
   

 1 

 

  

JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 
 

Den svenska ersättningsmodellen för 

rättegångskostnader i skattemål i ljuset av 

rätten till rättvis rättegång 

 

 

Jan Samuelson 

 

 
Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp 

Examinator: Jane Reichel  
Stockholm, Vårterminen 2018  



   

 2 

Abstract 

Access to justice and the right to a fair trial are basic human rights explicitly stipulated in the 

European Convention on Human Rights (ECHR) as well as in the Swedish constitution. The 

fundamental meaning of these rights is that everyone should have an effective option for 

bringing their case to a court governed by the rule of law.  

 

Counsel fees and other process-costs may constitute a significant barrier to entry for an 

individual bringing his or her case to the court. Consequently, such cost-related barriers may 

deprive individuals of their right to a fair trial in practice. This fact is recognised in many 

legislations through legal aid provisions, reimbursement rules or similar mechanisms with the 

common purpose of eliminating, or at least lowering, the cost-barrier in question for the 

individual. 

 

Tax cases are often complex, and the average taxpayer would typically need to obtain legal 

counsel to vindicate his or her rights in a dispute with the tax authority. The taxpayer’s costs for 

such vindication may consequently be high. Swedish legislation stipulates that such costs under 

certain circumstances can be reimbursed by the state. In practice, however, the taxpayer seldom 

gets reimbursed for the full cost or even the majority of the cost, regardless of the outcome of 

the case. Even if the taxpayer wins the court case against the tax authority, it is not unusual that 

the taxpayer gets no reimbursement at all.  

 

This thesis analyses the Swedish reimbursement model for process-costs in tax cases and how it 

relates to the right to a fair trial. The question is whether the relevant legislation, and/or the 

courts’ application of it, risks being in breach of the ECHR’s and/or the Swedish constitution’s 

stipulated right to a fair trial. This thesis argues that it does; not as a result of the legislation itself, 

but because of the courts’ application of it.  

 

The risk of violating the right to a fair trial correlates primarily with two factors. These are what 

are at stake for the taxpayer (typically the disputed tax amount) and the complexity of the legal 

issues involved in the case. Trigger points for when the respective factor comes into play from a 

human rights perspective are analysed and discussed in the thesis. When they do, the absence of 

real possibilities of reimbursement of process-costs in a given tax case may constitute an 

unacceptable barrier for the individual to access justice and get a fair trial. 
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1.  Inledning 

1.1 Ämne och problemformulering 

I ett skattemål nyligen framställde Skatteverket, SKV, krav på drygt 53 miljoner kronor samt 

skattetillägg mot en privatperson.1 Kravet visade sig, efter domstolsprövning, vara ogrundat. 

Privatpersonens dokumenterade rättegångskostnader uppgick till 1,1 miljoner kronor, drivna av 

målets komplexitet och ett omfattande processmaterial. Domstolen tillerkände, utan närmare 

motivering, 90 000 kronor i ersättning, d.v.s. 8 % av de faktiska kostnaderna. Det kostade således 

personen i fråga drygt 1 miljon kronor att värja sig mot ett ogrundat krav från staten. 

 

Den enskilde har i skattemål under vissa förutsättningar rätt till ersättning för rättegångskostnader 

som ”skäligen har behövts för att ta till vara hans rätt”.2 I praktiken är det dock vanligt att 

ersättningen, som i fallet ovan, långt ifrån motsvarar den skattskyldiges faktiska 

rättegångskostnader. Det förekommer också att den skattskyldige inte får någon ersättning alls 

trots att denne vunnit målet.3  

 

Skattemål är ofta av flera samverkande anledningar komplexa. För det första är 

skattelagstiftningen till stora delar komplicerad. För det andra kan sakomständigheterna i sig vara 

komplicerade. För det tredje kan rättsläget vara oklart. För det fjärde kan det åberopade 

processmaterialet vara omfattande. Målet kan vidare röra stora värden för den skattskyldige och 

målets utgång kan därmed få långtgående följder för dennes ekonomiska situation. Till detta 

kommer slutligen att det som regel föreligger en processuell obalans mellan SKV och den 

skattskyldige med avseende på resurser, befogenheter, kompetens och processvana.4  

 

Skattemålens komplexitet medför att den skattskyldige många gånger nödgas anlita skattejuridisk 

rådgivning för att kunna ta tillvara sin rätt. Rättegångskostnaderna kan följaktligen bli betydande. 

Ett problem är att det saknas vägledande praxis från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 

avseende den skälighets- och behovsprövning som avgör om den skattskyldige har rätt till 

ersättning för rättegångskostnaderna i fråga. I avsaknad av sådan praxis är domstolarna i sin 

rättstillämpning hänvisade till uttalanden i upp till 30 år gamla förarbeten. 

 

                                                
1 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 8902-8903-15 den 26 oktober 2016. 
2 43 kap. 1 § st. 1 SFL. 
3 Se avsnitt 3.4 i uppsatsen. 
4 Jfr. SOU 1993:62, s. 75 ff. liksom prop. 1988/89:126 s. 15. 
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Rättighetsfrågor har under de senaste decennierna fått en alltmer framskjuten plats i den svenska 

rättstillämpningen.5 Sveriges inträde i Europeiska Unionen, EU, 1995,6 Europakonventionens 

status som svensk lag samma år7 samt reformeringen av regeringsformen, RF, 2011 har varit 

drivande krafter i utvecklingen. Den enskildes rätt till rättvis rättegång är en grundläggande 

rättighetsfråga. Rätten är uttryckligen reglerad i såväl RF, Europakonventionen som EU:s 

rättighetsstadga.8 

 

En central aspekt av rätten till rättvis rättegång är att den enskilde ska ha reella möjligheter att ta 

tillvara sin rätt och inte hindras av kostnadsskäl.9 Möjligheterna ska vara ”praktiska och effektiva, ej 

blott teoretiska och illusoriska” som Europadomstolen uttrycker det.10 

 

Ämnet för denna uppsats är den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål. 

Frågan är om utformningen och/eller tillämpningen av de svenska ersättningsreglerna riskerar att 

bryta mot Europakonventionens och/eller RF:s krav på rätt till rättvis rättegång, d.v.s. om den 

skattskyldiga i praktiken, p.g.a. kostnadsskäl, riskerar att hindras från att få sin skattefråga prövad 

i domstol.11 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats analyseras den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål i 

förhållande till rätten till en rättvis rättegång. Syftet är att identifiera om, och i så fall på vilka 

grunder, den svenska ersättningsmodellen riskerar att stå i strid med rätten till rättvis rättegång.  

 

För att uppnå syftet adresseras följande frågeställningar: 

• Hur ser den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål ut och vilka 

är dess bevekelsegrunder? 

                                                
5 Bull, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017 s. 216. Se även Eric Bylanders inledande stycke i 
artikeln Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid, SvJT 2017 s. 370. 
6 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
7  Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
8 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
9 Jfr. prop. 1993/94:151 s. 132. 
10 Uttryckt exempelvis i Airey mot Irland, Europadomstolens dom 7 nov 1979, p. 24. 
11  Jfr. regeringens konstaterande för snart 90 år sedan i prop. 1931:80, Angående huvudgrunderna för en 
rättegångsreform, s. 118: ”Rättegångsväsendet motsvarar ej sin uppgift, om kostnaderna för en rättegång avhåller den 
berättigade från att göra sin rätt gällande eller tvingar honom till eftergift för ogrundat anspråk”. 
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• Vad är innebörden enligt Europakonventionen respektive RF av rätten till rättvis 

rättegång generellt, och med avseende på ersättning för rättegångskostnader specifikt?  

• Riskerar den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål att bryta 

mot rätten till rättvis rättegång och i så fall, på vilka grunder? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål avses i denna uppsats den 

skattskyldiges möjligheter att enligt svensk rätt få ersättning för sina rättegångskostnader i ett 

skattemål. Det rör sig om dels den legala regleringen, dels domstolarnas tillämpning av 

densamma.  

 

Det svenska lagrum som är omedelbart relevant är 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), 

SFL. Ersättningsreglerna i 43 kap. SFL är tillämpliga på den stora majoriteten av skattemål. De 

skattemål som faller utanför tillämpningsområdet behandlas inte i uppsatsen, eftersom de i 

sammanhanget är av marginell praktisk betydelse.12  

 

Ersättning för rättegångskostnader i skatterelaterade mål kan under vissa omständigheter även 

erhållas på basis av 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden, ärendelagen. Så är fallet när staten 

är enskild part i ett ärende.13 Frågan när staten är att anse som enskild part är relaterad till 

uppsatsens problemställning, men frågan behöver inte utredas för att tillgodose uppsatsens syfte 

och har därför utelämnats. 

 

Rättegångskostnader i skattemål kan under vissa förutsättningar ersättas i form av skadestånd 

enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207), SkL. 14  Dessa förutsättningar skiljer sig från 

förutsättningarna i 43 kap. SFL i en begränsande riktning ur den skattskyldiges perspektiv och 

frågan behandlas därmed inte i uppsatsen.15 

 

Med rätten till rättvis rättegång avses i denna uppsats den rättighet som kommer till uttryck i art. 6 i 

Europakonventionen, i 2 kap. 11 § st. 2 RF samt i art. 47 i Europeiska unionens stadga om de 

                                                
12 Vilka dessa skattemål är framgår av 43 kap. 1 § st. 2 SFL. 
13 Jfr. minoritetens skiljaktiga mening i NJA 2015 s. 374. 
14 Jfr. Justitiekanslerns, JK:s, beslut 11 september 2015, dnr. 1437-15-40. 
15 Ersättning i form av skadestånd baserat på 3 kap. 2 § SkL förutsätter att den skattskyldige kan visa på fel eller 
försummelse från myndighetens sida vid myndighetsutövningen, vilket inte krävs för ersättning enligt 43 kap. SFL. 
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grundläggande rättigheterna, rättighetsstadgan. I uppsatsen sker dock inga hänvisningar till 

rättighetsstadgan såvida det inte är påkallat av specifika skäl. Det beror på att rättigheterna till sin 

karaktär är desamma som rättigheterna i Europakonventionen.16 Konventionen är därtill alltid 

direkt tillämplig som svensk lag,17 medan tillämplighet av rättighetsstadgan förutsätter att EU-

rätten är tillämplig på det aktuella fallet.18  

 

1.4 Metod och perspektiv 

För att tillgodose uppsatsens syfte krävs att innehållet i gällande rätt utreds och kartläggs. 

Utredningen om gällande rätt utförs med rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metodens 

kärna utgörs av att fastställa gällande rätt med hjälp av allmänt erkända rättskällor.19 De rättskällor 

som används i uppsatsen utgörs följaktligen av svenska lagar, praxis, förarbeten och doktrin. 

Vidare används europarättsliga rättskällor, främst i form av Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis. Slutligen hänvisas i uppsatsen även till andra källor, t.ex. icke-

vetenskapliga undersökningar och artiklar. Dessa hänvisningar lämnas inte som stöd för slutsatser 

utan ges främst i syfte att belysa uppsatsens problemställning. Detsamma gäller i de fåtal fall 

referenser görs till annan utländsk rätt än de ovan nämnda europarättsliga rättskällorna. 

 

Den rättsdogmatiska metodens exakta innebörd och utformning är föremål för diskussion i den 

rättsvetenskapliga doktrinen.20 Inte minst gäller det graden av kritiskt tänkande och analys som 

metoden ger utrymme för. Uttrycket rättsdogmatik anses av vissa signalera en bristande öppenhet 

och flexibilitet, vilket kan ses som en mindre önskvärd karaktäristika för en vetenskaplig metod.21 

Med ett sådant synsätt består den rättsdogmatiska metoden främst av att systematisera och tolka 

rättsregler.22 Argument mot detta synsätt innebär att rättsdogmatiken kan och bör innehålla 

utrymme för kritisk analys.23  Utformningen av uppställda rättsregler kan, får och bör med det 

synsättet sättas i perspektiv och det är den kritiska analysen som skiljer den praktiskt verksamme 

                                                
16 Sambandet framgår av art. 52 p. 3 i rättighetsstadgan liksom av art. 6.3 i fördraget om den europeiska unionen, 
FEU. 
17  1 § Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
18 Art. 6.3 FEU, art. 51.1 rättighetsstadgan samt Hettne, i Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod s. 238 f. 
19 Kleineman, Rättdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, (red.), Juridisk metodlära, 2015, s 21. 
20 Se exempelvis Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidskrift for rettsvetenskap, TfR, 2005 s. 649 liksom 
Lambertz, Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002, s. 261-278. 
21 Kleineman, Rättdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, (red.), Juridisk metodlära, 2015, s 25 f. 
22 Lavin, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, FT 3/1989 s. 115. 
23 Kleineman, Rättdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, (red.), Juridisk metodlära, 2015, s. 26. 
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juristens verksamhet från vetenskapsmannens och som bidrar till att rätten utvecklas.24 En bättre 

benämning på den rättsdogmatiska metoden när den används inom rättsvetenskapen hävdas 

därmed ibland, åtminstone av pedagogiska skäl, kunna vara rättsanalytisk metod.25 

 

I uppsatsen analyseras rättsläget inom två skilda, men relaterade rättsområden. Dessa är den 

svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål samt rättsområdet rätten till 

rättvis rättegång. Utredningarna inkluderar ett historiskt perspektiv på hur rättsläget har 

utvecklats över tid inom respektive område. Avsikten med det historiska perspektivet är att fånga 

dynamiken i, och drivkrafterna bakom, respektive rättsområdes utveckling. Uppsatsens syfte går 

dock längre än till att beskriva rättsläget och dess historiska utveckling. I uppsatsen analyseras 

även rättsläget inom de två rättsområdena i förhållande till varandra.  Analysen kommer som en 

följd att inbegripa frågan hur olika rättskällor förhåller sig till varandra. Grundlag ställs mot vanlig 

lag och nationella rättskällor ställs mot såväl varandra som mot europarättsliga källor. Uppsatsen 

är alltså inte enbart deskriptivt kartläggande utan tar sig an en fråga där principer och rättsregler 

åtminstone till del kan antas riskera stå i motsatsförhållande. Sammantaget kan uppsatsens metod 

kategoriseras som rättsanalytisk med en rättsdogmatisk kärna.26 

 

Uppsatsens perspektiv är främst rättstillämparens, eller annorlunda uttryckt; ett rättsinternt 

perspektiv.27 Perspektivet är dock vidgat till att även inkludera andra intressenter, exempelvis 

lagstiftaren liksom den skattskyldiges och dennes företrädare. 

 

1.5 Material 

Den rättsdogmatiska metoden avspeglas i valet av material. Uppsatsen tar följaktligen sin 

utgångspunkt i den lagtext som reglerar ersättning för rättegångskostnader i skattemål (43 kap. 1 

§ SFL) respektive rätten till rättvis rättegång (2 kap. 11 § st. 2 RF samt art. 6.1 

Europakonventionen). Det är dock inte tillräckligt att studera de aktuella lagrummen för att 

kartlägga och fastställa gällande rätt. Den främsta utmaningen vad gäller ersättningsreglerna i SFL 

utgörs av hur innebörden av det övergripande behovsrekvisitet som enligt lagtexten styr om rätt 

till ersättning föreligger eller ej ska tolkas. Vad gäller rätten till rättvis rättegång i RF respektive 

Europakonventionen ligger motsvarande utmaning i att lagtexten i respektive lagrum är relativt 

                                                
24 Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik, FT 3/1990, s. 73. 
25 Kleineman, Rättdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, (red.), Juridisk metodlära, 2015, s. 24. 
26 Jfr. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 45 ff. 
27 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 111 ff. 
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kortfattad och vag, långt ifrån tillräckligt uttömmande för att gällande rätt ska kunna förstås och 

fastställas. 

 

Vägledande praxis från HFD avseende de svenska ersättningsreglernas innebörd analyseras i 

uppsatsen men är begränsad till sin omfattning och aktualitet, vilket i sig kan begränsa värdet av 

praxis som rättskälla för gällande rätt på området.28 Praxis har desto större betydelse för tolkning 

av art. 6.1 Europakonventionen. En relativt stor mängd avgöranden från Europadomstolen 

används i uppsatsen för att utreda den konventionsrättsliga innebörden av rätten till rättvis 

rättegång och hur denna innebörd har utvecklats över tid. Vad gäller rätten till rättvis rättegång 

enligt RF finns ingen vägledande praxis från HFD. I avsaknad av sådan praxis används praxis 

från HD till den del sådana avgöranden bedöms relevanta för uppsatsens frågeställningar.  

 

I brist på klargörande lagtext och relevant praxis utgör förarbeten en viktig källa för att närmare 

utreda de svenska lagreglernas innebörd. Förarbetena till den tidigare s.k. ersättningslagen är 

speciellt viktiga även om förarbetena i fråga numera är förhållandevis gamla.29 Ersättningslagen 

var föregångaren till nuvarande ersättningsregler i SFL som fördes över oförändrade från 

ersättningslagen.30 Förarbetena till rättighetskatalogen i 2 kap. RF utgör vidare en viktig rättskälla 

för uppsatsen. Detta inte minst mot bakgrund av det aktuella lagrummets sparsamma 

utformning, sparsam praxis samt det faktum att svenska domstolar, inklusive HFD respektive 

HD, tenderar att lägga stor vikt vid uttalanden i förarbeten vid sin tillämpning av vaga lagregler.31 

 

Det sker talrika hänvisningar till doktrin i uppsatsen. Dessa syftar till att skapa en djupare, eller i 

vart fall mer nyanserad, förståelse för rättsområdena och uppsatsens frågeställningar. Doktrin får 

särskilt betydelse när de andra rättskällorna inte ger en tillräckligt klar bild över rättsläget. Det rör 

sig om såväl förvaltningsrättslig litteratur som artiklar i juridiska tidskrifter som exempelvis 

Svensk Juristtidning, SvJT, och Förvaltningsrättslig Tidskrift, FT. Därtill utgör Sebastian 

Wejedals doktorsavhandling Rätten till biträde (2017) liksom Piero Leanza & Ondrej Pridals bok 

The Right to a Fair Trial (2014) viktiga litteraturkällor för uppsatsen.  

 

Slutligen används material som typiskt sett faller utanför den rättsdogmatiska metoden. Syftet är 

att skapa en bredare bild av uppsatsens problemställning men också att identifiera hur de svenska 

                                                
28 Jfr. Ramberg, Rättskällor: en introduktion till kritiskt tänkande, 2018, s. 43 f. 
29 Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden om mål om skatt, mm. 
30 Regeringens lagrådsremiss till Lagrådet 13 jan 2011 s. 412 ff. 
31 Ramberg, Rättskällor: en introduktion till kritiskt tänkande, 2018, s. 47 f. 
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ersättningsreglerna tillämpas i praktiken av förvaltningsdomstolarna. Det rör sig om bl.a. artiklar i 

icke-vetenskapliga tidskrifter liksom ett antal publicerade kvantitativa undersökningar.  

 

1.6 Disposition 

Ersättning för rättegångskostnader i skattemål utgör ett specialområde inom den allmänna 

förvaltningsrätten. Uppsatsen inleds därför i kapitel två med en redogörelse för vad som allmänt 

gäller för ersättning för rättegångskostnader inom förvaltningsrätten liksom de bärande 

bakomliggande principerna därför. Syftet är att sätta ersättningsreglerna i skattemål i sitt bredare 

förvaltningsrättsliga sammanhang. 

 

Den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål identifieras och beskrivs i 

detalj i kapitel tre. Kapitlet innehåller även en kort historik avseende reglernas utformning 

eftersom denna har betydelse för domstolarnas tillämpning av dagens regler och så småningom 

även för uppsatsens slutsatser. 

 

Efter detta grundläggande avsnitt om den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i 

skattemål flyttas i de två följande kapitlen, kapitel fyra och fem, fokus från svensk förvaltningsrätt 

till rätten till rättvis rättegång. Rättighetens innebörd analyseras inom ramen för 

Europakonventionens respektive RF:s  regelverk men också utifrån regelverkens förhållande till 

varandra. 

 

Så långt i uppsatsen har uppsatsens två rättsområden analyserats i huvudsak var för sig. I 

uppsatsens sjätte kapitel ställs rättsområdena mot varandra. Frågan som diskuteras är om, och i så 

fall under vilka förutsättningar, den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i 

skattemål riskerar att bryta mot rätten till rättvis rättegång, på konventionsrättlig och/eller på 

konstitutionell grund. Kapitlet utgör därmed uppsatsens kärna, i vilken uppsatsens 

problemställning och syfte adresseras fullt ut. 

 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel med några reflektioner och kommentarer med anledning av 

vad som framkommit i uppsatsen. 
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2. Allmänt om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål 

2.1 Inledning 

Den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål har vuxit fram som ett 

specialområde, lex specialis, inom den allmänna förvaltningsrätten. 32  Grundläggande 

förvaltningsrättsliga principer har således betydelse för ersättningsmodellens utformning och 

tillämpning.  

 

Syftet med detta kapitel är att inledningsvis i uppsatsen sätta den svenska ersättningsmodellen i 

skattemål i sitt bredare förvaltningsrättsliga sammanhang. Skälet är att ersättningsreglerna i 

skattemål utgör ett undantag från vad som allmänt gäller för ersättning för rättegångskostnader i 

förvaltningsmål. För att förstå undantaget krävs en förståelse för huvudregeln. I det följande 

behandlas därmed vad som gäller generellt sett avseende ersättning för rättegångskostnader i 

förvaltningsmål och vilka de bärande bakomliggande principerna är. 

 

2.2 Allmänna utgångspunkter 

Varken förvaltningslagen (1986:223), FL, eller förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, 

innehåller några regler som ger stöd för rätt till ersättning för rättegångskostnader. Några regler 

motsvarande rättegångsbalkens (1942:740), RB, regler avseende rättegångskostnader i allmänna 

domstolar i tvistemål (18 kap. RB) respektive brottmål (36 kap. RB) finns alltså inte.33  

 

Möjligheterna till rättshjälp eller offentligt biträde är därtill begränsade i förvaltningsmål jämfört 

med mål i allmänna domstolar.  I förarbetena till rättshjälpslagen (1996:1619), RjhL, uttalas att 

behovet av rättshjälp i förvaltningsdomstol är lägre än vad fallet är i allmän domstol, motiverat av 

förvaltningsdomstolens utredningsansvar. 34  Vad gäller offentligt biträde kan sådant endast 

förordnas enligt speciallagstiftning i vissa mål, främst mål som rör enskildas personliga frihet, s.k. 

tvångsmål, t.ex. mål om psykiatrisk tvångsvård.35 

 

                                                
32 Prop. 1988/89:126, s. 13, där det uttalas att ersättningslagen utgjorde ett ”avsteg från de rådande grundsatserna om 
kostnadsansvaret på förvaltningssidan, nämligen att den enskilde själv skall stå för sina kostnader”. 
33 Detta gäller med undantag för rätt för den skattskyldige att få ersättning av allmänna medel för kostnad för resa 
och uppehälle vid inställelse till muntlig förhandling om rätten finner det skäligt att sådan ersättning ska utgå (15 § 
FPL). 
34 Prop. 1996/97:9 s. 115. Domstolarnas utredningsansvar behandlas närmare i uppsatsens avsnitt 2.3. 
35 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 2014, s. 63 f. 



   

 15 

Utgångspunkten är istället att den enskilde ska kunna föra processen utan ombud.36 Inom 

förvaltningsrätten är det en sedan länge vedertagen princip att den enskilde själv får stå för sina 

eventuella kostnader i förvaltningsmål. Detta oavsett utgången i målet. Denna ordning har sin 

grund i att förvaltningsdomstolar, liksom andra myndigheter, sedan gammalt har att tillämpa 

officialprincipen. Principen innebär att domstolarna måste säkerställa att ärenden blir tillräckligt 

utredda för att materiellt riktiga avgöranden ska kunna ske. 37  Som konsekvens har 

förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar ett långtgående utredningsansvar i de ärenden 

de handlägger.38 

 

Förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar har att uppfylla sitt utredningsansvar inom 

ramen för objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF. Objektivitetsprincipen ställer krav på objektivitet 

och saklighet. Kravet på objektivitet, å ena sidan, riktar sig i huvudsak mot hur beslutsprocessen 

kan uppfattas utåt, vilket exempelvis aktualiserar frågor om jäv. Kravet på saklighet, å andra 

sidan, riktar sig i huvudsak mot vilka faktorer som ligger till grund för domslutet i fråga. 

Saklighetskravet är en garanti för att domstolen när den uppfyller sin utredningsplikt beaktar alla 

relevanta fakta samtidigt som irrelevanta fakta lämnas utan avseende.39  

 

Official- och objektivitetsprincipen anses generellt säkerställa en tillfredsställande rättssäkerhet 

för den enskilde i förvaltningsmål.40  Denne ska inte behöva ta på sig egna rättegångskostnader 

annat än i rena undantagsfall.41 Principerna förväntas följaktligen motverka den ofrånkomliga 

obalansen avseende kompetens och resurser i partsförhållandet mellan det allmänna, ofta i form 

av en förvaltningsmyndighet, och den enskilde i förvaltningsmål. 

