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Abstract 
Resning är ett extraordinärt rättsmedel som kan användas för att ändra lagakraftvunna beslut 

för att skapa materiell rättvisa i enskilda fall. Resningsinstitutet var länge oreglerat och 

Högsta förvaltningsdomstolen har utvecklat en för enskilda generös praxis med viss inspi-

ration från de allmänprocessuella resningsgrunderna. År 1995 lagreglerades dock resnings-

institutet genom införandet av 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (cit. FPL). Där 

föreskrivs att resning får beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synner-

liga skäl att pröva saken på nytt. Rekvisiten ger vid handen att en mycket restriktiv tillämp-

ning är avsedd, men i förarbetena anges att bestämmelsen är tänkt att kodifiera rätts-

tillämpningen. I doktrinen har vidare påståtts att Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning 

av resningsinstitutet har skärpts efter rättsfallet RÅ 2010 ref. 61.  

 

Mot bakgrund av paragrafens lydelse, förarbetsuttalandena och Högsta förvaltnings-

domstolens påstått ändrade praxis framstår rättsläget avseende resning som oklart. Dessutom 

ställer europarätten krav på resningsinstitutet. Syftet med uppsatsen har därför varit att, ge-

nom en analys av rättskällorna utifrån den rättsdogmatiska metoden, klargöra resnings-

institutets tillämpningsområde i förvaltningsprocessen. 

 

I uppsatsen har visats att tillämpningen av resningsinstitutet bland annat påverkas av möjlig-

heterna att kunna överklaga och begära omprövning. Det har också visats att det är oklart om 

Högsta förvaltningsdomstolen är lojal mot lagstiftningen eller mot förarbetsuttalandena och 

sin egen praxis, samt om RÅ 2010 ref. 61 lett till en strängare rättstillämpning. Vad som är 

mer klart är att det finns ett behov av en ändrad resningslagstiftning och ett frigörande från 

den allmänna processens resningstänkande. 
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1 Inledning  

1.1 Ämne 
 

”…Så eger ock Kongl. Maj:t med råds råde i alle 

mål sanning utleta, bryta skrock- och offsokner…” 

Ur 1720 års regeringsform 

 

Intresset för det här uppsatsämnet har sin grund i vad som förefaller vara en diskrepans mellan 

lagstiftningen och Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Inom förvaltningsprocessrätten var 

resningsinstitutet länge ett oreglerat område, och det har varit Högsta förvaltningsdomstolens 

uppgift att utveckla rättsområdet. I syfte att rätta till skevheter inom förvaltningen och skapa 

materiell rättvisa för enskilda har Högsta förvaltningsdomstolen historiskt sett tillämpat 

resningsinstitutet på ett mycket generöst sätt. Frågan är om den generösa tillämpningen har 

sin historiska förklaring i att handläggningen av förvaltningsärenden länge saknade en fast 

struktur och att olika vanor och ovanor därför tilläts utvecklas.1 Under den senare hälften av 

1900-talet genomgick emellertid förvaltningsrätten flera stora förändringar. Det tillkom 

förfarandelagar, en ordning för omprövning och överklagande av förvaltningsbeslut, 

domstolsorganisationen stärktes och förvaltningsmål gick från att vara enpartsmål till att som 

huvudregel vara tvåpartsmål. Förändringarna synes dock inte direkt ha förändrat Högsta 

förvaltningsdomstolens generösa tillämpning av resningsinstitutet, i vart fall inte under den 

första tiden efter att de trädde i kraft. Före detta justitierådet Hans Ragnemalm beskriver hur 

han under sin första sejour i Högsta förvaltningsdomstolen i början av 1990-talet blev ”djupt 

imponerad” av domstolens ”fördomsfria hantering av resningsinstitutet”, vilken han exempli-

fierar med ett skattemål där en äldre och ”mindre bemedlad” dam beviljades resning med 

anledning av att hon haft svårt att hantera skattereglerna.2

 

 

År 1995 beslutades att även kammarrätterna skulle ges kompetens att bevilja resning i vissa 

mål. I samband med den ändringen ansågs det nödvändigt med en lagreglering på resnings-

området. Resultatet blev 37 b § FPL, som stadgar att resning får beviljas om det på grund av 

något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Här skulle man kunna 

tro att lagstiftarens avsikt var att inskränka möjligheterna till resning genom att införa det 

mycket stränga rekvisitet synnerliga skäl. Så var dock inte fallet. I propositionen anfördes 

                                                 
1 Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 92. 
2 Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 95 f. 
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tvärtom att regleringen var tänkt att kodifiera rättstillämpningen. Vidare angavs att para-

grafens utformning var provisorisk, eftersom en större reformering av FPL strax skulle starta.3 

Vad som hände med den reformen för resningsreglernas vidkommande förefaller inte vara 

helt klart.4

 

 Klart är i alla fall att 37 b § FPL, nu tjugo år senare, fortfarande har samma provi-

soriska lydelse. Paragrafens lydelse mot bakgrund av uttalandena i förarbetena och Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis gör att rättsläget avseende resning är oklart. 

I doktrinen har framförts uppfattningen att Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av 

resningsinstitutet numera får anses ha skärpts jämfört med tidigare, till och med ”avsevärt 

skärpts”. I sammanhanget framhålls rättsfallet RÅ 2010 ref. 61 som något av en milstolpe för 

kursändringen.5 I fallet kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det förhållandet att 

EU-domstolen sedermera funnit en svensk lagregel vara i strid med unionsrätten inte utgjorde 

skäl för att bevilja resning i ett mål där lagregeln hade tillämpats. Mot bakgrund av Högsta 

förvaltningsdomstolens tidigare generösa tillämpning och uppfattningen i doktrinen väcks 

frågan om Högsta förvaltningsdomstolen numera tillämpar resningsinstitutet strängare. I syfte 

att undersöka om påståendet att tillämpningen har skärpts har fog för sig kommer 

RÅ 2010 ref. 61 att analyseras ingående och jämföras både med tidigare och senare praxis.6

 

 

Rättsfallet RÅ 2010 ref. 61 innehåller även aspekter som väcker frågor om vissa EU-rättsliga 

perspektiv på resningsinstitutet, särskilt avseende principen om EU-rättens företräde, prin-

cipen om processuell autonomi och likvärdighets- och effektivitetsprinciperna. Tillämpningen 

av resningsinstitutet aktualiserar även den europeiska konventionen om skydd för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (cit. Europakonventionen) som måste 

undersökas närmare. Genom Europadomstolens praxis har nämligen resningsinstitutet aktuali-

serats vid tillämpningen av Europakonventionens artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång), 

artikel 13 (rätten till effektiva rättsmedel) och även genom det sedan några år högaktuella 

dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Som framhållits ovan är rättsläget vad gäller tillämpningen av det förvaltningsprocessuella 

resningsinstitutet oklart, vilket får anses bekymmersamt av flera skäl. Resningsinstitutet fyller 
                                                 
3 Prop. 1994/95:27, s. 167. 
4 Se avsnitt 3.4. 
5 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
6 Se avsnitt 4.7. 
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en viktig reparativ funktion genom att vara ett verktyg för enskilda att få ett felaktigt beslut 

ändrat. Både ur ett systematiskt- och ett rättssäkerhetsperspektiv är det önskvärt att tillämp-

ningen är konsekvent, förutsebar och enhetlig. En av farorna med ett oklart rättsläge är att lika 

fall riskerar att behandlas olika, vilket – utöver de konsekvenser det får i de enskilda fallen – i 

förlängningen kan urholka det allmänna förtroendet för domstolsväsendet. Syftet med denna 

uppsats är därför att klargöra resningsinstitutets tillämpningsområde i förvaltningsprocessen. 

Inom ramen för detta syfte ryms emellertid en vidare ansats, nämligen att sätta det 

förvaltningsprocessuella resningsinstitutet i ett större, rättsligt sammanhang. Med det avses 

dels att diskutera resningsinstitutet ur såväl ett bredare förvaltningsrättsligt perspektiv som ett 

europarättsligt perspektiv, dels att diskutera om lagregleringen bör ändras.  

 

För att uppfylla syftet ställs följande frågor, vilka jag ämnar besvara under uppsatsens gång. 

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att resning ska beviljas? Är Högsta 

förvaltningsdomstolen i tillämpningen av resningsinstitutet lojal mot lagstiftningen eller mot 

förarbetsuttalandena och sin tidigare praxis, och har RÅ 2010 ref. 61 lett till att domstolen 

tagit ett steg bort från den tidigare generösa tillämpningen? Finns det skäl att ändra resnings-

lagstiftningen? Vilka europarättsliga aspekter aktualiseras vid tillämpningen av resnings-

institutet?  

 

1.3 Avgränsningar  
Ämnet för uppsatsen är resningsinstitutet såsom det tillämpas av Högsta förvaltnings-

domstolen. Kammarrätternas tillämpning av resningsinstitutet faller således utanför. 

Förvaltningsprocessen innehåller vidare omkring 600 olika måltyper7

 

, och det vore inom ra-

men för denna uppsats ogörligt att redogöra för resningsinstitutets tillämpning på respektive 

område. Fokus kommer därför att ligga på att analysera och undersöka resningsinstitutet på ett 

generellt plan inom förvaltningsprocessen. Avseende de europarättsliga aspekterna har en 

avgränsning gjorts till de frågor som synes vara mest relevanta sett till i vilken utsträckning de 

behandlas i rättskällorna. 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen har författats utifrån den rättsdogmatiska metoden. Denna metod syftar till att söka 

fastställa gällande rätt – resningsinstitutets tillämpningsområde i förvaltningsprocessen – ge-

                                                 
7 von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 13. 
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nom en analys av de sedvanliga rättskällorna, det vill säga lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin.8 Rättsdogmatiken är emellertid inte begränsad till att fastställa gällande rätt. Inom 

ramen för den rättsdogmatiska metoden finns även utrymme för analys, ett kritiskt 

förhållningssätt till rätten och resonemang de lege ferenda.9 Vad som menas med gällande rätt 

kan vidare delas upp i två skilda betydelser: gällande rätt i sedvanlig mening respektive 

gällande rätt i faktisk mening. Gällande rätt i sedvanlig mening avser hur rätten kommer till 

uttryck i lagar och i beslut och domar från våra prejudikatinstanser. Gällande rätt i faktisk 

mening handlar om hur rätten tillämpas framför allt i första instans, till exempel hos myndig-

heter.10

 

 I denna uppsats kommer jag att behandla gällande rätt i sedvanlig mening. 

I doktrinen har Lavin satt ifråga ifall den förvaltningsrättsliga forskningen är rättsdogmatisk.11 

Enligt Peczenik har Lavin missuppfattat termen rättsdogmatik, och han anför att Lavins syn 

på den moderna förvaltningsrättsliga forskningen inryms inom och stämmer överens med vad 

rättsdogmatiken är. 12 I sin slutreplik anför Lavin att han framför allt vänder sig mot två 

påståenden som förts fram – dels att det är rättsdogmatikens uppgift att tolka och systemati-

sera rättsregler, dels att rättsdogmatiker går tillväga på ungefär samma sätt som praktiskt 

verksamma jurister. Enligt Lavin leder dessa två påståenden sammantaget till att rätts-

dogmatiker måste använda en metod liknande praktikernas. 13  Lavin framhåller således 

skillnaderna i tillvägagångssätt mellan juridisk forskning och praktisk juridisk verksamhet, 

bland annat vad gäller val av arbetsuppgift, syftet med valet av arbetsuppgift samt – och enligt 

Lavin även den viktigaste skillnaden – utvärderingen av arbetet.14

 

 Oavsett vems ståndpunkt 

man intar står det klart att den här uppsatsen ligger inom ramen för vad som kan betecknas 

som en rättsdogmatisk framställning. 

