om att få byta 

efternamn var att hon på grund av sitt tidigare efternamn har 

upplevt sig diskriminerad i olika situationer.  

6.1.6 För det andra var frågan om skulle tillåtas att 

ändra sitt efternamn så pass komplicerad att det framstår som 

motiverat att hon anlitade ett juridiskt skolat ombud. Detta illu-

streras redan av att Skatteverket, förvaltningsrätten och kammar-

rätten gjort olika bedömningar i frågan och kommit till olika 
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slutsatser. Skatteverket och förvaltningsrätten bedömde att det 

inte förelåg särskilda skäl för att godkänna namnbytet enligt 

namnlagen och att ett nekat namnbyte inte heller skulle utgöra ett 

hinder mot  utövande av den fria rörligheten. 

Kammarrätten bedömde däremot att det förelåg särskilda skäl för 

att godkänna namnbytet, till synes utan att tillämpa unionsrätt. 

6.1.7 Härvid bör det även beaktas att Högsta förvaltningsdomstolen 

bedömt att rättsfrågan varit av sådan beskaffenhet att prövnings-

tillstånd skulle ges och att den först efter en relativt omfattande 

analys av avgöranden från EU-domstolen – och genom att 

utveckla undantaget i 13 § namnlagen – kommit till slutsatsen att 

det förelåg särskilda skäl för att godkänna  

namnbyte.  

6.1.8 För det tredje förlorade målet i förvaltnings-

rätten. Med hjälp av ombudet har hon sedan vunnit i de högre 

instanserna. Det har varit upp till att visa att 

förutsättningar funnits för att tillämpa undantaget i namnlagen, 

något hon bedömer att hon inte hade kunnat göra utan ombud. 

Exempelvis är det som har haft att visa att 

Skatteverkets beslut att vägra att ändra hennes namn givit upphov 

till ”avsevärda problem” för henne i unionsrättslig mening (se 

förvaltningsrättens dom, s. 6, där domstolen ansett ”att 

inte visat att det föreligger någon sådan konkret risk för 

att ett nekande av namnbytet kommer ge upphov till avsevärda 

problem för henne.”). Med hjälp av ombudet har hon därefter lagt 

fram sådan utredning (se kammarrättens aktbilaga 1, s. 7–8 samt 

Högsta förvaltningsdomstolens aktbilaga 7, s. 7–10). 
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6.1.9 har vidare haft att bemöta Skatteverkets 

påstående om att hon försökt kringgå den svenska lagstiftningen 

genom att först ansöka om namnbyte i Frankrike. Hon uppfattade 

detta som ett påstående om att hon gjort något olagligt eller 

otillbörligt och hade svårt att överblicka eventuella juridiska 

konsekvenser av detta på egen hand. Med hjälp av ombudet har 

hon tillbakavisat påståendet med en utförlig redogörelse för 

kronologin i hennes fall och för den komplicerade franska 

beslutsprocessen (se Högsta förvaltningsdomstolens aktbilaga 7, 

s. 11–15). 

6.1.10 För det fjärde kan det antas att skulle ha haft 

svårt att tillvarata sin rätt i Högsta förvaltningsdomstolen utan ett 

juridiskt skolat ombud (jfr Högsta domstolens uttalande i 

”Upprättelseersättningen” NJA 2018 s. 49 p. 28). Om 

inte får ersättning för sina kostnader innebär det att hon 

som enskild, efter att ha vunnit mot Skatteverket i kammarrätten, 

tvingas bekosta den ledning för rättstillämpningen som Skatte-

verket sökt hos Högsta förvaltningsdomstolen. Som konstaterats 

ovan rörde målet en fråga som inte var reglerad i lag och som inte 

tidigare hade prövats i högre rätt.  

6.1.11 Sammantaget har , även med beaktande av att 

handläggningen enligt förvaltningsprocesslagen är förenklad, haft 

fog för att anlita ombud för att kunna tillvarata sin rätt i målet mot 

Skatteverket.  
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6.2 Kostnaderna för arbetet som  ombud utfört 

har varit befogade 

6.2.1 Om Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att 

har haft fog att anlita juridiskt ombud ska domstolen därefter 

pröva om kostnaderna för arbetet som hennes ombud utfört varit 

befogade. Detta utgör i praktiken en bedömning av om 

kostnaderna har varit skäliga. 

6.2.2 har begärt ersättning för sina rättegångs-

kostnader med sammanlagt 60 250 kronor inklusive mervärdes-

skatt. Kostnaden avser arvode till de två ombud som tidigare har 

företrätt henne vid handläggningen i förvaltningsrätten, 

kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen (se aktbilaga 20 

med ombudens kostnadsräkningar och arbetsredogörelse). 

6.2.3 Vid bedömningen av om hennes ombudskostnader har varit befo-

gade kan Högsta förvaltningsdomstolen beakta om det arbete som 

ombuden utfört kan antas ha bidragit till att det överklagade be-

slutet ändrats (se exempelvis rättsfallet ”Bilen i Borås” NJA 2020 

s. 908 p. 21 där Högsta domstolen gjorde en sådan bedömning). 

För att den enskildes rätt till rättvis rättegång ska respekteras får 

dock domstolarnas bedömning av sambandet mellan ombudets 

arbete och utgången i målet, som alltid kommer ske ”med facit i 

hand”, inte vara alltför sträng. 