 

I den mån den enskilde trots allt drabbas av rättegångskostnader är lagstiftarens allmänna syn att 

det i det närmaste är att se som en medborgerlig skyldighet att medverka vid domstolsförfarande 

i förvaltningsmål. Det antas att praktiskt taget varje medborgare någon gång är part i något 

                                                
36 Prop. 1993/94 s. 132. 
37 Prop. 1988/89:126 s. 7. 
38 Lundin, Officialprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 203. 
39 Bull, Objektivitetsprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 103. Jfr. 8 § st. 3 FPL. 
40 Samma principer, fast tillämpade på myndighetsnivå, låg länge som grund för att myndighetsbeslut enligt svensk 
lag endast i undantagsfall kunde överklagas till domstol. Under starkt inflytande av Europakonventionens stadganden 
om rätten till rättvis rättegång i art. 6, och Europadomstolens utveckling av praxis på området, har dock 
möjligheterna att få ett myndighetsbeslut prövat i domstol successivt vidgats. Idag är huvudregeln är att sådana 
beslut kan överklagas till domstol (22 a § samt 3 § st. 2 FL) och antalet överklaganförbud i speciallagstiftning är 
minskande till antal. Se fotnot 190 för en närmare redogörelse av rättsutvecklingen på området. 
41 Jfr. prop. 1993/94:151 s. 132.  
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förvaltningsärende. De kostnader och olägenheter som det kan föra med sig ses då som en 

naturlig del av medborgarskapet.42 

 

2.3 Särskilt om officialprincipen 

Officialprincipen innebär, som nämndes ovan, att det allmännas företrädare i form av 

förvaltningsdomstolar och förvaltningsmyndigheter har ett långtgående ansvar för att ärenden 

blir tillräckligt utredda, det s.k. utredningsansvaret. Principen är grundläggande inom den svenska 

förvaltningsrätten även om den inte är specifikt reglerad i RF. 43  Principen anses vila på 

sedvanerättslig grund44 och drivs av statens strävan att nå materiell sanning genom att ålägga 

förvaltningsdomstolar och förvaltningsmyndigheter att se till att ärenden utreds tillräckligt och på 

behörigt sätt.45  

 

2.3.1 Förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar 

Förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar kommer till uttryck i 8 § st. 1 FPL som anger att 

”rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. Principen innebär att 

domstolen har huvudansvaret för utredningen och ska eftersträva att målet blir tillräckligt utrett.46 

Officialprincipens tillämplighet påverkas inte av förvaltningsprocessens, sedan år 1996, numera 

kontradiktoriska karaktär enligt 7 a § FPL.47 I förarbetena till lagrummet anges visserligen att ett 

delsyfte med den s.k. tvåpartsreformen var att avlasta domstolen en del av arbetet för att 

sakfrågorna i målet blir tillräckligt utredda. Någon förändring av det övergripande ansvaret att 

målet blir tillfredsställande utrett avsågs dock inte.48 Särskilt inte när styrkeförhållandet mellan 

parterna i processen är ojämnt, då det anses vila ett stort ansvar på domstolen att se till att enskild 

part inte blir lidande av att beslutsunderlaget är ofullständigt eller bristfälligt i något avseende.49  

 

                                                
42 Prop. 1988/89:126 s. 7. 
43 SOU 2010:29 s. 79.  
44 Jfr. JO 2006/07 s. 172. 
45 SOU 2010:29 s. 404. Se även RP 72/2002 rd s. 92. 
46 Jfr. de allmänna domstolarnas motsvarande skyldighet i 43 kap. 4 § st. 2 RB (tvistemål) respektive 46 kap. 4 st. 2 § 
RB (brottmål). Enligt Bertil Wennergren gäller samma grundprincip om att det yttersta ansvaret för utredningens 
fullständighet vilar på domstolen i såväl tvistemål och brottmål som för förvaltningsmål (FT 1996 s. 77). 
47 Prop. 1995/96:22 s. 72 ff. 
48 Prop. 1995/96:22 s. 78 f. samt prop. 1996/97:9 i vilken Lagrådet menade att det stod klart att tvåpartsreformen 
medfört att förvaltningsdomstolarnas handläggning mer än tidigare blivit präglad av förhandlingsprincipen och 
mindre av officialprincipen (s. 357). Regeringen höll inte med och framhöll att tvåpartsreformen inte innebar att 
domstolarnas utredningsskyldighet hade minskat (s. 117). 
49 RÅ 2006 ref. 46. Se även JO:s uttalande i JO 1996/97 s. 135 ff. 
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För att kunna uppfylla sin utredningsskyldighet har förvaltningsdomstolarna en rad olika rättsliga 

instrument att tillgå, ofta explicit reglerade i lag. Domstolen kan exempelvis enligt 23 § FPL 

förordna om syn på stället liksom inhämta sakkunnighetsyttrande från annan myndighet 

och/eller person med 24 § FPL som grund.50 

 

Utredningsansvaret innebär dock inte att det nödvändigtvis är domstolen själv som ska ta fram 

processmaterialet och genomföra utredningsåtgärder. Tvärtom, parterna förväntas bidra med 

utredningar och annat underlag.51 Det yttersta ansvaret för att målet blir tillräckligt utrett vilar 

dock alltid på domstolen, som har att ge den enskilde ”erforderlig hjälp vid utformningen av sin 

talan”.52 

 

Domstolens utredningsansvar är inte obegränsat utan är, som framgår explicit av 8 § st. 1 FPL, 

beroende av målets beskaffenhet. Målet ska utredas tills läget är klarlagt men inte nödvändigtvis 

längre än så. Vad det innebär kan enligt förarbetena inte anges generellt utan beror på ärendets 

karaktär. 53  Ju mer ingripande ärendet är för en enskild, desto större är domstolens 

utredningsansvar. Utredningsansvaret är enligt förarbetena som starkast när de rättsliga 

effekterna av beslutet och dess verkställande är stora för den enskilde. Exempel på områden där 

utredningsansvaret anses som extra starkt är tvångsomhändertagande enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Utredningsansvaret är enligt förarbetena även 

särskilt starkt på skatteområdet både av fiskala skäl och av hänsyn till den skattskyldige.54 I 

ansökningsärenden av för den enskilde gynnande karaktär, exempelvis i fråga om tillstånd, 

dispenser eller liknande, är domstolens utredningsansvar däremot väsentligt svagare.55 

 

2.3.2 Förvaltningsmyndigheternas utredningsansvar 

Officialprincipen omfattar även förvaltningsmyndigheter och principens innebörd ska vara 

densamma för dessa som för förvaltningsdomstolarna. Någon specifik reglering av myndigheters 

skyldigheter enligt officialprincipen har hittills inte funnits, utan 8 § FPL har ansetts vara 

tillämpbar analogt för myndigheter. I regeringens förslag till ny förvaltningslag återfinns dock i 19 

                                                
50 Lundin, Officialprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 206. 
51 Prop. 2012/13:45 s. 115 f. 
52 JuU 1995/96:7 s. 9.  
53 Prop. 1985/86:80 s. 19. 
54 Prop. 1988/89:126 s. 7. 
55 Lundin, Officialprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 209 f. 
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§ motsvarande skrivning för myndigheter som den för domstolar i 8 § FPL, d.v.s. att en 

myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.56 

 

Vad gäller skatteärenden är dock SKV:s utredningsansvar sedan länge uttryckligt lagstadgat. I 40 

kap. 1 § SFL anges kort och gott att ”Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda”. 

Skrivningen fanns redan i 3 kap. 1 § i den tidigare taxeringslagen (1990:324), TL, liksom i 65 § st. 

1 i den s.k. gamla taxeringslagen (1956:623), GTL. Av förarbetena framgår att SKV:s 

utredningsansvar inte skiljer sig nämnvärt från det utredningsansvar som föreligger allmänt för 

förvaltningsmyndigheter samtidigt som SKV:s utredningsskyldighet är ”tämligen långtgående”.57 

Syftet med SKV:s utredningsansvar anges vara att ärenden ska utredas hos SKV och vara 

färdigutredda innan de når domstol.58 Utredningsskyldigheten kan dock, som det uttalas, ”inte 

drivas in absurdum utan måste anpassas till de resurser som skattemyndigheterna har till sitt 

förfogande och vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med dessa”.59 Det finns ingen 

vägledande praxis från HFD avseende innebörden av SKV:s utredningsansvar enligt i 40 kap. 1 § 

SFL.60 

 

En förvaltningsmyndighet är, liksom domstolen, relativt fri i sin utredande roll och det är endast 

när utredningsåtgärderna innebär ett ingrepp eller åläggande för någon enskild som uttryckligt 

lagstöd krävs. Myndighet anses ha samma rättsliga instrument att tillgå som 

förvaltningsdomstolarna även om det inte framgår explicit av FL.61 Centralt är, som tidigare 

nämnts, att myndigheten fullgör sitt utredningsansvar inom ramen för objektivitetsprincipen, 

vilken behandlas närmare i det följande. 

 

2.4 Särskilt om objektivitetsprincipen 

Objektivitetsprincipen gäller domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen i 1 

kap. 9 § RF. Den innebär ett krav på domstolarna och myndigheterna att beakta allas likhet inför 

lagen och vara sakliga och opartiska. Kravet på saklighet riktar sig, som nämnts ovan, i huvudsak 

                                                
56 Prop. 2016/17:180 s. 147 ff. Se även Lundin, Officialprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 
2017, s. 205 f. 
57 Prop. 1989/90:74, s. 284. 
58 Prop. 2010/11:165, s. 409. 
59 Prop. 1989/90:74, s. 284. 
60 Konstaterandet är baserat på sökning i databaserna Karnov Juridik och Zeteo den 3 maj 2018. 
61 Lundin, Officialprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 206. 
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mot vilka faktorer som ligger till grund för ett visst beslut, medan kravet på opartiskhet i 

huvudsak riktar sig till hur själva beslutsprocessen kan uppfattas utåt.62 

 

Objektivitetsprincipen har en stark historisk förankring i det svenska rättssystemet. Principen 

återfanns redan i 16 § i 1809 års regeringsform, vilken anger att ”Konungen bör rätt och sanning 

styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra, …”. Av stadgandet ansågs följa krav på 

objektivitet vid maktutövandet.63 Formuleringarna i paragrafen anses ha rötter långt tillbaka till 

medeltiden.64 

 

Kravet på saklighet och opartiskhet är följaktligen tänkt att utgöra en rättssäkerhetsgaranti för 

den enskilde på så sätt att beslut och domar ska vara materiellt riktiga och grundade på relevanta 

omständigheter som stämmer överens med de faktiska.  Den enskilde ska kunna lita på att staten 

agerar på ett objektivt och rättssäkert sätt. Av objektivitetsprincipen följer därtill att den enskildes 

motpart, beslutsmyndigheten, även förväntas föra fram omständigheter som är till fördel för den 

skattskyldige.65 

 

För åklagaren i brottmål finns som jämförelse ett reglerat objektivitetskrav i 23 kap. 4 § RB. Något 

motsvarande lagrum finns inte allmänt inom det förvaltningsrättsliga området och inte heller 

särskilt för skatteärenden.66 I den nya förvaltningslagen, som träder i kraft 1 juli 2018, kommer 

däremot objektivitetsprincipen komma till direkt uttryck i den nya lagens 5 § st. 2 och gälla för all 

förvaltningsverksamhet. Lagrummet anger att ” (i) sin verksamhet ska myndigheten vara saklig 

och opartisk.” 67 

 

2.5 Sammanfattande slutsats och nästa steg 

Den enskilde saknar som huvudregel möjligheter att får ersättning för rättegångskostnader i 

förvaltningsmål, oavsett om denne vinner målet eller ej. Den enskilde förväntas istället kunna ta 

tillvara sin rätt på egen hand, d.v.s. utan ombud. Denna ordning, som skiljer sig mot vad som 

                                                
62 Bull, Objektivitetsprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 103. 
63 Bull, Objektivitetsprincipen, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 98. 
64 Zeteo lagkommentar till 1:9 RF, lydelse 3 maj 2018. 
65 Prop. 1988/89:126 s. 14. Jfr. åklagarens motsvarande skyldighet i allmän domstol enligt 23 kap. 4 § RB. 
66 Uttryck för objektivitetsprincipen går dock att hitta i SKV:s handledning för skatterevision (SKV 626), riktad till 
utredare på SKV, i vilken anges att ”syftet med en utredning är att klarlägga de faktiska förhållanden som är relevanta 
för beskattning. Utredningen ska vara objektiv och ska belysa omständigheter som talar både till fördel och till 
nackdel för den skattskyldige.” (Skatteverkets handledning för skatterevision (SKV 626), 2006, s. 14). 
67 Prop. 2016/17:180 s. 7 samt 39 f. 
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gäller i allmänna domstolar, har sin primära grund i de två förvaltningsrättsliga principerna 

officialprincipen och objektivitetsprincipen. 

 

Official- och objektivitetsprincipen kan tillsammans sägas ge uttryck för ”den goda och rättvisa 

staten”. Den enskildes rättssäkerhet garanteras genom att det allmänna är förpliktigat att på ett 

objektivt sätt utreda ett ärende eller ett mål i tillräcklig omfattning. Följaktligen finns det, i alla fall 

på ett renodlat teoretiskt plan, inte behov av att den enskilde själv vidtar åtgärder i form av egna 

utredningar och egen bevisföring. Därmed saknas också principiell grund för den enskilde att få 

ersättning för självpåtagna rättegångskostnader, utan denne kan utgå från att dess intressen ändå 

blir tillgodosedda på ett korrekt och rättssäkert sätt.  

 

Undantaget från huvudregeln återfinns på skatteområdet. I det följande avsnittet behandlas den 

svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål. I avsnitten därpå flyttas 

uppsatsens fokus till rättighetsområdet rätten till rättvis rättegång. 
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3.  Den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål 

3.1 Inledning 

Huvudregeln i förvaltningsmål är, som framgått i det föregående kapitlet, att den enskilde inte har 

rätt till ersättning för sina rättegångskostnader, oavsett målets art och utgång. För skattemål gäller 

dock särskilda regler. Trots att domstolens utredningsplikt anses väga extra tungt när det gäller 

skattemål har lagstiftaren ansett att det i vissa situationer skulle ”framstå som stötande att den 

skattskyldige får stå för sina kostnader själv”.68 

 

Syftet med detta kapitel är att analysera under vilka förutsättningar en rätt till ersättning för 

rättegångskostnader i skattemål kan hävdas med svensk nationell lag som grund. Kapitlet inleds 

med en kort tillbakablick för att sätta dagens ersättningsregler i ett historiskt perspektiv. Det 

historiska perspektivet har nämligen betydelse för tolkningen av dagens regler. I det följande 

kartläggs den skattskyldiges formella möjligheter att få ersättning för rättegångskostnader i skattemål 

enligt dagens regler.  Därpå analyseras den skattskyldiges reella ersättningsmöjligheter, främst såsom 

de tar sig till uttryck genom förvaltningsdomstolarnas praktiska tillämpning av SFL:s 

ersättningsregler. Slutligen utreds den skatteskyldiges ersättningsmöjligheter på annan grund än 

SFL.  

 

3.2 En kort tillbakablick 

3.2.1 Den ursprungliga ersättningslagen 1989 
Möjligheten att få ersättning för rättegångskostnader i skattemål infördes år 1989 genom 

tillkomsten av den s.k. ersättningslagen.69 Lagen infördes som en undantagslagstiftning från 

grundsatsen att den enskilde själv får bära sina kostnader i förvaltningsmål. Avsaknaden av varje 

möjlighet för den enskilde att erhålla kostnadsersättning i skattemål hade under en tid alltmer 

påtalats som otillfredsställande.70 Det faktum att ett skattemål kan vara helt avgörande för den 

skattskyldiges ekonomiska framtid i kombination med skattelagstiftningens ökande komplexiteten 

utgjorde bärande argument för lagens tillkomst. Frågan hade också, enligt förarbetena, vid tiden 

blivit uppmärksammad i några större rättsfall som rört stora kostnader.71 

 

                                                
68 Prop. 1988/89:126 s. 15.  
69 Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., ersättningslagen. 
70 Ds Fi 1986:20 s. 5 samt s. 16. Jfr. Munktell, Rättegångskostnader i administrativ process, 1937, s. 65 ff. om att 
officialprincipen i vissa fall inte kan anses vara tillräcklig ur den enskildes rättssäkerhetsperspektiv i förvaltningsmål. 
71 Prop. 1988/89:126 s. 7. 
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Huvudregeln i 1989 års ersättningslag var dock alltjämt att den enskilde själv skulle svara för sina 

kostnader.72 Lagstiftaren uttalade i förarbetena att det ”inte nu blir tal om att införa några 

långtgående möjligheter för de enskilda att få ersättning för sina kostnader vid 

beskattningsförfarandet”.73 Det rörde sig istället som sagt om ett avsteg från den rådande 

förvaltningsrättsliga grundsatsen. Ersättning skulle enligt förarbetena bara utgå om det var 

uppenbart oskäligt att kostnader bars av den skattskyldige eller om det annars fanns synnerliga skäl. 

Prövningen av oskälighetsrekvisitet skulle göras utifrån en samlad bedömning av sakens 

beskaffenhet, kostnadens storlek, målets utgång, den skattskyldiges personliga och ekonomiska 

förhållanden samt omständigheterna i övrigt.74   

 

Det var den skattskyldiges behov av legal rådgivning som skulle vara styrande snarare än som i 

brottmål, målets utgång.  Lagstiftaren satte i motiven ribban högt för att den skattskyldige skulle 

anses ha tillräckligt stort behov för att ersättning för rättegångskostnader skulle kunna erhållas.75 

 

3.2.2 Den reviderade ersättningslagen 1993 

Två år efter tillkomsten av 1989 års ersättningslag genomförde den s.k. Domstolsutredningen en 

undersökning av utfallet i ersättningsdelen i de skattemål i vilka ersättning hade yrkats under två-

års perioden i fråga. Utredningen konstaterade att lagen så långt hade tillämpats mycket restriktivt. 

Av det drygt 20 aktuella fallen hade ersättning medgivits i endast två fall. I inget av fallen utgick 

full ersättning, i båda fallen jämkades det yrkade beloppet. 76 

 

Risken att 1989 års ersättningslag skulle komma att tillämpas väl restriktivt var ett scenario som 

hade förutsetts av lagstiftaren redan i förarbetena.77 Som en följd av Domstolsutredningen och 

med det uttalade syftet att stärka den skattskyldiges rättssäkerhet, reviderades ersättningslagen 

redan år 1993. Det ansågs oacceptabelt att den skattskyldige inte hade tillgång till juridisk 

sakkunskap om sådan var nödvändig för att denne skulle kunna tillvarata sin rätt. Reglerna fick en 

något generösare utformning i den reviderade lagen, om än fortsatt restriktiva.78  

 

                                                
72 Jfr. Ds Fi 1986:20 s. 5 där det framhålls att ”huvudregeln alltjämt bör vara att den enskilde själv i ordinära 
skattetvister inför domstol ansvarar för sina kostnader”. 
73 Prop. 1988/89:126 s. 14. 
74 Prop. 1988/89:126 s. 11 ff. 
75 Prop. 1988/89:126 s. 16 f. 
76 SOU 1991:106 s. 627 f. 
77 Prop. 1988/89:126 s. 14. Se även Ds Fi 1986:20 s. 86 ff. avseende utredarnas beräkningar av antalet mål och 
ärenden som bedömdes kunna komma att beröras av de föreslagna reglerna. 
78 Prop. 1993/94:151 s. 132 ff. 
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Kravet på att ersättning fick beviljas endast till den del det var uppenbart oskäligt att kostnaden 

bars av den enskilde togs bort och ersattes med ett skälighetsrekvisit. Lagstiftaren angav att under 

förutsättning att den skattskyldige skäligen behövt juridiskt biträde för att ta tillvara sin rätt finns 

ingen rimlig anledning att denne alltid ska behöva stå för kostnaderna därför.79 Ändringen ska 

dock inte övertolkas. Någon reell förändring av skälighetsbedömningen verkar nämligen inte ha 

varit avsedd. Lagstiftaren skriver uttryckligen i förarbetena att det nya skälighetsrekvisitet är 

detsamma som det tidigare oskälighetsrekvisitet i 1989 års ersättningslag. 80  Följaktligen var 

uttalanden i förarbetena till den ursprungliga ersättningslagen fortsatt tillämpbara vid prövningen 

av frågan om den skattskyldige haft behov av att ådra sig rättegångskostnader. 

 

Den vidgningen av reglerna som avsågs genom 1993 års revidering av ersättningslagen var istället 

av annan art. I den ursprungliga lagen skulle behovet prövas utifrån en samlad bedömning av ett 

antal faktorer. I den reviderade lagen angavs istället tre separata faktorer som var för sig kunde 

utgöra grund för ersättning av rättegångskostnader, givet att kostnaderna befunnits skäliga ur ett 

behovsperspektiv. Dessa utgjordes av om den skattskyldige vunnit målet, om målet var av 

prejudicerande karaktär eller om det förelåg synnerliga skäl för ersättning.81 

 

3.2.3 Den nu gällande skatteförfarandelagen 2012 

År 2012 sammanfördes en mängd regleringar avseende skatteförfarandet till en sammanhållen lag 

– SFL. Ersättningslagen var en av de förfarandelagar som upphörde i och med SFL:s införande. 

Skatteförfarandeutredningen82 föreslog ett antal förändringar i ersättningsreglerna vid övergången 

till SFL, bl.a. för att förbättra rättssäkerheten. De föreslagna förändringarna avsåg bl.a. att 

framgångskravet skulle slopas samt att rätt till ersättning under vissa förutsättningar skulle kunna 

fastställas i förväg.83  

 

I regeringens lagrådsremiss år 2011 inför införandet framgår att ett flertal remissinstanser ansåg 

att domstolarna i praktiken inte uppfyller sitt utredningsansvar i sådan omfattning som 

ersättningsreglerna förutsätter.84 Svenska Advokatsamfundet, Föreningen auktoriserade revisorer, 

Näringslivets skattedelegation, Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv, Svenska 

Bankföreningen och Fastighetsägarna Sverige framhöll att officialprincipen inte fyller den 
                                                
79 Prop. 1993/94:151 s. 133. 
80 Prop. 1993/94:151 s. 135. 
81 Prop. 1993/94:151 s. 135 f. 
82 SOU 2009:58. 
83 Regeringens lagrådsremiss, Skatteförfarandet, 13 januari 2011, s. 412 f. 
84 Regeringens lagrådsremiss, Skatteförfarandet, 13 januari 2011, s. 413 f. 
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rättssäkerhetsfunktion som lagstiftaren avsett vid utformandet av ersättningsreglerna. 

Remissinstansernas ansåg följaktligen att ersättningsreglerna måste förbättras ur de skattskyldigas 

perspektiv. Regeringen besvarade remissinstansernas kritik med att det saknades tillräckligt 

beredningsunderlag för att gå vidare med frågan, men konstaterade samtidigt att det fanns skäl att 

utreda utformningen av ersättningsreglerna för att ytterligare stärka rättssäkerheten.85 Någon 

sådan utredning har dock hittills inte blivit tillsatt. 

 

I slutändan fördes reglerna i ersättningslagen, trots Skatteförfarandeutredningens ändringsförslag 

och remissinstansernas kritik av de rådande bestämmelserna, i sak oförändrade över till den nya 

SFL.86 Det innebär att förarbetena till de tidigare ersättningslagarna i stor utsträckning fortsatt har 

relevans för tolkningen av ersättningsreglerna i SFL.87 

 

3.3 De formella ersättningsmöjligheterna med SFL som grund 

Den skattskyldige har enligt 43 kap. 1 § SFL rätt till ersättning för sina rättegångskostnader som 

denne skäligen har behövt för att ta tillvara sin rätt. Detta gäller under förutsättning att 

- den skattskyldiges yrkande har bifallits helt eller delvis, 

- ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen, eller 

- det finns synnerliga skäl för ersättning. 