Denna uppsats innehåller även ett kapitel om resningsinstitutet ur ett europarättsligt perspek-

tiv. För denna del fordras en metod för att behandla europarättsliga rättskällor. Även den 

europarättsliga metoden är i huvudsak rättsdogmatisk, men den företer både likheter och skill-

nader jämfört med den ”svenska juridiska metoden”. Praxis är en central rättskälla, eftersom 

EU-domstolen har spelat en avgörande betydelse för att utveckla EU:s rättsområden och rätts-
                                                 
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.  
9 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 119. Se även Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 39 och Jareborg, 
Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
10 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 17.  
11 Lavin, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, s. 119 ff.  
12 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 41. 
13 Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik, s. 71.  
14 Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik, s. 72 ff. 
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principer, vilket i sin tur lett till att rättsprinciper spelar en större roll i EU-rätten jämfört med 

i svensk rätt.15 Reichel har även framhållit att man generaliserande kan beskriva EU:s lagstift-

ning som teknisk och detaljerad, medan EU-domstolens praxis är mer principiellt hållen.16 En 

annan skillnad är att det saknas förarbeten liknande de svenska.17 Den EU-rättsliga doktrinen 

anses slutligen underutvecklad i så måtto att den bär drag av att vara nationell till sin karaktär 

snarare än europeisk, även om det finns tecken på utvecklingen går mot en mer europeisk 

doktrin.18 Av dessa skäl ligger fokus på praxis och rättsprinciper. Europakonventionen rati-

ficerades av Sverige år 1951 och år 1995 inkorporerades den genom lagen (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna. Det har fått till följd att konventionen och Europadomstolens praxis ska 

tillämpas direkt av svenska myndigheter och domstolar.19

 

 

Eftersom det primära syftet med uppsatsen är att undersöka tillämpningen av resnings-

institutet har en stor mängd rättsfall analyserats och diskuterats genom hela uppsatsen. En 

bidragande orsak till att fokus ligger på praxis är att frågan om resning är mycket sparsamt 

reglerad i lagstiftningen. Där lagstiftning finns har den emellertid självfallet beaktats. Där har 

även förarbetena analyserats för att söka klarlägga lagstiftarens ambitioner. Avseende tolk-

ningen av lagstiftningen och förarbetena har jag således använt en subjektiv teleologisk 

tolkningsmetod, vilken just syftar till att klarlägga lagstiftarens intentioner.20 Tolkningen har 

emellertid skett i ljuset av den logisk-grammatiska tolkningsmetoden – av Lehrberg kallat den 

språkliga tolkningsmetoden21 – vilken innebär att tolkningen ska göras efter lagtextens språk-

liga lydelse.22 Särskilt i fråga om 37 b § FPL är dessa tolkningsmetoder intressanta att jämföra 

med varandra, eftersom paragrafen försetts med rekvisitet synnerliga skäl, vilket enligt en 

språklig tolkning är att uppfatta som en mycket sträng reglering, medan det i förarbetena 

framhålls att bestämmelsen inte är tänkt att tillämpas så strängt som dess språkliga utformning 

ger vid handen. 23

                                                 
15 Reichel, EU-rättslig metod, s. 111 ff. Se även Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 73. 

 Som ett led i ansatsen att sätta resningsinstitutet i ett större, rättsligt 

sammanhang har även en systematisk tolkningsmetod använts. Den metoden lämpar sig sär-

skilt väl i den delen av uppsatsen där resningsinstitutet jämförs med omprövning och över-

16 Reichel, EU-rättslig metod, s. 116. 
17 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 73. 
18 Reichel, EU-rättslig metod, s. 128 f. 
19 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 82. 
20 Spaak, Rättspositivism och juridisk metod, s. 66. Se även Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 239 f. 
21 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 137 f. 
22 Spaak, Rättspositivism och juridisk metod, s. 66. 
23 Se avsnitt 1.1. 
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klagande24, eftersom syftet med en systematisk tolkning är att se det större sammanhanget och 

att undersöka hur en rättslig företeelse förhåller sig till närliggande rättsliga företeelser.25

 

 En 

systematisk tolkningsmetod torde även ha den fördelen att det genom den tolkningsmetoden 

går att undersöka om företeelsen som analyseras uppvisar brister i konsekvens, koherens, 

förutsebarhet och enhetlighet. 

I ett avsnitt undersöker jag eventuella förändringstendenser i tillämpningen av resnings-

institutet efter RÅ 2010 ref. 61.26 I syfte att söka göra analysen mer precis och koncentrerad 

har undersökningen baserats på ett urval av praxis. I avsnittet har jag dels analyserat samtliga 

referatmål mellan året 1995-2014 som rört resning, dels – för att bredda materialet för 

perioden efter RÅ 2010 ref. 61 – analyserat samtliga publicerade bifallna resningsansökningar 

mellan åren 2010-2014, såväl notismål som referatmål. Däremot har inga opublicerade rätts-

fall beaktats. Att år 1995 valts som startpunkt beror på att 37 b § FPL trädde i kraft det året. 

Att tonvikten lagts på referatmål hänger ihop med att referatmål oftare är mer fylligt motive-

rade än notismål. Anledningen till att jag avgränsat undersökningen till rättsfall publicerade i 

Högsta förvaltningsdomstolens årsböcker är att de resningsmål som domstolen valt att behålla 

opublicerade av domstolen ansetts ”sakna betydelse utanför det enskilda fallet”.27 Utifrån den 

formuleringen har jag dragit slutsatsen att även notismål gällande resning har ett förhållande-

vis högt prejudikatvärde. Skälet till att jag inte analyserat avslagsbeslut från årsböckernas 

notisavdelningar mellan åren 2010-2014 från är att majoriteten av avslagsbesluten är magert 

motiverade och därmed inte tillför särskilt mycket av substans avseende vilka omständigheter 

som domstolen beaktat.28

 

  

Enligt Lehrberg har emellertid notismål endast undantagsvis något prejudikatvärde, eftersom 

det är domstolen som avgör om ett mål ska refereras eller, med Lehrbergs ord ”gömmas un-

dan i notisavdelningen”.29

                                                 
24 Se avsnitt 2.2. 

 Enligt min mening förefaller denna hållning inte helt invändnings-

fri. Som framhållits ovan utelämnas resningsmål från årsboken när de inte har betydelse utan-

25 Jfr. Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 73. Se även Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 140 f. och Spaak, 
Rättspositivism och juridisk metod, s. 66. 
26 Se avsnitt 4.7. 
27 Se förordet till Högsta förvaltningsdomstolens årsböcker, t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2014.  
28 Se t.ex. domskälen i HFD 2011 not. 52: ”Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning 
beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på 
nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger.” Se även t.ex. HFD 2011 not. 52, HFD 2012 not. 67 och 
HFD 2014 not. 50. 
29 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 181 f. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/SFS1971-0291_K0_P37B?src=document&versid=162-1-2005�
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för det enskilda fallet, vilket – motsatsvis – rimligen innebär att publicerade resningsmål har 

ett prejudikatvärde, oavsett om de refereras eller återfinns i notisavdelningen. Även Högsta 

förvaltningsdomstolen svar i en skrivelse på frågan om referatmål generellt har högre 

prejudikatvärde än notismål talar emot Lehrbergs uppfattning: ”Avgörande för om en dom 

eller ett beslut publiceras i form av ett referat eller en notis, eller inte alls tas med i årsboken, 

är i princip dess principiella eller förväntade allmänna intresse. Det förhållandet att ett avgö-

rande presenteras i form av ett referat eller i notisform är dock inte avgörande för domens 

eller beslutets prejudikatvärde.”30

 

 

Här ska också något kort sägas om materialet, det vill säga hur resningsinstitutet tidigare 

behandlats i rättskällorna. Även om lagstiftningen är knapphändig har resningsinstitutet länge 

diskuterats i förarbetena.31 Här ska särskilt framhållas Peter Fitgers utredning ”Några frågor 

angående Regeringsrätten” (SOU 1992:138), där resningsinstitutet diskuterades mycket 

noggrant och ingående. Utredningen låg även till grund för den proposition32 genom vilken 

resningsregleringen i 37 b § FPL infördes. Av naturliga skäl finns det emellertid desto mer att 

hämta från rättspraxis, eftersom det är i domstolen som resningsinstitutet aktualiseras. I 

doktrinen har resningsinstitutet behandlats i en ganska begränsad omfattning, särskilt efter 

införandet av 37 b § FPL år 1995. Som exempel på äldre doktrin finns artiklar av bland andra 

Gustaf Petrén 33 , Gabriel Thulin 34  och Ole Westberg. 35  Det torde emellertid vara Hans 

Ragnemalm som behandlat resning mest ingående i monografin ”Extraordinära rättsmedel i 

förvaltningsprocessen” från år 1973. År 2006 följde han upp den med en artikel om hur 

resningsinstitutet utvecklats.36 Det synes emellertid inte finnas något modernt verk som på ett 

lika uttömmande sätt behandlat resningsinstitutet som Ragnemalms bok från 1973, även om 

det ska framhållas att Wennergren och von Essen i sin årliga författningskommentar till FPL 

behandlar resningsinstitutet tämligen ingående med utgångspunkt i 37 b § FPL.37

 

  

                                                 
30 Skrivelse från Högsta förvaltningsdomstolen 2015-09-23, diarienr. 2015-417.  
31 Se avsnitt 3.4. 
32 Prop. 1994/95:27. 
33 Petrén, Om resning i förvaltningsmål. 
34 Thulin, Om extra ordinära rättsmedel i den svenska förvaltningsprocessen. 
35 Westerberg, Extraordinära rättsmedel. 
36 Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?. 
37 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
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1.5 Terminologi 
Rent formellt ska en ansökan om resning rikta sig mot ett mål eller ett ärende, och inte mot ett 

beslut eller en dom, såsom är fallet vid ett överklagande.38 I praktiken torde det dock vanligen 

vara så att en resningsansökan prövas med anledning av domen eller beslutet i det aktuella 

målet eller ärendet.39

 

 Av denna anledning, men också på grund av att framställningen annars 

skulle tyngas med upprepningar av begreppen mål respektive ärende, kommer jag inte att 

upprätthålla distinktionen mellan å ena sidan domar och beslut (vilka även omnämns avgöran-

den), å andra sidan mål och ärenden, annat än där det klart motiverat.  

I avsnitt 4.6.4 diskuteras på vilka grunder förfarandefel kan leda till resning. I avsnittet, men 

också på andra ställen i uppsatsen, används även begreppen processuella fel och 

handläggningsfel. Dessa tre begrepp används synonymt eftersom de enligt mig i princip avser 

samma sak, nämligen att en myndighet eller en domstol tillämpat förfaranderegler felaktigt.40

 

 

I avsnitt 5.5 diskuteras artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. Jag har valt 

att använda begreppet dubbelprövningsförbudet, eftersom det är just dubbla prövningar – och 

inte dubbla straff – som avses i artikeln.41

 

  

1.6 Disposition  
En viktig bakgrund för förståelsen av resningsinstitutet är orubblighetsprincipen och 

sanningsprincipen, vilka utgör grunden för resningsinstitutet. Därför inleds uppsatsen i kapitel 

2 med en analys av dessa principer. I kapitlet undersöks dessutom rättsmedlen omprövning 

och överklagande och rättsverkningarna laga kraft och negativ rättskraft eftersom dessa påver-

kar resningsinstitutets tillämpningsområde. 

 

I kapitel 3 följer en kortfattad historisk redogörelse för resningsinstitutets utveckling inom 

förvaltningsprocessen och en jämförelse med det närliggande institutet nullitetsbesvär. Redo-

görelsens syfte är att ge en nödvändig historisk bakgrund till dagens resningsinstitut, och där-

med underlätta läsarens förståelse för varför resningsinstitutet ser ut som det gör idag. Dess-

utom undersöks 1900-talets förvaltningsrättsreformer för att binda samman den historiska 
                                                 
38 Se 37 b § FPL som anger att ”[r]esning får beviljas i mål eller ärende[…]”. Jfr. 33 § 2 st. FPL som anger att 
”[e]tt beslut får överklagas[…]” (mina kursiveringar).  
39 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 129 f. 
40 Se t.ex. MIG 2006:7 där termen handläggningsfel används avseende såväl fel hos Migrationsverket som hos 
migrationsdomstolen.   
41 Termen dubbelprövningsförbudet används även i ett pågående lagstiftningsarbete, se prop. 2014/15:131. 



 14 

tillämpningen av resningsinstitutet med den nutida tillämpningen, men också för att klargöra 

om – och i så fall hur – reformerna har påverkat Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning 

av resningsinstitutet.  

 

I kapitel 4 analyseras resningsinstitutets tillämpning i förvaltningsrätten. En grundläggande 

strävan med dispositionen är att den ska följa processen i ett resningsmål. Först behandlas 

därför de grundläggande sakprövningsförutsättningarna för att ett resningsmål ska kunna tas 

upp till prövning. Därefter undersöks förfarandet i resningsprocessen, det vill säga hur ett 

resningsmål behandlas rent processuellt i Högsta förvaltningsdomstolen. Den undersökningen 

är relevant eftersom det förefaller vara oklart om förfarandereglerna i FPL är fullt tillämpliga i 

resningsmål. Därefter skiftas fokus till resningsgrunderna, det vill säga vilka omständigheter 

som kan motivera resning. För att sätta de förvaltningsrättsliga resningsgrunderna i ett större 

rättsligt sammanhang, och för att visa varifrån Högsta förvaltningsdomstolen hämtat inspi-

ration i avsaknad av egna resningsregler, redogörs först kortfattat för 

rättegångsbalkens (1942:740) (cit. RB) regler om resning och klagan över domvilla. Därefter 

analyseras de resningsgrunder som uppkommit genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis. 

Efter den analysen görs en undersökning av rättskällorna – främst praxis – för att se om kra-

ven för resning skärpts sedan Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2010 ref. 61, 

något som framförts i doktrinen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och några över-

gripande slutsatser presenteras.  

 

I kapitel 5 analyseras det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet ur en europarättslig syn-

vinkel, såväl avseende förhållandet till EU-rätten som Europakonventionen. Ur det EU-rätts-

liga perspektivet analyseras resningsinstitutet dels med fokus på om en underlåtenhet att be-

gära förhandsavgörande kan vara skäl för resning, dels de EU-rättsliga principerna om pro-

cessuell autonomi, effektivitet och likvärdighet och deras tillämpning i resningsmål. För att på 

ett tydligare sätt koppla dessa EU-rättsliga frågor till resningsinstitutet analyseras de med 

utgångspunkt i det ovan nämnda RÅ 2010 ref. 61, eftersom rättsfallet har en tydlig unions-

rättslig prägel och därmed utgör en naturlig inkörsport för en EU-rättslig analys. Efter det 

undersöks resningsinstitutet avseende Europakonventionen. Här analyseras resningsinstitutet 

utifrån två perspektiv som båda har aktualiserats i praxis i fråga om rätten till resning: dels 

resningsinstitutet och tillämpningen av artikel 6 och 13 i Europakonventionen, dels resnings-

institutets koppling till dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet. I 

kapitel 6 förs en avslutande diskussion och mina sammanfattande slutsatser presenteras. 



 15 

2 Principiella utgångspunkter, rättsmedel och rättsverkningar 

2.1 Inledning 

Allmänna trygghetsaspekter talar för att avgöranden som huvudregel inte ska kunna ändras. 

