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Stockholm den 10 september 2021 

Högsta förvaltningsdomstolen 
Box 2293 
103 17 Stockholm 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se  
 

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

har fått tillfälle att yttra sig över Skatteverkets yttrande i 

frågan om ersättning för rättegångskostnader (aktbilaga 29). Med anledning 

av detta får hon anföra följande. 

1 PARTERNAS INSTÄLLNING 

1.1 Skatteverkets inställning är att  yrkande i första 

hand ska avvisas. Det huvudsakliga skälet för detta är att Skatte-

verket anser att det inte finns något tillräckligt klart författnings-

stöd som ger förvaltningsdomstolarna rätt att besluta om 

fördelning av rättegångskostnader.  

1.2 För det fall Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att det finns 

författningsstöd för att besluta om fördelning av rättegångs-

kostnader anser Skatteverket att ändå inte har 

rätt till ersättning. Det huvudsakliga skälet för detta är att 

myndigheten anser att målet har varit av enkel beskaffenhet och 

att hennes kostnader därför inte har varit befogade. Om 

bedöms ha rätt till ersättning för sina rättegångs-
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kostnader har Skatteverket vitsordat 25 000 kronor som skäligt i 

och för sig. 

1.3 vidhåller sin tidigare angivna inställning att det 

finns tillräckligt författningsstöd för att hon ska kunna tiller-

kännas ersättning för sina rättegångskostnader samt att de 

kostnader som hon har begärt ersättning för har varit befogade 

och skäliga. Till bemötande av vad Skatteverket har anfört i 

Högsta förvaltningsdomstolen får hon yttra sig enligt följande. 

2 ANGÅENDE 2 KAP. 11 § ANDRA STYCKET 

REGERINGSFORMEN  

2.1 Skatteverkets uppfattning är att bestämmelsen om rättvis rätte-

gång i 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen inte utgör ett 

tillräckligt författningsstöd för att ska ha rätt att 

få sina rättegångskostnader ersatta av myndigheten.  

2.2 noterar att Skatteverket till stöd för sin uppfatt-

ning i huvudsak hänför sig till allmänt hållna förarbetsuttalanden 

samt att myndigheten helt väljer att bortse från den rättsut-

veckling som skett i Högsta domstolens praxis gällande grund-

lagsbestämmelsens närmare innebörd. 

2.3 Högsta domstolen har i plenimålet ”RF och rättegångskost-

naderna” NJA 2015 s. 374 klargjort att bestämmelsen om rättvis 

rättegång i 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen innefattar 

en rätt för enskilda att i vissa fall få sina rättegångskostnader 

ersatta av det allmänna samt att grundlagsbestämmelsen i sig kan 

läggas till grund för beslut om sådan ersättning. Högsta 

domstolen har gjort motsvarande bedömningar i rättsfallen 
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”Upprättelseersättningen” NJA 2018 s. 49, ”Bilen i Borås” NJA 

2020 s. 908 och ”Den pantsatta bostadsrätten” NJA 2021 s. 235. 

För att den enskilde ska ha rätt till ersättning enligt grundlags-

bestämmelsen krävs att kostnaderna varit befogade med hänsyn 

till sakens beskaffenhet; den enskilde ska ha haft fog för att anlita 

ombud och kostnaderna får inte vara oskäliga. Vid den bedöm-

ningen ska det vägas in om handläggningen har varit förenklad. 

2.4 Skatteverkets uppfattning får förstås på det sättet att myndigheten 

vill att Högsta förvaltningsdomstolen antingen fastslår att Högsta 

domstolens tolkning av grundlagsbestämmelsen är felaktig eller 

att den i vart fall inte gäller i förvaltningsdomstolarna. 

2.5  uppfattning är att det saknas skäl att frångå 

Högsta domstolens praxis om rätt till ersättning för rättegångs-

kostnader enligt regeringsformen samt att motsvarande principer 

kan tillämpas även i förvaltningsdomstolarna. Skälen för detta är 

följande. 