 

Med rättegångskostnader avses kostnader för ombud eller biträde liksom utrednings- och andra 

relevanta kostnader.88 Egna kostnader, i form av eget arbete eller tidsspillan, omfattas enligt 43 

kap. 3 § SFL inte av begreppet. Den skattskyldige riskerar aldrig att behöva stå för motpartens, 

SKV:s, kostnader, oavsett utgång i målet.89 

 

3.3.1 Portalrekvisitet ”skäligen har behövt” 

Grundförutsättningen för ersättning är enligt ovan att rättegångskostnaderna ifråga skäligen har 

behövts. Rekvisitet tar sikte på att det ska ha förelegat ett verkligt behov av sakkunnig hjälp.90 I 

förarbetena nämns som exempel att ersättning inte ska utgå om den skattskyldige av 

                                                
85 Regeringens lagrådsremiss, Skatteförfarandet, 13 januari 2011, s. 415. 
86 Prop. 2010/11:165 s. 422 samt regeringens lagrådsremiss, Skatteförfarandet, 13 jan 2013 s. 412 ff. 
87 Ramberg, Rättskällor: en introduktion till kritiskt tänkande, 2018, s. 51. 
88 Prop. 1988/89:126 s. 25 f. 
89 Jfr. Ds Fi 1986:20 s. 5 där det uttalas att en motsatt ordning ”framstår som främmande för svensk rättstradition”. 
90 Prop. 2010/11:165 s. 415. 
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bekvämlighetsskäl anlitat ett juridiskt ombud.91 Till skillnad från vad som gäller exempelvis i 

brottmål är det alltså den enskildes behov som är den överordnade parametern för frågan om rätt 

till ersättning för rättegångskostnader föreligger eller ej snarare än utgången i målet.92 

 

Kraven är höga enligt förarbetena vid prövningen av om ett verkligt behov av sakkunnig hjälp 

föreligger eller ej. Det ska finnas starka skäl och den legala rådgivningen ska vara uppenbarligen 

befogad. Frågan ska enligt förarbetena ses i ljuset av domstolens och den aktuella myndighetens 

långtgående utredningsansvar enligt officialprincipen. Som exempel på situationer när ersättning 

kan vara påkallat anges när viss anmärkning kan riktas mot SKV:s handlande. Det kan röra sig 

om oriktig tillämpning av gällande lag, sakligt obefogade yrkanden eller invändningar, ogrundade 

påståenden eller alltför löst underbyggda antaganden.93  

 

HFD har slagit fast att det är den skattskyldige som har bevisbördan för behovsprövningen i 

skattemål.94 Behovsprövningen ska i första hand avgöras utifrån objektiva skäl. Det krävs enligt 

förarbetena att det rör sig om en svår skatterättslig problemställning.95 Med det ska förstås att frågan 

är svårlöst även för en person som är insatt i skattelagstiftningen. Om den skattskyldige gjort 

komplicerade transaktioner som åtminstone till del syftar till att minska skattebördan bör det 

inverka negativt på möjligheterna att få ersättning för rättegångskostnader.96  

 

Även subjektiva omständigheter i form av den skattskyldiges ålder, hälsotillstånd och liknande 

förhållanden kan vägas in.97 Av förarbetena framgår att man bör kunna ställa högre krav på 

näringsidkare som en följd av att de som sådana kan antas ha större insikt i skattefrågor än 

skattskyldiga i allmänhet.98 Detsamma gäller för skattskyldiga som har särskilda förutsättningar att 

                                                
91 Prop. 1993/94:151 s. 135. 
92  Om den misstänkte frikänns i ett brottmål kan denne enligt 31 kap. 2 § st. 1 RB få ersättning för de 
rättegångskostnader som skäligen varit motiverade för att denne ska ha kunnat tillvara sin rätt. Bestämmelsen är 
fakultativ till sin karaktär men utgångspunkten enligt förarbetena är att den som frikänns i brottmål ska i möjligaste 
mån hållas skadeslös för de kostnader som har varit nödvändiga för att tillvarata hans rätt (prop. 1972:4 s. 230). 
Högsta domstolen, HD, konfirmerade denna utgångspunkt i NJA 2015 s. 62 p.10, vari HD uttalade att ”den 
bakomliggande tanken med ersättningsreglerna är att den misstänkte, vid friande dom, ska ersättas med de faktiska 
kostnaderna som denne har haft för att tillvarata sin rätt”. Ersättningsrätten i brottmål anses även i doktrin i det 
närmaste obligatorisk under de i lagrummet angivna förutsättningarna, av vilka framgång i målet är den överordnade 
(Ekelöf, m.fl., Rättegång III, 2014, s. 290). 
93 Prop. 1988/89:126 s. 11 ff. 
94 RÅ 2002 ref. 56. 
95 Jfr. RÅ 1992 ref. 49 där Regeringsrätten avslog ersättningsyrkandet med motivering att målet inte gällde någon svår 
skatterättslig problemställning. 
96 Prop. 1988/89:126 s. 27. 
97 NJA 1998 s. 598. Jfr. grunderna för befrielse från skattetillägg i 15 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483). 
98 Prop. 1993/94:151 s. 174. 
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själv föra sin talan som t.ex. advokater, revisorer eller andra som genom sin yrkesutövning är 

vana vid skatterättsliga frågeställningar.99 

 

Skälighetskravet omfattar även kostnadens storlek i förhållande till behovet. 100  Kostnadens 

storlek i förhållande till det omtvistade beloppet ska dock inte i sig påverka 

skälighetsbedömningen i fråga. 101  I förarbetena anges att Domstolsverkets taxa avseende 

timarvoden på den allmänna rättshjälpens område kan utgöra viss ledning även om någon strikt 

bundenhet till taxan inte avsågs.102 Domstolen bör väga in omständigheter i form av ärendets 

svårighetsgrad, ombudets skicklighet i relation till behovet och vad det normalt sett kostar att 

anlita ett sådant ombud som målets beskaffenhet kräver.103 

 

Av ovan följer sammantaget att ersättningsreglerna i 43 kap. SFL ska tillämpas restriktivt.  

Ersättning är inte aktuellt i vad som, kan bedömas som enkla, okomplicerade mål utan målen 

måste ha en viss komplexitetsnivå. Den skattskyldige måste kunna visa på ett verkligt behov av 

att anlita juridiskt biträde. 

 

3.3.2 Ersättningsgrunden framgång i målet 

Framgångsgrunden gäller målets slutliga utfall, d.v.s. laga kraftvunnet dom i skattefrågan i sista 

prövningsinstans. Ersättning kan då utgå för hela domstolsförfarandet, under förutsättning att 

den skattskyldige överklagat inte bara utfallet i skattefrågan utan även i ersättningsfrågan i den 

lägre instansen.104 Skulle den skattskyldige endast vinna delvis bifall till sitt yrkande kan ersättning 

jämkas utifrån den vunna frågans storlek i förhållande till målet som helhet enligt 43 kap. 5 § p. 1 

SFL.105 Fortsatt gäller dock den inledande förutsättningen; att den skattskyldige kan visa att han 

eller hon skäligen har behövt anlita juridisk expertis för att ta tillvara sin rätt. 

 

3.3.3 Ersättningsgrunden ”betydelse för rättstillämpningen” 

Prejudikatfall och liknande fall innefattar normalt svåra rättsfrågor. I förarbetena påpekas att den 

typen av processer ofta gagnas av att båda parter på bästa sätt argumenterar för sin lösning. Det 

                                                
99 Ds Fi 1986:20 s. 91. 
100 Prop. 1988/89:126 s. 29. 
101 RÅ 2002 not. 192. 
102 Prop. 1993/94:151 s. 174 ff. Jfr. RÅ 2001 ref. 10 liksom RÅ 2002 not. 184 där HFD bedömde att högre 
ersättning skulle utgå.  
103 Prop. 1988/89:126 s. 26. 
104 Karnov, kommentar 752 till 43:1 SFL, lydelse 3 maj 2018. 
105 Karnov, kommentar 760 till 43:4 SFL, lydelse 3 maj 2018. 
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är då till fördel för rättssäkerheten, och därmed ett allmänt intresse, att den skattskyldige har 

tillgång till juridiskt biträde på samma sätt som SKV har tillgång till sakkunniga tjänstemän. Det 

är enligt lagstiftaren rimligt att det allmänna då står för dennes rättegångskostnader.106 Även om 

rekvisitet tar sikte på prejudikatfall är det inte är ett absolut krav att målet nått högsta instans.107 

Det anses räcka med att målet har en viss nivå av allmänintresse.108  

 

Är målet av prejudicerande karaktär har den skattskyldige alltså i princip rätt till ersättning för 

sina rättegångskostnader även om denne förlorar målet. Fortsatt gäller dock den inledande 

förutsättningen; att den enskilde kan visa att denne skäligen har behövt anlita juridisk expertis för 

att ta tillvara sin rätt. Det finns inga vägledande rättsfall som kan ligga till grund för tolkning av 

hur rekvisitet ”betydelse för rättstillämpningen” ska tillämpas.  

 

3.3.4 Ersättningsgrunden ”synnerliga skäl för ersättning” 

Med synnerliga skäl avses situationer som inte kan sorteras in under de två andra rekvisiten men 

där processen på grund av SKV:s agerande blivit onödigt omfattande och/eller komplicerad. 

Synnerliga skäl kan även anses föreligga enbart med beaktande av målets beskaffenhet i 

förhållande till den skattskyldiges personliga förhållanden. Denna sistnämnda typ av fall måste 

dock, enligt förarbetena, bedömas med stor restriktivitet.109 

 

Kan den skattskyldige trots allt visa att synnerliga skäl föreligger har denne alltså i princip rätt till 

ersättning för sina rättegångskostnader. Fortsatt gäller dock även här den inledande 

förutsättningen; att den skattskyldige kan visa att denne skäligen har behövt anlita juridisk 

expertis för att ta tillvara sin rätt. Det finns inte heller för detta rekvisit några vägledande rättsfall 

som kan ligga till grund för tolkning hur det ska tillämpas.  

 

3.3.5 Rätt till ersättning för rättegångskostnader i mål särskilt om ersättning för rättegångskostnader i 

skattemål? 

Rätten till ersättning enligt 43 kap. SFL gäller överhuvudtaget inte mål som rör enbart frågan om 

ersättning, oavsett om sakfrågan i det ursprungliga målet är skatterättslig. Sådana mål anses inte 

                                                
106 Prop. 1993/94:151 s. 135. Jfr. RÅ 2000 ref. 66 där Regeringsrätten motiverade sitt beslut om att ersättning skulle 
utgå, trots att den skattskyldige inte till någon del vunnit bifall för sin talan, med målets prejudicerande karaktär. 
107 RÅ 1996 ref. 102. 
108 Karnov, kommentar 753 till 43:1 SFL, lydelse 3 maj 2018. 
109 Prop. 1993/94:151 s. 174. 
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falla under SFL:s tillämpningsområde.110 Om den skattskyldige vunnit ett skattemål, men inte fått 

full ersättning för sina rättegångskostnader, finns det alltså ingen legal grund för den skattskyldige 

att få ersättning för kommande rättegångskostnader i det fall denne väljer att överklaga själva 

ersättningsfrågan särskilt, oavsett hur det senare fallet går.111 

 

3.4 De reella ersättningsmöjligheterna med SFL som grund 

Ersättningsreglerna i SFL ger enligt ovan rent språkligt ett relativt gott utrymme för den 

skattskyldige att få ersättning för rättegångskostnader vid en tvist med SKV i domstol. Särskilt 

när den skattskyldige vinner tvisten. Som framgått utgörs dock kärnfrågan av hur portalrekvisitet 

skäligen har behövt ska tolkas. Vid förvaltningsdomstolarnas praktiska tillämpning av 

ersättningsreglerna i SFL blir alltså prövning av den skattskyldiges faktiska behov av juridiskt 

rådgivning i det enskilda fallet avgörande för den skattskyldiges reella möjligheter att få ersättning 

för sina rättegångskostnader, även om denne vinner målet i sak. 

 

Förvaltningsdomstolarnas stöd vid behovsprövningen utgörs i huvudsak av uttalanden i 

förarbeten och av praxis. Förarbetena till SFL och tidigare ersättningslagar visar, som framgått 

ovan, att skälighetsbedömningen ska ske restriktivt och faktiskt med samma erkänt höga 

restriktivitet som lagstiftaren eftersträvade redan i den ursprungliga ersättningslagen 1989. Vad 

gäller vägledande praxis från HFD är den som konstaterades ovan, begränsad och den som finns 

ger inte anledning till annan tolkning än den som följer av uttalandena i förarbetena.  

 

Det finns ingen rättsvetenskaplig undersökning avseende utfallet av förvaltningsrätternas 

tillämpning av ersättningsreglerna i skattemål. Det har dock gjorts ett antal andra undersökningar, 

bl.a. inom ramen för Statens offentliga utredningar, SOU, i syfte att få en bild av hur 

ersättningsreglerna i SFL tillämpas i praktiken. Gemensamt för undersökningarna är att de visar 

att det är långt ifrån vanligt att den skattskyldige får ersättning för sina rättegångskostnader ens 

när denne vinner tvisten med SKV. Tvärtom, det hör till ovanligheterna. Domstolarnas 

behovsprövning leder oftast till att ersättningen antingen jämkas rejält eller helt uteblir, vilket 

kommer att framgå nedan.  

 

                                                
110 RÅ 2002 ref. 95. 
111 Motsvarande gäller även för skattemål som endast rör fråga om ombuds behörighet, se HFD 2015 ref. 56. 
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I Skatteförfarandeutredningen112 presenteras en undersökning som Svenskt Näringsliv lät göra 

om hur vanligt det är att ersättning beviljas i skattemål.113 Grund för utredningen utgjordes av 

samtliga domar i skattemål som Kammarrätten i Stockholm meddelat under perioden 2008-2009 

och där ersättningsfrågan varit aktuell, total 137 stycken. 

 

I de mål där den skattskyldige vann helt eller delvis i själva skattefrågan fick den skattskyldige full 

ersättning för sina rättegångskostnader i endast 16 % av fallen. Ersättningen jämkades i 65 % av 

fallen medan ersättning uteblev helt i de resterande 19 % av målen. Utredningen svarade inte på 

frågan hur stor andel av de yrkade ersättningarna i kronor räknat som beviljats när beloppet hade 

jämkats. När den skattskyldige förlorat målet fick denne ersättning för sina rättegångskostnader i 

endast 2 % av fallen och då på grunden att rättsfrågan var intressant för rättstillämpningen.  

 

Liknande resultat framkommer i en lite mer omfattande undersökning som redovisas i SOU 

2013:62. Undersökningen är baserad på samtliga skattedomar i de svenska förvaltnings- och 

kammarrätterna under en given månad – november 2011, totalt 216 stycken.114 I de fall den 

skattskyldiges yrkande helt eller delvis i själva skattefrågan bifallits tillerkändes full ersättning för 

rättegångskostnaderna i endast 4 % av fallen. Ersättningen jämkades i 70 % medan ingen 

ersättning alls utgick i de resterande 26 % av fallen. 

 

I genomsnitt bifölls 49 % av den yrkade ersättningen i de mål där den skattskyldige fick helt eller 

delvis bifall till sitt yrkande i själva skattefrågan. I målen där den skattskyldige fick helt bifall var 

siffran marginellt högre, 51 %. Utredningen konstaterar vidare att domstolarna sällan anger annan 

motivering till det beviljade beloppet än att det är ”skäligt”. Grunderna för 

skälighetsbedömningen framgår alltså typiskt sett inte av domskälen. Endast vid enstaka tillfällen 

uttalade sig domstolen om vilka kostnader som ersättningen avser, hur många arbetade timmar 

som ersätts, enligt vilken timtaxa ersättningen beräknas eller varför ersättningen sätts ned. 

 

Stiftelsen Rättvis skatteprocess har i en begränsad undersökning studerat 20 skattemål under 

2014-2106 i vilka den skattskyldige vunnit helt eller delvis bifall till sitt yrkande i själva 

skattefrågan. Undersökningen fann att den skattskyldige i genomsnitt erhöll 39 % av sina 

                                                
112 SOU 2009:58. 
113 SOU 2009:58 s. 478 f. 
114 SOU 2013:62 s. 321 ff. samt bilaga 10. 
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rättegångskostnader som ersättning. Spridningen mellan de enskilda fallen var stor, allt från 0 % 

ersättning till 100 % ersättning. 115 

 

Den skattskyldiges reella möjligheter att få ersättning för sina rättegångskostnader är alltså 

begränsade, även vid framgång i målet. Domstolarnas restriktiva tillämpning av 

ersättningsreglerna har som tidigare nämnts sin grund i uttalanden i förarbetena men står också 

till del i kontrast till vad som uttalas däri. I förarbetena till den reviderade ersättningslagen 1993 

framhölls betydelsen av utgången i målet tydligare än vad som gjorts tidigare. Lagstiftaren 

uttalade att om den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsplikt på ett riktigt sätt och SKV:s 

beslut avviker från deklarationen, men avvikelsen inte vinner gehör i domstol, får det anses 

rimligt från rättssäkerhetssynpunkt att ersätta den skattskyldige för den process som leder till att 

denne blir taxerad i enlighet med sin deklaration.116 Den i förarbetena till ersättningslagen 

omnämnda medborgerliga skyldigheten (se avsnitt 2.2 ovan) anses i uttalandet inte sträcka sig 

längre än till fullgjord deklaration, skyldigheten omfattar inte att visa i domstol att deklarationen 

är korrekt.117 

 

3.5 Ersättningsmöjligheter på annan grund än SFL  

Den skattskyldiges möjligheter att få ersättning för sina rättegångskostnader på annan grund än 

SFL är begränsade. Det föreligger inte någon rätt till offentligt försvarare i skattemål.118 Den 

skattskyldige har heller ingen möjlighet att få rättegångskostnader täckta via sin 

rättsskyddsförsäkring i hem- och villaförsäkring, då denna typiskt sett inte gäller för tvister som 

prövas i allmän förvaltningsdomstol.119  

 

Rättshjälp beviljas mycket sällan i skattemål liksom i förvaltningsmål generellt.120 I linje med vad 

som gäller för ersättning för rättegångskostnader i skattemål finns dock i undantagsfall möjlighet 

att erhålla rättshjälp i just skattemål. Av 11 § p. 3 RhjL framgår nämligen att rättshjälp får beviljas 

i skattemål om det finns särskilda skäl.121 Undantaget infördes parallellt med revideringen av 

                                                
115 Rättvis skatteprocess, Fyra orsaker till att människor far illa i skattemål, 2017. 
116 Resonemanget fördes redan av Henrik Munktell 1937 i Rättegångskostnader i administrativ process, s. 58 ff. 
117 Prop. 1993:94:151 s. 135. 
118 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 2014, s. 63 f. Jfr. rätt till offentlig försvarare i brottmål enligt 21 kap. 3 a § RB. 
119 Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida, www.konsumentforsakringsbyra.se. 
120 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 325.  
121 Regeringsrätten uttalade i RÅ 2003 ref. 56, med hänvisning till Europakonventionen, att särskilda skäl kan utgöras 
av att det är fråga om mål om särskilt betungande påföljder och komplicerade rättsfrågor. Regeringsrätten avslog 
dock ansökan om rättshjälp i målet med motiveringen att även om det utredningsmaterial som åberopades i målen 
var relativt omfattande så framstod de rättsliga spörsmål som kunde aktualiseras som förhållandevis okomplicerade. 
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ersättningslagen år 1993 och syftet var att klarlägga förhållandet mellan rättshjälpslagen och de 

nya bestämmelserna i ersättningslagen. Det anges uttryckligen i förarbetena att avsikten inte var 

att utöka möjligheterna till rättshjälp för skattemål i förhållande till tidigare, utan endast att 

lagreglera dittillsvarande restriktiva praxis.122 

 

Domstolsverket fick år 2007 i uppdrag att utvärdera 1997 års rättshjälpslag.123 Uppdragets syfte 

var att skapa ett underlag för ställningstagande till eventuella förändringar av rättshjälpssystemet 

för att detta skulle vara rättvist och ändamålsenligt utformat. Inom ramen för översynen 

genomfördes ett antal kvantitativa undersökningar och analyser med särskilt fokus på de effekter 

som regelverket har för de rättssökande.124 Domstolsverkets analyser visar på att bestämmelsen i 

11 § p. 3 RhjL om rättshjälp i skattemål tillämpas mycket restriktivt. Rättshjälp beviljades i endast 

14 skattemål under perioden 2000-2008. Det totala antalet skattemål i underrätterna under 

samma period uppgick till 198 349 stycken.125 Rättshjälp förekommer alltså praktiskt taget aldrig i 

skattemål. 

 

3.6 Sammanfattande slutsats och nästa steg 

Den skattskyldiges formella möjligheter att få ersättning för sina rättegångskostnader är goda. 

Lagtexten angående ersättning för rättegångskostnader i skattemål ger rent språkligt ett 

förhållandevis stort utrymme för den skattskyldige att få ersättning för sina rättegångskostnader 

vid en tvist med SKV i domstol, speciellt när den skattskyldige vinner målet. De reella möjligheterna 

är dock begränsade. Tillämpningen är tydligt restriktiv, vilket leder till att det är långt ifrån klart 

att den skattskyldige i praktiken får ersättning ens om denne vinner skattemålet och ens om målet 

är mycket komplext och/eller rör stora summor. Det faktum att det är den skattskyldige som har 

bevisbördan för att rättegångskostnadernas varit skäligen motiverade verkar även det i 

begränsande riktning.  

 

Den restriktiva tillämpningen av ersättningsreglerna i SFL har sin grund i uttalanden i drygt 30 år 

gamla förarbeten kombinerat med begränsad domstolspraxis på området sedan 

ersättningsreglernas införande år 1989. Den i samband med ersättningslagens revidering år 1993 

uttalade ambitionen att stärka den skattskyldiges rättssäkerhet genom att införa mer generösa 
                                                                                                                                                   

Utöver RÅ 2003 ref. 56 finns inte någon vägledande praxis från HFD vad avser rekvisitet ”särskilda skäl” i 11 § p. 3 
RhjL (Domstolsverkets rapportserie 2009:2 s. 131 ff.). 
122 Prop. 1993/94:151 s. 141. 
123 Ju 2007/5942/DOM. 
124 Domstolsverkets rapportserie 2009:2, s. 14 f. 
125 Domstolsverkets rapportserie 2009:2, s. 30 f. samt s. 158 f. 
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ersättningsregler begränsades av att lagrummets portalrekvisit lämnades oförändrat. 

Tillämpningen vilar fortsatt tungt, liksom i förvaltningsrätten i övrigt, på domstolens 

utredningsplikt enligt officialprincipen. 

 

Den vägledande praxis för tolkning av lagtexten som finns utgörs av den som är omnämnd ovan 

i analysen av gällande rätt i avsnitt 3.3. Noterbart är att inget avgörandena är yngre än 15 år, utan 

de avgöranden som finns är typiskt sett från sent 1990-tal eller tidigt 2000-tal. Bidragande till den 

begränsade domstolspraxisen kan vara det faktum att den skattskyldige inte erhåller ersättning för 

rättegångskostnader i mål om just rättegångskostnader i skattemål trots eventuell framgång i ett 

sådant mål. En strikt ekonomisk kalkyl riskerar därmed att bli ofördelaktig; vinsten från att 

potentiellt tillerkännas full ersättning för rättegångskostnaderna i skattemålet reduceras med, 

alternativt elimineras helt av, kostnaderna att driva själva ersättningsmålet. Detta har rimligen en 

dämpande effekt på den skattskyldiges processvilja. 

 

Det kan slutligen noteras att såväl lagstiftning som rättstillämpning på området förefaller i princip 

opåverkade av EU-rättens generellt sett ökande betydelse för den svenska rättsutvecklingen sedan 

Sveriges EU-medlemskap 1995. Detsamma gäller i relation till reformeringen av RF år 2011 

vilken bl.a. innebar att rätten till en rättvis rättegång skrevs in i 2 kap 11 § RF.126  

 

I de följande två kapitlen flyttas fokus till rättighetsområdet rätten till rättvis rättegång. Först 

behandlas rättigheten såsom den kommer till uttryck i Europakonventionen och i vilken 

utsträckning den på sådan konventionsrättslig grund kan få betydelse för frågan om ersättning för 

rättegångskostnader i svenska skattemål. I det därpå följande kapitlet behandlas motsvarande 

frågor men med den grundlagsskyddade rätten till rättvis rättegång i 2 kap. RF som utgångspunkt.   

                                                
126 Se kapitel 5 i uppsatsen. 
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4. Den konventionsrättsligt skyddade rätten till rättvis rättegång 

4.1 Inledning 

Europakonventionen utvecklades under åren efter andra världskriget. Den bärande tanken 

bakom konventionen var att de anslutna staterna skulle ta på sig skyldigheten att upprätthålla 

fundamentala friheter och rättigheter för sina invånare och etablera en europeisk domstol, vilken 

skulle döma i fall av påstådda kränkningar av konventionen. Konventionen utformades strax 

efter det att Förenta Nationernas, FN:s, universella deklaration om de mänskliga rättigheterna 

hade antagits,127 vilken kom att influera konventionens skrivningar i stor utsträckning.128 

 

Syftet med detta kapitel är att analysera rätten till rättvis rättegång enligt Europakonventionen. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för Europakonventionens ställning i svensk rätt och hur 

denna ställning har utvecklats över tid. Därpå ställs frågan om konventionen kan utgöra grund 

för ersättning för rättegångskostnader i ett svenskt skattemål. Innebörden av konventionens 

rättigheter behandlas därefter först allmänt för att sedan följas av ett avsnitt särskilt om rätten till 

rättvis rättegång och frågan om ersättning för rättegångskostnader.  