Mot inställningen att avgöranden ska stå fast står dock intresset av att avgöranden ska bli ma-

teriellt riktiga, och att felaktiga avgöranden därmed ibland måste kunna ändras. Dessa mot-

stående intressen kan uttryckas i form av två principer: orubblighetsprincipen respektive 

sanningsprincipen. Inom förvaltningsrätten kan beslut bland annat ändras genom de ordinära 

rättsmedlen42

 

 omprövning och överklagande och genom det extraordinära rättsmedlet resning. 

Vilka rättsmedel som är för handen i ett enskilt fall styrs av rättsverkningarna laga kraft och 

rättskraft. Som ett led i syftet att klargöra resningsinstitutets tillämpningsområde undersöks 

därför hur ovannämnda principer, rättsmedel och rättsverkningar påverkar tillämpningen av 

resningsinstitutet. Dessutom bidrar en förståelse för dessa principer, rättsmedel och rätts-

verkningar till att uppfylla den tidigare nämnda ansatsen att sätta resningsinstitutet i ett större, 

rättsligt sammanhang. 

2.2 Orubblighetsprincipen respektive sanningsprincipen 

Orubblighetsprincipen går alltså ut på att avgöranden inte ska kunna rivas upp, medan 

sanningsprincipen handlar om att felaktiga avgöranden ska kunna rättas. I den allmänna 

processen har som argument för orubblighetsprincipen framhållits att parter ska kunna inrätta 

sig efter ett avgörande och känna trygghet i att det inte rubbas, samt att en osäkerhet kring om 

beslut kunde rubbas skulle riskera att ”undergräva den allmänna tilliten till rättsskipningen”. 

Vidare har framförts att om domstolarna skulle vara skyldiga att ta upp mål som redan av-

gjorts skulle domstolarnas arbetsbörda öka och kostnaderna för domstolsväsendet höjas.43 Det 

har dock även framhållits att orubblighetsprincipen inte kan tillämpas undantagslöst, utan att 

sanningsprincipen ibland måste väga över.44 Som exempel har angivits om det förekommit 

processuella fel, eller om det tillkommit ny bevisning eller nya omständigheter som ställer 

saken i ny dager.45 I den straffrättsliga doktrinen har även framhållits att det med hänsyn till 

människovärdet och till straffrättens moralbildande funktion är viktigt att ingen förblir oskyl-

digt dömd eller för hårt straffad.46

                                                 
42 Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 19. 

 

43 SOU 1938:44, s. 65. 
44 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 173. Se även Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 175 f.  
45 SOU 1938:44, s. 65. 
46 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 189. 
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Orubblighets- och sanningsprincipen tar sig emellertid olika uttryck i den allmänprocessuella 

och den förvaltningsprocessuella rätten. Straffrättsligt kan orubblighetsprincipen således 

handla om att en enskild ska kunna utgå från att ett frikännande blir bestående och ur ett 

tvistemålsperspektiv kan den handla om att en äganderätt förblir orubbad. Förvaltnings-

rättsligt motiveras orubblighetsprincipen främst av enskildas intresse att gynnande beslut blir 

bestående, exempelvis där den enskilde erhållit ett bidrag.47 Sanningsprincipen kommer på 

det allmänprocessuella området starkast till uttryck vid resning till förmån för den tilltalade i 

brottmål, där generösare regler uppställs jämfört med resning till men för den tilltalade.48 I 

förvaltningsprocessen kan sanningsprincipen – i likhet med orubblighetsprincipen – användas 

som argument för att skydda enskilda. En person som rätteligen borde ha fått ett bidrag, men 

som fått ett betungande avslagsbeslut, ska kunna få beslutet korrigerat. Som argument för att 

sanningsprincipen ska väga över vid betungande beslut kan anföras att förvaltningsrättsliga 

beslut bygger på myndighetsutövning och inte på avtal mellan fria jämnstarka parter. Att i 

dessa fall kunna få sin sak prövad på nytt är ytterst en fråga om rättssäkerhet. Det finns inte 

heller något egenvärde i att felaktiga myndighetsbeslut tillåts bestå.49

2.3 Rättsmedel och rättsverkningar 

 Vilka möjligheter som – 

utöver resning – står till buds för att ändra beslut undersöks i följande avsnitt. 

Som nämndes i inledningen kan ett förvaltningsbeslut bland annat ändras genom de ordinära 

rättsmedlen överklagande och omprövning. Tillämpningen av dessa rättsmedel styrs av rätts-

verkningarna laga kraft och rättskraft. I detta avsnitt undersöks innebörden av dessa rätts-

medel och rättsverkningar för att kunna sätta resningsinstitutet i ett större sammanhang, men 

också i syfte att ge svar på frågan hur möjligheten att kunna överklaga eller begära ompröv-

ning påverkar tillämpningen av resningsinstitutet. 

 

Om ett beslut inte överklagas50 inom en viss uppställd tid, vanligen tre veckor51, vinner det 

laga kraft. Att beslutet vinner laga kraft innebär att det blir orubbligt den bemärkelsen att det 

inte längre kan överklagas genom ett ordinärt överklagande.52

                                                 
47 Jfr. von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 78. 

 En myndighet kan dock ha en 

möjlighet – och i vissa fall en skyldighet – att ompröva ett beslut, även om beslutet vunnit 

laga kraft. En myndighets skyldighet att ompröva ett beslut följer av 27 § FL. Där anges att 

48 Se avsnitt 4.5.2. 
49 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 120.  
50 22 § FL och 33§ FPL. 
51 23 § FL och 6 a § FPL. 
52 Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 53 f. 
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myndigheten ska ändra sitt beslut om den finner att beslutet är uppenbart oriktigt, och änd-

ringen kan ske snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Därutöver 

kan en myndighet ompröva beslut med stöd av principer som utvecklats i rättspraxis53, av 

Wall kallat ”allmänna rättsgrundsatser”.54

 

 Skyldigheten eller möjligheten att ompröva ett be-

slut hänger ihop med beslutets eventuella rättskraft. Därför måste rättsverkningen rättskraft 

undersökas närmare.   

Rättskraft kan delas in i två delar: positiv rättskraft och negativ rättskraft. Begrepps-

användningen är något förvirrande, eftersom positiv och negativ rättskraft egentligen inte har 

särskilt mycket med varandra att göra, och således inte heller är varandras motsatser. Denna 

begreppsanvändning är emellertid etablerad, varför den ändå används. 

 

Positiv rättskraft handlar om att ett beslut kan bli prejudicerande i en framtida process, vilket 

innebär att beslutet ska läggas till grund för framtida avgöranden.55 I förvaltningsprocessen 

förekommer positiv rättskraft till exempel vid Försäkringskassans beslut om sjukpenning-

grundande inkomst och vid förhandsbesked angående bygglov.56

 

 

Negativ rättskraft innebär något schematiskt uttryckt att en redan avgjord fråga inte kan tas 

upp till förnyad prövning.57 Här ska först undersökas vad som gäller inom förvaltningen, 

därefter vad som gäller inom förvaltningsprocessen. Det har i praxis utarbetats en klar huvud-

regel att förvaltningsbeslut som är gynnande för enskilda, till exempel ekonomiska förmåner, 

vinner negativ rättskraft och därmed inte får omprövas till nackdel för enskild. 58 Genom 

praxis och lagstiftning har emellertid tre klara undantag från denna huvudregel vuxit fram. 

Undantagen är om det förekommit vilseledande eller oriktiga uppgifter59, om det gynnande 

beslutet försetts med ett förbehåll60, eller om tvingande säkerhetsskäl påkallar en ändring av 

beslutet.61 Det har diskuterats ifall det finns ett fjärde undantag, nämligen fall som rör en 

fortlöpande förmån, exempelvis hemtjänst.62

                                                 
53 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 101. Se även von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 73.  

 Det har därtill diskuterats om det går att skönja 

54 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 123.  
55 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 101. Se även von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 102. 
56 von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 72. 
57 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 101. 
58 Se t.ex. RÅ 1995 ref. 10, RÅ 2000 ref. 16 och RÅ 2004 ref. 78. 
59 Se RÅ 1968 ref. 78. Angående detta undantag i lagstiftning, se t.ex. 7 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716). 
60 Se t.ex. HFD 2014 ref. 30. Angående detta undantag i lagstiftning, se t.ex. 6 kap. 1 § vapenlagen (1996:67). 
61 Se t.ex. RÅ 2004 ref. 78. Angående detta undantag i lagstiftning, se t.ex. 20 § lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor.  
62 Se RÅ 2000 ref. 16. Se även SOU 2010:29, s. 565 f. 
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ett femte undantag63, eftersom Högsta förvaltningsdomstolen i två rättsfall64 synes ha satt 

rättskraftsfrågan i bakgrunden och istället lagt fokus på ändrade omständigheter.65 Även mål 

med flera enskilda parter vinner som huvudregel negativ rättskraft och kan därmed inte ändras 

genom omprövning.66

 

  

Förpliktande beslut, exempelvis förbud och förelägganden, vinner i regel inte negativ rätts-

kraft, och kan ändras både i mildrande och skärpande riktning.67 Inte heller avslagsbeslut får 

som huvudregel negativ rättskraft.68 Det beror ytterst på att det med enskildas trygghet i fokus 

inte bedömts lämpligt att oriktiga betungande förvaltningsbeslut blir bestående.69

 

  

För att anknyta till föregående avsnitt utgör huvudregeln att gynnande beslut och flerpartsmål 

träffas av negativ rättskraft enligt min mening ett uttryck för orubblighetsprincipen, medan de 

ovan uppräknade undantagen utgör ett uttryck för sanningsprincipen. Med samma synsätt 

utgör även huvudregeln att förpliktande beslut och avslagsbeslut inte vinner negativ rättskraft 

ett uttryck för sanningsprincipen. 

 

Även i förvaltningsprocessen, det vill säga hos förvaltningsdomstolarna, har förekomsten av 

negativ rättskraft utformats genom praxis. Centralt här är däremot inte om beslutet är 

gynnande eller betungande, utan fokus ligger på om den sak som ska prövas redan har prövats 

tidigare. Vad som är saken bestäms vidare av händelseförloppet; saken är densamma om 

händelseförloppet är det samma.70 Om det konstateras att saken redan har prövats följer av 

praxis att den negativa rättskraften hindrar en ny prövning i två måltyper: socialförsäkrings-

mål71 och körkortsmål.72 I dessa måltyper utgör en tidigare prövning av saken att det före-

ligger ett processhinder för en ny prövning, kallat res judicata. Om res judicata föreligger ska 

en ny talan avvisas. 73

                                                 
63 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 134 och Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 66. 

 Bortsett från dessa två måltyper är emellertid huvudregeln att 

förvaltningsdomar inte vinner negativ rättskraft. Ett avgörande i en förvaltningsdomstol hind-

64 HFD 2012 ref. 11 och HFD 2012 ref. 59. 
65 Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 86. 
66 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 115. 
67 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 118.  
68 Se t.ex. RÅ 2006 ref. 64. Se även von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 74. 
69 von Essen, Processramen i förvaltningsmål, s. 78. 
70 von Essen, Saken i förvaltningsmål, s. 51. Se även SOU 2010:29, s. 551 och Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 
201. 
71 RÅ 2002 ref. 61 
72 RÅ 1993 ref. 76. Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 30 § FPL. 
73 Lavin, Förvaltningsprocessen, s. 101.  
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rar alltså normalt sett inte att saken prövas på nytt av den beslutande myndigheten.74 Det här 

är en stor skillnad jämfört med den allmänna processen. I tvistemål och brottmål är huvud-

regeln tvärtom att lagakraftvunna domar vinner negativ rättskraft.75

 

 

Hur påverkar då möjligheten att överklaga eller begära omprövning tillämpningen av 

resningsinstitutet? Resning är som tidigare nämnts ett extraordinärt rättsmedel. Det ligger 

därför i sakens natur att om ett avgörande inte har vunnit laga kraft, och det således är möjligt 

att överklaga beslutet, är en tillämpning av resningsinstitutet utesluten. 76  Frågan om hur 

möjligheten till omprövning påverkar resningsinstitutet är mer komplicerad. Som huvudregel 

gäller dock att möjligheten till omprövning normalt inte utesluter resning.77

 

 

2.4 Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis kan sambandet mellan de principiella utgångspunkterna, rättsmedlen och 

rättsverkningarna och deras inverkan på resningsinstitutet utryckas på följande sätt: Laga kraft 

är en rättsverkning som innebär att ett avgörande inte kan angripas genom ett överklagande. 

Med positiv rättskraft avses att ett avgörande kan få bindande verkan för framtida avgöran-

den. Negativ rättskraft är en rättsverkning som innebär att en avgjord fråga inte får tas upp till 

ny prövning, vilket leder till processhindret res judicata. Tillämpningen av resningsinstitutet 

utgör resultatet av en avvägning mellan orubblighets- och sanningsprincipen. En förutsättning 

för resningsinstitutets tillämpning är att det klandrade beslutet vunnit laga kraft, men det är 

inte nödvändigt att det klandrade beslutet har negativ rättskraft. 

 
  

                                                 
74 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 30 § FPL. 
75 17 kap. 11 § och 30 kap. 9 § 1 st. RB. 
76 Se t.ex. RÅ 81 2:71. Se även Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 96. 
77 Hur resningsinstitutet förhåller sig till överklagande och omprövning behandlas mer utförligt i avsnitt 4.2.1. 
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3. Resningsinstitutets bakgrund 

3.1 Inledning 

I detta kapitel undersöks resningsinstitutets historiska bakgrund och sammanhang i en större 

förvaltningsrättslig kontext. Undersökningen syftar dels till att ge en mer heltäckande bild av 

resningsinstitutet, dels till att koppla samman de grundläggande principerna78 och den nutida 

tillämpningen av resningsinstitutet.79

 

 Kapitlet inleds därför med en kortfattad beskrivning av 

hur föregångaren till dagens resningsinstitut såg ut. Därefter behandlas institutet nullitets-

besvär och dess eventuella existens inom förvaltningsprocessen, eftersom frågor om nullitet, 

som har diskuterats länge i doktrinen, har nära koppling till resning. Avslutningsvis följer en 

analys av de olika reformer som gjordes på förvaltningsrättens område under 1900-talet, vil-

ket utgör en viktig del i att sätta det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet i sitt samman-

hang. 