2.6 Högsta domstolens praxis tar sin utgångspunkt i att det är en 

grundläggande aspekt av rätten till en rättvis rättegång att par-

terna är likställda i processen (se prop. 2009/10:80 s. 160 där det 

anges att ”[a]v grundläggande betydelse är vidare att förfarandet 

är kontradiktoriskt och att parterna är likställda i processen”).  

2.7 Högsta domstolens praxis klargör att det utgör en otillåten 

begränsning i rätten till en rättvis rättegång om en enskild som 

fått rätt mot det allmänna i domstol inte kan få ersättning för 

befogade rättegångskostnader. Detta eftersom den enskildes 

möjlighet att anlita ombud i sådana fall begränsas och gör att han 

eller hon hamnar i ett underläge mot staten som inte kan anses 
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godtagbart (se ”RF och rättegångskostnaderna” NJA 2015 s. 374 

p. 15). Högsta domstolens praxis handlar alltså om att konkreti-

sera det grundläggande kravet på parternas likställdhet i rätte-

gångar mellan enskilda och det allmänna. 

2.8 Högsta domstolen har i denna praxis beaktat den rättsutveckling 

som skett i Europadomstolen gällande rätten till en rättvis rätte-

gång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. En sådan växel-

verkan mellan grundlagens rättighetsskydd och bestämmelserna i 

Europakonventionen framstår som naturlig (se t.ex. SOU 2020:44 

s. 232 där det anges att det är naturligt att domstolar vid tolk-

ningen av en viss bestämmelse i 2 kap. regeringsformen tar 

hänsyn till innehållet i Europakonventionen). Detta innebär inte 

att grundlagsbestämmelsens innehåll på något sätt har knutits till 

Europadomstolens praxis i strid med lagstiftarens avsikt, vilket 

Skatteverket antyder i sitt yttrande. Europakonventionen är tänkt 

att fungera som ett europeiskt minimiskydd för fri- och rättigheter 

som ska preciseras i de nationella rättsordningarna. 

2.9 De principer om parternas likställdhet som Högsta domstolens 

praxis bygger på gör sig gällande med samma styrka även i 

förvaltningsdomstolarna. Högsta domstolens praxis gäller över-

klagade myndighetsbeslut som handlagts enligt lagen (1996:242) 

om domstolsärenden, som på liknande sätt som i förvaltnings-

processlagen (1971:291) är förenklad (se rättsfallen ”RF och 

rättegångskostnaderna” NJA 2015 s. 374, ”Upprättelseersätt-

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

”Den pantsatta bostadsrätten” NJA 2021 s. 235). Den omständig-

heten att handläggningen i förvaltningsdomstol är förenklad utgör 

därför inte skäl att utesluta en rätt till ersättning för rättegångs-
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kostnader. Däremot ska den omständigheten beaktas när 

förvaltningsdomstolen bedömer om kostnaderna i det enskilda 

fallet har varit befogade (se ”RF och rättegångskostnaderna”  

NJA 2015 s. 374 p. 20). 

2.10 Skatteverket anför slutligen att frågan om ersättning för rätte-

gångskostnader i förvaltningsprocessen är ”så komplex och kom-

mer att ha sådana enorma konsekvenser” att det inte är lämpligt 

att Högsta förvaltningsdomstolen tolkar 2 kap. 11 § andra stycket 

regeringsformen på motsvarande sätt som Högsta domstolen har 

gjort. Som stöd för detta hänvisar Skatteverket till en punktlista 

med praktiska frågor som kan uppkomma.  

2.11 När det gäller dessa praktiska frågor får anföra 

följande. Beslut om fördelning av rättegångskostnader utgör en 

central rättskipningsuppgift som domstolar är väl bekanta med. 

har fullt förtroende för att förvaltningsdomsto-

larna på motsvarande sätt som de allmänna domstolarna kan 

handlägga sådana frågor och hantera de praktiska frågor som kan 

uppkomma. Det kan i sammanhanget påminnas om att förvalt-

ningsdomstolarna redan beslutar om rättegångskostnadsersättning 

i vissa fall (se 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen, 2011:1244). I 

den mån praktiska tillämpningsfrågor uppkommer som förvalt-

ningsrätterna och kammarrätterna inte kan hantera ankommer det 

på Högsta förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd 

och ge ytterligare vägledning. 