 

4.2 Europakonventionens ställning i svensk rätt 

4.2.1 Allmänna utgångspunkter 

Sverige ratificerade Europakonventionen år 1952 som en av de första konventionsstaterna.129 

Sverige blev därmed folkrättsligt bunden av konventionen.130 Ratificeringen innebar inte att 

konventionen blev direkt tillämplig i svensk rätt men över tid utvecklades tolkningsprincipen att 

svensk lag i så stor utsträckning som möjligt skulle tolkas i överensstämmelse med konventionen, 

s.k. konventions- eller fördragskonform tolkning.131 

 

Europakonventionen blev svensk lag i samband med Sveriges EU inträde år 1995.132 Sverige var 

därmed en av de sista västeuropeiska länderna att inkorporera konventionen i den egna 

                                                
127 United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948, GA Resolution 217A(III). 
128 Mårsäter, Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning, 2005, s. 242 ff. 
129 Prop. 1951:165. Se även prop. 1993/94:117 s. 10 f. 
130 Jfr. NJA 2013 s. 502 p. 51. 
131 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 42. Se även justitierådet Linds särskilda yttrande i NJA 
1992 s. 532 i vilket han utvecklar sin syn på fördragskonform tolkning i ett fall där svenska lagregler rörande 
bevisvärdering och bevisföring ställdes mot rätten till rättvis rättegång i art. 6.1 Europakonventionen. 
132 1 § Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
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lagstiftningen. 133  I samband med Sveriges EU-inträde blev Europakonventionen även av 

betydelse för rättstillämpningen i Sverige som varande en del av EU-rätten. Konventionen har 

nämligen status som en allmän rättsprincip inom EU.134 Det innebär att konventionen ska ha 

företräde framför svensk nationell lag enligt företrädesprincipen under förutsättning att EU-

rätten är tillämplig på det aktuella fallet.135 Konventionen har ytterligare en koppling till EU-rätten 

genom att art. 52.3 rättighetsstadgan anger att konventionens rättigheter utgör en miniminivå för 

motsvarande rättigheter i stadgan. 

 

Slutligen har Europakonventionen inverkan på den svenska rättstillämpningen genom att 

konventionen, liksom Europadomstolens tillhörande praxis, i stor utsträckning utgör 

tolkningsgrund för rättighetskatalogen i 2 kap. RF.136 Den konventionsgrundade rätten till rättvis 

rättegång och den motsvarande konstitutionellt grundade rätten har alltså ett nära samband. Det 

innebär att även om Europakonventionen inte skulle vara tillämplig i ett enskilt fall, kan 

konventionen, och tillhörande praxis från Europadomstolen, ändå få betydelse om 2 kap. RF är 

tillämpligt på fallet ifråga. Det är alltså av vikt vid tillämpningen av rättighetskatalogen i 2 kap. RF 

att ha full förståelse för motsvarande rättigheter i Europakonventionen även om konventionen i 

sig inte är direkt tillämplig på det enskilda fallet. 

 

Det faktum att Europakonventionen vid inkorporeringen fick ställning som vanlig svensk lag, 

inte som grundlag, innebär att konventionen befinner sig på samma hierarkiska nivå som andra 

nationella lagar. Det innebär i sin tur att det kan uppkomma situationer där en annan svensk 

lagregel står i direkt konflikt med vad som uttrycks i Europakonventionen. Frågan om hur sådana 

potentiella konflikter mellan konventionen och annan svensk lag ska lösas lämnades relativt 

öppen av lagstiftaren vid inkorporeringen av Europakonventionen.137 De riktlinjer som gavs var 

att potentiella konflikter förväntades hanteras med hjälp av allmänt vedertagna 

lagtolkningsprinciper som t.ex. lex posterior derogat legi priori (senare lag går före tidigare) eller lex 

                                                
133 Bernitz, Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr, Juridisk tidskrift, nr. 2 1994/94, s. 
259 f. 
134 Art. 6.3 FEU. Se även Hettne, i Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2012, s. 138 f. 
135 Förklaring nr. 17 till Fördraget om Europeiska unionen om företräde samt 3 § Lag (1994:1500) med anledning av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen, EU-lagen. Se även Hettne, i Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, 
teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2012, kap. 4.3. 
136 Detta samband mellan bestämmelserna i RF och dess motsvarigheter i Europakonventionen beskrivs närmare i 
avsnitt 5.2.2 i uppsatsen. 
137 Av de nordiska länderna, i vilka samtliga Europakonventionen har status som lag, har Norge gått ett steg längre 
än övriga och lagstiftat, genom Lov om styrking av menneskerettigheterenes stillning i norsk rett, 
menneskerettsloven, att konventionen vid konflikt med annan norsk lag ska ges företräde (Danelius, Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 42). 
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specialis (speciallag går före generell lag).138 Tillämpning av den förra tolkningsprincipen får som 

följd att konventionen går före lag stiftad före år 1995 medan den senare principen i många fall 

innebär att annan svensk lag har företräde.139  

 

I avsaknad av tydlig vägledning från lagstiftaren är det Högsta domstolen, HD, respektive HFD 

som har kommit att utveckla vägledande praxis för hur konflikter mellan konventionen och 

svensk nationell rätt ska hanteras. Vid svensk rättstillämpning kan två typer av konflikter i 

förhållande till Europakonventionen uppstå. Det kan dels vara fråga om huruvida en svensk 

nationell lagregel överhuvudtaget är förenlig med konventionens bestämmelser, i det följande 

benämnt normkonflikt, dels vara fråga om tillämpningen i ett enskilt fall av en viss, i och för sig 

konventionsenlig, svensk lagregel innebär att den enskildes rättigheter enligt konventionen 

kränks, i det följande benämnt tillämpningskonflikt. I den första situationen, vid normkonflikt, får 

konventionen enligt HD betydelse som statsrättsligt, folkrättsligt, instrument, medan det vid den 

senare situationen, vid tillämpningskonflikt, enligt HD är primärt konventionens ställning som 

svensk lag som får betydelse.140 

 

4.2.2 Normkonflikt och HD:s successiva förflyttning till förmån för Europakonventionen 

I frågan om Europakonventionens ställning i svensk rätt är det HD som har drivit den svenska 

rättsutvecklingen. Frågan om svensk lagstiftning som sådan är förenlig med Europakonventionen 

ska enligt HD som sagt i första hand prövas från perspektivet att konventionen är folkrättsligt 

bindande. Utgångspunkten är då enligt HD att en svensk domstol måste kunna åsidosätta en lag 

som är oförenlig med Europakonventionen också när frågan ännu inte har prövats av 

Europadomstolen. Mot bakgrund av synen att det i första hand är lagstiftaren som har det 

primära ansvaret att svensk lagstiftning står i överensstämmelse med konventionen, finns det 

dock enligt HD anledning till viss återhållsamhet från svensk domstols sida att åsidosätta svensk 

lag i förhållande till konventionen.141  

 

HD utvecklade under tidigt 2000-tal principen om klart stöd för att hantera normkonflikter av denna 

karaktär och som inte går att lösa genom konventionskonform tolkning.142 Principen innebar att 

åsidosättande av en svensk lag till förmån för konventionen krävde att det förelåg klart stöd för 
                                                
138 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 42 ff. 
139 Se Ramberg, Rättskällor: en introduktion till kritiskt tänkande, 2018, s. 22 f. för en närmare redogörelse för de två 
tolkningsprinciperna. 
140 NJA 2012 s. 1038 p. 14-15, NJA 2013 s. 502 p. 51-53. 
141 NJA 2013 s. 502 p. 54. 
142 Bland annat i NJA 2000 s. 622 samt NJA 2004 s. 840 I och II. 
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detta i konventionens bestämmelser och Europadomstolens praxis.143 Fördel svensk nationell rätt 

alltså i och med att principen, genom uttrycket ”klart stöd”, medförde höga krav för att svensk 

lagregel skulle åsidosättas till förmån för konventionens regler.  

 

Som en direkt följd av EU-domstolens avgörande i Åkerberg Fransson 2013144 valde dock HD att 

överge tolkningsprincipen om klart stöd. I det s.k. ne bis in idem målet NJA 2013 s. 502 ändrade 

HD vägledande praxis för hantering av normkonflikter, inte bara inom det unionsrättsliga 

området utan också inom det strikt konventionsrättsliga.145 Principen om klart stöd ändrades till 

det mer konventionsvänliga begreppet tillräckligt stöd. Enligt HD räcker det nu att det föreligger 

tillräckligt stöd för att en svensk lagregel står i strid med konventionen för att den svenska 

lagregeln ska åsidosättas till förmån för konventionen.146  

 

Förflyttningen från ”klart stöd” till ”tillräckligt stöd” följde efter en period av tilltagande kritik 

mot HD:s uppfattning hur normkonflikter mellan svensk nationell rätt och Europakonventionen 

skulle lösas, inte minst från underrätternas sida.147 Frågan hur HD:s förflyttning från klart stöd till 

tillräckligt stöd ska förstås är föremål för debatt. I sin artikel Klart till halvklart - om ne bis 

in idem och skattetilläggen, SvJT 2013 s. 645, lyfter doktorand Magnus Gulliksson fram det 

faktum att förflyttningen inte förklaras av någon ny tillkommande praxis från Europadomstolen 

som föranleder HD:s omprövning i förhållande till det tidigare ställningstagandet.148 Därmed kan, 

enligt Gullikson, HD:s slutsats förstås på så vis att det är ribban som nu sänkts för att svensk lag 

ska åsidosättas till förmån för konventionen. Det är alltså fråga om en förflyttning längs en skala. 

Samtidigt kan uttrycket ”tillräckligt stöd” tolkas som att en viss försiktighet fortsatt är påkallad i 

fråga om att åsidosätta svensk lagstiftning med hänvisning till Europakonventionen. En viss, om 

än mindre och oklart exakt hur stor, marginal får alltså anses fortsatt föreligga.149 

 

                                                
143 NJA 2012 s. 1038 p. 13-16. NJA 2013 s. 502 p. 51-53. 
144 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, EU domstolens dom 26 februari 2013 samt rättelse av dom 7 maj 2013. 
145  NJA 2013 s. 502 p. 59, i vilken det framgår att breddningen motiverades av behovet av en enhetlig 
tolkningsprincip oavsett om EU-rätten är tillämplig eller ej. 
146 NJA 2013 s. 502 p. 58-60. Se även p. 25-26. 
147 Se exempelvis Solna tingsrätts dom den 14 april 2010 i mål nr. B-8288-09 i vilken tingsrätten går emot HD:s då 
färska prejudikat i NJA 2010 s. 168 I och II med argumentet att HD ”uppenbarligen dömt fel”. 
148 Vilket också HD själva konstaterar i NJA 2013 s. 502 p. 50. 
149 Gulliksson, Klart till halvklart - om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 2013 s. 679 f. samt NJA 2013 s. 502 p. 
52. 
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4.2.3 Tillämpningskonflikt och fråga om proportionalitet 

Den andra typen av konflikt mellan svensk nationell lag och Europakonventionen utgörs, som 

nämndes ovan, av tillämpningskonflikt. Det är då fråga om att tillämpningen i ett enskilt fall av en viss, i 

och för sig konventionsenlig, svensk nationell lagregel innebär att staten kränker den enskildes 

rättigheter enligt konventionen. Vid sådan tillämpningskonflikt, är det enligt HD primärt 

konventionens ställning som svensk lag som får betydelse. Då gäller inget krav på ”tillräckligt 

stöd” utan konventionen ska i det avseendet tolkas och tillämpas som andra svenska lagar. 

Konventionen utgör då ett minimiskydd för den enskilde mot vilken resultatet av tillämpningen av 

den svenska lagstiftningen prövas. Prövningen kan leda till att den svenska nationella lagen i det 

enskilda fallet inte tillämpas fullt ut, eller inte alls. Om prövningen visar att tillämpningen av den 

svenska lagstiftningen inte resulterar i lägre skydd för den enskilde än vad som följer av 

konventionen, föreligger det naturligtvis ingen tillämpningskonflikt.150  

 

Eventuella kränkningar av den enskildes rättigheter enligt konventionen i den nationella 

rättstillämpningen måste vara proportionerliga och får inte inverka på rättighetens grundläggande 

syfte och natur. 151  Proportionalitetsprincipen innebär att det vid inskränkningar från det 

allmännas sida av den enskildes rättigheter ska föreligga en rimlig balans – proportionalitet – 

mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.152 Det ska 

alltså göras en avvägning mellan hur starkt det behov som ska tillgodoses genom inskränkningen 

är ur det allmännas perspektiv och hur stort ingrepp i den enskildes rätt inskränkningen utgör. 

Principen anses vara fördelaktig för enskilda i det att staten respektive domstolen öppet tvingas 

redovisa vilka intressen som beaktas och varför vissa tar överhanden i ett enskilt fall.153  Det är 

staten som har bevisbördan för att proportionalitetsprincipen är uppfylld.154 

 

Justitierådet Thomas Bull konstaterar i sin artikel Rättighetsskyddet i Högsta 

förvaltningsdomstolen, SvJT 2017 s. 216, att frågor om proportionalitet främst blir aktuella vid 

                                                
150 NJA 2012 s. 1038 p. 13-16. NJA 2013 s. 502 p. 51-53. 
151 European court of human rights, Guide on art. 6 of the European Convention of Human Rights, Right to a fair 
trial (civil limb), 2013, p. 14. Jfr. Klauz mot Kroatien, Europadomstolens dom 18 juli 2013, p. 97 i vilken 
Europadomstolen uttalar: ”Accordingly, it cannot be said that the domestic courts’ decisions in the present case were 
proportionate to the legitimate aim pursed by the (domestic) rule […] Its application in the present case resulted in a 
restriction which impaired the very essence of the applicant’s right of access to court. There has therefore been a 
violation of Article 6 § 1 of the Convention.” 
152 NJA 2016 s. 868 p. 10. 
153 Åhman, Europadomstolens principer, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 41. 
154 Åhman, Europadomstolens principer, i Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2017, s. 41. 
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tillämpning av svenska regler som innehåller ett utrymme för skälighetsbedömning.155 Detta innebär, 

påpekar Bull, att prejudikatvärdet av HD:s och HFD:s domar i den typen av fall i huvudsak ligger 

i hur proportionalitetsbedömningen görs snarare än i utfallet i sak i själva målet då det ofta är rätt 

speciella omständigheter som behandlas. 

 

4.2.4 Sammanfattning om Europakonventionens ställning i svensk rätt 

Europakonventionen är svensk nationell lag sedan år 1995 och dess ställning i svensk rätt har 

sedan dess successivt stärkts. Konventionen har även betydelse i svensk rättstillämpning genom 

EU-rätten samt som tolkningsgrund för rättighetskatalogen i 2 kap. RF. 

 

Vid normkonflikt mellan svensk lag och Europakonventionen är ribban enligt HD sänkt från 

tidigare klart stöd till att det numera endast krävs tillräckligt stöd i Europakonventionens regler 

och Europadomstolens tillhörande praxis att en svensk lag står i strid med konventionen för att 

den svenska lagregeln ska åsidosättas till förmån för konventionen.  

 

Vid tillämpningskonflikt utgör Europakonventionen en miniminivå för den enskildes rättigheter. 

Denna miniminivå utvecklas löpande genom Europadomstolens praxis. Resultatet av 

tillämpningen av en svensk nationell lagregel i det enskilda fallet ska prövas mot den 

konventionsrättsliga miniminivån. Det är då ofta en fråga om skälighetsbedömningar. Eventuella 

negativa avvikelser från miniminivån ur den enskildes perspektiv måste vara proportionerliga och 

får inte inverka på konventionsrättigheternas grundläggande natur. 

 

4.3 En konventionsgrundad rätt till ersättning för rättegångskostnader i skattemål? 

Frågan om rätt till ersättning för rättegångskostnader ska som sådan ses som en accessorisk del 

av den bakomliggande rättegången. 156 Det är därmed karaktären på sakfrågan i målet som avgör 

om konventionens regler om rätten till rättvis rättegång är tillämpliga på frågan om ersättning för 

rättegångskostnaderna i målet eller ej. Tillämpligheten av konventionens art. 6 på frågan om 

ersättning för rättegångskostnader i svenska skattemål – ämnet för denna uppsats – ska alltså 

bedömas utifrån artikelns tillämplighet på svenska skattemål. 

 

                                                
155 Bull, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017 s. 2016. Jfr. det för uppsatsen centrala 
lagrummet 43 kap. 1 § st. § SFL och dess portalrekvisit ”skäligen har behövts”. 
156  Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 176. Se även Robins mot Storbritannien, 
Europadomstolens dom 23 september 1997, p 29. 
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De för denna uppsats relevanta delarna av artikeln, art. 6.1 samt art. 6.3 c, anger följande: 

 

Artikel 6.1: 

”Var och en ska, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom 

skälig tid inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.” (kursiv 

tillagd) 

 

Artikel 6.3 c: 

”Var och en som blivit anklagad för brott har följande rättigheter: 

 ………. 

c.) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller 

att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett 

sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.” (kursiv tillagd) 

 

Art. 6 i Europakonventionen garanterar enskilda rätten till domstolsprövning och rättssäker 

process.157 Syftet med artikeln är att tillförsäkra den enskilde en opartisk prövning av sina rättsliga 

anspråk. Av artikelns ordalydelse, liksom av tillhörande praxis, framgår hur de nationella 

processreglerna ska utformas för att den enskilde ska tillförsäkras rättigheterna i fråga. 158 

Europakonventionens krav på rättvis rättegång enligt artikeln utgör en miniminivå, den nationella 

lagstiftaren står fri att tillförsäkra en högre rättighetsstandard än vad konventionen anger. Denna 

frihet inkluderar möjligheten att tillförsäkra motsvarande rättigheter på nationell nivå på områden 

som inte omfattas av Europakonventionen.159 

 

Alla typer av rättegångar omfattas inte av rätten till rättvis rättegång enligt art. 6 

Europakonventionen. Det är endast vid prövning av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter 

(samt vid anklagelse för brott, se nedan) som konventionens rättssäkerhetsgarantier i art 6.1 blir 

                                                
157 Europakonventionens art. 6 överensstämmer till stor del med motsvarande rättighet i art. 47 st. 2 p. 1 i 
rättighetsstadgan som har följande lydelse: ”Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och 
offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag.” Det föreligger två 
väsentliga skillnader dock. Dels innehåller rättighetsstadgan inte några avgränsningar motsvarande de som anges i art. 
6.1 Europakonventionen (”….civila rättigheter och skyldigheter…”), dels är rättighetsstadgan endast tillämplig när EU-
rätten är tillämplig. Det senare är inte fallet på stora delar av skatterättsområdet. 
158 Prop. 2002/03:106 s. 60 f. 
159 Bylander, Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid, SvJT 2017, s. 371 
f. 
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tillämpliga.160 Centralt blir alltså vad som utgör civila rättigheter och skyldigheter. Begreppet ska, 

liksom andra begrepp i konventionen, ges en autonom tolkning.161  

 

Rättigheterna i art. 6.3 c ska förstås som vissa minimirättigheter som ska tillförsäkras den som är 

anklagad för en brottslig gärning. Dessa minimirättigheter utgör grundkravet för att en 

brottmålsprocess ska anses uppfylla kravet i art. 6.1 på en rättvis rättegång.162 De är alltså 

nödvändiga, men inte nödvändigtvis tillräckliga, för att konventionens krav på rättvis rättegång 

ska vara uppfyllda i det enskilda fallet. Europadomstolen har även gett uttryck för att de i art. 6.3 

c angivna minimirättigheterna inte är uttömmande utan utgör exemplifieringar.163 Följaktligen ska 

art. 6.3 c ses tillsammans med art. 6.1  vilket i sin tur innebär att kravet på rättvis rättegång kan 

innebära mer långtgående förpliktelser för staten än minimirättigheterna i art. 6.3 c i det enskilda 

fallet. 

 

Rätten till kostnadsfritt försvar utgör en rättighet enligt art 6.3 c. Den gäller under förutsättning 

att den misstänkte saknar tillräckliga medel att själv bekosta sitt försvar samt att rättvisans intresse 

så fordrar. Europadomstolen har angett tre faktorer att beakta vid prövningen av om den 

misstänkte ska få tillgång till kostnadsfritt försvar baserat på art. 6.3 c, de s.k. Quaranta-

kriterierna. Dessa utgörs av brottets allvar, och därmed vad som står på spel för den misstänkte i 

form av påföljd, målets komplexitet samt den misstänktes förmåga att själv ta tillvara sin rätt mot 

bakgrund av de två första kriterierna.164 

 

4.3.1 Ersättning för rättegångskostnader i skattemål med art. 6.1 som grund? 

Europadomstolen har konstaterat att de frågor som faller in under tröskelkriteriet civila 

rättigheter och skyldigheter i art. 6.1 rör dels frågor mellan enskilda i privaträttslig mening, dels 

offentligrättsliga förfaranden mellan staten och den enskilde som har återverkningar på individernas 

                                                
160 Tröskelkriteriet var omdiskuterat vid Europakonventionens tillkomst (Mårsäter, Folkrättsligt skydd av rätten till 
domstolsprövning, Uppsala, 2005, s. 292 ff.).  
161 Ferrazzini mot Italien, Europadomstolens dom 12 juli 2001, p. 24. Se uppsatsens avsnitt 4.4.2 avseende 
innebörden av autonoma begrepp. 
162 Leanza, Pridal, The Right to a Fair Trial, 2014, s. 176 ff. 
163 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 616 f. Se även Europadomstolens uttalande i Mayzit mot Ryssland, 
Europadomstolens dom 20 januari 2005, p. 77: ”The specific guarantees laid down in article 6.3 exemplify the notion 
of fair trial in respect of typical procedural situations which arise in criminal cases, but their intrinsic aim is always to 
ensure, or contribute to ensuring, the fairness of the criminal proceeding as a whole.” 
164 Quaranta mot Schweiz, Europadomstolens dom den 24 maj 1991, p. 33-36 samt Benham mot Storbritannien, 
Europadomstolens dom den 10 juni 1996. Se även van Puyenbroeck och Vermulen, International and Comparative 
Law Quartely, s. 1028-1029. 
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civila rättigheter.165 Flertalet förfaranden som regleras av RB omfattas därmed av artikeln medan 

situationen är annorlunda på flera förvaltningsrättsliga områden.166 Europakonventionens ökande 

betydelse i svensk rätt, i kombination med Europadomstolens successiva breddning av vad som 

anses utgöra civila rättigheter och skyldigheter, har dock resulterat i att allt fler 

förvaltningsrättsliga förfaranden i Sverige har kommit att anses omfattas av 

Europakonventionens bestämmelser om rätt till rättvis rättegång enligt art. 6.1.167 

 

Europadomstolens successiva breddning av tillämpningsområdet för art. 6.1 har dock inte nått 

skatteområdet. Rättsläget är istället att skatteprocesser faller utanför tillämpningen av artikeln, och 

därmed även frågan om ersättning för rättegångskostnader i skattemål. Grunden för detta är 

Europadomstolens avgörande i fallet Ferrazzini mot Italien 2001 i vilket domstolen uttalade att 

skattefrågor fortsatt tillhör den hårda kärnan av statlig maktutövning ”trots skattefrågornas 

oundvikliga ekonomiska effekter för den enskilde”.168 Att domstolen använder sig av ordet 

”fortsatt” ska ses i ljuset av den redan då pågående utvecklingen i praxis enligt ovan att allt fler 

delar av den offentliga maktutövningen kommit att anses omfattas av kriteriet civila rättigheter 

och skyldigheter i artikeln i fråga.169 

 

Att skatteprocesser ska vara exkluderade från art. 6.1 tillämpningsområde ifrågasätts i skiljaktiga 

meningar anförda av sju av de total 17 domarna i Ferrazzinimålet. I sina skiljaktiga meningar 

betonar domarna den brist på rättssäkerhet exkluderandet kan innebära för den enskilde och 

ifrågasätter om inte tiden är inne för att bredda tillämpningen av art. 6.1 till att gälla samtliga mål 

mellan stat och enskilda. Domarna lyfter som exempel fram skatteprocesser som drar ut orimligt 

långt i tiden eller när den enskilde inte kan få till en vilandeförklaring av skatteinbetalningen till 

stånd tills frågan är slutligt avgjord i domstol. Domarna ifrågasätter det rimliga i att sådana och 

andra rättssäkerhetsaspekter inte ska gälla för just skatteprocesser. Speciellt anmärkningsvärt 

anser domarna det vara att skattebrottsprocesser faller under tillämpningsområdet för art 6.1, via 

art. 6.3, men inte förvaltningsrättsliga skatteprocesser. Det lämnar öppet för att den enskildes 

                                                
165 Mårsäter, Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning, Uppsala, 2005, s. 293 f. 
166 Jfr. remissyttrandet från Regeringsrättens ledamöter i prop. 2009/10:80 s. 157 i vilket ledamöterna uttalar ”att, 
särskilt inom förvaltningsförfarandet, ett stort antal mål och ärenden prövas som inte har samband med någon 
enskild persons civila rättigheter och skyldigheter.” 
167 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 609. 
168 Ferrazzini mot Italien, Europadomstolens dom 12 juli 2001, p. 25. 
169 Ferrazzini mot Italien, Europadomstolens dom 12 juli 2001, p. 29. Att skatteprocessen faller utanför 
tillämpningsområdet för art. 6 bekräftas av Europadomstolen i Janosevic mot Sverige, Europadomstolens dom 23 
juli 2002, p. 64 samt Västberga Taxi AB & Vulic mot Sverige, Europadomstolens dom den 23 juli 2002, p. 71. 
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rättsäkerhet i en viss skattefråga styrs av hur frågan klassificeras och hanteras i den nationella 

rätten, vilket enligt domarna är svårmotiverat ur ett rättssäkerhetsperspektiv.170 

 

Sammanfattningsvis föreligger det alltså som huvudregel ingen konventionsgrundad rätt till 

ersättning för rättegångskostnader i svenska skattemål i och med att konventionens art 6.1 inte är 

tillämplig på skatteprocesser. Frågan blir då om en sådan rätt föreligger via art. 6.3 c istället. 