3.2 Återbrytande av lagakraftvunnen dom och återställande av försutten tid 

Resningsinstitutets rötter sträcker sig ända tillbaka till medeltiden, då Kungen var den högsta 

beslutande i både den förvaltande och judiciella myndigheten. Denna ordning kom att bestå 

flera hundra år framåt. Petrén beskriver hur Kungen, i egenskap av landets högste rätts-

vårdare, enligt 1720 års rättegångsbalk hade befogenhet att ”i alla mål sanning utleta, bryta 

skrock- och offsokner, göra nåd i vissa fall och vid sin revision upptaga och avhjälpa de be-

svär, som androgos mot överrätternas domar”.80 Tillämpningen av dessa uppräknade institut 

var skönsmässig och beroende av ”den Konungsliga välviljan”. 81

 

 Den diskretionära 

prövningsrätt som idag utgör grunden för Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av 

resningsinstitutet är således sprungen ur en kunglig befogenhet. 

Viktigt att notera är att de extraordinära rättsmedlen historiskt sett har präglats av en termino-

logi som ter sig något förvirrande. Begreppet resning förekom visserligen, men användes inte 

i den nuvarande bemärkelsen. Det vi idag kallar resning kallades nämligen återbrytande av 

lagakraftvunnen dom, och det vi idag kallar återställande av försutten tid kallades resning. 

Något som ytterligare bidrar till förvirringen är att det inte upprätthölls någon ordentlig 
                                                 
78 Se kapitel 2. 
79 Se kapitel 4. 
80 Petrén, Om resning i förvaltningsmål, s. 252 f. För en liknande historisk redogörelse, se även Ragnemalm, 
Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, s. 15 ff. 
81 SOU 1992:138, s. 78. 
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distinktion mellan dessa institut, vare sig på lagstiftningsplanet eller i praxis.82

 

 När Högsta 

förvaltningsdomstolen bildades 1909 övertog domstolen befogenheten att besluta om det vi 

idag kallar resning. I det följande ska undersökas det historiskt sett omdiskuterade rättsmedlet 

nullitetsbesvär. Undersökningen är relevant eftersom nullitetsbesvär ligger resningsinstitutet 

nära och därmed potentiellt kan påverka resningsinstitutets tillämpning. 

3.3 Nullitetsbesvär83

Frågan om det finns ett institut för nullitetsbesvär inom förvaltningsprocessen har varit före-

mål för diskussion inom doktrinen under lång tid.

 

84 Begreppet nullitet syftar på fall där ett 

beslut är behäftat med sådana grava felaktigheter att beslutet anses sakna laga verkan. 85 

Westerberg antog att nullitetsinstitutet existerade i förvaltningsprocessen, och han ansåg att 

det fanns ett behov av lagstiftning i frågan.86 Även i besvärssakkunnigas slutbetänkande om 

lag om förvaltningsförfarandet förordades en lagreglering på området.87 Förslaget tilldrog sig 

emellertid kritik och realiserades aldrig.88 Ragnemalm framhöll att det var ett problem att 

själva begreppet nullitet saknar en tydlig definition, vilket ledde till splittrade uppfattningar 

både i praxis och i doktrinen.89 Regeringens särskilde utredare Peter Fitger ansåg att rättsläget 

gällande nullitetsbesvär onekligen länge varit oklart, men att man ”utan några större praktiska 

olägenheter” kunde avstå från institutet och istället behandla fall där det kommit sådana 

allvarliga felaktigheter som en resningsgrund på grund av förfarandefel.90

 

  

Det närmsta exemplet i praxis på något som eventuellt kan klassas som nullitetsbesvär är RÅ 

2006 ref. 73. Bakgrunden i målet var att ett faderskap upphävts, varför dåvarande Skatte-

myndigheten avregistrerade en pojkes svenska medborgarskap, eftersom pojken vid tillfället 

var medborgare och bodde i Storbritannien. Pojkens mor överklagade beslutet att frånta 

sonens svenska medborgarskap. Eftersom det saknades speciallagstiftning som behandlade 

den aktuella frågan konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att frågan fick avgöras enligt 

                                                 
82 Ragnemalm, Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, s. 16. 
83 Angående det närliggande allmänprocessuella institutet domvilla, se avsnitt 4.5.3. Jfr. även avsnitt 4.6.4. 
84 Se t ex Lundin, Om nullitet i förvaltningsprocessen – en ovanlig historia, s. 145 ff, Ragnemalm, Om 
nullitetsbesvär, s. 1 ff och Westerberg, Extraordinära rättsmedel, s. 96 ff.  
85 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 197.  
86 Westerberg, Extraordinära rättsmedel, s. 96.  
87 SOU 1964:27, s. 656. 
88 SOU 1992:138, s. 87. 
89 Ragnemalm, Om nullitetsbesvär, s. 1. 
90 SOU 1992:138, s. 87. Angående hur dessa fel behandlas i Högsta förvaltningsdomstolens resningspraxis, se 
avsnitt 4.6.4. 
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allmänna rättsprinciper, särskilt med beaktande av medborgarskapsreglerna i regeringsformen 

(1974:152) (cit. RF). Domstolen fann att Skattemyndigheten förfarit felaktigt som 

avregistrerat medborgarskapet, eftersom RF inte tillät att man, såsom hade skett, fingerade att 

något medborgarskap aldrig kommit till stånd. Här måste framhållas att Högsta förvaltnings-

domstolen inte någonstans använde begreppet nullitet, även om avregistreringen, som Wall 

framhåller, i det närmaste hade den effekten.91

 

 

Mot bakgrund av att begreppet nullitet inte förekommer i lagstiftningen eller i Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis, och mot bakgrund av den osäkerhet som historiskt omgärdat 

diskussionerna i doktrinen om nullitetsinstitutets existens, lutar jag för egen del åt att nullitets-

besvär inte kan sägas utgöra ett eget institut inom förvaltningsprocessen. Jag ansluter vidare 

till Walls uppfattning att frågan om nullitet allmänt sett torde vara ovanlig inom förvaltnings-

rätten, och att den nog är mer intressant på det teoretiska planet än på det praktiska. 92 

Nullitetsbesvär får således anses vara en del av resningsinstitutet.93

 

 

3.4 Förvaltningsrättsreformerna 

Under 1900-talet förändrades förvaltningsrätten och förvaltningsprocessen i grunden genom 

flera stora reformer. 94  Reformerna inleddes med Nils Herlitz betänkande ”Förvaltnings-

förfarandet” år 1946. 95  Knappt tio år senare kom Besvärssakkunnigas betänkande 

”Administrativt rättsskydd”. 96  Det var emellertid först på 1960-talet som det kom tre 

betänkanden som skulle få avgörande betydelse för 1970-talets förvaltnings-

rättskodifikationer. I det första betänkandet gavs ett detaljerat lagförslag för förvaltnings-

förfarandet97, medan den andra siktade in sig på rättsskipningen i förvaltningsprocessen.98 Det 

tredje betänkandet utgjorde ett omarbetat förslag på en lag för förvaltningsförfarandet.99

                                                 
91 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 200. 

 År 

1971 trädde tre lagar i kraft, baserade på de reformarbeten som pågått under flera decennier: 

lagen om de allmänna förvaltningsdomstolarna (1971:289) (cit. LAFD), FPL och den gamla 

förvaltningslagen (1971:290). Genom de tre lagarna tillkom regler om bland annat ompröv-

92 Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 201.  
93 Se avsnitt 4.6.4. 
94 För en mer utförlig redogörelse, se t.ex. Wall, Rättskraft och korrektiv, s. 86 ff. 
95 SOU 1946:69. 
96 SOU 1955:19. 
97 SOU 1964:27. 
98 SOU 1966:70. 
99 SOU 1968:27. 
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ning och överklagande. Ragnemalm har uttryckt saken som att förvaltningsförfarandet genom 

dessa reformer allmänt fick ”den stadga som tidigare saknades”.100

 

  

I syfte att avlasta förvaltningsdomstolarna och lägga tyngdpunkten i första instans tillkom 

nuvarande förvaltningslagen år 1986 (1986:223) (cit. FL).101 Bland annat för att få en bättre 

prejudikatbildning och för att undvika att materiellt felaktiga avgöranden blev bestående, men 

också för att få ett förbättrat utredningsmaterial i processerna samt en precisering av 

förvaltningsmyndigheternas ställning i förvaltningsprocessen, gjordes beslutsmyndigheten till 

motpart genom den så kallade tvåpartsreformen i mitten av 1990-talet.102

 

 

Det ska framhållas att trots dessa stora reformer lagreglerades inte resningsinstitutet, även om 

frågan diskuterades i flera betänkanden. Här kan noteras att Herlitz framhöll att lag-

bestämmelser om extraordinära rättsmedel var en så angelägen uppgift att frågan borde få 

förtur.103 I det senare principbetänkandet återkom önskemålet om en lagreglering104 och i slut-

betänkandet presenterade ett konkret lagförslag rörande resning.105 Förslaget godtogs inte, 

eftersom FPL när den antogs år 1971 inte grundade sig på besvärssakkunnigas förslag, utan på 

en departementspromemoria där det inte upptogs några bestämmelser om de extraordinära 

rättsmedlen. 106 Det var först i SOU 1992:138, som det förvaltningsprocessuella resnings-

institutet återigen undersöktes ingående. Betänkandet följdes av en proposition som bland 

annat resulterade i att resning lagreglerades i 37 b § FPL och att kammarrätterna i vissa fall 

gavs befogenhet att bevilja resning.107

 

 

Hur paragrafen fick sin utformning förtjänar att belysas särskilt. Det fanns ett förslag att 

resningsinstitutet skulle behandlas i en helt ny lag, ”lag om särskilda rättsmedel inom 

förvaltningsrätten”. Lagens andra paragraf, med rubriken resning, föreslogs få följande 

utformning: 

 

                                                 
100 Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 102. 
101 SOU 1983:73 och prop. 1985/86:80. 
102 Prop. 1995/96:22. Se även 7 a § FPL. 
103 SOU 1946:69, s. 209. 
104 SOU 1955:19, s. 95 f. 
105 SOU 1964:27, s. 42. 
106 Ds Ju 1970:11. Se även prop. 1994/95:27, s. 166.  
107 Prop. 1994/95:27. 
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På ansökan får resning beviljas beträffande ett lagakraftvunnet avgörande 

1. om det har förekommit ett grovt handläggningsfel, som kan antas ha inverkat på avgörandet, 

2. om någon företrädare för det allmänna handlagt det avgjorda målet i strid mot reglerna om 

jäv och det inte är uppenbart att förhållandet saknat betydelse för utgången, 

3. om en ny omständighet eller ett nytt bevis åberopas och ett framläggande av omständigheten 

eller beviset redan i det avgjorda målet eller ärendet sannolikt skulle ha lett till en annan ut-

gång, 

4. om den rättstillämpning som ligger till grund för avgörandet uppenbart strider mot en författ-

ning, eller 

5. om det i övrigt förekommer synnerlig anledning.108

 

 

I den föreslagna lagens tredje paragraf angavs att resning inte fick beviljas på de grunder som 

omnämns i 2 § 1-3 p. om sökanden inte åberopat det resningsgrundande förhållandet redan i 

det avgjorda målet, förutom i de fall där sökanden kunnat göra sannolikt att det förelegat hin-

der eller giltig ursäkt för underlåtenheten. Dessutom angavs att resning på talan av det all-

männa till men för enskild inte fick beviljas på resningsgrunderna i 2 § 3-4 p. I lagens fjärde 

paragraf föreslogs vidare att domstolen vid bifall antingen fick förordna att målet skulle tas 

upp på nytt hos den myndighet som meddelat det lagakraftvunna avgörandet, eller att dom-

stolen själv fick undanröja och ändra det lagakraftvunna avgörandet. Möjligheten för dom-

stolen att själv ändra ett avgörande gällde emellertid inte sådana som endast kunnat över-

klagas genom laglighetsprövning eller ett beslut försedda med överklagandeförbud. 

 

Enligt lagens sjätte paragraf fick en ansökan om resning göras av den som avgörandet angick, 

om det gått honom eller henne emot, samt av en myndighet till förmån för enskild. Här 

reglerades även kompetensfördelningen mellan kammarrätterna och Högsta förvaltnings-

domstolen. I den åttonde paragrafen uttrycktes att kammarrättens beslut om resning fick över-

klagas till Högsta förvaltningsdomstolen och upptas där efter prövningstillstånd. Slutligen 

föreskrevs i den nionde paragrafen att beträffande handläggningen av resningsmål skulle ”i 

övrigt” bestämmelserna i FPL tillämpas.109

 

 

Som framgått blev detta förslag inte verklighet. Anledningen till att förslaget kasserades och 

lagregleringen blev en annan var att flera remissinstanser ansåg att vissa paragrafer i 

betänkandet behövde ses över, och att lagregleringen istället borde arbetas in i förvaltnings-

                                                 
108 SOU 1992:138, s. 12. 
109 SOU 1992:138, s. 12 ff. 



 25 

processlagen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg å ena sidan att de extraordinära rätts-

medlen borde underkastas en lagreglering, men att denna inte fick vara allt för detaljerad. JO 

och JK ifrågasatte å andra sidan ifall det var nödvändigt med en särskild lag på området, efter-

som frånvaron av en reglering inte tycktes ha vållat några problem ur rättssäkerhetshänseende. 