2.12 Sammanfattningsvis är  inställning att grund-

lagsbestämmelsen i 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen 

utgör laglig grund för förvaltningsdomstolarna att besluta om 

rättegångskostnader. Den omständigheten att handläggningen 
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enligt förvaltningsprocesslagen är förenklad utgör inte skäl att 

avvika från Högsta domstolens tolkning av grundlagsbestäm-

melsens innebörd. Det innebär att bestämmelsen ger henne en 

principiell rätt till ersättning för befogade rättegångskostnader. 

Vid bedömningen av om kostnaderna har varit befogade ska det 

dock beaktas att handläggningen enligt förvaltningsprocesslagen 

är förenklad. 

3 ANGÅENDE ARTIKEL 6.1 I EUROPAKONVENTIONEN  

3.1 Rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i 

Europakonventionen innebär att enskilda i vissa fall har rätt 

till ersättning för sina rättegångskostnader när de vinner mot 

staten i domstol 

3.1.1 Skatteverkets uppfattning är att inte heller bestämmelsen om 

rättvis rättegång i artikel 6.1 i Europakonventionen utgör ett 

tillräckligt författningsstöd för att ska ha rätt att 

få sina rättegångskostnader ersatta i det här målet. 

3.1.2 Enligt Europadomstolens praxis följer det av artikel 6.1 i Europa-

konventionen att enskilda i vissa fall måste kunna få ersättning 

för befogade rättegångskostnader när de vinner mot det allmänna 

i överklagade förvaltningsmål (se rättsfallen Černius and 

Rinkevičius v. Lithuania, nos. 73579/17 and 14620/18,  

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

22 April 2021).  

3.1.3 uppfattar det som att Skatteverket i och för sig 

inte motsätter sig att en sådan rätt kan följa av artikel 6.1 i 

Europakonventionen. uppfattar det som att den 
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fråga som parterna har olika uppfattningar om är hur denna 

rättighet ska omsättas i praktiken. 

3.1.4 Skatteverkets uppfattning är att förvaltningsdomstolarna ska 

bortse från om en rätt till ersättning för rättegångskostnader 

uppstår i ett enskilt mål grundat på artikel 6.1 i Europakon-

ventionen. Förvaltningsdomstolarna ska, enligt Skatteverket, 

avvisa yrkanden om ersättning för rättegångskostnader oaktat om 

detta medför en överträdelse av den enskildes rättigheter enligt 

Europakonventionen. Skatteverket anser i stället att den enskilde 

ska hänvisas till att söka gottgörelse för förvaltningsdomstolens 

rättighetsöverträdelse i en separat process med stöd av bestäm-

melsen om konventionsskadestånd i 3 kap. 4 § skadeståndslagen. 

3.1.5  inställning är att den av Skatteverket före-

språkade ordningen för att garantera enskildas rättighetsskydd 

enligt Europakonventionen är felaktig och uppenbart olämplig. 

Skälen för detta är i huvudsak följande. 

3.1.6 För det första: Artikel 6.1 i Europakonventionen utgör i sig ett 

tillräckligt författningsstöd för att besluta om rättegångskostnads-

ersättning. För det andra: Sverige har en folkrättslig förpliktelse 

att så långt möjligt förhindra att enskildas rättigheter enligt 

Europakonventionen överträds. Det är först när en rättighetsöver-

trädelse inte kan förhindras som det kan anses godtagbart att 

rättigheten ersätts med skadestånd. För det tredje: Den ordning 

som Skatteverket förespråkar medför betydande olägenheter såväl 

för den enskilde som för det allmänna.  

3.1.7 kommer i det följande att utveckla dessa 

synpunkter.  
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3.2 Artikel 6.1 i Europakonventionen utgör laglig grund för att 

besluta om rättegångskostnader i förvaltningsmål 

3.2.1 Först och främst kan det konstateras att Europakonventionens 

bestämmelser i sig – genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (inkorporeringslagen) – ger förvalt-

ningsdomstolarna ett tillräckligt författningsstöd för att besluta 

om ersättning för rättegångskostnader.  