 

4.3.2 Ersättning för rättegångskostnader i skattemål med art. 6.3 c som grund? 

I art. 6.3 c anges enligt ovan vissa processuella minimikrav för att en brottmålsprocess ska anses 

uppfylla kravet i art. 6.1 på en rättvis rättegång.171  

 

Begreppet anklagelse för brott ska, liksom begreppet civila rättigheter och skyldigheter ovan, tolkas 

autonomt.172 Speciellt får detta betydelse i gränslandet mellan vad som utgör en kriminaliserad 

gärning och vad som utgör en disciplinär förseelse. Detsamma gäller för frågan om en sanktion 

utgör en straffrättslig påföljd eller en administrativ sanktion.173 

 

Skattetillägg som påförs i ett administrativt förfarande har konventionsrättsligt ansetts innebära 

prövning av brottsanklagelse. Såväl HD som HFD har med hänvisning till Europadomstolens 

praxis bedömt att art. 6.3 c Europakonventionen är tillämplig på skatteprocesser vari skattetillägg 

ingår.174 Det var i målen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige 

2002175 som Europadomstolen fastställde att så var fallet konventionsrättsligt. I domarna slår 

Europadomstolen fast att det svenska skattetillägget är konventionsrättligt att anse som en 

straffrättslig sanktion, trots att skattetillägg i Sverige klassificeras som en administrativ sanktion. 

Domstolen la i sitt avgörande särskild vikt vid att skattetilläggens syfte inte är kostnadstäckning, 

utan att det huvudsakliga syftet är att verka som avskräckande och bestraffande. Vad gäller 

                                                
170 Ferrazzini mot Italien, Europadomstolens dom 12 juli 2001, skiljaktiga meningar av domare Ress, Lorenzen, 
Rozakis, Bonello, Straznicka, Birsan och Fischbach. Som jämförelse är, som nämnts ovan i fotnot 157, 
skatteprocesser inte exkluderade i rätten till rättvis rättegång enligt art. 47 rättighetsstadgan. Skatteprocesser är inte 
heller exkluderade i varken art. 14 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR, eller i art. 8 i 
den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter som båda utgör motsvarigheten till art. 6.1 
Europakonventionen i respektive konvention. 
171 Prop. 2002/03:106 s. 68. 
172 Janosevic mot Sverige, Europadomstolens dom 23 juli 2002, p. 65. Se avsnitt 4.4.2 avseende innebörden av 
autonoma begrepp. 
173 I RÅ 2004 ref. 17 bedömdes exempelvis en sanktionsavgift beslutad av Finansinspektionen med anledning av för 
sen inrapporterad handel av person i insynsställning i ett börsnoterat bolaget vara av straffrättslig karaktär och att art. 
6.1 Europakonventionen därmed var tillämplig på förfarandet. 
174 NJA 2000 s. 622, RÅ 2000 ref. 66. 
175 Västberga Taxi AB & Vulic mot Sverige, Europadomstolens dom 23 juli 2002. 
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påföljdens natur och stränghet la domstolen vikt vid att skattetillägg inte har någon övre gräns 

och kan uppgå till mycket höga belopp. Att skattetillägg inte kan omvandlas till fängelsestraff 

anser domstolen inte ha någon avgörande betydelse för kriteriet ifråga.176 

 

Det föreligger alltså en konventionsgrundad rätt till ersättning för rättegångskostnader i svenska 

skattemål som innehåller krav på skattetillägg baserad på art. 6.1, via art 6.3, 

Europakonventionen. Rätten är, som nämnts tidigare, inte absolut utan utgör ett minimiskydd. 

Därmed blir frågan om karaktären och innebörden av Europakonventionens rättigheter allmänt, 

och rätten till rättvis rättegång särskilt, relevant att analysera närmare. 

 

4.4 Allmänt om rättigheterna i Europakonventionen 

Det primära ansvaret för att rättigheterna i Europakonventionen respekteras åligger de enskilda 

konventionsstaterna. Det är alltså dessa som ska säkerställa att enskilda kommer i åtnjutande av 

de i konventionen stadgade rättigheterna.177 Om så inte sker har den enskilde, efter att nationella 

rättsmedel uttömts, enligt art. 34 i konventionen, möjlighet att få sin sak prövad i 

Europadomstolen. Konventionsstaterna har en skyldighet att anpassa sin lagstiftning och 

rättstillämpning, inte enbart utifrån konventionen, utan även utifrån avgöranden i 

Europadomstolen, inte minst när staten själv blivit fälld. Detta för att säkerställa att nya 

situationer av motsvarande slag inte uppkommer i den nationella rättstillämpningen.178 

 

4.4.1 Rättigheternas effektiva genomslag 

Rättigheterna i konventionen ska enligt Europadomstolen vara ”praktiska och effektiva, ej blott 

teoretiska och illusoriska”. 179  Med det avses att den enskilde måste ha en möjlighet att 

tillgodogöra sig rättigheterna i praktiken, inte bara i teorin.180 I prövningen av om den enskildes 

rättigheter enligt konventionen har kränkts i ett enskilt fall, utgår därmed Europadomstolen från 

den enskildes faktiska förutsättningar i det enskilda fallet att tillgodogöra sig rättigheten i fråga. 

De formella möjligheterna att tillgodogöra sig rättigheten är alltså underordnad.181 

                                                
176 Janosevic mot Sverige, Europadomstolens dom 23 juli 2002, p 65-71, Västberga Taxi AB & Vulic mot Sverige, 
Europadomstolens dom 23 juli 2002, p. 75-82. Se även prop. 2002/03:106 p. 62 ff. 
177 Art. 1 Europakonventionen. Se även prop. 2015/16:18 Ändringsprotokoll nr. 15 – Nya regler för att öka 
Europadomstolens effektivitet, s. 13. 
178 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 41. 
179 Airey mot Irland, Europadomstolens dom 7 nov 1979, p. 24. 
180 European court of human rights, Guide on art. 6 of the European Convention of Human Rights, Right to a fair 
trial (civil limb), 2013, p. 14. 
181 Jfr. Europadomstolens resonemang i fallet Airey mot Irland, p. 24 i vilken domstolen prövar den klagandes 
möjligheter att få sin sak prövad i domstol i praktiken, med hänsyn till det komplicerade domstolsförfarande som 
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Den enskilde behöver inte visa att avsaknaden av den reella möjligheten att tillgodogöra sig 

rättigheten i fråga påverkade själva utgången i det specifika målet. Det är domstolens bedömning 

av hur möjligheten framstår utifrån omständigheterna i målet som är avgörande.182 

 

4.4.2 Innebörden av autonoma begrepp 

Europakonventionen är avsedd att skapa en europeisk minimistandard, d.v.s. en enhetlig minsta 

skyddsnivå i alla konventionsstater. Av det följer att begrepp i konventionen måste tolkas 

enhetligt i alla konventionsstater så att de får samma materiella innebörd i alla stater. Tolkningen 

av sådana autonoma begrepp är alltså oberoende av hur de klassificeras och/eller tolkas i nationell 

rätt.183  

 

Principen om autonom tolkning har framhållits av Europadomstolen inte minst vid tillämpningen 

av art. 6 i konventionen – rätten till rättvis rättegång. Artikelns två s.k. tröskelkriterier civila 

rättigheter och skyldigheter samt anklagelser för brott ska enligt domstolen tolkas autonomt.184 På så sätt 

ges rätten till rättvis rättegång samma innebörd och räckvidd i samtliga konventionsstater.185 

 

4.4.3 Dynamisk tolkning 

Europadomstolen är enligt art. 32 Europakonventionen behörig att avgöra alla frågor som rör 

tolkningen och tillämpningen av konventionen. Domstolen har alltså tolkningsföreträde framför 

konventionsstaternas nationella domstolar. Europadomstolen har vidare återkommande uttalat 

att konventionen bör tolkas dynamiskt för att på så sätt följa samhällsutvecklingen och 

förändringar i det allmänna rättsmedvetandet.186 Rättsläget är inte statiskt utan utvecklas över tid 

genom Europadomstolens praxis.187 Studier av äldre fall riskerar alltså att ge en missvisande bild 

över aktuellt rättsläge, även om inga fall med liknande omständigheter har avgjorts senare. I 

domen Ferrazzini mot Italien 2001 uttalar domstolen att konventionen är ”ett levande dokument 

                                                                                                                                                   

krävdes i det enskilda fallet och det faktum att det inte fanns någon möjlighet att erhålla rättshjälp. Under de 
förhållanden som rådde menade domstolen att den klagande inte gavs en effektiv tillgång till domstolsprövning och 
art. 6 Europakonventionen därför hade kränkts. 
182 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 713. 
183 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 55 f. 
184 Jfr. Ferrazzini mot Italien, Europadomstolens dom 12 juli 2001, p. 24. 
185 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 55 f. 
186 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 55. 
187  Detta är en förklaring till varför det finns anledning att vara återhållsam med att bygga tolkningen av 
konventionen på förarbetena till Europakonventionen. Förarbetena utgör (i linje med art. 32 i Wienkonventionen 
om traktaträtt) endast en sekundär rättskälla och uttalanden i dem kan vara inaktuella (Danelius, Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 55). 
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som ska tolkas i ljuset av aktuella samhällsförutsättningar” och att det är domstolens uppgift att 

bedöma artiklarnas tillämplighet i ljuset därav. 188  Europadomstolen utgår följaktligen i sin 

tolkning i första hand från konventionsbestämmelsernas ändamål och syfte, snarare än från 

bestämmelsernas ordalydelse. Europakonventionen ska med andra ord tolkas teleologiskt.189  

 

Som en följd av att Europakonventionen är svensk lag slår denna dynamiska sida av 

konventionen igenom på svensk lagstiftning och rättstillämpning som även den därmed kan 

förväntas utvecklas och förändras över tid i takt med samhällsutvecklingen.190 Det innebär att en 

enskild i ett mål vid svensk domstol idag kan bedömas ha fått sina rättigheter enligt konventionen 

kränkta, trots att så inte bedömdes vara fallet för en annan enskild i ett tidigare mål med identiska 

förutsättningar. Förklaringen ligger då i att Europadomstolen utvecklat rättsläget i mellantiden 

genom ny praxis. Denna konsekvens av Europadomstolens dynamiska tolkning av konventionen 

är inte bara av godo enligt det tidigare justitierådet i HFD Rune Lavin. Det kan enligt Lavin även 

innebära en ”irriterande” brist på fast rättspraxis från Europadomstolen. Till följd kan därmed 

även HFD:s praxis ”komma att sakna önskvärd stabilitet och ge ett vankelmodigt intryck”.191 

 

4.5 Innebörden av rätten till rättvis rättegång enligt Europakonventionen 

4.5.1 Allmänt om rätten till rättvis rättegång  

Rätten till rättvis rättegång omfattar dels rätten till domstolsprövning, access to court,192 dels rätten 

till en rättssäker process, fair trial. Det grundläggande syftet är att säkerställa att den enskilde har 

tillgång till effektiva rättsmedel för att ta tillvara sin rätt. Den enskilde ska ges möjlighet att inför 

en opartisk domstol lägga fram och argumentera för sin sak. Rättigheten är inte absolut utan kan 

                                                
188 Ferrazzini mot Italien, Europadomstolens dom 12 juli 2001, p. 26. 
189 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 610 f. 
190 Rättsutvecklingen vad avser rätten till prövning av förvaltningsbeslut i allmän förvaltningsdomstol i Sverige är ett 
exempel på hur Europakonventionen och Europadomstolens dynamiska rättsutveckling har lett till väsentliga 
förändringar i den svenska nationella rätten och rättstillämpningen. Lagstiftaren har successivt tvingats anpassa 
lagstiftningen så att allt fler förvaltningsbeslut kan överklagas till domstol. Utvecklingen har gått från en huvudregel 
före Sveriges EU-inträde 1995 att den enskilde inte kunde få förvaltningsbeslut prövat i domstol till att HFD 
konstaterar i sitt prejudikat HFD 2016 ref. 41 att möjligheten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut utgör en 
rättsstatlig princip och att presumtionen är att ett sådant beslut bör anses röra civila rättigheter (och därmed omfattas av 
art. 6.1 i Europakonventionen och vara möjligt att överklaga till domstol) om det inte finns klart stöd för en annan 
bedömning. Se Warnling-Nerep, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015 s. 33 ff. för en 
närmare redogörelse för rättsutvecklingen på området. 
191 Lavin, Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen, FT 3/2012, s. 355. 
192 Den enskildes rätt till domstolsprövning framgår inte direkt av ordalydelsen i art. 6.1 Europakonventionen men 
har klargjorts av Europadomstolen i fallet Golder mot Storbritannien, Europadomstolens dom 21 februari, 1975, p. 
36 i vilken Europadomstolen uttalade följande: ”Principen att ett civilt anspråk måste kunna hänskjutas till en 
domare hör till de allmänt erkända grundläggande rättsprinciperna, detsamma gäller den folkrättsliga grundsats som 
förbjuder déni de justice. Art. 6(1) måste läsas i ljuset av dessa principer. […] Rätt till tillträde till domstol utgör ett 
element som ingår i den av art 6(1) garanterade rättigheten.” 
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begränsas i den nationella lagstiftningen. Eventuella begränsningar måste dock, som nämnts 

ovan, vara proportionerliga och får inte inverka på rättighetens grundläggande natur.193 Så uttalar 

exempelvis domstolen i målet Stankiewicz mot Polen 2006 följande angående domstolsavgifter:  

 

”The Court first reiterates that it has found on several occasions that the court fee 

levied on parties to civil proceedings constituted a restriction that impaired the very 

essence of the applicants’ right of access to a court guaranteed by Article 6 § 1 of the 

Convention.”194 

 

Europakonventionens artikel 6.1 om rätt till rättvis rättegång ska tolkas extensivt. Det slogs 

Europadomstolen fast i målet Delcourt mot Belgien redan 1970 med hänvisning till rättighetens 

centrala ställning i ett demokratiskt samhälle:195 

 

”In a democratic society within the meaning of the Convention the right to a fair 

administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation 

of Article 6(1) would not correspond to the aim and the purpose of that 

provision.”196 

 

En grundläggande princip inom ramen för rättvis rättegång är den om ”equality of arms”.197 

Principen innebär att parterna ska ha jämbördiga processuella förutsättningar och att ingen part 

ska gynnas på den andres bekostnad.198 Vidare innefattar principen att kontradiktionsprincipen 

måste ges ett reellt genomslag i processen. Det innebär att parterna måste ha samma möjligheter 

att sätta sig in i processmaterialet, bemöta uppgifter däri samt förhöra vittnen och experter. De 

förutsättningar som avses är såväl tids- som kompetensmässiga.199 I fallet Airey mot Irland 1979 

konstaterar Europadomstolen att domarens uppgift att tillvarata den enskildes rätt när denne 

själv för talan för sin sak (jfr. den svenska officialprincipen) inte alltid kan anses fullt ut 

                                                
193 European court of human rights, Guide on art. 6 of the European Convention of Human Rights, Right to a fair 
trial (civil limb), 2013, p. 14.  
194 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 59. 
195 Delcourt mot Belgien, Europadomstolens dom den 17 januari 1970. 
196 Jfr. Council of Europe recommendation No. R (81) 7 of the committee of ministers to member states on 
measures facilitating access to justice, 1981, i vilken Europarådet uttalar att access of justice utgör ett grundläggande 
kännetecken för, och funktion i, ett demokratiskt samhälle. 
197 Neumester mot Österrike, Europadomstolens dom 27 juni 1968. 
198 Leanza, Pridal, The Right to a Fair Trial, 2014, s. 124. 
199 Se bl.a. Kuopila mot Finland, Europadomstolens dom 27 april 2000, i vilken kränkning av klagandes rätt enligt 
art. 6.1 ansetts föreligga när klaganden inte fått tillfälle att bemöta uppgifter i processmaterialet inför den nationella 
domstolen. 
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kompensera för den enskildes avsaknad av juridiskt ombud. Speciellt är så fallet enligt domstolen 

när det rör sig om komplexa juridiska frågeställningar.200 

 

Endast det faktum att staten har överlägsna resurser till sitt förfogande i förhållande till den 

enskilde innebär inte att den enskildes rätt till rättvis rättegång kränks.201 Fokus är istället på om 

denna obalans när den föreligger, vilket den typiskt sett gör i relationen mellan staten och en 

enskild, kompenseras i tillräcklig utsträckning så att den enskilde kan anses ha reella möjligheter att 

föra sin talan och ta tillvara sin rätt.202 Det föreligger alltså inget krav på fullständig balans mellan 

parterna, det är först när obalansen innebär en väsentlig nackdel för den ena parten som den kan 

bli fråga om rätten till rättvis rättegång kränks.203 

 

4.5.2 Särskilt om rätten till rättvis rättegång och frågan om rättegångskostnader 

Rättegångskostnader kan i praktiken enligt Europadomstolen vara ett hinder för den enskilde att 

ta tillvara sin rätt och därmed i utgöra ett hinder för rätten till rättvis rättegång.204 Även om den 

enskilde i ett enskilt fall har formell möjlighet att få sin sak prövad i en objektiv och rättvis 

domstolsprocess kan kostnader förknippade med prövningen innebära att möjligheten inte 

föreligger reellt. Exempel på sådana kostnadshinder kan vara domstolsavgifter, 205 

ombudskostnader,206 krav på ställande av finansiella säkerheter207, etc.208 Det kan också föreligga 

indirekta kostnadshinder i form av komplicerade domstolsförfaranden.209 

 
                                                
200 Airey mot Irland, Europadomstolens dom 7 november 1979, p. 24. Domstolen gör motsvarande konstaterande i 
Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p. 69. 
201 Klauz mot Kroatien, Europadomstolens dom 18 juli 2013, p. 84. 
202 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 627. 
203 Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p. 62. 
204 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 59-60. 
205 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 59. 
206 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 60. 
207 NJA 2014 s. 669. I fallet prövades om kravet på att en utländsk medborgare skulle ställa säkerhet för motpartens 
rättegångskostnader som villkor för att förfarandet skulle inledas utgjorde ett brott mot rätten till domstolsprövning 
enligt art. 6.1. Kravet ansågs i det specifika fallet inte oproportionerligt och därmed inte utgöra en kränkning av den 
utländska medborgarens rättigheter enligt konventionen. 
208 European court of human rights, Guide on art. 6 of the European Convention of Human Rights, Right to a fair 
trial (civil limb), 2013, p. 14. Jfr. Council of Europe recommendation No. R (81) 7 of the committee of ministers to 
member states on measures facilitating access to justice, 1981, p. 11-14 i vilka Europarådet bl.a. uttalar att 
domstolsavgifter bör reduceras eller avskaffas, speciell fokus bör ges frågan om den enskildes ombudskostnader kan 
utgöra ett hinder för dennes rätt till domstolsprövning av sin sak samt att huvudprincipen bör vara att den vinnande 
parten bör få sina rättegångskostnader av den tappande. 
209 Airey mot Irland, Europadomstolens dom 7 november 1979, p. 26. Fallet berörde en kvinna vars vilja var att få en 
dom angående äktenskapsskillnad fastställd, vilket endast av olika skäl kunde utföras av irländska högsta domstolen. 
Eftersom kvinnan inte hade stora inkomster skulle kostnaderna för ombud komma att bli en betydande belastning 
för henne rent ekonomiskt och hon hävdade därmed hon var hindrad rätt till domstolsprövning enl art 6.1 
Europakonventionen. Europadomstolen gick på kvinnans linje och ansåg att det förelåg en kränkning av kvinnans 
rätt till rättvis rättegång som en följd av de aktuella processuella reglerna. 
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Kravet på rättvis rättegång anses följaktligen medföra att staten i vissa fall är skyldig att ersätta 

den enskilde för dennes kostnader förknippade med rättegången.210 Staten står fri att bestämma 

på vilket sätt detta ska ske.211 Staten kan exempelvis välja att uppfylla sina skyldigheter genom att 

erbjuda rättshjälp, utse offentligt biträde eller ge ersättning för rättegångskostnader i efterhand 

under vissa förutsättningar.  

 

I fallet Stankiewicz mot Polen 2006 konstaterade Europadomstolen att den polska staten hade brutit 

mot art. 6.1 i Europakonventionen genom att inte ersätta den enskilde parten, två privatpersoner, 

fullt ut för dess rättegångskostnader i en tvist i vilken staten var part.212 Det var staten som hade 

initierat tvisten. Privatpersonerna vann målet i varje instans i de nationella domstolarna, men 

tillerkändes inte ersättning för sina rättegångskostnader i någon instans. De polska domstolarnas 

beslut i rättegångskostnadsfrågan grundades på en polsk lagregel som innebar ett undantag från 

en allmän regel som anger att tappande part ersätter vinnande part för dess rättegångskostnader. 