 

Vidare framhölls i propositionen att en lagreglering av de extraordinära rättsmedlen erbjuder 

flera svårigheter, och då särskilt vad gäller frågan om resning. Som skäl angavs att resnings-

grunderna inom förvaltningsrätten är mer skiftande till sin karaktär än vad som är fallet inom 

den allmänna processen, vilket ledde till slutsatsen att institutet inte kunde tillämpas på 

samma sätt som är fallet i brottmåls- och tvistemålsavgöranden. Med anledning av att man vid 

denna tidpunkt avsåg att påbörja arbetet med en reformering av FPL ansågs det vara tillräck-

ligt att i lag ange ”grundförutsättningarna” för tillämpningen av extraordinära åtgärder. Resul-

tatet återfinns i 37 b-c §§ FPL, där 37 b § alltså behandlar resning och 37 c § återställande av 

försutten tid. I propositionen anförde regeringen slutligen att bestämmelserna var avsedda att 

kodifiera rättspraxis.110 Detta påstående har vad gäller resningsbestämmelsen tillbakavisats på 

flera olika håll, med hänvisning till att Högsta förvaltningsdomstolens historiskt generösa 

tillämpning av resningsinstitutet inte korresponderar med det mycket stränga rekvisitet 

synnerliga skäl i 37 b § FPL.111

 

 Det är även intressant att märka att regeringen i propositionen 

inte närmare kommenterade valet av rekvisiten särskilt förhållande och synnerliga skäl i 37 b 

§ FPL. 

37 b-c §§ FPL har än idag samma lydelse som vid tillkomsten år 1995. Det kan således note-

ras att den reformering av FPL som det flaggades för i propositionen, och som motiverade 

paragrafernas tillfälliga utformning, i vart fall inte har rört bestämmelserna om resning och 

återställande av försutten tid. Efter införandet av 37 b § FPL har frågan om en ändring av 

paragrafen tvärtom behandlats i låg omfattning. År 1997 förslogs emellertid i en 

departementspromemoria att lagregleringen av resningsinstitutet i 37 b § FPL borde ändras. 

En mer detaljerad reglering av området ansågs dels medföra rättssäkerhetsvinster i form av en 

mer enhetlig rättstillämpning, dels processekonomiska fördelar i och med att det är tidsödande 

att i avsaknad av tydliga lagregler behöva undersöka förarbeten och rättspraxis för att finna ett 

                                                 
110 Prop. 1994/95:27, s. 167. 
111 Se t.ex. Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 93, Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), 
kommentaren till 37 b § FPL och Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 131. 
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beslutsunderlag.112

 

 I promemorian föreslogs att 37 b § FPL skulle förses med två nya stycken 

och få följande lydelse: 

”Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga 

skäl att pröva saken på nytt. 

En ansökan om resning får göras av enskild som avgörandet angår och av den myndighet som först 

beslutade i saken. 

Resning får inte beviljas om det skäligen kunnat krävas att sökanden redan i den avgjorda saken 

åberopat det resningsgrundande förhållandet.”113

 

 

Vidare föreslogs att 37 b § FPL borde kompletteras med bestämmelserna 37 d-e §§ FPL. I 

37 d § angavs att domstolen endast behövde ta hänsyn till sådana omständigheter som åbero-

pats av sökanden eller som klart framgick av ärendet, samt att en domstol som hade att pröva 

en resningsansökan fick förordna att vidare verkställighet tills vidare inte fick ske i det av-

gjorda målet. Av 37 e § framgick att domstolen vid beviljande av resning fick förordna att 

målet skulle tas upp hos den myndighet som meddelat avgörandet, men att domstolen också 

kunde ändra eller undanröja avgörande, förutom i de fall där beslutet var försett med ett 

överklagandeförbud.114

 

  

Ovan behandlade lagförslag omnämndes i den efterföljande propositionen, men regeringen 

uttalade att propositionen begränsades till frågan om en allmän princip om domstolsprövning i 

förvaltningsprocessen. Förslaget om en ändrad resningsreglering i FPL skulle enligt rege-

ringen ”beredas vidare inom Justitiedepartementet”.115 Avsikten var att en proposition skulle 

överlämnas till riksdagen år 2001. 116  Propositionen blev dock försenad och i budget-

propositionen samma år angavs att överlämnandet av propositionen skulle ske först år 

2002117, vilket också skedde.118 Men i propositionen uttrycktes inget annat att det i prome-

morian föreslagits kompletterande lagstiftning rörande resning.119

                                                 
112 Ds 1997:29, s. 34 f. 

 Det framgår inte av propo-

sitionen varför resningsinstitutet inte behandlades ytterligare. Därefter tycks frågan om ändrad 

lagstiftning för resningsinstitutet inte ha behandlats i någon av regeringens senare propo-

113 Ds 1997:29, s. 16. 
114 Ds 1997:29, s. 16 ff. 
115 Prop. 1997/98:101, s. 47. 
116 Regeringens skrivelse 2000/01:112, s. 36 f. 
117 Prop. 2001/02:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, s. 52. 
118 Prop. 2002/03:62. 
119 Prop. 2002/03:62, s. 9. 
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sitioner rörande förvaltningsprocessen. 120  Däremot framhålls i propositionen om en mer 

ändamålsenlig förvaltningsprocess från år 2013 att lagförslagen i promemorian, ”med undan-

tag för förslagen om bevisning och extraordinära rättsmedel, har övervägts och i något fall 

föranlett lagstiftning”.121 Att döma av detta citat förefaller det således närmast vara som att 

det lagförslag om resning som lades fram år 1997 aldrig ens övervägdes. Varför förslaget inte 

övervägdes förefaller vara oklart. Inte heller senare betänkanden på förvaltningsprocessrättens 

område synes ha behandlat resningsinstitutet.122

 

 

Något pågående förslag till en reform av lagregleringen kring resningsinstitutet verkar inte 

finnas. Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna har alltså i tjugo års tid varit hänvi-

sade till att tillämpa en resningsreglering som av lagstiftaren själv angetts vara av provisorisk 

karaktär. Det är anmärkningsvärt och följaktligen har resningsgrunderna även efter lag-

regleringen år 1995 fortsatt att utvecklas genom rättspraxis. Vilka dessa grunder är analyseras 

i följande kapitel. 

 

3.5 Sammanfattande slutsatser  

Ovan har framgått att föregångaren till det nutida resningsinstitutet var en kunglig befogenhet 

att ”bryta dom åter” med rötter i medeltiden. Lagbestämmelser om extraordinära rättsmedel 

har funnits i flera hundra år, men terminologin och tillämpningen av olika extraordinära rätts-

medel har historiskt inte varit helt tydlig. Vidare har frågan om ett institut för nullitetsbesvär 

belysts, och slutsatsen är att ett sådant institut inte förekommer i förvaltningsprocessen, varför 

sådana frågor behandlas inom ramen för resningsinstitutet. Tillskapandet av Högsta 

förvaltningsdomstolen år 1909 markerar hur det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet 

har gått från att vara beroende av Kungens välvilja till att styras av juridiska regler och prin-

ciper. De stora reformerna på förvaltningsrättens och förvaltningsprocessrättens område under 

1900-talet, bland annat rörande omprövning, överklagande och tvåpartsprocess, ledde 

emellertid inte till någon lagreglering om resning infördes. Det dröjde ända till år 1995 innan 

dagens kom reglering i 37 b § FPL kom till. Paragrafen angavs vid tillkomsten vara proviso-

risk, men den gäller än idag enligt samma lydelse. Detta har lett till att resningsinstitutet fort-

satt att utvecklas genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis. I det följande undersöks hur 

resningsinstitutet tillämpas i förvaltningsprocessen. 
                                                 
120 Se t.ex. prop. 2007/08:139, prop. 2008/09:165, prop. 2012/13:45 och prop. 2014/15:131. 
121 Prop. 2012/13:45, s. 76. 
122 Se t.ex. Ds 2005:9, Ds 2010:17 och SOU 2014:76. 
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4 Resning i förvaltningsprocessen 

4.1 Inledning 

Resning i förvaltningsprocessen regleras som tidigare nämnts i 37 b § FPL. Resning får be-

viljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på 

nytt.  Det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet behandlas även på andra ställen i lag-

stiftningen. I 11 kap. 13 § RF stadgas att resning beviljas i Högsta förvaltningsdomstolen eller 

i lägre förvaltningsdomstol om det anges i lag. Att kammarrätt får bevilja resning följer av 8 § 

3 p. LAFD, där det föreskrivs att kammarrätten prövar ansökningar om resning i mål eller 

ärenden som slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet eller en förvaltningsrätt.  

 

Före tillkomsten av 37 b § FPL år 1995 saknades materiella resningsregler i förvaltnings-

processen, varför resningsinstitutet huvudsakligen har fått sin utformning och sitt 

tillämpningsområde fastställt genom praxis.123Avsaknaden av lagfästa resningsgrunder likt de 

i RB har lett till att Högsta förvaltningsdomstolens resningsbeslut präglats av diskretionära 

totalbedömningar, där resning ofta beviljats på grund av ett samspel mellan olika faktorer och 

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Thulin har benämnt Högsta 

förvaltningsdomstolens tillämpning som ”patriarkalisk”. Med det avses att domstolen använt 

resningsinstitutet på ett fritt och generöst sätt gentemot enskilda och att domstolen många 

gånger själv avgjort om en skrivelse från en enskild ska betraktas som en resningsansökan 

eller som en ansökan om ett annat rättsmedel.124 Detta uttryck har senare även använts av 

Ragnemalm.125 Utöver de ovannämnda exemplen har denna patriarkala tillämpning enligt min 

mening också kommit till uttryck genom att domstolen i vissa fall beviljat resning ex offi-

cio.126 Inom doktrinen tycks råda enighet i fråga om att Högsta förvaltningsdomstolen histo-

riskt sett varit betydligt mer generös än Högsta domstolen med att bevilja resning, och att 

Högsta förvaltningsdomstolen använt det förvaltningsrättsliga resningsinstitutet som ett 

”smörjmedel” för att korrigera diverse felaktigheter i syfte att skipa materiell rättvisa.127

                                                 
123 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, s. 51. 

 Detta 

är emellertid en rättstillämpning som svårligen kan förenas med det mycket stränga, lag-

stadgade rekvisitet synnerliga skäl. Frågan om kravet på synnerliga skäl och Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis och kommer att behandlas i förevarande kapitel.  

124 Thulin, Om extra ordinära rättsmedel i den svenska förvaltningsprocessen, s. 128.  
125 Ragnemalm, Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, s. 49 ff.  
126 Se t.ex. RÅ 1996 ref. 54 och RÅ 2001 not. 71. 
127 Se t.ex. Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 99 och Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning 
& rättsprövning, s. 50. Se även Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 131. 



 29 

Inledningsvis redogörs för sakprövningsförutsättningarna för resningsmål, eftersom de utgör 

en nödvändig förutsättning för att en ansökan om resning ska kunna prövas. Om 

sakprövningsförutsättningarna är uppfyllda kan målet tas upp till prövning. Därefter följer en 

redogörelse för hur domstolsprocessen i ett resningsmål i Högsta förvaltningsdomstolen ser 

ut. Efter det skiftas fokus till vilka omständigheter som kan leda till att resning beviljas, det 

vill säga resningsgrunderna. Först måste emellertid rättegångsbalkens resningsgrunder i den 

allmänna processrätten behandlas kortfattat. Skälet till att resningsgrunderna i den allmänna 

processen behandlas först är att Högsta förvaltningsdomstolen i resningsmål, ända sedan dom-

stolen inrättades år 1909, i avsaknad av egna regler har sneglat på rättegångsbalkens resnings-

regler, om än i varierande grad och utsträckning.128 Syftet med denna disposition är således 

att skapa en större förståelse för det förvaltningsrättsliga resningsinstitutets utveckling och 

dess rättsliga sammanhang. Efter rättegångsbalkens resningsregler behandlas 

resningsgrunderna i förvaltningsprocessen utförligt. Här fokuseras särskilt på hur dessa 

utformats genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Efter analysen av resningsgrunderna 

undersöks om tillämpningen av resningsinstitutet blivit mer restriktiv sedan Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande i målet RÅ 2010 ref. 61, något som har påståtts i 

doktrinen.129

 

 Kapitlet avslutas med några sammanfattande slutsatser. 

4.2 Resningsbart avgörande 

Som nämnts ovan krävs att avgörandet är resningsbart och att personen som ansöker om res-

ning är taleberättigad. Nedan följer en analys av den första av dessa två sakprövnings-

förutsättningar, resningsbart avgörande. Frågorna som behandlas är dels av processuellt slag, 

det vill säga hur möjligheten till överklagande och omprövning påverkar tillämpningen av 

resningsinstitutet, dels av materiellt slag, det vill säga vad som krävs av själva beslutet i fråga.  