3.2.2 Ett av skälen till att Europakonventionen gjordes till svensk lag 

var att ge myndigheter och domstolar ett uttryckligt underlag för 

att direkt tillämpa konventionens bestämmelser i mål och ärenden 

(se prop. 1993/94:117 s. 33). Det följer också av rättspraxis att 

myndigheter och domstolar kan lägga bestämmelser i konvent-

ionen till grund för rättsföljder som inte framgår av någon annan 

författning, men som krävs för att den enskildes rättighetsskydd 

ska garanteras (se t.ex. rättsfallen ”Finanschefen på ICS” NJA 

2005 s. 462 och HFD 2019 ref. 43).  

3.2.3 För att ett tillräckligt författningsstöd ska föreligga för att förvalt-

ningsdomstol ska kunna besluta om rättegångskostnader krävs det 

inte att en sådan rätt uttryckligen framgår av ordalydelsen i artikel 

6.1 i Europakonventionen. Det räcker att en sådan rätt följer av 

Europadomstolens praxis. På motsvarande sätt som Högsta 

domstolen har bedömt att bestämmelsen i 2 kap. 11 § andra 

stycket regeringsformen utgör tillräcklig grund för att besluta om 

rättegångskostnader måste förvaltningsdomstol kunna tillämpa 

bestämmelsen i artikel 6.1 i Europakonventionen. 
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3.2.4 Huvudregeln om att enskilda står sina egna rättegångskostnader i 

förvaltningsmål återgår inte på någon uttrycklig lagregel. Samti-

digt utgör Europakonventionen svensk lag. I den mån en rätt till 

ersättning för rättegångskostnader följer av artikel 6.1 i Europa-

konventionen finns det alltså inget hinder mot att förvaltnings-

domstolen beslutar om detta. Europakonventionen utgör i dessa 

fall ett tillräckligt lagstöd för att förplikta den enskildes motpart 

att ersätta den enskildes befogade rättegångskostnader.   

3.3 Det strider mot Sveriges konventionsåtaganden att hänvisa 

till att begära skadestånd för en 

rättighetsöverträdelse i stället för att förhindra den 

3.3.1 Skatteverkets uppfattning är att förvaltningsdomstolarna ska fort-

sätta att avvisa yrkanden om ersättning för rättegångskostnader, 

även om detta innebär att den enskildes rättighetsskydd enligt 

artikel 6.1 i Europakonventionen överträds. Enskilda ska i stället 

hänvisas till att i separat ordning begära skadestånd av staten för 

förvaltningsdomstolarnas rättighetsöverträdelser. Detta får enligt 

Skatteverket tills vidare anses vara ett tillräckligt effektivt rätts-

medel i fall som .  

3.3.2 Eftersom artikel 6.1 i Europakonventionen ger stöd för att helt 

undvika en rättighetsöverträdelse i  fall genom 

att hon ges rätt till rättegångskostnadsersättning direkt i förvalt-

ningsmålet är det oförenligt med Sveriges förpliktelser som 

konventionsstat att, som Skatteverket föreslår, hänvisa henne till 

att i stället väcka en skadeståndstalan.  

3.3.3 Genom att ratificera Europakonventionen har Sverige åtagit sig 

att respektera de grundläggande mänskliga fri- och rättigheter 
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som skyddas där (se artikel 1 i Europakonventionen enligt vilken 