Undantaget tog sikte på situationer där staten är motpart och innebar att privatpersonerna inte 

hade rätt till ersättning i sådana situationer, trots vinst i målet. I fallet prövades alltså en potentiell 

normkonflikt mellan en polsk nationell lagregel och rätten till rättvis rättegång enligt art. 6.1 

Europakonventionen. Privatpersonernas rättegångskostnader i fallet uppgick till motsvarande 

drygt 55 000 SEK.213 

 

Europadomstolen konstaterar inledningsvis i domen att frågor om rättegångskostnader kan vara 

relevanta för att bedömningen om den enskildas rätt till rättvis rättegång enligt art. 6.1 

konventionen har kränkts eller ej. 214 I sin prövning knyter Europadomstolen vidare an till 

principen om equality of arms. Domstolen konstaterar att myndigheten ifråga typiskt sett har i 

förhållande till en enskild överlägsna juridiska och finansiella resurser till sitt förfogande. Denna 

obalans får, enligt domstolen, inte medföra att en enskild hamnar i orättfärdigt underläge i en 

rättegång i vilken myndigheten är motpart.215 För att bedöma om så var fallet i det aktuella målet 

fäster domstolen i sin prövning särskild vikt vid målets juridiska komplexitet samt vilket värde som 

stod på spel för privatpersonerna. Mot bakgrund av att den relevanta nationella lagstiftningen 

bedömdes som komplex, och att det värde som stod på spel för privatpersonerna uppgick till 

motsvarande 260 000 kronor, ansåg domstolen att privatpersonernas beslut att anlita juridiska 
                                                
210 European court of human rights, Guide on art. 6 of the European Convention of Human Rights, Right to a fair 
trial (civil limb), 2013, p. 18. 
211 Airey mot Irland, Europadomstolens dom 7 november 1979, p. 26.  
212 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006. 
213 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 8-26 samt 55. 
214 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 59-60. 
215 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 68-69. 
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ombud ”inte varit obefogat”. Vad gäller rättegångskostnaderna som sådana la domstolen 

bevisbördan för dess skälighet på staten, som inte ansågs ha visat att kostnaderna varit 

överdrivna. Sammantaget fann domstolen att den polska nationella lagregeln stod i strid rätten till 

rättvis rättegång i Europakonventionens art. 6.1 genom att lagregeln hindrade privatpersonerna 

att få full ersättning för sina rättegångskostnader.216  

 

Fallet Klauz mot Kroatien 2013 rörde också rättegångskostnader men här förelåg istället en 

potentiell tillämpningskonflikt mellan den kroatiska domstolens tillämpning av en nationell lagregel 

och rätten till rättvis rättegång enligt Europakonventionen. I fallet var den kroatiska staten part i 

ett civilrättsligt skadeståndsmål. Domstolen fann att tillämpningen av den nationella regeln i det 

enskilda fallet gav ett så pass oproportionellt resultat att brott mot den enskildes rätt till rättvis 

rättegång enligt art. 6.1 i konventionen förelåg. Vid proportionalitetsprövningen la domstolen 

särskild vikt vid den nationella lagstiftningens syfte, d.v.s. det behov hos det allmänna som den 

var tänkt att tillgodose, och dess begränsade relevans i det aktuella fallet, att den enskildas 

yrkanden var välgrundade, att den nationella domstolen hade tillämpat den nationella regeln 

mekaniskt utan att ta hänsyn till omständigheterna i fallet samt att resultatet av den mekaniska 

tillämpningen inte stod i proportion till den enskildes grad av framgång i sakfrågan.217 

 

Generellt sett framgår det av Europadomstolens praxis att frågan om ersättning för 

rättegångskostnader i relation till rätten till rättvis rättegång ska bedömas utifrån: 

- betydelsen av vad som står på spel i målet för den enskilde,218 

- den relevanta lagstiftningens komplexitet inklusive frågan om bevisbörda,219 

- den enskildes förmåga att själv föra sin talan på så sätt att principen om equality 

of arms upprätthålls,220 

- den enskildes finansiella situation, och221 

- den enskildes utsikter att få rätt i målet.222 

                                                
216 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 9 samt 70-76. 
217 Klauz mot Kroatien, Europadomstolens dom 18 juli 2013, p. 93-97. 
218 Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p. 61, Stankiewicz mot Polen, 
Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 74. 
219 Airey mot Irland, Europadomstolens dom 7 november 1979, p. 24, Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens 
dom 6 april 2006, p. 74. 
220 Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p. 61. Jfr. McVicar mot 
Storbritannien, Europadomstolens dom7 maj, p. 52-55 där domstolen la avgörande vikt vid det faktum att klaganden 
var en välutbildad och erfaren journalist som antogs vara kapabel att formulera övertygande argument till sitt försvar, 
särskilt som de juridiska frågeställningarna i målet inte ansågs särskilt komplexa. Avsaknad av möjlighet till rättshjälp 
för klaganden ansågs därmed inte utgöra ett brott mot art. 6.1. 
221 Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p. 62, Stankiewicz mot Polen, 
Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 59. 
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Det rör sig alltså om dels objektiva faktorer relaterade till den aktuella processen som sådan, dels 

subjektiva faktorer relaterade till den enskilde som person. De förstnämnda faktorerna definierar 

vilka krav processen ställer på den enskilde. De sistnämnda definierar den enskildes 

förutsättningar att möta upp mot dessa krav i sådan utsträckning att principen om equality of 

arms upprätthålls. Det är denna avvägning som är i fokus för Europadomstolens bedömning om 

frågan om rättegångskostnader i relation till rätten till rättvis rättegång.223 

 

HFD har inte prövat något fall avseende ersättning för rättegångskostnader i skattemål enligt 43 

kap. 1 § SFL mot rätten till rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Det har naturligtvis till 

del sin förklaring i att konventionen enligt ovan endast är tillämplig på vissa skattemål, de med 

skattetillägg. HFD prövade dock i RÅ 2003 ref. 56, ett nu 15 år gammalt fall, om en skattskyldig 

hade rätt till rättshjälp med art. 6.3 c Europakonventionen som grund. Den skattskyldige hade 

ansökt om rättshjälp enligt RhjL, men nekats, i den del av målet som avsåg skattetillägg, varför 

Europakonventionen var tillämplig.224 HFD uttalade, med hänvisning till europarättslig doktrin, 

att fri rättshjälp med stöd av Europakonventionen i mål om skattetillägg endast bör kunna 

beviljas om det är fråga om särskilt betungande påföljder och komplicerade rättsfrågor. Skattetillägget i 

målet uppgick till 230 000 kronor. HFD prövade dock inte huruvida den summan utgjorde en 

särskilt betungande påföljd eller ej utan nöjde sig med att pröva huruvida fallet innehöll tillräckligt 

komplicerade rättsfrågor. Domstolen konstaterade att det åberopade utredningsmaterialet i målet 

i och för sig var relativt omfattande men att de rättsliga spörsmålen som aktualiserades var 

förhållandevis okomplicerade. Resultatet av prövningen blev därmed att den skattskyldige inte 

ansågs ha rätt till rättshjälp, varken med RhjL eller Europakonventionen som grund.  

 

4.6 Sammanfattande slutsats och nästa steg 

Europakonventionen gäller som svensk lag sedan 1995 och har sedan dess generellt sett fått en 

successivt allt starkare ställning i den svenska rättstillämpningen. Annan svensk lag har i HD:s 

och HFD:s avgöranden under de senaste decennierna vid flera tillfällen fått stå tillbaka till förmån 

för konventionen. 

 
                                                                                                                                                   
222 Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p. 62. 
223  Se Steel and Morris mot Storbritannien, Europadomstolens dom 15 februari 2005, p.67 i vilken 
Europadomstolen, efter en genomgång av målets karaktär i p 63-66, uttalar: ”Against this background, the Court 
must assess the extent to which the applicants were able to bring an effective defence despite the absence of legal 
aid.” 
224 Se avsnitt 4.3.2 i uppsatsen om Europakonventionens art. 6.3 c tillämplighet på svenska skattemål. 
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Europakonventionen är inte tillämplig på alla skattemål utan endast de som innehåller en fråga 

om skattetillägg. Då frågan om ersättning för rättegångskostnader ska ses som en accessorisk del 

till den bakomliggande rättegången krävs alltså att ett skattemål innehåller fråga om skattetillägg 

för att det ska föreligga en konventionsrättslig rätt till ersättning för rättegångskostnader i 

skattemålet i fråga. När så är fallet utgör konventionens bestämmelser om rätten till rättvis 

rättegång i art. 6 en miniminivå för den skattskyldiges rättsäkerhet. Denna miniminivå måste 

uppnås av den svenska lagstiftningen och av de svenska domstolarna i deras rättstillämpning om 

inte en normkonflikt respektive tillämpningskonflikt ska uppstå.  

 

Denna konventionsrättsliga miniminivå är inte statisk utan dynamisk – den utvecklas över tid, i 

första hand genom Europadomstolens praxis. Eventuella negativa avvikelser från miniminivån ur 

den skattskyldiges perspektiv måste vara proportionerliga. Kravet på rättvis rättegång enligt 

Europakonventionen anses medföra att staten i vissa fall är skyldig att säkerställa att den 

skattskyldige inte är förhindrad att ta tillvara sin rätt inför domstol av kostnadsskäl. Vid en sådan 

prövning är såväl objektiva faktorer relaterade till den aktuella processen som sådan (främst 

juridisk komplexitet och vad som står på spel för den enskilde) som subjektiva faktorer relaterade 

till den enskilde som person (ekonomisk situation, kompetens, etc.) centrala. 

 

Som en följd av den nära kopplingen mellan Europakonventionen och rättighetskatalogen i 2 

kap. RF får konventionen, och Europadomstolen tillhörande praxis, relevans även då 

konventionen inte är direkt tillämplig, d.v.s. även för svenska skattemål utan skattetillägg. Detta 

framgår närmare i det följande kapitlet som specifikt behandlar den grundlagsskyddade rätten till 

rättvis rättegång i 2 kap. RF. 
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5. Den grundlagsskyddade rätten till rättvis rättegång 

5.1 Inledning 

Rätten till rättvis rättegång är sedan år 2011 stipulerad i den s.k. rättighetskatalogen i 2 kap. RF. 

Rättigheterna i rättighetskatalogen är snarlika men inte identiska med de i Europakonventionen. 

Det är därför av vikt att analysera innebörden och tillämpligheten av rätten till rättvis rättegång 

enligt RF specifikt, liksom dess relation till motsvarande rättighet i Europakonventionen. 

 

Syftet med detta kapitel är att analysera rätten till rättvis rättegång enligt RF. Kapitlet inleds med 

en allmän genomgång av RF:s bestämmelse om rätten till rättvis rättegång samt hur 

bestämmelsen relaterar till motsvarande skrivning i Europakonventionen. Därpå ställs frågan om 

RF kan utgöra grund för ersättning för rättegångskostnader i ett svenskt skattemål, d.v.s. om, och 

i så fall under vilka förutsättningar, 2 kap. RF är tillämplig på ersättningsfrågan i skattemål. De 

högsta domstolarnas tillämpning av 2 kap. RF analyseras först generellt, för att sedan följas av ett 

avsnitt specifikt om HD:s tillämpning av rätten till rättvis rättegång i 2 kap. 11 § st. 2 RF i relation 

till frågan om ersättning för rättegångskostnader. Analysen inkluderar även en diskussion om 

vilket värde HD:s praxis med avseende på 2 kap. RF kan anses ha på det förvaltningsrättsliga 

området. Frågan är relevant i och med att rättighetskatalogen kan ses som ett gemensamt 

”territorium” för det två domstolarna.  

 

5.2 Innebörden av rätten till rättvis rättegång enligt RF 

5.2.1 Allmänt om rätten till rättvis rättegång 

Rätten till rättvis rättegång är grundlagsskyddad genom följande, relativt kortfattade, skrivning i 2 

kap. 11 § st. 2 RF: 

 

”En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling ska vara offentlig.” 

 

Bestämmelsen tillkom i samband med reformeringen av RF år 2011. I den utredning som 

föregick reformeringen, den s.k. Grundlagsutredningen, 225  konstaterades att den svenska 

rättsordningen ”inte innehåller någon generell regel på konstitutionell nivå om rätten till 

domstolsprövning och till ett rättvist förfarande. Den överordnade bestämmelsen på området är 

istället art. 6 i Europakonventionen.” Utredningen uttalade att RF borde innehålla en sådan 

bestämmelse och att innehållet i art. 6 i Europakonventionen borde vara vägledande för dess 
                                                
225 SOU 2008:125. 
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innebörd, om än främst med avseende på vad som sågs som artikelns mest centrala del – art. 6.1 

om att rättegången ska vara rättvis.226 Regeringen delade Grundlagsutredningens uppfattning i sitt 

lagförslag.227 

 

I kravet på en rättvis rättegång ligger enligt förarbetena en rad processuella rättigheter, bl.a. kravet 

på att parterna ska vara likställda i ett kontradiktoriskt förfarande inför en opartisk och oavhängig 

domstol.228 Innebörden av begreppet rättvis rättegång var inte avsedd att innebära någon ändring 

i sak från vad som gällde tidigare i vanlig lag, enligt folkrättsliga åtaganden eller som 

fundamentala rättsstatsprinciper. 229  Grundlagsändringen var alltså materiellt sett främst en 

kodifiering av redan gällande ordning. 

 

Den mest väsentliga skillnaden mot tidigare ordning var, ur den här uppsatsens perspektiv, att 

bestämmelsen i RF inte gavs några tröskelkriterier motsvarande de i art. 6.1 

Europakonventionen. Grundlagsutredningen uttalade att det inte fanns anledning att begränsa 

tillämpningsområdet för en bestämmelse om rätt till rättvis rättegång till mål rörande civila 

rättigheter och skyldigheter eller anklagelser om brott. Utredningen konstaterade att detta främst 

torde beröra mål som rör beskattning och en del mål om sociala förmåner och konstaterade 

vidare att ”det framstår som fullt rimligt att även sådana mål handläggs enligt principen om ett 

rättvist förfarande.”230 Regeringen delade denna uppfattning i sitt lagförslag och preciserade 

särskilt att de beskattningsmål som främst skulle beröras var mål ”som rör andra frågor än 

skattetillägg”.231 

 

Rätten till en rättvis rättegång enligt RF har följaktligen ett bredare tillämpningsområde än 

motsvarande rättighet i konventionens art. 6.1, genom att också innefatta sådana mål som inte 

avser civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelser om brott, exempelvis skattemål utan 

skattetillägg.232 

 

                                                
226 SOU 2008:125 s. 425 f. Frågan om vad denna begränsning innebar i förhållande till det rättighetsskydd som 
resterande delar av art. 6 ger är föremål för debatt (se exempelvis Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 600 ff. liksom 
Bylander, Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid, SvJT 2017, s. 376 
ff.). Frågan lämnas dock utanför denna uppsats då det är just art 6.1 som i första hand är i uppsatsens fokus. 
227 Prop. 2009/10:80 s. 156 ff. 
228 Prop. 2009/10:80 s. 252. 
229 Prop. 2009/10:80 s. 159. 
230 SOU 2008:125 s. 427. 
231 Prop. 2009/10:80 s. 162.  Preciseringen ska ses mot bakgrund av att mål med skattetillägg redan ansågs omfattas 
av rätten till rättvis rättegång enligt art 6.3 c Europakonventionen (se avsnitt 4.3.2 i uppsatsen). 
232 Wejedal, Rätten till biträde, 2017, s. 599 f. 
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5.2.2 Förhållandet till art. 6.1 Europakonventionen 

Relationen mellan bestämmelserna om rätten till rättvis rättegång i RF och motsvarande 

bestämmelser i Europakonventionen anges något motstridigt i förarbetena. 

Grundlagsutredningen anförde å sin sida, som nämndes ovan, att art. 6.1 varit vägledande för 

utformningen av bestämmelsen i 2 kap. 11 § st. 2 RF. Vad gäller innebörden av begreppet rättvis 

rättegång hänvisade Grundlagsutredningen till att den redan var väl belyst i konventionsgrundade 

praxis från Europadomstolen, HD samt HFD.233  

 

Även propositionen gav uttryck för ett direkt samband mellan de två bestämmelserna, men 

styrkan i sambandet tonades ned. Regeringen uttalade bl.a. följande:  

 

”Från konstitutionell synpunkt framstår det som mindre lämpligt att i hög grad knyta 

såväl ordalydelsen som tillämpningen av en ny grundlagsbestämmelse till en specifik 

bestämmelse i Europakonventionen och den praxis som fortlöpande utvecklas av 

Europadomstolen.”234 

 

Regeringen ville, i linje med vad såväl ledamöterna i HD som HFD framhöll i sina remissvar, 

undvika en situation där grundlagsbestämmelsen i framtiden skulle få en annan innebörd än vad 

som kunnat förutses och varit avsedd vid dess införande. Regeringen var alltså inte beredd att 

utan vidare låta den nya bestämmelsen bli någon slags slavbestämmelse till art. 6.1 i 

Europakonventionen utan ville ge bestämmelsen i RF en självständig betydelse. Regeringen anger 

i propositionen att praxis från Europadomstolen som tillkommer efter det att den nya 

grundlagsbestämmelsen har antagits och som inte kunnat förutses av lagstiftaren i samband med 

grundlagsändringen, inte bör tolkas in i bestämmelsen.235  

 

En rimlig slutsats av uttalandena i förarbetena avseende relationen mellan 2 kap. 11 § st. 2 RF 

och art. 6.1 Europakonventionen är att Europadomstolens praxis före grundlagsbestämmelsens 

införande utgör tolkningsgrund för innebörden av rätten till rättvis rättegång enligt RF, men att 

senare tillkommen praxis från Europadomstolen inte med nödvändighet gör det. Lagstiftaren har 

därmed dels skapat en viss självständighet för lagrummet i förhållande till Europakonventionen, 

dels skapat utrymme för de svenska högsta domstolarna att själva utveckla det inhemska 

                                                
233 SOU 2008:125 s. 426. 
234 Prop. 2009/10:80 s. 160. 
235 Prop. 2009/10:80 s. 160 och 163. 
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konstitutionella rättighetsskyddet. Då Europakonventionen gäller som lag i Sverige är det sagda 

utrymmet endast i positiv riktning i förhållande till konventionen.  

 

5.3 En konstitutionellt grundad rätt till ersättning för rättegångskostnader i skattemål? 

Reglerna om rätten till rättvis rättegång i 2 kap. 11 § st. 2 RF är, som framgått ovan, fullt ut 

tillämpbara på frågan om ersättning för rättegångskostnader i skattemål. Reglerna har inte de 

begränsningar i tillämpningen som motsvarande rättighet i art. 6.1 Europakonventionen har, vilka 

gör att det endast är skattemål som innehåller skattetillägg som omfattas av konventionens 

bestämmelser.  

 

Det faktum att rätten till rättvis rättegång är reglerad i svensk grundlag innebär att den typ av 

normkonflikter som kan uppstå mellan Europakonventionens rättigheter och annan svensk 

lagregel inte kan uppstå mellan RF:s rättigheter och annan svensk lagregel. Detta i och med att 

svensk grundlag är på en högre hierarkisk nivå än vanlig lag enligt 11 kap. 14 § RF.236 Däremot är 

naturligtvis frågan om tillämpningskonflikt fortsatt aktuell. Tillämpningen av en enskild svensk 

lagregel, som exempelvis reglerna om ersättning för rättegångskostnader i SFL, måste ske i 

förenlighet med bestämmelsen om rätten till rättvis rättegång i RF. 

 

Tillämpningen av ersättningsreglerna för rättegångskostnader i skattemål enligt 43 kap. 1 § SFL 

måste alltså rymmas inom ramen för rätten till rättvis rättegång i 2 kap. 11 § st. 2 RF. Vägledande 

i en sådan prövning är de principer som Europadomstolen har utvecklat i sin praxis och som 

närmare redogjorts för under avsnitt 4.5.2 ovan. Detta som en följd av att Europadomstolens 

praxis har, enligt ovan, en väsentlig betydelse som tolkningsgrund till rättigheterna i 2 kap. RF 

även om Europakonventionen i sig inte skulle vara direkt tillämpbar i det enskilda fallet. 

 

HFD har ännu inte avgjort något fall som innehåller en prövning av ersättning för 

rättegångskostnader i relation till rätten till rättvis rättegång enligt RF. Det har däremot HD gjort 

i ett fall, vilket närmare behandlas nedan.237 

 

                                                
236 Ramberg, Rättskällor: en introduktion till kritiskt tänkande, 2018, s. 21. 
237 Avsnitt 5.5 i uppsatsen. 
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5.4 De högsta domstolarnas tillämpning av rättighetskatalogen i 2 kap. RF 

HD har i några fall tillämpat det nya 2 kap. RF efter dess tillkomst. Det fall som är mest relevant 

ur denna uppsats perspektiv är NJA 2015 s. 374.238 I rättsfallet väljer HD att tillämpa RF:s 

bestämmelser om rätt till rättvis rättegång framför Europakonventionens motsvarande 

bestämmelser. Fallet, som behandlas mer i detalj nedan239 rör en enskilds rätt att få ersättning för 

sina rättegångskostnader i ett utmätningsmål med SKV som motpart. HD prövar inte huruvida 

art. 6.1 Europakonventionen var tillämplig i det aktuella fallet, d.v.s. om tröskelkriteriet civila 

rättigheter och skyldigheter var uppfyllt eller ej. I och med att tvisten var mellan en enskild och 

staten, i form SKV, är det oklart vilket resultat en sådan prövning hade lett till. HD valde som 

sagt att inte gå den vägen utan gick istället direkt till 2 kap. 11 § st. 2 RF. 

 

HD:s val av prövningsgrund i fallet tolkar docent Eric Bylander som att HD anser att RF:s 

bestämmelse om rätten till rättvis rättegång ska vara den som primärt tillämpas framför 

Europakonventionens regler.240 Det är en tolkning som är lätt att intuitivt dela, inte minst mot 

bakgrund av RF:s bredare tillämpningsområde men också mot bakgrund av att HD själv ”äger” 

tolkningen av RF:s regler medan uttolkningen av Europakonventionens regler styrs av 

Europadomstolen.  

 

Bylanders tolkning delas av Clarence Crafoord, tidigare VD för Centrum för Rättvisa. Enligt 

Crafoord, som sätter domen i ett bredare sammanhang, säger domen mycket om HD:s syn på sitt 

uppdrag som rättsutvecklare. Enskildas fri- och rättighetsskydd tenderar enligt Crafoord i 

praktiken att få sin tyngdpunkt i nationella domstolsprövningar istället för genom prövningar 

inför Europadomstolen och dessutom genom tillämpning av RF snarare än 

Europakonventionen. RF:s rättighetskatalog i 2 kap. får därmed allt större betydelse, helt i linje 

med Grundlagsutredningens uttalande att det är av särskild betydelse att grundlagens regler fullt 

ut får genomslag i rättstillämpningen.241 

 

                                                
238 Därutöver har HD exempelvis tillämpat 2 kap. 7 § RF i NJA 2014 s. 323 om att ingen svensk medborgare som är 
eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Ett annat exempel utgörs av NJA 2014 s. 332 där HD 
ansåg att en av regeringen utfärdad förordning utgjorde en otillåten begränsning av äganderätten i 2 kap 15 § RF. 
HD hänvisar vidare till rätten till rättvis rättegång 2 kap. 11 § st. 2 RF i sitt beslut 10 april 2017 i mål nr. Ö 2778-16 i 
vilket HD ansåg att en tingsrätts avvisning av ett rättegångsombud utan att parten eller ombud fått tillfälle att yttra 
sig i frågan utgjorde ett rättegångsfel.  
239 Avsnitt 5.5 i uppsatsen. 
240 Bylander, Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid, SvJT 2017 s. 392. 
241 Crafoord, HD ger enskilda nya möjligheter att anlita advokat för att försvara sin egendom mot staten, Dagens 
Juridik 2015. 
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HFD har å sin sida ännu inte tillämpat 2 kap. RF i något mål överhuvudtaget. Vad gäller 

rättsutvecklingen avseende enskildas fri- och rättighetsskydd generellt sett förefaller HFD ha en 

mer reaktiv än proaktiv hållning. Som nämnts tidigare i uppsatsen är exempelvis HFD:s 

successiva utvidgning av rätten till domstolsprövning driven i första hand av Europadomstolens 

praxisutveckling. Detsamma gäller i frågan om det svenska sanktionssystemet på skattesidan och 

dess förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen.242  

 

Specifikt vad gäller rätten till rättvis rättegång i RF säger sig docent Erik Bylander vara ”genuint 

nyfiken på hur det kan komma sig att 2 kap. 11 § st. 2 RF under de drygt sex år som gått sedan 

ikraftträdandet har avsatt så få spår”. Detta gäller speciellt med avseende på bl.a. skattemål där 

man, enligt Bylander, hade kunnat förvänta sig en intensiv rättsutveckling mot bakgrund av det 

vidare tillämpningsområdet för rättigheten i fråga som dess införande i grundlagen innebar. 

Bylander konstaterar att rättsutvecklingen istället hittills synes ha stått helt stilla på området.243 

 

I avsaknad av vägledande praxis baserad på 2 kap. RF från HFD inställer sig frågan vilket värde 

HD:s motsvarande praxis har på det förvaltningsrättsliga området. HD och HFD ansvarar 

tillsammans för rättsbildningen i Sverige men med olika ansvarsområden. Det finns dock 

närliggande och även gränsöverskridande frågor som berör såväl HD:s som HFD:s 

ansvarsområden. Det finns inga formella regler som binder den ena domstolen till den andres 

prejudikat och det finns heller inte något skiljedomsinstitut som löser en eventuell konflikt mellan 

olika rättstillämpningar.244 

 

En rimlig utgångspunkt är dock att anta att respektive domstol strävar efter att undvika 

motstridiga resultat vid hanteringen av närliggande eller gränsöverskridande frågor. Ett sådant 

antagande stöds av HFD:s ordförande Mats Melins uttalande att ”vi känner både från Högsta 

domstolen och från vår domstols sida ett ansvar för att så långt det är möjligt säkerställa att det 

inte uppstår konflikter mellan domstolarna.”245 Antagandet stöds även av domstolarnas hantering 

                                                
242 Se avsnitt 4.2.2 i uppsatsen. 
243 Bylander, Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid, SvJT 2017 s. 392. 
244 Tankar om en sammanslagning av de två högsta domstolarna har förts fram bl.a. av hovrättspresident Fredrik 
Wersäll i sin artikel Ökad domarmakt och makten över domstolarna, SvJT 2017 s. 7. Wersäll lyfter särskilt upp risken 
för att HD och HFD kommer till olika resultat i mål på det EU-rättsliga området som ett argument för en 
sammanslagning. F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt lanserar i sin artikel En enda högsta domstol – ett första 
steg?, SvJT 2017 s. 257, ett mindre långtgående alternativ innebärande att de mål av konstitutionell betydelse som 
gäller våra grundlagar, EU-rätten och Europakonventionen ska kunna behandlas i s.k. ”särskild sammansättning” i 
respektive domstol. Den särskilda sammansättningen skulle utgöras av fyra ledamöter från den ”påkallande” 
domstolen och tre ledamöter från den ”sändande”. Hirschfeldt benämner sitt förslag ”en författningsdomstol light”. 
245 Melin, intervju i podcasten Paragrafriddarna på Juridikbloggen, återgiven i Dagens Juridik 17 april 2015. 
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av såväl de s.k. ne bis in idem målen246 som de s.k. tryckerimomsmålen.247 I ne bis in idem målen 

låg HD först i spåret och ändrade rättsläget inom sitt område medan HFD följde efter och gjorde 

motsvarande ändring på det förvaltningsrättsliga området. I tryckerimomsmålen var rollerna de 

omvända, HFD initierade förändringen av rättsläget medan HD följde upp med att utveckla den 

civilrättsliga principen condictio indebiti så att HFD:s prejudikat på det förvaltningsrättsliga området 

inte skulle leda till orimliga konsekvenser på det civilrättsliga.248 I båda fallen var behovet av 

förändrat rättsläge drivet av ny praxis från EU-domstolen.249 

 

Det finns alltså anledning att utgå från att ett prejudikat från HD har inverkan på ett närliggande 

förvaltningsrättsligt rättsområde. Speciellt då det rör europarättsliga frågor. Detta gäller rimligen 

även vad avser rättighetskatalogen i 2 kap. RF, dels för att katalogen får anses vara gemensamt 

”territorium”, dels beroende på den starka kopplingen mellan Europakonventionen och 2 kap. 