 

4.2.1 Processuella förutsättningar: Möjligheten till överklagande och omprövning 

Som en grundläggande förutsättning för att ett avgörande ska vara resningsbart krävs att tiden 

för ett ordinärt överklagande är ute och att avgörandet därigenom vunnit laga kraft.130

                                                 
128 SOU 1992:138, s. 86.  

 Högsta 

förvaltningsdomstolens handläggning av resningsmål där det klandrade beslutet ännu inte 

vunnit laga kraft har emellertid inte varit helt enhetlig. I RÅ 81 2:71 avvisades en ansökan om 

129 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
130 Se avsnitt 2.2. 
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resning på grund av att den ordinära klagovägen fortfarande var för handen, medan resnings-

ansökan i RÅ 83 1:15 avslogs på samma grund. Skillnaden mellan att avvisa och att avslå är 

att domstolen vid ett avslag gör en materiell bedömning av målet, medan domstolen vid en 

avvisning inte tar upp målet till prövning i sak.131 Wennergren och von Essen skriver att när 

den ordinära klagovägen står öppen torde det mest korrekta vara att avvisa en resnings-

ansökan, eftersom ett resningsbart beslut saknas i och med att resningsinstitutet inte aktuali-

seras i dessa fall.132 Jag instämmer i att det är mer korrekt att avvisa en sådan resnings-

ansökan, särskilt eftersom det finns exempel på ett sådant tillvägagångssätt i senare praxis 

från Högsta förvaltningsdomstolen.133

 

 

Det är lite svårare att säga något bestämt om hur möjligheten till omprövning påverkar ett 

besluts resningsbarhet. Många förvaltningsrättsliga beslut vinner aldrig negativ rättskraft, vil-

ket innebär att de går att få prövade på nytt hos beslutsmyndigheten utan någon begränsning i 

tid.134 I förarbetena till resningsregleringen i 37 b § FPL har anförs att Högsta förvaltnings-

domstolen ”som en regel med undantag endast för speciella fall” inte beviljar resning när 

beslutet saknar negativ rättskraft och sökanden således har möjlighet att istället begära om-

prövning.135 I doktrinen har framförts att ett besluts avsaknad av negativ rättskraft i sig inte 

innebär att resning är utesluten.136 Ur äldre praxis finns exempel där Högsta förvaltnings-

domstolen lämnat sådana resningsansökningar ”utan bifall”. Domsluten får närmast förstås 

som att domstolen gjort en materiell prövning följt av att ansökan avslagits, ibland samman-

kopplat med en erinran om möjligheten att vända sig till den beslutande myndigheten för för-

nyad prövning.137

 

 Det finns dock även äldre praxis från Högsta förvaltningsdomstolen där en 

resningsansökan bifallits, trots att möjligheten till omprövning varit för handen. I RÅ 1967 K 

1260 beviljades resning eftersom länsstyrelsen inte beaktat sökandens ändringar som denne 

gjort till sin ursprungliga ansökan. 

Inte heller senare praxis ger någon entydig bild av hur möjligheten till omprövning påverkar 

ett besluts resningsbarhet. I RÅ 1984 Ba 24 beviljades resning då det stod klart att den be-

slutande myndigheten inte kunde förväntas ändra sin ståndpunkt genom omprövning, medan 
                                                 
131 Se Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 93 ff. 
132 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
133 Se t.ex. RÅ 2006 not. 142 och HFD 2013 not. 15. 
134 Se avsnitt 2.2. 
135 SOU 1992:138, s. 101.  
136 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
137 Se t.ex. RÅ 1961 I 22 och RÅ 1966 S 152. Se även Ragnemalm, Extraordinära rättsmedel i 
förvaltningsprocessen, s. 166 f. 
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resningsansökan i RÅ 2005 ref. 43 avvisades med anledning av möjligheten till förnyad pröv-

ning hos den första myndigheten. Utifrån de senast nämnda rättsfallen torde dock slutsatsen 

kunna dras att möjligheten till omprövning normalt sett inte förtar ett beslut dess resnings-

barhet. Även Wennergren och von Essen är av denna ståndpunkt.138

 

 Mot bakgrund av den 

praxis som undersökts i detta avsnitt torde även slutsatsen kunna dras att ett resningsbart be-

slut framför allt anses föreligga när beslutsmyndigheten – där den ordinarie klagovägen är 

stängd – inte ändrar sitt beslut vid en omprövning, trots att så borde ske. I ett sådant fall åter-

står nämligen endast resning. 

I mål där Högsta förvaltningsdomstolen finner att möjligheten till omprövning fråntar beslutet 

dess resningsbarhet förefaller det enligt min uppfattning mest adekvat att, i likhet med vad 

som gäller i mål där möjligheten till ordinärt överklagande står öppen, att avvisa – och inte 

avslå – ansökningen. Skälet till att avvisning bör ske i dessa fall är att det, på samma sätt som 

när möjligheten till att överklaga gör att beslutet saknar resningsbarhet, brister i en 

sakprövningsförutsättning. Ur ett systematiskt perspektiv får det därför anses bekymmersamt 

att det i praxis förekommer både avslag och avvisningar i dessa fall.  

 

Framställningen hittills har rört vad som krävs i processuellt hänseende för att ett resningsbart 

beslut ska anses föreligga; i korthet att ordinära processuella medel – i princip – ska vara ut-

tömda. I det följande riktas fokus mot vad som krävs i materiellt hänseende i fråga om själva 

beslutet för att det ska anses resningsbart.  

 

4.2.2 Materiella förutsättningar: Beslutets verkningar 

För att resningsbarhet ska föreligga krävs inte att det är fråga om ett slutligt beslut genom 

vilket domstolen eller myndigheten gjort en materiell prövning av själva saken och skiljt må-

let från sig. Det finns exempel i praxis där resning beviljats avseende ett icke-slutligt, 

interimistiskt beslut.139 Även beslut där målet inte prövats i sak, exempelvis beslut om avvis-

ning och avskrivning, är resningsbara.140 Därmed inte sagt att alla beslut skulle vara resnings-

bara. Som en generell utgångspunkt gäller att ifall beslutet är överklagbart på ordinär väg en-

ligt 34 § FPL är det också resningsbart.141

                                                 
138 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 

 Vilka sorters beslut är då överklagbara och därmed 

139 RÅ 1988 ref. 141. 
140 SOU 1992:138, s. 89.  
141 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 130.  
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också möjliga att angripa med hjälp av resning? Här uppställs huvudkravet att beslutet måste 

ha verkningar. Dessa kan vara av olika slag: personliga, ekonomiska, rättsliga eller fak-

tiska.142 Ofta torde det direkt framgå vid en genomläsning av det klandrade beslutet ifall det 

har verkningar eller inte. Det som däremot är svårare att precisera är vilken styrka verk-

ningarna måste ha för att ett beslut ska vara överklagbart och därmed också resningsbart. I 

förarbetena till förvaltningslagen framhålls beslutet ska ha ”någon inte allt för obetydlig ver-

kan för parter eller andra”. 143

 

 Detta talar enligt min uppfattning för att kravet på 

verkningarnas styrka torde sättas tämligen lågt, vilket även bekräftas av RÅ 2007 ref. 7. I 

målet ansågs en skrivelse från en socialförvaltning i vilken förvaltningen utan lagstöd 

anmodade sökanden att sälja sin bil för att få behålla sitt bistånd överklagbart, trots att kravet 

alltså inte var rättsligt genomförbart. 

4.2.3 Materiella förutsättningar: Beslutets verkningar i tid 

I likhet med vad som gäller för omprövning finns det inte någon tidsgräns inom vilken resning 

måste sökas. Inte heller finns det någon begränsning kring hur många gånger resning kan sö-

kas för samma sak, med angivande av nya eller oförändrade skäl.144 En annan sak är att upp-

repade resningsansökningar, vilka är uppenbart ogrundade eller ansökningar som hänför sig 

till mycket gamla beslut, troligen kommer att underkastas en tämligen summarisk prövning 

och sällan leda till bifall. Om sökanden väntar alldeles för länge med att ansöka om resning 

kan även den situationen uppkomma att syftet med resningsansökan har förfallit. Med andra 

ord kanske det inte längre går att ändra på det klandrade beslutets verkningar, eftersom be-

svären blivit onyttiga. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara en person som fått 

avslag på sin ansökan om färdtjänst för att ta sig till en konsert, och som ansöker om resning 

när konserten redan har varit. I sådana fall kommer ansökan om resning sannolikt att av-

skrivas utan någon materiell prövning av sakfrågan, eftersom beslutets verkningar av natur-

liga skäl inte kan ändras. Från Högsta förvaltningsdomstolens praxis finns exempel där av-

skrivning skett i ett resningsmål när sakfrågan redan hunnit prövas av Högsta förvaltnings-

domstolen genom ett ordinärt överklagande.145

Enligt Wennergren och von Essen synes prövning av onyttiga besvär – att domskälsvis pröva 

sakfrågan i mål där ändamålet med överklagandet förfallit, för att sedan avskriva målet – inte 

 

                                                 
142 Se t.ex. RÅ 1992 ref. 65, RÅ 1997 ref. 74 och RÅ 2004 ref. 8. Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 
2014, Zeteo), kommentaren till 34 § FPL. 
143 Prop. 1985/86:80, s. 48. 
144 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
145 HFD 2013 not. 57. 
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tillämpas i resningsmål. 146  Westerberg har uttryckt att det borde vara möjligt att även i 

resningsmål pröva onyttiga besvär.147 von Essen har framhållit att det är önskvärt att Högsta 

förvaltningsdomstolen  prövar principiellt intressanta mål även om besvären blivit onyttiga, 

eftersom det gagnar prejudikatbildningen.148

 

 Frågan är emellertid om inte RÅ 1991 not. 504 

är ett exempel på onyttiga besvär i ett resningsmål. I målet hade ett elbolag ansökt om resning 

i ett beslut av regeringen angående tillfällig koncessionsförlängning. Vid tidpunkten för må-

lets behandling i Högsta förvaltningsdomstolen hade elbolagets koncession emellertid redan 

förlängts av dåvarande energiverket. Trots det företog Högsta förvaltningsdomstolen en in-

gående prövning av omständigheterna i målet, och kom bland annat fram till att regeringen 

inte hade varit rätt klagoinstans. Därefter avskrevs målet, eftersom själva syftet med resnings-

ansökan hade förfallit i och med koncessionsförlängningen. Det synes alltså finnas exempel 

på onyttiga besvär i resningsmål, även om de torde vara ovanligt förekommande. 

I vissa avseenden sträcker sig resningsinstitutet längre än vad som gäller vid ett överklagande. 

Det tydligaste exemplet är att beslut och domar från Högsta förvaltningsdomstolen kan bli 

föremål för resning trots att de inte kan överklagas. Resningsinstitutet går även längre genom 

att beslut som omfattas av ett överklagandeförbud kan bli föremål för resning. Det går alltså 

att begära resning – men inte överklaga – exempelvis ett beslut om betyg.149

 

 Detta beror på att 

ett besluts resningsbarhet är avhängigt det ovannämnda kravet på verkningar, snarare än att 

det är överklagbart på ordinär väg. 

Sammanfattningsvis krävs för ett besluts resningsbarhet att beslutet är lagakraftvunnet och 

således inte längre är överklagbart. Om beslutet saknar negativ rättskraft och därmed går att 

ompröva kan det i vissa fall – men inte som huvudregel – frånta ett beslut dess resningsbarhet. 

Vidare sammanfaller förutsättningarna för resning till stor del med förutsättningarna för ett 

ordinärt överklagande. Men i några avseenden sträcker sig resningsinstitutet längre. Man 

skulle kunna uttrycka det som att den springande punkten vid bedömningen om ett beslut är 

resningsbart är kopplat till beslutets karaktär och att det har verkningar av tillräcklig grad. När 

ett avgörande har konstaterats vara resningsbart är en av de två sakprövningsförutsättningarna 

uppfyllda. Nedan analyseras den andra sakprövningsförutsättningen, talerätt. 

 
                                                 
146 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
147 Westerberg, Extraordinära rättsmedel, s. 92. 
148 von Essen, Bör ”onyttiga besvär” prövas?, s. 139.  
149 Se RÅ 84 2:48.  
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4.3 Talerätt 

Avsnittet ovan har handlat om vad som kan bli föremål för resning. Men resning förutsätter 

även att den som ansöker om resning har talerätt. Detta avsnitt ska därför behandla vem som 

kan ansöka om resning. På samma sätt som ett besluts resningsbarhet till stor del samman-

faller med förutsättningarna för dess överklagbarhet, sammanfaller talerätten i resningsmål till 

stor del med klagorätten vid ordinära överklaganden. Den som har rätt att klaga på ett beslut 

enligt 33 § FPL är således taleberättigad att ansöka om resning i målet i fråga.150

 

 Enligt 33 § 

FPL tillkommer klagorätt den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot. Det 

går att urskilja ett antal grunder för vem som har klagorätt och därmed också talerätt i ett 

resningsmål. 

Först och främst har den som varit part i ärendet talerätt, under förutsättning att parts-

ställningen är bestående vid tiden för resningsansökan.151

 

 Typfallet är en person som har an-

sökt om något men fått avslag, eller en person som fått ett förbud eller föreläggande riktat mot 

sig. Att dessa personer har talerätt i ett resningsmål torde inte kräva någon ytterligare moti-

vering.  

Talerätt kan även uppkomma om man har ett av rättsordningen erkänt intresse. Här omfattas 

till exempel grannar i fråga om bygglov, en person som ansöker om att bli förordnad som god 

man eller en intressent i ett namnärende.152 Det kan i dessa fall följa av lag eller av förarbeten 

att intressenten ska få tillfälle att yttra sig eller höras före beslutsfattandet. Det är emellertid 

inte nödvändigt att erkännandet explicit framgår i lagtext eller motivuttalanden, utan huvud-

saken är att det går att tolka fram.153 Det är också tillräckligt att intressentens intressen ska 

beaktas först vid beslutsfattandet.154

 

 

Även den som har fått sin rättsställning påverkad tillerkänns talerätt. Det kan till exempel 

handla om en hyresgäst som förlorar sitt hyreskontrakt med anledning av ett rivnings-

föreläggande riktat till fastighetsägaren. I dessa fall är knäckfrågan ifall verkningarna överförs 

på den som får sin rättsställning påverkad på grund av att detta följer av lag.155

                                                 
150 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 212. 