konventionsstaterna förbundit sig att garantera de fri- och rättig-

heter som anges i konventionen). Därigenom har staten, såväl 

som dess myndigheter och domstolar, en långtgående skyldighet 

att se till att rättigheterna i konventionen respekteras och efterlevs 

(jfr vad Europadomstolen uttalat om att den enskildes rättigheter 

ska vara praktiska och effektiva i rättsfallet Airey v. Ireland,  

9 October 1979, § 24, Series A no. 32). 

3.3.4 Statens ansvar att garantera den enskildes fri- och rättigheter 

enligt Europakonventionen är i första hand en skyldighet att 

förhindra överträdelser av konventionen. Först i andra hand ska 

staten rätta till eventuella överträdelser genom att tillhandahålla 

effektiva rättsmedel. (Se rättsfallet Scordino v. Italy (no. 1) [GC], 

no. 36813/97, § 183, ECHR 2006-V där Europadomstolen 

uttalade att den mest effektiva ordningen är att förhindra överträ-

delser, prop. 2008/09:213 s. 8 samt rättsfallet NJA 2007 s. 584 

där skadestånd utgick för en överträdelse av Europakonventionen 

efter att Högsta domstolen konstaterat att det inte var möjligt att 

förebygga eller undanröja kränkningen.) 

3.3.5 Enligt bör Högsta förvaltningsdomstolen därför 

i första hand förhindra att en överträdelse av konventionen över-

huvudtaget sker i hennes fall. Den omständigheten att det i 3 kap. 

4 § skadeståndslagen finns en möjlighet att ersätta en konvent-

ionsöverträdelse med skadestånd ska inte uppfattas som att staten 

får välja mellan att antingen förhindra en konventionsöverträdelse 

eller att medvetet åstadkomma en sådan så länge den enskilde i 

efterhand har möjlighet att ansöka om skadestånd. En sådan 

ordning går tvärt emot grundtanken med att enskildas rättigheter 
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ska garanteras på ett praktiskt och effektivt sätt och att konvent-

ionsskadestånd inte ska vara ett primärt rättsmedel för detta (se 

prop. 2017/18:7 s. 22 ff.). 

3.3.6 Som framgår av lagmotiven till 3 kap. 4 § skadeståndslagen är 

bestämmelsen om konventionsskadestånd en sista utväg för att 

kompensera rättighetsöverträdelser som inte kan hanteras på 

andra sätt (se prop. 2017/18:7 s. 22). Enligt förarbetena ”bör 

skadestånd inte komma i fråga om det finns andra effektiva rätts-

medel” (se prop. 2017/18:7 s. 23). Som anfördes i betänkandet 

innebär det bland annat att ”överträdelser i den utsträckning det är 

möjligt i första hand bör avhjälpas eller gottgöras inom ramen för 

den process där de uppkommer. För att det ska kunna ske måste 

domstolar och förvaltningsmyndigheter vara uppmärksamma på 

frågor som har bäring på Europakonventionen, både i processuellt 

och materiellt hänseende” (se prop. 2017/18:7 s. 74).  

3.3.7 Högsta förvaltningsdomstolen har i flera rättsfall undvikit över-

trädelser av Europakonventionen, exempelvis genom att pröva 

överklaganden i sak utan annat stöd i lag än Europakonventionen 

(se rättsfallen HFD 2019 ref. 43, särskilt p. 54–56 och 59,  

HFD 2016 ref. 41 samt RÅ 2001 ref. 56). 

3.3.8 menar att Högsta förvaltningsdomstolen på 

motsvarande sätt bör undvika en rättighetsöverträdelse i hennes 

fall, genom att hon tillerkänns ersättning för sina rättegångskost-

nader direkt i förvaltningsmålet med stöd av Europakonvent-

ionen. Eftersom det är möjligt för förvaltningsdomstolarna att 

undvika en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen 

genom att besluta om rättegångskostnader är det inte förenligt 

med Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen att avvisa 
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 yrkande, överträda hennes rätt och hänvisa 

henne till att begära skadestånd. 

3.4 Separata och efterföljande processer om skadestånd medför 

betydande olägenheter för såväl de enskilda parterna som för 

det allmänna 

3.4.1 Skatteverket medger att den av verket föreslagna processord-

ningen med konventionsskadestånd ”ter sig mindre lyckad”. 

Alternativet, att beviljas ersättning direkt i 

förvaltningsmålet, innebär dock enligt Skatteverket betydligt 

större nackdelar. 