6.2.4 är av uppfattningen att kostnaderna varit 

befogade på grund av följande omständigheter.  

6.2.5 För det första har  ombud på ett korrekt och 

adekvat sätt identifierat att målet rör unionsrättsliga frågeställ-

ningar och gjort rättsutredningar och utvecklat hennes talan i det 
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avseendet (se förvaltningsrättens aktbilaga 8, s. 4 ff. och kammar-

rättens aktbilaga 1, s. 11). Sådana utredningar och åtgärder hade 

hon inte kunnat göra på egen hand. Det har inte rört sig om några 

enkla eller på annat sätt uppenbara rättsfrågor, vilket illustreras av 

att Skatteverket och domstolarna bedömt frågorna olika. 

6.2.6 För det andra har  ombud tagit fram ett flertal 

konkreta exempel på situationer då problem kunnat uppstå till 

följd av att innehade två identiteter (se aktbilaga 

7, s. 7–10). Detta för att bemöta Skatteverkets påstående och 

förvaltningsrättens bedömning om att en vägran av namnbyte inte 

skulle ge upphov till avsevärda problem för . 

Högsta förvaltningsdomstolen har i sin deldom fäst vikt vid de 

beskrivna svårigheterna och inte funnit någon anledning att 

ifrågasätta att de kunnat uppstå i praktiken.  

6.2.7 För det tredje har ombudet bemött Skatteverkets påstående om att 

var svensk medborgare vid tillfället för ansökan 

om namnbyte i Frankrike och tillbakavisat myndighetens antydan 

om att hon försökt kringgå den svenska namnlagen (se aktbilaga 

7 s. 11–12). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i del-

domen att det inte framkommit att försökt 

kringgå namnlagens bestämmelser.  

6.2.8 Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetet som 

 ombud utfört i flera väsentliga delar kan antas ha 

bidragit till att Skatteverkets beslut upphävdes. Kostnaderna för 

arbetet som ombuden utfört får därmed anses ha varit befogade. 

Arvodet framstår inte som oskäligt högt varken sett för sig eller 

med beaktande av den nedlagda tiden. 
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6.3 har haft giltig ursäkt för att framställa sitt 

yrkande om ersättning för kostnaderna i underinstanserna 

först i Högsta förvaltningsdomstolen 

6.3.1 har haft giltig ursäkt för att framställa sitt 

yrkande om ersättning för rättegångskostnader i underinstanserna 

först i Högsta förvaltningsdomstolen. Skälen för det är följande.  

6.3.2 För det första kan det konstateras att har saknat 

anledning att framställa yrkanden om ersättning för rättegångs-

kostnader i underinstanserna. Sådana yrkanden har fram till 

Högsta förvaltningsdomstolens prövning i det här målet i regel 

avvisats i underinstanserna (se t.ex. rättsfallen RÅ 2009 not. 202 

och HFD 2020 not. 47). Mot den bakgrunden framstod det som 

utsiktslöst för att begära ersättning för sina 

rättegångskostnader i underinstanserna. Det var först när Högsta 

förvaltningsdomstolen gav prövningstillstånd i målet som 

 ombud bedömde att det var meningsfullt att med 

hänvisning till rätten till en rättvis rättegång framställa ett 

yrkande om ersättning för rättegångskostnader. 

6.3.3 För det andra kan det konstateras att det saknas uttryckliga regler 

om när yrkanden om ersättning för rättegångskostnader i förvalt-

ningsmål ska framställas (jfr 43 kap. 6 § skatteförfarandelagen, 

2011:1244, som anger att en ansökan om ersättning för kostnader 

ska göras hos den myndighet där kostnaderna har uppkommit och 

innan målet eller ärendet avgörs, samt 43 kap. 7 § samma lag som 

anger att en ansökan om ersättning som inkommit för sent får 

prövas om förseningen beror på ett ursäktligt misstag).  
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6.3.4 Med hänsyn till att det här målet är första gången som Högsta 

förvaltningsdomstolen prövar frågan om enskildas rätt till 

ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål får 

anses ha haft giltig ursäkt att framställa sitt yrkande om 

ersättning för rättegångskostnader i underinstanserna först i 

Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen bör 

därför pröva hennes yrkande i dess helhet. 

6.4 Sammanfattning: har rätt till ersättning för 

sina rättegångskostnader 

6.4.1 Sammanfattningsvis kan följande konstateras. 

har vunnit mot Skatteverket i frågan om hennes rätt att byta 

efternamn. De rättegångskostnader som har haft 

för att tillvarata sin rätt har varit befogade med hänsyn till sakens 

beskaffenhet. Det arbete som ombuden har utfört kan antas ha 

varit bidragande till att Skatteverkets beslut upphävdes och 

arvodet framstår inte som oskäligt högt. har 

därför rätt att av Skatteverket få ersättning för sina rättegångs-

kostnader med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 11 § andra stycket 

regeringsformen.  

7 MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING 

7.1 Innan Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet önskar 

beredas tillfälle att yttra sig över eventuella yttranden 

som Skatteverket inkommer med. 
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Som ovan,  

 

Alexandra Loyd Erik Scherstén Erica Wide 

 