 I exemplet 

ovan med hyresavtalet blir hyresgästen taleberättigad i och med att det följer av jordabalkens 

151 RÅ 1992 ref. 83. 
152 Angående det sista exemplet, se RÅ 2003 ref. 19. 
153 Jfr. RÅ 1994 ref. 82. 
154 RÅ 1992 ref. 26.  
155 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 33 § FPL. 
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(1970:994) regler att ett hyresavtal kan förfalla vid vissa, specifika situationer. 156

 

 Denna 

grund torde dock aktualiseras ganska sällan. 

Slutligen kan även talerätt tillerkännas när någon har ett beaktansvärt intresse i saken, eller 

annorlunda uttryckt, ett rättsskyddsintresse. Denna grund är lite svår att definiera, vilket del-

vis beror på att den till viss del fungerar som en sorts säkerhetsventil. Av detta följer att även 

denna grund torde vara relativt ovanlig. Ett exempel kan hämtas från RÅ 2006 ref. 9. I målet 

hade Läkemedelsverket på ansökan av ett bolag godkänt ett läkemedelsgenerikum. Samtidigt 

godkände myndigheten att bolaget fick tillämpa ett så kallat förenklat förfarande, vilket bland 

annat gav bolaget rätt att använda sig av och hänvisa till forskningsresultat baserade på prov-

tagningar av originalläkemedlet. Bolaget som hade tagit fram originalläkemedlet överklagade 

detta beslut, men utan att vara part i ärendet hos Läkemedelsverket. Högsta förvaltnings-

domstolen kom fram till att bolaget ändå hade klagorätt. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen 

hade bolaget som ägde rättigheterna till originalläkemedlet ett ”beaktansvärt intresse” av att få 

beslutet överprövat. Även utgången i HFD 2013 ref. 74 blev liknande. I ett överklagat beslutet 

hade Finansinspektionen funnit att en person inte var lämplig som styrelseledamot i ett bolag. 

Ledamoten, men inte bolaget, överklagade. Högsta förvaltningsdomstolen fann att även om 

Finansinspektionens beslut inte riktade sig till den tilltänkta ledamoten utan till bolaget, inne-

bar prövningen i praktiken en lämplighetsprövning av ledamoten. Sättet som beslutet 

formulerades på innebar även enligt Högsta förvaltningsdomstolen att det kunde antas på-

verka ledamotens möjligheter att i framtiden få liknande uppdrag. Högsta förvaltnings-

domstolen fann således att ledamoten hade klagorätt. Slutsatsen är att om det hade rört tale-

rätten i ett resningsmål hade talerätt sannolikt förelegat vid dessa omständigheter. 

 

I likhet med förutsättningarna för ett avgörandes resningsbarhet sträcker sig även talerätten i 

resningsmål i vissa avseenden längre än vad som gäller för klagorätten vid ett ordinärt klago-

förfarande. Den som frånkänts klagorätt genom en specialförfattning kan således vara talebe-

rättigad i ett resningsmål, förutsatt att personen berörs av beslutets verkningar på ett sådant 

sätt att klagorätt hade förelegat om överklagandebestämmelsen inte hade funnits.157

                                                 
156 Se jordabalken 12 kap. 46 § 3 p. 

 I fråga 

om beslut som enligt kommunallagen (1991:900) ska överklagas genom laglighetsprövning är 

det därför ur resningshänseende inte nödvändigt med kommunmedlemskap. Vad som istället 

krävs för talerätt är att det klandrade beslutet måste ha verkningar av mer kvalificerad grad för 

157 RÅ 2003 ref. 19. Se även Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 130.  
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den som ansöker om resning. Det är därför inte tillräckligt för talerätt att enbart vara 

kommunmedlem i den kommun vars beslut man klandrar, utan det måste till något mer.158

 

 

Även detta hänger samman med att talerätten i resningsärenden är avhängig kravet på verk-

ningar.  

Sammanfattningsvis sammanfaller alltså förutsättningarna för talerätt i resningsmål med reg-

lerna om klagorätt i 33 § FPL. Den som är part, har ett av rättsordningen erkänt intresse, den 

som får sin rättsställning påverkad och den som har ett rättsskyddsintresse har således talerätt 

i resningsmål. Därtill kan talerätt i resningsmål tillkomma även den som frånkänts ordinär 

klagorätt genom speciallagstiftning, exempelvis genom ett överklagandeförbud eller ett krav 

på kommunmedlemskap. Nu när dessa sakprövningsförutsättningar – resningsbart avgörande 

och talerätt – är analyserade är det dags undersöka förfarandereglerna, det vill säga hur ett 

resningsmål behandlas i Högsta förvaltningsdomstolen.  

 

4.4 Förfarandet i resningsprocessen 

Frågan om FPL:s tillämplighet i resningsmål har varit uppe för diskussion. I förarbetena till 

37 b § FPL framfördes att förvaltningsprocesslagens förfaranderegler bör gälla för resnings-

mål som för ordinära överklaganden, men att det för resningsmålens vidkommande är fråga 

om en analog tillämpning av FPL. Särskilt sattes ifråga ifall resningsinstitutet kan hänföras till 

begreppet rättskipning.159 Även Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig i denna riktning 

och konstaterat att förfarandereglerna i FPL inte är utformade på ett sådant sätt att de ”utan 

vidare” kan tillämpas i resningsmål.160 Wennergren och von Essen är emellertid av uppfatt-

ningen att det numera finns skäl att utgå från att FPL:s regler ska tillämpas fullt ut i resnings-

mål, eftersom de menar att resning visst utgör rättskipning. Till stöd för sin uppfattning hän-

visar de till 1 § FPL, där det framgår att lagen gäller vid domstolarnas rättskipning.161

                                                 
158 Se RÅ 1987 ref. 139 och RÅ 1995 ref. 57. Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), 
kommentaren till 37 b § FPL. 

 Enligt 

min mening lämnar denna argumentation emellertid den tvistiga frågan obesvarad, nämligen 

varför eller varför inte resning ska anses vara en form av rättskipning. Det är dock svårt att se 

hur ett beslut om resning inte skulle vara ett exempel på rättskipning. Domstolen gör ju en 

materiell prövning av ett lagakraftvunnet avgörande för att se om det ska ändras eller bestå. 

Det kan enligt min mening diskuteras om de delade uppfattningarna om resning är rätt-

159 SOU 1992:138, s. 143. 
160 Se RÅ 1996 ref. 37. 
161 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
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skipning har sin grund i resningsinstitutets historiska rötter, det vill säga att institutet härrör 

från ”den Konungsliga välviljan”. På grund av att det inte är helt klart om resning utgör rätt-

skipning vore det önskvärt med en tydligare lagstiftning alternativt ett mer tydligt klargörande 

från Högsta förvaltningsdomstolen än det som framkommer av uttalandet ovan.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det inte är klart på vilket sätt FPL ska tilläm-

pas i resningsmål går det i vart fall att skönja ett tillvägagångssätt för behandlingen av 

resningsmål i Högsta förvaltningsdomstolen, vilket presenteras i det följande.  

 

Om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning tas målet upp till huvudförhandling. 

Förfarandet är som huvudregel skriftligt i enlighet med 9 § FPL, och det torde sällan finnas ett 

behov av att bereda målen särskilt länge innan de tas upp till prövning, eftersom det som ska 

prövas regelmässigt framgår av det tidigare beslutet och sökandens resningsansökan. Vidare 

blir beslutsmyndigheten inte motpart, så om det inte finns någon annan enskild part är 

resningsmålet ett enpartsförfarande.162

 

 

En kammarrätts beslut om resning får enligt 33 § 1 st. FPL överklagas till Högsta 

förvaltningsdomstolen och kan enligt 35 § 1 st. upptas där efter att prövningstillstånd medde-

lats. Dispensgrunderna i fråga om ett överklagat resningsbeslut är desamma som vid ett ”van-

ligt” överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. Således krävs enligt 36 § FPL att det 

antingen är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltnings-

domstolen (prejudikatdispens), eller att det finns synnerliga skäl för prövning, såsom att det 

finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på ett grovt 

förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens). Däremot kan, av naturliga skäl, inte 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om resning överklagas. Förbudet mot att överklaga 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut rörande resning hindrar, som nämnts tidigare, emeller-

tid inte en sökande från att på nytt söka resning i samma ärende.163

 

 

Om resning beviljas har Högsta förvaltningsdomstolen att välja på att antingen undanröja och 

återförvisa målet till den instans som senast dömt i det, eller att själv ändra avgörandet. 

Högsta förvaltningsdomstolen företar i betydligt större utsträckning än Högsta domstolen 

                                                 
162 Se t.ex. RÅ 2006 ref. 35 som var ett tvåpartsmål. Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), 
kommentaren till 37 b § FPL. 
163 Se avsnitt 4.2.3. 
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omedelbara ändringar, särskilt när felet är uppenbart.164 Vad denna skillnad beror på synes 

inte vara helt klart. En förklaring kan vara att den är ytterligare ett uttryck för den ”patriarkala 

rättstillämpning” som beskrivits tidigare.165

 

 

Efter att ha klarlagt förutsättningarna för processen i ett resningsmål är det nu dags att under-

söka på vilka grunder en ansökan om resning kan beviljas, det vill säga vilka materiella eller 

processuella omständigheter i ett mål som kan leda till resning. De allmänprocessuella 

resningsreglerna i RB har funnits betydligt längre än den förvaltningsprocessuella regeln i 37 

b § FPL och flera av RB:s resningsgrunder har också, som tidigare nämnts, inspirerat Högsta 

förvaltningsdomstolen.166 Därför undersöks inledningsvis vilka grunder som enligt RB:s reg-

ler kan leda till resning i den allmänna processen. Det finns dock vissa skillnader mellan det 

allmänprocessuella och det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet. En viktig skillnad är 

att i förvaltningsprocessen utgör processuella fel en resningsgrund167

 

, medan processuella fel i 

den allmänna processen hänförs till reglerna om domvilla, vilket kommer att uppmärksammas 

i följande avsnitt. 

4.5 Resning och klagan över domvilla i den allmänna processen 

4.5.1 Resning i tvistemål 

Resningsgrunderna i tvistemål återfinns i 58 kap 1 § RB. Denna paragraf är, liksom de två 

följande paragraferna om resning i brottmål, fakultativ i sin utformning, men de torde enligt 

Ekelöf och Edelstam ändå tillämpas som om de vore tvingande.168

 

 Av den anledningen, och 

för att inte gå för långt från uppsatsens huvudämne, kommer framställningen i det följande 

främst att fokusera på lagtexten och endast undantagsvis på Högsta domstolens praxis. 

I tvistemål kan resning beviljas på fyra olika grunder. Den första resningsgrunden (1 p.) rör 

brottsliga handlingssätt i processen. Centralt vid denna bedömning är om brottsligheten in-

verkat på utgången i målet. Det krävs således att det föreligger ett kausalsamband mellan 

                                                 
164 Se Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, s. 234. Se även Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens 
grunder, s. 217. 
165 Se avsnitt 4.1. 
166 Se avsnitt 1.6. 
167 Se avsnitt 4.6.4. 
168 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 178. Även Cars är av samma uppfattning, se Cars, Om resning i 
rättegångsmål, s. 132. 
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brottsligheten eller tjänsteförseelsen och domslutet.169 Den andra resningsgrunden (2 p.) tar 

sikte på falsk bevisning. Även i detta avseende uppställs ett krav på att det görs antagligt att 

den falska bevisningen haft inverkan på utgången i målet. I fråga om en ”falsk handling” 

krävs inte att något av brottsbalkens förfalskningsbrott ska ha begåtts, utan det är tillräckligt 

att handlingens innehåll är medvetet oriktigt.170 Enligt den tredje resningsgrunden (3 p.) kan 

resning även beviljas om det föreligger en ny omständighet eller ett nytt bevis. Detta är den 

vanligaste resningsgrunden.171 I detta sammanhang avses med omständighet ett nytt rätts-

faktum eller en ny del i ett redan åberopat rättsfaktum. Med bevis avses såväl nytt bevismedel 

som nytt bevisfaktum. Utöver nyhetskravet krävs också att det görs sannolikt att materialets 

förebringande skulle ha lett till ett annat domslut. Här är alltså att märka att det uppställs ett 

högre beviskrav jämfört med de två tidigare punkterna. Den här resningsgrunden är emellertid 

förenad med ytterligare ett krav. Enligt 58 kap 1 § 2 st. RB måste den som vill ha resning på 

denna grund dessutom göra sannolikt att det inte varit möjligt att under rättegången eller i 

överklagandet åberopa denna omständighet eller detta bevis. Det uppställs således ett krav på 

giltig ursäkt. Om en sådan inte finns kan denna resningsgrund inte tillämpas. Den fjärde och 

sista resningsgrunden (4 p.) i tvistemål rör fall när rättstillämpningen som har legat till grund 

för domen har varit uppenbart lagstridig. Bestämmelsen aktualiseras exempelvis i fall där det 

är klarlagt att domstolen inte har beaktat eller uppenbart har missförstått en bestämmelse, 

alternativt att domstolen tillämpat en upphävd lag eller en lag som ännu inte trätt i kraft.172 

Enligt förarbetena är det emellertid tillräckligt för resning att det framgår att den lagtolkning 

som domstolen lagt till grund för sitt domslut klart och oemotsägligt framstår som oriktig.173

 

   

Vid tillämpningen av resningsinstitutet i tvistemål uppställs även vissa tidsfrister, något som 

saknas i förvaltningsprocessen.174

 

 Enligt 58 kap. 4 § 2 st. RB ska resning på grund av uppen-

bart lagstridig rättstillämpning sökas inom sex månader från det att domen vann laga kraft och 

för övriga fall gäller en tidsfrist om ett år från det att sökanden fick kännedom om det för-

hållande som ansökningen grundas på.  