3.4.2 gör motsatt bedömning. Det är den av Skatte-

verket förordade processordningen som leder till nackdelar och 

olägenheter – såväl för de enskilda som för det allmänna.  

3.4.3 För det första medför Skatteverkets förslag betydande olägenheter 

för enskilda som . Enligt fram-

står det inte som rimligt att hon – efter att ha överklagat ett myn-

dighetsbeslut, argumenterat för sin sak i flera instanser och till 

slut fått rätt – ska behöva inleda en ny kostsam och tidskrävande 

skadeståndsprocess i allmän domstol för att kunna tillvarata sin 

rätt (jfr HFD 2014 ref. 12 där Högsta förvaltningsdomstolen i 

fråga om en konstaterad överträdelse uttalade att den enskilde inte 

ska ”behöva inleda ytterligare en process om det redan finns ett 

pågående ärende i vilket det är möjligt att pröva anspråket”). 

3.4.4 Skatteverket har anfört att klara fall av överträdelser bör kunna 

hanteras inom ramen för Justitiekanslerns frivilliga skaderegle-

ring, och antytt att det skulle vara enkelt för enskilda att få rätte-

gångskostnader ersatta i form av skadestånd. 
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3.4.5 Justitiekanslern har dock aldrig beviljat skadestånd för rätte-

gångskostnader med stöd av 3 kap. 4 § skadeståndslagen (se för-

teckning över ärenden gällande rättegångskostnader från Justitie-

kanslern, bilaga 1. Inte i något av dessa ärenden har skadestånd 

för rättegångskostnader utgått med stöd av 3 kap. 4 § skade-

ståndslagen). Justitiekanslern har i ett ärende påpekat att det kan 

strida mot den enskildes rätt till en rättvis rättegång om han eller 

hon inte får ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltnings-

domstol. Den enskilde tillerkändes inget skadestånd och Justitie-

kanslern nöjde sig med att skicka beslutet till Finansdepartemen-

tet för kännedom (se Justitiekanslerns beslut JK dnr 6782-18-4.3 i 

bilaga 2, sista stycket). 

3.4.6 Till skillnad från en förvaltningsdomstols beslut får Justitie-

kanslerns beslut inte överklagas. Om Justitiekanslern nekar den 

enskilde den begärda ersättningen blir han eller hon hänvisad till 

att väcka talan mot staten i allmän domstol. I stället för att den 

enskilde får sitt yrkande prövat i den förenklade handläggnings-

form som gäller i förvaltningsdomstolarna tvingas den enskilde 

inleda ett komplicerat och tidskrävande förfarande i allmän 

domstol med risk för nya rättegångskostnader.  

3.4.7 För det andra framstår det som uppenbart att det är den instans 

som har bedömt den materiella frågan som har bäst förutsätt-

ningar att bedöma om den enskilde har haft fog för att anlita 

juridiskt ombud samt om kostnaderna har varit befogade. Utöver 

att det i allmänhet är den domstol som hanterat ett ärende som har 

bäst inblick i hur processen gått till, hur parterna argumenterat, 

vilka frågeställningar som varit centrala med mera, saknar de 

allmänna domstolarna och Justitiekanslern tillräcklig kompetens i 
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den förvaltningsrättsliga materiella och processuella lagstift-

ningen. Att överlåta åt Justitiekanslern eller allmän domstol, som 

varken har handlagt målet eller är bekant med den tillämpliga lag-

stiftningen, att besluta i rättegångskostnadsfrågan framstår som 

olämpligt och ägnat att leda till felaktiga och rättsosäkra beslut. 

3.4.8 För det tredje innebär Skatteverkets förslag att samhällets resurser 

tas i anspråk i onödan. Om frågor om rättegångskostnader hand-

läggs direkt i förvaltningsmålet kan de avgöras på ett snabbt, 

rättssäkerhet och kostnadseffektivt sätt. Om frågor om rättegångs-

kostnader i förvaltningsmålet i stället ska handläggas i separat 

ordning som dispositiva tvistemål kommer detta att medföra en 

onödig belastning på de allmänna domstolarna och ökade 

kostnader för samhället.  