RF som beskrivits ovan. Grad av inverkan beror naturligtvis på den specifika rättsfrågan samt på 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

5.5 HD om frågan om rättegångskostnader och rätten till rättvis rättegång  

I fallet NJA 2015 s. 374 tillämpar HD som sagt RF:s bestämmelser i 2 kap 11 § st. 2 för första, 

och hittills enda, gången. Målet rörde utmätning för skattefordringar. I fallet ställer sig HD frågan 

om domstolarnas handläggning av utmätningsmål kan genomföras rättvist utan att en enskilde 

ges möjlighet att få sina rättegångskostnader täckta.250 

 

Bakgrunden var att kronofogdemyndigheten hade beslutat om utmätning av lös egendom i 

makarna JN:s och GN:s bostad för betalning av JN:s skatteskulder. Makarna överklagade 

besluten till tingsrätten med motiveringen att den aktuella egendomen tillhörde GN, samt yrkade 

ersättning för sina rättegångskostnader. SKV anförde avseende ersättningsfrågan att gällande 

lagstiftning och praxis innebar att staten inte kunde förpliktas att betala motpartens 

rättegångskostnader eftersom staten inte uppträdde som enskild part. Makarna anförde, å sin sida, bl.a. 

att utebliven ersättning för de kostnader de orsakats genom SKV:s ansökan om utmätning kunde 

                                                
246 NJA 2013 s. 502 samt HFD 2013 ref. 71. 
247 NJA 2015 s. 1072 samt HFD 2014 ref. 14. 
248 Se Fara, Så säkerställde HD att inte av parterna kom i kläm – och förhindrade miljardförluster för staten, Dagens 
Juridik, 10 juni 2016 för en närmare redogörelse för de s.k. tryckerimomsmålen. 
249 I ne bis in idem målen av fallen Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, EU domstolens dom 26 februari 2013 
samt rättelse av dom, den 7 maj 2013., i tryckerimomsmålen av fallet Graphic Procédè, EU-domstolens dom 11 
februari 2010. 
250 NJA 2015 s. 374 p. 16. 
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anses strida mot art. 6.1 Europakonventionen. Makarna hänvisade i den delen till 

Europadomstolens dom i fallet Stankiewicz mot Polen 2006.251 Utmätningsärendet rörde enligt 

makarna betydande belopp, var juridiskt komplext, innefattade bedömning av bevisfrågor 

samtidigt som GN vid utmätningstillfället var svårt sjuk. Sammantaget menade makarna därmed 

att det hade varit motiverat för dem att anlita ett ombud i ärendena. 

 

Tingsrätten hävde, efter SKV:s medgivande, själva utmätningsbesluten, men gick på SKV:s linje 

vad gällde frågan om rättegångskostnaderna. Tingsrätten delade alltså inte makarnas uppfattning 

att behov av ombud förelåg för deras del. 

 

GN överklagade tingsrättens beslut om rättegångskostnaderna till hovrätten. Även hovrätten 

avslog dock ersättningsyrkandet, bl.a. med argumentet att utmätningsärendet snarare varit 

omfattande än komplext. De rättsliga frågorna hade enligt hovrätten, liksom tingsrätten, inte varit 

komplicerade vilket, med hänsyn tagen till tingsrättens utredningsskyldighet enligt 12 § 

ärendelagen, innebar att det inte förelåg någon kränkning av GN:s rätt till en rättvis rättegång. 

Hovrätten menade att GN hade kunnat lägga fram sin sak på ett rimligt och med sin motpart 

likställt sätt utan ombud.  

 

Det inhemska lagrum som främst var aktuellt i målet är 32 § ärendelagen. Lagrummet anger att i 

ett ärende där enskilda är motparter till varandra får domstolen förpliktiga den ena parten att 

ersätta den andra för dennes kostnader i ärendet med tillämpning av reglerna för fördelning av 

rättegångskostnader i tvistemål i 18 kap. RB. I de fall staten utgör part, som i målet, uppkommer 

frågan om staten är att se som enskild part eller ej. Såväl tingsrätt som hovrätt fann att enligt 

gällande praxis var SKV inte att se som enskild part i det aktuella målet och att 32 § ärendelagen 

därmed inte var tillämplig i fråga om rättegångskostnadernas fördelning.  

 

GN:s dödsbo, som under hovrättsprocessen inträtt i GN:s ställning, överklagade 

ersättningsfrågan till HD. Frågan i HD var om det fanns förutsättningar att förpliktiga SKV att 

ersätta GN:s och dödsboets rättegångskostnader. Målet avgjordes i plenum. 

 

HD lyfter inledningsvis fram att en enskild före ärendelagens tillkomst år 1996 kunde få ersättning 

för sina kostnader även i de fall staten inte agerade som enskild samt att justitieutskottet under 

riksdagsbehandlingen inför lagens införande utgick från att regeringen inom en inte alltför snar 

                                                
251 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006. Fallet behandlas närmare i avsnitt 4.5.2 i uppsatsen. 
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framtid skulle överväga frågan om ersättning för rättegångskostnader i såväl ärendeprocessen 

som förvaltningsprocessen.252 HD lyfter vidare fram justitierådet Torkel Gregows tillägg i NJA 

2000 s. 109. Gregow argumenterar i sitt tillägg att det måste anses vara sakligt omotiverat att 

ersättning för rättegångskostnader inte kan utdömas då det bakomliggande anspråket i ett 

utmätningsärende utgörs av skatter, böter m.m., d.v.s. då staten är part, medan sådan ersättning 

kan utgå när det är fråga om privaträttsliga fordringar. Detta särskilt då den enskilda parten är 

vinnande. HD noterar att övriga ledamöter anslöt sig i huvudsak till det som Gregow hade 

anfört.253 

 

Mot bakgrund av att ingen översyn enligt justitieutskottets förväntan i samband med 

ärendelagens införande hade kommit till stånd,254 samt med hänvisning till Europadomstolens 

dom i fallet Stankiewicz mot Polen 2006,255 konstaterar HD i domen att rättsläget bör ändras. Det 

rättsläge HD åsyftar är att enskild inte kan få ersättning för sina rättegångskostnader i 

utmätningsmål när utmätning sker för skatter eller liknande.256 

 

En ändring av rättsläget genom en ändrad tolkning av 32 § ärendelagen ansåg dock HD:s 

majoritet vara svår att förena med bestämmelsens ordalydelse.257  Därtill menade majoriteten att 

sådan ändring skulle kunna leda till negativa konsekvenser för den enskilde genom att denne vid 

förlust i ett utmätningsmål därmed skulle kunna förpliktigas till att ersätta staten för dess 

rättegångskostnader som en följd av tillämpning av reglerna i 18 kap. RB.258 

 

HD valde istället att fokusera på det rådande rättslägets förenlighet med rätten till rättvis 

rättegång enligt art. 6.1 Europakonventionen respektive 2 kap. 11 § st. 2 RF. HD konstaterar att 

det senare lagrummet har utformats efter mönster av det förstnämnda, men att 2 kap. 11 § st. 2 

RF inte har den begränsning till fall där prövningen avser civila rättigheter och skyldigheter som 

art. 6.1 Europakonventionen har. HD väljer därefter att pröva frågan utifrån RF:s bestämmelser 

utan att uttala sig om Europakonventionens tillämplighet i det aktuella fallet.259 

 

                                                
252 NJA 2015 s. 374 p. 6. 
253 NJA 2015 s. 374 p. 10.  
254 Se avsnitt 5.5 i uppsatsen. 
255 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006. 
256 NJA 2015 s. 374 p. 12-13. 
257 Minoriteten delade inte den uppfattningen. Minoriteten, som i sak instämde med utfallet i målet men var skiljaktig 
i fråga om motivering, ansåg att SKV var att anse som enskild part i målet och att 32 § ärendelagen därmed var 
tillämplig. 
258 NJA 2015 s. 374 p. 14. 
259 NJA 2015 s. 374 p. 18-23. 
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HD konstaterar, med referens till Stankiewiczmålet, att RF:s krav på en rättvis rättegång gäller 

även när staten inte uppträder som enskild part och för alla rättegångar i domstol. Av bestämmelsen i 2 kap. 

11 § st. 2 RF får därmed enligt HD anses följa att en enskild som vinner ett överklagat 

utmätningsmål har rätt att, till skillnad mot dittillsvarande praxis, under vissa förutsättningar få 

ersättning för sina rättegångskostnader även när staten är motpart. Rätten gäller under 

förutsättning att kostnaderna har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet. 260 En viss 

nyansskillnad i HD:s motivering jämfört med Europadomstolens motsvarande i Stankiewiczmålet 

kan noteras. HD anger att kostnaderna ska ha varit befogade medan Europadomstolen anger att 

kostnaderna inte ska ha varit obefogade.261 Rent språkligt får uttrycket ”ha varit befogade” anses 

innebära ett något högre krav än uttrycket ”inte ha varit obefogade”. Huruvida nyansskillnaden 

var avsiktlig från HD:s sida och hur den i så fall ska tolkas är svårt att avgöra med bestämdhet, 

men nyansskillnaden kan tyda på att HD anser att det i behovsprövningen av den enskildes 

rättegångskostnader ska ställas något högre krav än vad som framgår av Europadomstolens 

praxis. Mot en sådan tolkning talar att Europakonventionen utgör en miniminivå för den 

enskildes rättssäkerhet och att de nationella domstolarna alltså inte kan ställa strängare krav i 

behovsprövningen än vad som framgår av konventionen och Europadomstolens praxis, förutsatt 

att konventionen är tillämplig i det enskilda fallet. 

 

Behovsprövningen ska enligt HD ske i förhållande till principen om parternas likställighet 

(equality of arms). HD konstaterar att den enskilde i mer komplicerade utmätningsmål kan 

hamna i ett oacceptabelt underläge mot staten om den enskilde saknar rätt till ersättning för sina 

rättegångskostnader.262 Det aktuella utmätningsmålet krävde enligt HD omfattande bevisning och 

avsåg en stor mängd egendom som sammantaget hade ett högt värde (värdet uppgick i vart fall 

till 160 000 SEK). Det var därför befogat att GN och dödsboet anlitade ombud för att ta tillvara 

sin rätt i målet.  

 

Vad gäller frågan om målets (begränsade) juridiska komplexitet låter HD den faktorn påverka 

ersättningens storlek snarare än rätten till ersättning som sådan. Ersättningen jämkades till lite drygt 

50 % av den yrkade med hänvisning till att målet inte hade varit juridiskt komplicerat om än 

omfattande.263 HD uttalar i domen att ”det i rättstillämpningen bör krävas, för att den enskilde 

ska ha rätt till ersättning, att kostnaderna varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet”. 

                                                
260 NJA 2015 s. 374 p. 17-21. 
261 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 74. 
262 NJA 2015 s. 374 p. 15 samt 18. 
263 NJA 2015 s. 374 p. 22-23. 
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Även om rätt till ersättning föreligger ska det alltså ske en skälighetsbedömning av kostnaderna 

som sådana. HD utvecklar i målet inte närmare vad en sådan skälighetsbedömning ska grundas 

på. 264 

 

HD berör överhuvudtaget inte officialprincipen i sin behovsprövning. Officialprincipen är 

inskriven i 12 § ärendelagen och gäller alltså i målet även om målet inte avgörs i 

förvaltningsdomstol och därmed inte omfattas av förvaltningsrättsliga principer. Såväl tingsrätten 

som hovrätten använder domstolens utredningsskyldighet enligt 12 § ärendelagen i sina 

respektive bedömningar som ett argument för att det inte varit befogat för GN att anlita juridiskt 

ombud. HD förefaller istället utgå från att domstolarna antingen inte fullgjort sin 

utredningsskyldighet, eller att denna hursom inte varit tillräcklig för att principen om likställda 

parter skulle kunna anses vara uppfylld. 

 

Flera av HD:s uttalande i domen har rimligen relevans, inte bara i utmätningsmål där staten är 

motpart, utan även i andra mål där staten är den enskildes motpart. Detta gäller exempelvis HD:s 

fokus på principen om likställda parter. Docent Erik Bylander listar följaktligen principen som en 

av de mer generella processuella rättssäkerhetskrav som kan anses följa av bestämmelsen i 2 kap. 

11 § 2 st. RF.265 

 

Flera aspekter av HD:s behovsprövning har rimligen också en bredare relevans, exempelvis för 

frågan om ersättning för rättegångskostnader i skattemål. Till dessa aspekter hör värdet på det 

som tvisten rör, där ett värde om 160 000 SEK ansågs som betydande. Vidare kan det noteras att 

frågan om målets juridiska komplexitet påverkade storleken på ersättningen snarare än själva 

                                                
264 I brottmål är, som jämförelse, dessa grunder mer utvecklade. HD har i sin praxis successivt utvecklat sin syn på 
hur skälighetskravet ska tolkas, framför allt vad som kan anses vara en rimlig kostnad. I flera rättsfall under 1980-
talet uttalade HD att den ersättning som skulle ha utgått till en offentlig försvarare, d.v.s. enligt brottmålstaxan 
utgjorde en skälig ersättning även när privat försvarare anlitats av den misstänkta (NJA 1982 s. 836, NJA 1984 s. 641, 
NJA 1985 s. 851). I NJA 1991 s. 600 vidgade HD grunden för vad som kunde anses som skäligt genom att uttala att 
brottmålstaxan bör kunna frångås när målets beskaffenhet eller annan särskild anledning föranleder det. Grunderna 
för skälighetsbedömningen vidgades ytterligare av HD i NJA 2015 s. 62. I avgörandet uttalar HD att den 
bakomliggande tanken med ersättningsreglerna är att den misstänkte, vid friande dom, ska ersättas med de faktiska 
kostnaderna som denne har haft för att tillvara ta sin rätt. De tidigare prejudikaten på området måste enligt HD 
förstås i ljuset av att flertalet brottmål hör till den kategori där en tilltalad i regel kan finna en i alla avseenden fullgod 
försvarare mot en ersättning som svarar mot timkostnadsnormen i brottmålstaxan. Dock, konstaterar HD, kan det 
förhålla sig annorlunda i mål som rör komplicerade ekonomiska eller rättsliga frågor eller som av annat skäl kräver 
särskilt kvalificerad kompetens. Under förutsättning att ersättningen är rimlig enligt allmänna sysslomannamässiga 
principer (med begreppet får förstås att uppdragsavtalet är ingånget på armslängds avstånd och på marknadsmässiga 
villkor) mellan den misstänkta och dess rådgivare, ska den misstänkta även i dessa mål få full ersättning för sina 
kostnader trots att de avviker från brottmålstaxans. 
265 Bylander, Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid, SvJT 2017, s. 
384. 
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rätten till ersättning. Slutligen la HD, till synes, begränsad vikt vid GN:s personliga 

förutsättningar att själv ta tillvara sin rätt utan motiverade sitt domslut endast utifrån fallets 

objektiva förutsättningar. Kanske tyckte HD att de objektiva förutsättningarna var tillräckliga. 

Däremot tillmättes det faktum att GN vunnit själva målet vikt.266 

 

HD refererar i sin argumentation till behovet av ett ändrat rättsläge till justitierådet Torkel 

Gregows tillägg i NJA 2000 s. 109. I tillägget framhåller Gregow att det är omotiverat att den 

enskilde kan få ersättning för rättegångskostnader vid framgång i privaträttsligt utmätningsärende 

men inte om staten är motpart. Gregows påpekande för tankarna till de skiljaktiga domarnas 

uttalande i fallet Ferrazzini mot Italien 2001 rörande det faktum att skatteprocesser anses falla 

utanför tillämpningsramen för art. 6.1 Europakonventionen. 267  Domarna ifrågasätter, som 

framgått tidigare i uppsatsen, det rimliga i de att rättssäkerhetsgarantier som följer av art. 6.1 inte 

ska gälla för just skatteprocesser. Den gemensamma nämnaren i uttalandena är påpekandet av de 

inkonsistenser i rättighetsskyddet som uppstår när åtnjutandet av skyddet ifråga beror på vem 

som är part och vad målet rör. HD valde i NJA 2015 s. 374, genom att för första gången tillämpa 

2 kap. 11 § st. 2 RF, att eliminera denna inkonsistens, åtminstone vad gäller frågan om 

rättegångskostnader i skatterelaterade utmätningsmål. Det är inte orimligt att tro att HD skulle 

anlägga samma syn om motsvarande fråga skulle uppkomma i andra måltyper. 

 

5.6 Sammanfattande slutsats och nästa steg 

RF:s skrivningar om rätten till rättvis rättegång är, till skillnad från Europakonventionens 

motsvarande, fullt ut tillämpliga på skattemål och därmed också på frågan om ersättning för 

rättegångskostnader i skattemål. Det innebär att tillämpningen av SFL:s regler om ersättning för 

rättegångskostnader i skattemål i alla lägen måste ske utan att den skattskyldiges rätt till rättvis 

rättegång enligt 2 kap. 11 § st. 2 RF kränks. Vid en prövning i ett enskilt fall utgör 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis med avseende på den konventionsgrundade 

rätten till rättvis rättegång central tolkningsgrund även om de svenska högsta domstolarna har en 

viss självständighet i sin rättsutveckling på området.  

 

HFD har ännu inte tillämpat rättighetskatalogen i 2 kap. RF. Det har däremot HD gjort vid några 

tillfällen och det finns, av skäl som redogjorts för ovan, anledning att tillskriva HD:s avgöranden 

                                                
266 NJA 2015 s. 374 p. 19. 
267 Fallet behandlas närmare i uppsatsens avsnitt 4.3.1. 
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på området betydelse även på närliggande förvaltningsrättsliga områden. Grad av betydelse måste 

avgöras från fall till fall.  

 

HD:s och Europadomstolens praxis anger att vid en prövning om tillämpningen av 

ersättningsreglerna i SFL står i strid med rätten till rättvis rättegång, blir frågan om parternas 

likställighet central. Det blir då aktuellt med en bedömning av såväl objektiva faktorer relaterade 

till den aktuella processen som subjektiva faktorer relaterade till den skattskyldige i det enskilda 

fallet. De mest betydelsefulla faktorerna utgörs av vad som står på spel för den enskilda 

respektive de juridiska frågeställningarnas komplexitet. I båda fallen blir det fråga om en 

proportionalitetsbedömning, d.v.s. en avvägning mellan lagstiftarens bakomliggande syfte och 

motiv med ersättningsreglerna och rättssäkerheten för den enskilde. 

 

I det följande kapitlet diskuteras frågan om, och i så fall under vilka förutsättningar, den svenska 

ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål riskerar att bryta mot rätten till rättvis 

rättegång, på konventionsrättlig och/eller på konstitutionell grund. Uppsatsen avslutas därefter 

med ett kapitel med avslutande reflektioner och kommentarer. 
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6. Riskerar den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i 
skattemål att bryta mot rätten till rättvis rättegång? 

6.1 Inledning 

Av uppsatsen framgår att utformningen av ersättningsreglerna för rättegångskostnader i skattemål 

har sina rötter i en tid när rättighetsfrågor hade en väsentligt lägre vikt i den svenska 

rättsbildningen än idag. Därtill gör avsaknaden av vägledande praxis från HFD att svenska 

domstolar i sin tillämpning av dessa snart 30 år gamla regler första hand stödjer sig på förarbeten 

från samma tid. Resultatet är en tydligt restriktiv tillämpning av reglerna i fråga. 

 

I detta kapitel adresseras uppsatsen huvudfråga, d.v.s. riskerar den svenska ersättningsmodellen 

(numera) att bryta mot rätten till rättvis rättegång? Resonemanget bygger på vad som 

framkommit så här långt i uppsatsen om inte annat anges. 

 

6.2 Potentiell tillämpningskonflikt snarare än potentiell normkonflikt 

Riskerar ersättningsreglerna i SFL som sådana, d.v.s. normen, att stå i strid med rätten till rättvis 

rättegång i Europakonventionen och/eller RF eller är det tillämpningen av ersättningsreglerna i 

enskilda fall som riskerar att utgöra ett rättighetsbrott?  

 

Det kan konstateras att ersättningsreglerna för rättegångskostnader i skattemål i SFL i sig inte 

utgör något hinder för en domstol att tillerkänna den skattskyldige full ersättning för sina 

rättegångskostnader. Det går även att hitta stöd för full ersättning i förarbetena även om de allra 

flesta uttalanden i dessa verkar i restriktiv riktning. Någon normkonflikt mellan 

Europakonventionens regler om rätt till rättvis rättegång och ersättningsreglerna i SFL kan alltså 

inte sägas föreligga. I relation till RF:s regler är frågan om potentiell normkonflikt överhuvudtaget 

inte relevant, som en följd av RF:s status som grundlag. 

 

Den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål bedöms på basis av vad 

som framkommit i uppsatsen alltså att hålla ur ett systemperspektiv. Tillämpningen av 

ersättningsreglerna i det enskilda fallet kan dock strida mot rätten till rättvis rättegång, d.v.s. det 

kan potentiellt föreligga en tillämpningskonflikt. Det blir då, som framgått tidigare i uppsatsen en 

fråga om proportionalitet och skälighetsbedömning i det enskilda fallet.268 

 

                                                
268 Avsnitt 4.2.3 i uppsatsen. 
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De undersökningar som redogjorts för i uppsatsen visar att det är vanligt att den skattskyldige 

inte får full ersättning för sina rättegångskostnader, även om denne vunnit målet. Statistiken visar 

på en tydligt restriktiv tillämpning av ersättningsreglerna från domstolarnas sida. Frågan är hur 

denna restriktivitet står sig i förhållande till rätten till rättvis rättegång. 

 

6.3 Europakonventionen eller RF:s rättighetsregler som prövningsgrund?  

RF:s regel om rätt till rättvis rättegång fullt ut tillämpbar på frågan om ersättning för 

rättegångskostnader i skattemål. Därmed blir frågan huruvida Europakonventionen är tillämplig 

eller ej i ett enskilt fall av lägre dignitet, även om konventionen kan visa sig vara tillämplig även 

den. Det finns nämligen inga situationer i vilka konventionens regler om rätten till rättvis 

rättegång är tillämpliga utan att RF:s motsvarande regler också är det. Den lägre digniteten 

innebär dock inte att konventionen och Europadomstolens tillhörande praxis saknar relevans i 

sammanhanget. Tvärtom, konventionsrätten har ett väsentligt inflytande vid tolkning och 

tillämpning av RF:s regler. 

 

Det faktum att det är HD och HFD som har tolkningsföreträde vid tillämpning av RF, till 

skillnad från vid tillämpning av Europakonventionen över vilken Europadomstolen istället har 

tolkningsföreträdet, talar även det för att RF ligger närmast till hands som prövningsgrund. Detta 

antagande stöds av HD:s val i NJA 2015 s. 374 att gå direkt till RF:s regler om rätt till rättvis 

rättegång utan att ens pröva om Europakonventionens motsvarande regler var tillämpliga i fallet.   

 

HFD har, som tidigare nämnts, i inte i något fall tillämpat regeln om rättvis rättegång i 2 kap. 11 § 

st. 2 RF (och heller inte någon av de andra reglerna i RF:s rättighetskatalog). Det har däremot 

som sagt HD gjort. Som redogjorts för tidigare i uppsatsen är det rimligt att utgå från att HD:s 

praxis på området har relevans även i de fall det rör sig om förvaltningsrättsliga frågor, såsom 

skattefrågor.269 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att RF, med Europakonventionen som tolkningsgrund, 

ligger närmast till hands som prövningsgrund för frågan om en tillämpningskonflikt mellan 

ersättningsreglerna i SFL och rätten till rättvis rättegång föreligger i ett enskilt fall eller ej. I en 

sådan prövning utgörs de viktigaste rättskällorna av, utöver lagtexten och dess förarbeten, 

Europadomstolens samt, i avsaknad av vägledande praxis från HFD, HD:s praxis på området. 

                                                
269 Avsnitt 5.4 i uppsatsen. 
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6.4 Den skattskyldiges behov av ersättning i fokus 

Det råder ingen tvekan om att det i skattemål är den skattskyldiges behov av ersättning för 

rättegångskostnader som primärt styr om rätt till ersättning föreligger eller ej, inte utgången i 

målet. Frågan om den skattskyldiges behov är relaterad till parternas styrkeförhållanden – 

likställighet - i processen. Parternas likställighet är i sin tur relaterad till domstolens, liksom 

SKV:s, utredningsplikt, d.v.s. officialprincipen. 