3.5 Sammanfattningsvis innebär artikel 6.1 i 

Europakonventionen att bör få sina 

rättegångskostnader ersatta direkt i förvaltningsmålet 

3.5.1 Vid en sammanvägd bedömning anser att den av 

Skatteverket förespråkade ordningen är felaktig och uppenbart 

olämplig. 

3.5.2 I och med att artikel 6.1 i Europakonventionen i sig är ett till-

räckligt författningsstöd för att besluta om rättegångskostnadser-

sättning direkt i förvaltningsmålet går det att undvika en överträ-

delse av  rättigheter. Under sådana förhållanden 

är det oförenligt med Sveriges konventionsåtaganden att i stället 

överträda hennes rättigheter och hänvisa henne till att i efterhand 

söka gottgörelse för överträdelsen genom skadestånd. Detta 

särskilt eftersom den av Skatteverket förordade ordningen medför 



 

 
15 

betydande svårigheter för henne. Ordningen är dessutom 

olämplig ur ett processekonomiskt perspektiv. 

3.5.3 Högsta förvaltningsdomstolen bör därför besluta om 

 rättegångskostnader direkt i förvaltningsmålet. 

4  RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 

HAR VARIT BEFOGADE 

4.1 För det fall Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att det finns 

författningsstöd för att besluta om rättegångskostnader anser 

Skatteverket att ändå inte har rätt till någon 

ersättning eftersom hon inte har haft fog för att anlita ombud. I 

vart fall ska ersättningen enligt Skatteverket begränsas till  

25 000 kronor.   

4.2 Vad först gäller frågan om har haft fog för att 

anlita ombud anför Skatteverket att målet har varit av enkel 

beskaffenhet. Myndigheten menar vidare att enskildas behov av 

ombud i förvaltningsprocessen generellt sett är litet med hänvis-

ning till officialprincipen. Detta är enligt Skatteverket en bedöm-

ning som även Europadomstolen har gjort i två beslut (se besluten 

Güney v. Sweden (dec.), no. 40768/06, 17 June 2008, respektive 

Barsom and Varli v. Sweden (dec.), nos. 40766/06 and 60831/06, 

4 January 2008). 

4.3 vill först och främst framhålla att besluten från 

Europadomstolen inte gäller ersättning för rättegångskostnader 

enligt artikel 6.1, utan möjligheten till rättegångsbiträde vid 

anklagelse om brott enligt artikel 6.3c i Europakonventionen. 

Eftersom det är fråga om två helt olika bedömningar är besluten 
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inte direkt relevanta för frågan om  har haft fog 

för att anlita ombud. 

4.4 Med det sagt vill ändå framhålla att Skattever-

kets uppfattning om officialprincipens betydelse för utgången i de 

två målen är felaktig. I de båda målen hade klagandena nekats 

rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1610) med hänvisning till 

att respektive ärende inte var tillräckligt komplext och inte heller 

tillräckligt allvarligt. Det var med avseende på att klagandena 

framfört att de var invandrade till Sverige och därför inte behärs-

kade svenska språket som Europadomstolen konstaterade att offi-

cialprincipen hade betydelse. Europadomstolen har alltså inte 

uttalat att officialprincipen innebär att enskilda inte kan ha behov 

av ombud i förvaltningsmål.  

4.5  inställning är vidare att det inte är förenligt 

med Europadomstolens praxis gällande artikel 6.1 i Europakon-

ventionen att med hänvisning till officialprincipen slå fast att det 

aldrig kan vara befogat att anlita ombud i förvaltningsmål. Det 

måste göras en bedömning i varje enskilt fall av om den enskilde 

har haft fog för att anlita ombud med hänsyn till sakens beskaf-

fenhet. Vid den bedömningen ska det vägas in om 

handläggningen har varit förenklad. 