 

6.4.1 Parternas likställighet i en skatteprocess 

Det är knappast kontroversiellt att utgå från att SKV i de allra flesta skattemål är den resursstarka 

parten och att det därmed föreligger en à priori styrkemässig obalans mellan parterna. SKV har 

tillgång till expertkompetens och finansiella resurser i en helt annan utsträckning än den typiske 

skattskyldige som endast i undantagsfall kan antas ha en djupare insikt i skatterättsliga 

frågeställningar. Skatterätt är sällan en del av den skattskyldiges vardag på det sätt som fallet är 

för SKV som exempelvis utgör en självskriven remissinstans vid nya/ändrade skatteregler. SKV 

har vidare omfattande utrednings- och processvana medan den skattskyldige i normalfallet är 

processovan.  

 

SKV har, bortsett från häktning, även tillgång till en rad likartade processuella tvångsåtgärder som 

de som åklagaren har i ett brottmål.270 Som exempel kan nämnas möjligheten enligt 44 kap. 2 § 

SFL att förena föreläggande med vite, att verkställa bevissäkring enligt 45 kap. SFL samt att 

säkerställa betalning genom betalningssäkring enligt 46 kap. SFL.  

 

Som det konstaterades tidigare i uppsatsen är det dock inte tillräckligt att SKV har överlägsna 

resurser till sitt förfogande i förhållande till den skattskyldige för att dennes rätt till rättvis 

rättegång kan anses vara kränkt.271 Det krävs att denna obalans innebär en väsentlig nackdel för 

den skattskyldige i processen och att obalansen i fråga riskerar att påverka utgången i målet. 

Huruvida det föreligger en sådan väsentlig nackdel för den skattskyldige i ett enskilt fall är, som 

diskuteras närmare nedan, kärnan i en domstols prövning av den skattskyldiges behov av 

ersättning för rättegångskostnader. 

 

                                                
270 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, 2016, s. 86 ff. 
271 Avsnitt 4.5.1 i uppsatsen. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det i princip alltid föreligger en grundläggande obalans 

mellan SKV och den skattskyldige i en skatteprocess. Frågan är hur denna obalans kan motverkas 

för att den skattskyldiges rättssäkerhet ska kunna upprätthållas. SKV:s och domstolarnas 

utredningsansvar är tänkt att utgöra en sådan balanserande faktor.272 

 

6.4.2 Utredningsansvaret - en balanserande faktor? 

Frågan är som sagt om SKV:s och/eller domstolarnas utredningsansvar kan kompensera för 

obalansen mellan SKV och den skattskyldige i en skatteprocess. I så fall föreligger inget behov 

för den skattskyldige att dra på sig rättegångskostnader. För SKV:s del är utredningsansvaret 

uttryckligen reglerat i 40 kap. 1 § SFL. Den skattskyldige ska alltså, i alla fall i teorin, egentligen 

inte behöva ta sin sak till domstol överhuvudtaget utan ska kunna utgå från att SKV har fattat ett 

välgrundat objektivt beslut.  

 

Om den skattskyldige ändå väljer att ta sin sak till domstol inträder domstolarnas 

utredningsansvar. Om inte domstolsprövningen ska bli en chimär krävs det rimligen att 

domstolen har kompetens och resurser att självständigt nagelfara SKV:s utredning och beslut. 

Tyngdpunkten i domstolarnas utredningsansvar ska ligga i förvaltningsrätten. Mot bakgrund av 

förvaltningsrättens sammansättning, i normalfallet en lagfaren domare och tre nämndemän enligt 

17 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, kan det dock ifrågasättas om domstolen typiskt 

sett har den skatterättsliga kompetens som krävs för att domstolens utredningsansvar ska 

kompensera för obalansen i styrkeförhållandet mellan SKV och den skattskyldige. 

 

Förvaltningsrätten behöver dock inte nödvändigtvis genomföra egna utredningar för att uppfylla 

sitt utredningsansvar. Tvärtom, huvudlinjen är att förvaltningsrätten ber parterna att komplettera 

med material i de fall domstolen inte tycker frågan är tillräckligt utredd. Därmed ligger 

paradoxen, att det blir SKV, den resursstarka parten i processen, som i praktiken är den som 

uppfyller domstolens utredningsansvar, nära till hands. 

 

För att SKV:s och förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar ska fungera som en balanserande 

faktor i praktiken, inte bara i teorin, ställs följaktligen mycket höga krav avseende SKV:s 

objektivitet. Bl.a. förutsätter det att SKV inte driver domstolsprocesser för att påverka rättsläget i 

någon av SKV subjektivt önskad riktning. Det förutsätter också att SKV fullt ut kan hantera det 

                                                
272 Avsnitt 2.3 i uppsatsen. 
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motsatsförhållande som ligger i att vara part i en process och samtidigt uppfylla kraven inom 

ramen för official- och objektivitetsprincipen. I vilken utsträckning SKV i praktiken kan anses 

uppfylla objektivitetsprincipen, liksom officialprincipen, ligger utanför ramen för denna uppsats 

att bedöma. Här kan endast konstateras att det är fundamentalt att så sker för att parternas 

likställighet i en skatteprocess ska upprätthållas i den omfattningen som ersättningsreglerna, eller i 

vart fall domstolarnas restriktiva tillämpning av dem, förutsätter. 

 

HD berör överhuvudtaget inte SKV:s respektive domstolarnas utredningsansvar i det för 

uppsatsen mest relevanta rättsfallet, NJA 2015 s. 374. Det är inte en fråga i fallet om 

utredningsansvaret är uppfyllt eller ej. HD förefaller istället utgå från att ansvaret hursom inte är 

en balanserande faktor av tillräcklig vikt i målet. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utredningsansvaret på ett teoretiskt plan är en 

balanserande faktor till den skattskyldiges fördel. Mot bakgrund av resonemanget ovan finns det 

dock anledning att ifrågasätta i vilken utsträckning så är fallet i praktiken. Klart är att lagstiftaren 

har identifierat att den skattskyldige i vissa fall kan ha behov av att anlita skattejuridiskt biträde i 

skatteprocesser för att kunna ta tillvara sin rätt oavsett hur väl SKV och/eller domstolen fullgjort 

sitt utredningsansvar. Frågan är vad som avgör om sådant behov faktiskt föreligger eller ej i det 

enskilda fallet. 

 

6.5 Vad styr prövningen av den skattskyldiges behov av ersättning? 

Ur Europadomstolens praxis går det att utläsa att såväl objektiva kriterier relaterade till den 

aktuella processen som subjektiva faktorer relaterade till den enskilde parten har betydelse vid 

behovsprövningen. Av de objektiva kriterierna är det betydelsen av det som står på spel i målet 

för den enskilde samt de juridiska frågornas komplexitet som har tillmäts störst vikt av 

Europadomstolen. Bland de subjektiva märks den enskildes förmåga att själv föra sin talan samt 

den enskildes finansiella situation. 

 

Såväl HD som HFD förefaller fokusera mer på objektiva än på subjektiva kriterier i de få fall där 

en behovsprövning av den enskildes behov av juridiskt biträde eller rättshjälp varit aktuellt. Detta 

är i linje med uttalanden i förarbetena till ersättningsreglerna i SFL liksom med hur 

Europadomstolen förefaller prioritera mellan objektiva och subjektiva kriterier i sin praxis. I NJA 

2015 s. 374 låter HD subjektiva faktorer överhuvudtaget inte inverka på behovsprövningen av 
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ersättning för rättegångskostnader.273 Den avgörande faktorn utgjordes istället av vad som stod 

på spel för den enskilde, vilket var egendom motsvarande ett värde om i vart fall 160 000 kronor. 

Intressant nog påverkades inte domstolens behovsprövning alls av det faktum att HD ansåg att 

målet inte hade varit juridiskt komplicerad. Målets komplexitetsgrad påverkade istället HD:s 

bedömning av ersättningens storlek som sådan. 

 

Subjektiva kriterier påverkade inte heller HFD:s behovsprövning av rättshjälp i RÅ 2003 ref. 

56. 274  Även i detta fall var det som stod på spel för den enskilde en huvudfaktor i 

behovsprövningen. Trots att fallet rörde ett skattetillägg om 230 000 kronor ansåg HFD dock att 

behov av rättshjälp inte förelåg då de rättsliga spörsmål som var aktuella bedömdes vara 

förhållandevis okomplicerade, vilket vägde över till den skattskyldiges nackdel. 

 

Gemensamt för de två fallen är som sagt att objektiva kriterier varit styrande i behovsprövningen 

och att subjektiva kriterier förefaller varit underordnade om ens beaktade. Detta är i linje med 

Europadomstolen behovsprövning i fallet Stankiewicz mot Polen 2006. Europadomstolen fäste i 

fallet särskild vikt vid vilket värde som stod på spel för privatpersonerna samt målets juridiska 

komplexitet. Det är också i linje med de s.k. Quaranta-kriterierna som Europadomstolen har 

angett ska beaktas vid prövningen om den misstänkte ska få tillgång till kostnadsfritt försvar i 

skattemål med skattetillägg baserat på art. 6.3 c Europakonventionen.275 

 

Vid en avvägning mellan HD:s uttalanden i NJA 2015 s. 374 och HFD:s motsvarande i RÅ 2003 

ref. 56 finns det anledning att fästa störst vikt vid vad som sägs HD-fallet. Fallet är det nyaste av 

de två samtidigt som rättighetsfrågor under mellantiden fått en allt större vikt, till den enskildes 

fördel, i svensk rättstillämpning. 276  HD-fallet rör därtill specifikt frågan om ersättning för 

rättegångskostnader i förhållande till rätten till rättvis rättegång i 2 kap 11 § st. 2. RF, vilket inte 

HFD-fallet gör även om det är närliggande. Att HD:s uttalanden i rättsfallet kan antas ha relevans 

även för det skatterättsliga området har framgått ovan.  

 

Av ovan följer att vad som kan förväntas styra prövningen av den skattskyldiges behov att dra på 

sig rättegångskostnader i första hand är värdet av vad som står på spel samt den underliggande 

skattefrågans juridiska komplexitet. Det som står på spel definieras i skattemål främst av det tvistiga 

                                                
273 Fallet behandlas närmare i uppsatsens avsnitt 5.5. 
274 Fallet behandlas närmare i uppsatsens avsnitt 4.5.2. 
275 Se avsnitt 4.3.2 i uppsatsen. 
276 Jfr. Ramberg, Rättskällor: en introduktion till kritiskt tänkande, 2018, s. 43. 
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beloppet. I den praxis som refereras till i uppsatsen och där den enskildes avsaknad av ersättning 

för rättegångskostnader, eller tillgång till rättshjälp, har funnits stå i strid med rätten till rättvis 

rättegång, har det tvistiga beloppet varit i intervallet 160 000 kronor upp till 1 miljon kronor.  

 

Vad gäller målets juridiska komplexitet, vilket inte ska förväxlas med målets omfattning, även om 

de två variablerna kan samvariera, finns det utifrån såväl Europadomstolens som HD:s praxis 

anledning att anta att det redan vid relativt låg komplexitetsgrad kan krävas rätt till ersättning för 

att inte den skattskyldiges rätt till rättvis rättegång ska anses vara kränkt. Detta skiljer sig mot de 

uttalanden i förarbetena till de svenska ersättningsreglerna som ligger till grund för de svenska 

förvaltningsdomstolarnas tillämpning reglerna. Av dessa förarbeten framgår att lagstiftaren 

åsyftar en högre komplexitetsgrad än vad Europadomstolens och HD:s praxis pekar på. Enligt 

förarbetena krävs att det rör sig om en ”svår skatterättslig problemställning”, med vilket det ska 

förstås att frågan är svårlöst även för en person som är insatt i skattelagstiftningen.277 Europadomstolen 

och HD förefaller istället att utgå från vad som normalt sett kan anses vara tillräckligt komplext ur 

en enskilds perspektiv för att motivera juridiskt biträde. Denna skillnad skapar ett utrymme för att 

tillämpningen av de svenska reglerna i ett enskilt fall riskerar att stå i strid med rätten till rättvis 

rättegång. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skattetvister som rör i vart fall 160 000 kronor kan 

enligt ovan resonemang riskera att stå i strid med rätten till rättvis rättegång. Skattelagstiftningen 

är vidare erkänt komplex, 278  varför skattemål rimligen kan antas relativt ofta passera den 

komplexitetsgrad som krävs för att den enskilde ska anses ha rätt till ersättning för 

rättegångskostnader ur ett rättighetsperspektiv. Risken att tillämpningen av ersättningsreglerna i 

skattemål står i strid med rätten till rättvis rättegång ökar naturligtvis med såväl beloppets storlek 

som målets juridiska komplexitet.  

 

6.6 Vad styr skälighetsbedömningen av kostnaderna som sådana? 

Det är oklart vad som styr skälighetsbedömningen av kostnaderna som sådana. Som nämnts 

tidigare i uppsatsen tar skälighetsrekvisitet i 43 kap. 1 § st. 1 SFL enligt lagens förarbeten sikte på 

den skattskyldiges hjälpbehov snarare än till kostnaderna som sådana.279 Samtidigt uttalas det i 

tidigare förarbeten, d.v.s. förarbeten till den ursprungliga ersättningslagen, att 

                                                
277 Se avsnitt 3.3.1 i uppsatsen. 
278 Jfr. Munktell, Rättegångskostnader i administrativ process, s. 59 fotnot 10, som redan 1937 konstaterade ”och 
som bekant tillhöra våra skatteförfattningar ej de lagar, som äro lättast tillgängliga för lekmannen”. 
279 Avsnitt 3.3.1 i uppsatsen. 
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skälighetsbedömningen även omfattar kostnadernas storlek i förhållande till hjälpbehovet. 

Domstolsverkets taxa avseende timarvoden på rättshjälpens område sägs då kunna utgöra viss 

ledning för skälighetsbedömningen i fråga även om domstolen även bör väga in andra 

omständigheter.  

 

Det är svårt att utläsa några entydiga riktlinjer för frågan om kostnadernas skälighet ur den praxis 

som har referats till i uppsatsen. I fallet Stankiewicz mot Polen 2006 la Europadomstolen 

bevisbördan för att kostnaderna var oskäliga på staten. Med hänvisning till att staten inte hade 

lyckats visa att kostnaderna varit oskäliga, utdömdes full ersättning för de enskildas 

rättegångskostnader. Domstolen konkluderar att ”no evidence was adduced to demonstrate that 

[…] the costs of professional legal assistance on the civil case were not incurred recklessly or 

without proper justification”.280  

 

I NJA 2015 s. 374 förefaller HD istället lägga bevisbördan för kostnadernas skälighet på den 

skattskyldige, även om det inte klart framgår av domskälen.281 Detta är, i linje med tidigare HD-

praxis om bevisbördans fördelning vid tillämpning av ersättningsreglerna i SFL.282 HD jämkar i 

fallet, som det framstår, godtyckligt den yrkade ersättning med knappt 50 %. Klart är att HD 

ställer kostnaderna storlek i relation till målets juridiska komplexitet. Mer oklart är det hur HD 

landar i just den ersättning som tillerkänns. 

 

Sammanfattningsvis är rättsläget angående vad som styr skälighetsbedömningen av den enskildes 

rättegångskostnader som sådana oklart. Europadomstolen har visat en mer tillmötesgående 

hållning i förhållande till den enskilde genom att lägga bevisbördan för kostnadernas oskälighet 

på staten. HD har å sin sida har dels lagt bevisbördan på den enskilde istället, dels tagit en mer 

aktiv roll i bestämmandet av ersättningens storlek genom att själv fastställa ett skäligt belopp. 

Grunderna för HD:s egna beräkningar är dock oklara i och med att inga skäl för det jämkade 

beloppet redovisas. 

 

6.7 Betydelsen av målets utgång? 

Skattemålets utgång, är som framgått tidigare i uppsatsen, inte den överordnade parametern för 

huruvida den skatteskyldige har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i skattemål eller ej. 

                                                
280 Stankiewicz mot Polen, Europadomstolens dom 6 april 2006, p. 76. 
281 NJA 2015 s. 374 p. 20, 22-23. 
282 Avsnitt 3.3.1 i uppsatsen. 
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Utgången är dock långt ifrån oväsentlig. Tvärtom, i praktiken är det mycket ovanligt att den 

skatteskyldige får ersättning för rättegångskostnaderna vid förlust i själva skattefrågan. I praxis lyfts 

ofta målets utgång upp som en faktor som domstolen tar hänsyn till vid sidan av 

behovsprövningen. Faktorn framstår ofta, som i NJA 2015 s. 374, som en nödvändig men inte 

tillräcklig faktor.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vinst i målet inte är en självständigt avgörande faktor för 

frågan om ersättning för rättegångskostnader i skattemål, men en tydligt förstärkande sådan. 

 

6.8 Slutsats 

Svaret på frågan i rubriken till detta kapitel - Riskerar den svenska ersättningsmodellen för 

rättegångskostnader i skattemål att bryta mot rätten till rättvis rättegång? - är ja. 

Ersättningsmodellen riskerar att bryta mot rätten till rättvis rättegång. Inte ersättningsreglerna i 

sig, utan förvaltningsdomstolarnas restriktiva tillämpning av dem i enskilda fall, särskilt när den 

skattskyldige vinner skattemålet.  

 

Risken är korrelerad framför allt med målets betydelse för den skattskyldige liksom skattefrågans 

juridiska komplexitet, även om andra faktorer relaterade till den skattskyldiges förmåga att föra 

sin egen talan också kan tillmätas viss vikt. Skattemålets betydelse mäts främst i monetära termer. 

Det exakta golvet för vad som kan anses vara av betydelse för den enskilde är svårt att kvantifiera 

men i vart fall har mål med ett värde om 160 000 kronor ansetts falla inom prövningsramen för 

rätten till rättvis rättegång. Avseende målets juridiska komplexitet är det svårare att ange 

kvantitativa referenspunkter, men prövningen kan förväntas ske mot vad som kan anses vara en 

den typiske skattskyldiges skatterättsliga kunskapsnivå, d.v.s. den nivå över vilken den 

skattskyldige inte kan förväntas föra sin talan själv. 
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7. Avslutande reflektioner och kommentarer 

7.1 Varför så sparsamt med praxis på området? 

Av uppsatsen framgår att vägledande praxis avseende ersättningsreglerna i SFL är begränsad till 

omfattning och därtill av förhållandevis äldre datum. Varför är det så? En förklaring skulle kunna 

vara att det finns bristande incitament för den skattskyldige att processa särskilt om 

ersättningsfrågan och att det därmed finns få fall för HFD att ”välja” bland.  

 

Det är endast då den skattskyldige vunnit själva skattemålet som denne har en mätbar sannolikhet 

att få sina rättegångskostnader ersatta. Samtidigt kan rättegångskostnaderna i normalfallet antas 

röra en mindre del av tvistens totala värde för den skattskyldige. Incitamentet att processa särskilt 

om rättegångskostnaderna, när väl själva skattefrågan ”äntligen” är vunnen, kan därmed vara 

begränsat. Detta speciellt om sannolikheten att nå framgång i en sådan ny process är relativt låg 

statistiskt sett. Till det kommer det faktum att det inte finns någon legal grund för den 

skattskyldige att få ersättning för tillkommande rättegångskostnader i det fall denne väljer att 

överklaga ersättningsfrågan särskilt, oavsett hur den processen går. Det strikt finansiellt rationella 

är därmed sannolikt att avstå från vidare processande. Det framstår som fullt mänskligt att under 

sådana förutsättningar svälja förtreten att inte få full ersättning för rättegångskostnaderna, avstå 

från vidare processande och gå vidare i livet. 

 

Inte desto mindre är avsaknaden av aktuell vägledande praxis från HFD förvånande, inte minst 

mot bakgrund av rättighetsfrågornas ökade betydelse i den svenska rättsbildningen och 

rättstillämpningen under de senaste decennierna. Avsaknaden står i viss kontrast till justitierådet 

Thomas Bulls uttalande nyligen om att det är HFD:s uppgift, inte minst på rättighetsområdet, att 

ge de allmänna förvaltningsdomstolarna besked om vilka tolkningar och tillämpningar av 

författningar på olika nivåer som är förenliga med vårt samhälles grundläggande normer.283 

 

På samma tema och mot bakgrund av uppsatsen slutsatser i övrigt, kan det även tyckas 

förvånande att HFD nekade prövningstillstånd, pt, i fallet som nämndes i ingressen till denna 

uppsats.284 I fallet kostade det privatpersonen drygt 1 miljon kronor att värja sig mot ett ogrundat 

krav från SKV. Storleken på SKV:s krav var mycket stort, drygt 53 miljoner kronor samt 

skattetillägg, samtidigt som de juridiska frågeställningarna i vart fall inte förefaller ha varit 

                                                
283 Bull, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017 s. 216. 
284 Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr. 219-17 och 220-17, meddelat 10 februari 2017. 
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okomplicerade. Trots detta fick privatpersonen endast 8 % av sina rättegångskostnader ersatta. 

Det förefaller som att målet hade varit ett bra tillfälle för HFD att (äntligen) skapa vägledande 

praxis avseende dels det så centrala behovskriteriet i 43 kap. 1 § st. 1 SFL, dels hur underrätterna 

ska förhålla sig till rättighetsfrågors ökande betydelse under de senaste decennierna. Vilka 

avväganden HFD gjorde för att komma till sitt beslut att avslå pt-ansökan är dock inte möjliga att 

förstå då beslutet, som brukligt är, saknar närmare motivering. 

 

7.2 Andra aspekter på den restriktiva tillämpningen av ersättningsreglerna i skattemål 

Den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål riskerar, som en följd av 

den restriktiva tillämpningen av gällande regler och avsaknad av möjlighet till rättshjälp, leda till 

att det endast är de resursstarka som i praktiken har möjlighet att ta sin skattefråga till domstol. 

Risken är att den skattskyldige inte anser sig ha råd att tvista med SKV även om han eller hon är 

övertygad om att SKV fattat ett felaktigt beslut. Principen allas likhet inför lagen riskerar att rubbas 

med rättsförluster för enskilda som följd. 

 

Det finns även risk för rättsförluster på ett bredare samhällsplan. Rättsutvecklingen riskerar att 

hämmas som en följd av att SKV:s beslut inte utmanas. Om beslutet trots allt utmanas är risken 

att SKV inte möter kvalificerat motstånd i förvaltningsdomstolarna. Det senare riskerar att leda 

till att syftet med den kontradiktoriska processen inte nås, med lägre kvalitet i domstolarnas 

domar som följd. 

 

Mot en generösare tillämpning av ersättningsreglerna i skattemål ska ställas de samhälleliga 

kostnaderna det skulle föra med sig samt risken för oacceptabla mängder av 

okynnesöverklagningar. De samhälleliga kostnaderna går inte att överblicka inom ramen för 

denna uppsats, men det kan konstateras att samhället är redo att bära vad som får antas vara 

relativt omfattande kostnader för att upprätthålla den misstänktes rättssäkerhet i brottmål. Att 

motsvarande kostnader inte kan motiveras för att upprätthålla den enskildes rättssäkerhet i 

skattemål kan naturligtvis ifrågasättas, även om de två processerna inte är fullt ut jämförbara. Vad 

gäller risken för okynnesöverklagningar kan den antas kunna begränsas av en ordning där 

ersättning för rättegångskostnader, liksom i tvistemål och brottmål, förutsätter framgång i själva 

skattefrågan. 
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7.3 Implikationer för andra förvaltningsrättsliga måltyper? 

Att den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål under vissa 

förutsättningar riskerar att stå i strid med rätten till rättvis rättegång, kan rimligtvis ha relevans 

även för mål på andra förvaltningsrättsliga områden. På dessa områden saknas det ju lagstöd helt 

och hållet för förvaltningsdomstolarna att döma ut ersättning för rättegångskostnader. 

 

Gemensamt för de måltyper för vilka uppsatsen slutsats kan antas ha hög relevans är mål i vilka 

det som står på spel för den enskilde är betydande samtidigt som de juridiska frågorna har hög 

komplexitetsgrad. De uppenbara målen av denna karaktär är de s.k. tvångsmålen exempelvis 

enligt LVU. I flera av dessa mål finns dock möjlighet för den enskilde att erhålla offentligt biträde 

under vissa omständigheter,285 vilket måste vägas in i bedömningen av huruvida rätten till rättvis 

rättegång riskerar att kränkas eller ej. I det stora flertalet förvaltningsmål föreligger dock, som 

nämnts ovan, ingen möjlighet överhuvudtaget till varken ersättning för rättegångskostnader, rätt 

till offentligt biträde eller rättshjälp.286 Exempel på sådana mål, och där mycket kan stå på spel för 

den enskilde och de juridiska frågorna kan vara komplexa, är expropriationsmål liksom 

socialförsäkringsmål. Huruvida avsaknaden av ersättningsmöjligheter för rättegångskostnader i 

sådana måltyper faktiskt riskerar att stå i strid med rätten till rättvis rättegång ligger dock utanför 

ramen för denna uppsats att bedöma. 

 

 

 

 

 

  

                                                
285 Se exempelvis 39 § LVU. 
286 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 2014, s. 62 ff. 
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