4.6 vill här framhålla att det bakomliggande målet 

om namnbyte rörde en fråga som inte var reglerad i lag och som 

inte tidigare hade prövats av högre rätt. Att målet varit komplice-

rat illustreras av att instanserna har dömt olika, att Högsta förvalt-

ningsdomstolen funnit att rättsfrågan varit av sådan beskaffenhet 

att prövningstillstånd skulle ges samt att Högsta förvaltningsdom-

stolen godkände  namnbyte efter en relativt om-
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fattande analys av avgöranden från EU-domstolen. (Se vad 

anfört i avsnitt 6.1 i aktbilaga 25 för en utvecklad 

argumentation kring varför hon haft fog för att anlita ombud.) 

4.7 Mot den bakgrunden får det enligt anses vara 

klarlagt att hon har haft fog för att anlita ombud, trots att 

handläggningen har varit förenklad.  

4.8 Vad sedan gäller Skatteverkets invändning om det begärda 

beloppets skälighet får anföra följande. 

4.9 Det kan inledningsvis konstateras att bedömningen av skäligheten 

av de kostnader som enskilda har haft för att tillvarata sin rätt mot 

staten inte får vara för sträng enligt Europadomstolens praxis. I 

rättsfallet Stankiewicz v. Poland beviljades den begärda ersätt-

ningen eftersom staten inte kunnat visa att kostnaderna varit över-

drivna eller oskäligt höga (eng. ”excessive”, se Stankiewicz v. 

Poland, no. 46917/99, §§ 75 och 85, ECHR 2006-VI). 

4.10 Det kan vidare konstateras att Högsta domstolen på motsvarande 

sätt har bedömt att det ska göras en för den enskilde förhållande-

vis generös prövning av kostnadernas skälighet. Högsta 

domstolen har uttryckt det som att ersättning ska beviljas för det 

arbete som ”kan antas ha bidragit till” att det överklagade beslutet 

ändrades (se rättsfallet ”Bilen i Borås” NJA 2020 s. 908 p. 21).  

4.11 är av uppfattningen att det finns starka skäl som 

talar för att skälighetsbedömningen även i mål som det nu aktu-

ella inte bör vara alltför sträng. En bedömning av kostnadernas 

skälighet kommer alltid att ske med ”facit i hand”. Det finns en 

risk att ett mål i efterhand – inte minst när det handlagts i flera in-

stanser av skickliga domare – framstår som mindre komplicerat 
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än vad det faktiskt har varit. En alltför sträng överprövning av om 

den enskildes rättegångskostnader varit befogade riskerar att leda 

till att den enskildes möjlighet att anlita ombud, och därmed 

dennes rätt till en rättvis rättegång, blir teoretisk och illusorisk i 

stället för praktisk och effektiv. 

4.12 Vad gäller bedömningen av om  ombudskost-

nader har varit skäliga får hon hänvisa till vad hon anfört i sitt 

tidigare yttrande (se avsnitt 6.2 i aktbilaga 25).  

4.13 vill i sammanhanget understryka att hon har 

vidtagit skäliga åtgärder för att försöka hålla kostnaderna nere. 

Eftersom hon har haft en svår ekonomisk situation har hon delvis 

företrätt sig själv och löpande haft kontakt med sina ombud för att 

försäkra sig om att kostnaderna inte blev större än nödvändigt. 

Skälet till att hon avslutade sitt samarbete med sitt andra ombud 

var att hon inte längre hade råd att betala honom.  

4.14 Sammanfattningsvis vidhåller att hon har rätt till 

ersättning för sina rättegångskostnader. De rättegångskostnader 

som hon har haft har varit befogade med hänsyn till sakens 

beskaffenhet. Frågan har haft stor betydelse för henne och har 

aktualiserat rättsfrågor som inte kan anses ha varit okomplice-

rade. Det arbete som ombuden har utfört kan antas ha varit 

bidragande till att Skatteverkets beslut upphävdes och arvodet 

framstår inte som oskäligt högt varken sett för sig eller med 

beaktande av den nedlagda tiden. har vidare 

gjort vad som skäligen kan krävas av henne för att begränsa 

rättegångskostnaderna. 
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Som ovan, 

Alexandra Loyd Erik Scherstén Erica Wide 