                                                 
169 NJA 1978 C 198.  
170 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 179.  
171 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 181.  
172 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 180. 
173 NJA II 1940, s. 172. 
174 Se avsnitt 4.2.3. 



 40 

4.5.2 Resning i brottmål 

4.5.2.1 Resning till förmån för den tilltalade 

Resningsgrunderna till förmån för den tilltalade i brottmål är fem till antalet och följer av 

58 kap. 2 § RB. Den första resningsgrunden (1 p.) skiljer sig från tvistemålsstadgandet i 

58 kap. 1 § 1 p. endast genom att även åklagaren och försvararen omfattas av den personkrets 

vars brottslighet kan utgöra grund för resning. Den andra resningsgrunden (2 p.) rör fall där en 

lagfaren domare – nämndemän omfattas således inte – eller en åklagare varit jävig och det 

inte är uppenbart att jävet saknat betydelse för målets utgång. Denna grund saknar mot-

svarighet i tvistemålsprocessen.175 Vidare kan resning i brottmål beviljas om det förekommit 

falska bevis (3 p.). Denna grund skiljer sig från den i tvistemålssammanhang endast i det 

avseendet att partsutsaga under sanningsförsäkran inte finns medtaget. Den fjärde grunden rör 

nya omständigheter eller bevis (4 p.). I detta avseende görs en mildare bedömning jämfört 

med tvistemålen; vid en ansökan på denna grund uppställs varken något krav på giltig ursäkt 

eller att man ska beakta någon tidsfrist. I denna punkt återfinns också den så kallade tilläggs-

regeln, vilken aktualiseras ”om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt fram-

kommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, 

för vilket han dömts”. Slutligen kan resning till förmån för den tilltalade också bli aktuellt om 

den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag (5 p.). Det finns 

ingen bortre tidsgräns för när en ansökan om resning till förmån för den tilltalade ska ha fram-

ställts.176

 

 

4.5.2.2 Resning till men för den tilltalade  

Resningsgrunderna till men för den tilltalade i brottmål följer av 58 kap. 3 § RB. Allmänna 

rättssäkerhetskrav gör att det för resning till men för den tilltalade uppställs striktare krav än 

vad som gäller i fråga om resning till förmån för den tilltalade. Med andra ord talar 

orubblighetsprincipen177

                                                 
175 Angående jäv som resningsgrund i förvaltningsprocessen, se avsnitt 4.6.1. 

 med extra styrka i dessa fall. Som framgår av 58 kap. 3 § RB kan 

resning till men för den tilltalade beviljas på två grunder. Den första är om det förekommit 

något brottsligt handlingssätt i processen eller om det förekommit falska bevis och det kan 

antas ha medverkat till att den tilltalade frikänts eller att brottet kommit att hänföras till en 

väsentligt mildare straffbestämmelse (1 p.). Resning kan även beviljas om det tillkommit nya 

176 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 209. 
177 Se avsnitt 2.2. 
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omständigheter eller bevis, förutsatt att det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år 

och att det görs sannolikt att omständigheten eller beviset skulle lett till fällande dom eller att 

en väsentligen strängare straffbestämmelse skulle aktualiseras (2 p.). I fråga om den senare 

resningsgrunden krävs enligt 58 kap. 3 § 2 st. att det föreligger en giltig ursäkt för att resning 

ska komma i fråga. Resning till men för den tilltalade måste sökas inom ett år från det att 

sökanden fick reda på det förhållande som ansökningen grundas på.178

 

 

4.5.3 Domvilla 

Regleringen om klagan över domvilla återfinns i 59 kap. 1 § RB. En dom kan undanröjas på 

grund av domvilla av fyra olika anledningar. Dessa är om det förelegat rättegångshinder 

(1 p.), om avgörandet meddelats mot någon som inte varit part eller rätteligen stämd (2 p.), 

om domen är så oklar eller ofullständig att domslutet är otydligt (p. 3) och slutligen om det 

förekommit annat grovt rättegångsfel (4 p.). I det sistnämnda fallet kan det röra sig om brott 

mot grundläggande allmänprocessuella rättegångsprinciper om exempelvis muntlighet, 

koncentration eller offentlighet. 179

 

 I fråga om den fjärde punkten krävs även enligt 

59 kap. 1 § 2 st. giltig ursäkt.  

Det kan konstateras att resningsinstitutet i den allmänna processen och förvaltningsprocessen 

skiljer sig åt i flera avseenden. I den allmänna processen finns detaljerade regler som ska 

tillämpas obligatoriskt, medan det i förvaltningsprocessen bara finns den allmänt hållna 37 b 

§. Vidare är resningsinstitutet i den allmänna processen uppdelat på två måltyper, tvistemål 

och brottmål, där olika resningsbestämmelser tillämpas eftersom behovet av resning talar med 

varierande styrka på de olika områdena. Någon sådan uppdelning mellan straffrätt och civil-

rätt finns av naturliga skäl inte i förvaltningsprocessen. I följande avsnitt undersöks resnings-

grunderna i förvaltningsprocessen. 

4.6 Resningsgrunderna i förvaltningsprocessen 

4.6.1 Grundläggande utgångspunkter och resningsregleringen i 37 b § FPL 

För att kunna klarlägga hur Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar resningsinstitutet är det 

nödvändigt att först betona några grundläggande utgångspunkter för domstolens tillämpning 

samt att analysera och förklara resningsregleringen i 37 b §.  

                                                 
178 58 kap. 4 § 2 st. RB.  
179 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 204. 
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Det ska inledningsvis betonas att prövningen i resningsmål i förvaltningsprocessen är mer 

diskretionär till sin karaktär än i den allmänna processen, vilket innebär att domstolen ofta gör 

en totalbedömning i det enskilda fallet och att resning därför inte alltid kan hänföras till en 

tydlig resningsgrund, utan att det snarare ofta rör sig om ett samspel mellan olika grunder.180 

En annan skillnad mellan förvaltningsprocessen och den allmänna processen är att Högsta 

förvaltningsdomstolen i ett resningsmål kan beakta processuella felaktigheter och lägga dessa 

till grund för resning. Detta är som framhållits ovan inte är möjligt i den allmänna processen, 

eftersom det istället behandlas inom domvilloinstitutet. En likhet med den allmänna processen 

är däremot att det uppställs mycket höga krav för resning i de fall då en myndighet ansöker 

om resning till men för enskild med anledning av att rättssäkerhetskrav påkallar en strängare 

bedömning i de fallen.181 En annan likhet är att en sökande som försummat möjligheten att 

överklaga ett beslut på ordinär väg i praxis ansetts förhindrad att ansöka om resning på den 

grund som hade kunnat åberopas i den ordinära klagoprocessen.182

 

 

En tolkning av ordalydelsen i 37 b § FPL, att resning får beviljas ”om det på grund av något 

särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt” ger vid handen att rekvisiten 

särskilt förhållande och synnerliga skäl inte går att frikoppla från varandra. Rättsfallet RÅ 

1989 not. 305 kan användas för att illustrera detta. En myndighet hade utan lagstöd upphävt 

ett tillsättningsbeslut av en lektor. Lektorn ansökte därför om resning och anförde som skäl att 

myndighetens beslut saknade lagstöd. Resning beviljades. I fallet förelåg ett synnerligt skäl 

för att bevilja resning, nämligen att det skett myndighetsutövning utan stöd i lag.183 Vilket var 

då det särskilda förhållande, som gjorde att det fanns synnerliga skäl för resning? Rimligtvis 

samma sak, nämligen att det skett myndighetsutövning utan stöd i lag. Slutsatsen blir således 

att om det finns synnerliga skäl föreligger det alltid ett särskilt förhållande. Rekvisitet särskilt 

förhållande säger egentligen inget mer än att det inte är tillräckligt med en ren önskan om 

resning, utan att det krävs något annat – ett synnerligt skäl – exempelvis en myndighet begått 

ett fel eller att det tillkommit nya bevis.184

 

 Det kan således diskuteras om rekvisitet särskilt 

förhållande är överflödigt och om 37 b § FPL riskerar att vara missledande. 

                                                 
180 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 216. 
181 Se RÅ 2006 ref. 76. Se även SOU 1992:138, s. 139.  
182 Se t.ex. RÅ 1995 not. 163. 
183 Angående denna resningsgrund, se avsnitt 4.6.3. 
184 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
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Efter att ha undersökt dessa grundläggande utgångspunkter för hur Högsta förvaltnings-

domstolen tillämpar resningsinstitutet, samt efter att ha konstaterat att det går att diskutera om 

utformningen av 37 b § FPL borde ändras, har det blivit dags att undersöka på vilka grunder 

resning kan beviljas i förvaltningsprocessen. 

 

4.6.2 Nya omständigheter  

Den vanligaste resningsgrunden i förvaltningsprocessen är, i likhet med den allmänna proces-

sen, att nya omständigheter eller bevis tillkommit.185 Det handlar helt enkelt om att det vid 

tidpunkten för resningsansökan föreligger omständigheter eller bevis som inte förelåg vid 

beslutstillfället, och att dessa ställer saken i en helt ny dager. Det är emellertid inte nödvändigt 

att omständigheterna är nya i den bemärkelsen att de inte existerade vid tidpunkten för det 

klandrade beslutet. Det kan alltså röra sig om omständigheter som förelegat vid besluts-

tillfället, men som av någon anledning inte kommit till den beslutande myndighetens känne-

dom. Huvudsaken är således att de nya omständigheterna gör det antagligt att utgången skulle 

ha blivit annorlunda givet att dessa omständigheter varit kända vid beslutstillfället.186

 

 

Som ett exempel från praxis kan nämnas RÅ 2008 not. 155, som rörde yrkesskadelivränta. 

Sökanden hade under en tjugoårsperiod arbetat som målare och hävdade att han därigenom 

ådragit sig en arbetsskada till följd av långvarig exponering av lösningsmedel. Sökandens 

tidigare försök att få ersättning hade lett till avslag, inkluderat bland annat två avslagna 

resningsansökningar. I en tredje ansökan om resning, denna gång kompletterad med två nya 

läkarutlåtanden, yrkade sökanden på nytt att han skulle få ersättning, med hänvisning till att 

nya omständigheter tillkommit. I domskälen yttrade Högsta förvaltningsdomstolen att den 

medicinska utredning som tillkommit utgjorde skäl att pröva saken på nytt. Resning bevilja-

des och målet återförvisades till Försäkringskassan för vidare handläggning.  

 

Det är dock inte vilka omständigheter som helst som kan utgöra grund för resning. Att lag-

stiftningen har ändrats, att en domstol åsidosätter ett prejudikat eller att Högsta förvaltnings-

domstolen ändrat sin praxis på ett visst område är alla faktorer som inte utgör grund för res-

ning.187

                                                 
185 Se t.ex. Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL, Lavin, 
Förvaltningsprocessrätt, s. 131 och Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 215. 

 

186 RÅ 1992 ref. 105. Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
187 Ragnemalm, Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, s. 189 f.  
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4.6.3 Lagstridig rättstillämpning  

Den förra resningsgrunden tar som framgick ovan sikte på fall där domstolen eller besluts-

myndigheten saknat kännedom om omständigheter eller bevis som annars skulle ha varit av 

avgörande betydelse för bedömningen. Ofta har det dock i de fallen inte förekommit något fel 

i den rent rättsliga bedömningen från domstolens eller myndighetens sida. Förevarande grund 

tar dock sikte på sådana fall, nämligen när ett beslut har fattats genom en uppenbart lagstridig 

tillämpning av en författning. Här kan RÅ 1996 not. 161 fungera som ett exempel. I det 

klandrade beslutet hade Leksands kommun år 1987 beslutat att återkräva ett bostadsbidrag 

som sökanden uppburit. Som skäl angav kommunen att sökanden inte anmält ändrad inkomst 

under inkomståret 1984. Beslutet överklagades av sökanden till plan- och bostadsverket som 

inte fann anledning att ändra kommunens beslut. I sin resningsansökan yrkade sökanden att 

beslutet skulle undanröjas med hänvisning till att verkets krav på återbetalning saknat laga 

grund. Högsta förvaltningsdomstolen yttrade att vid tidpunkten för plan- och bostadsverkets 

avgörande hade myndigheten att tillämpa den då nya lagen (1988:736) om bostadsbidrag. 

Plan- och bostadsverket hade emellertid tillämpat en förordning som vid beslutstidpunkten var 

upphävd. Vid dessa förhållanden hade verket saknat laglig grund för sitt beslut om åter-

betalning. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade resning och upphävde beslutet om åter-

betalning.  

 

Fallet ovan utgör ett tydligt exempel på en uppenbart lagstridig rättstillämpning, eftersom 

myndighetens beslut togs med stöd av en upphävd författning. Som ytterligare ett exempel på 

resning på grund av felaktig rättstillämpning kan nämnas RÅ 85 2:77, där en länsstyrelse utan 

lagstöd stoppade en återbetalning av mervärdesskatt. Enligt Wennergren och von Essen före-

faller emellertid Högsta förvaltningsdomstolen ibland ha tillämpat denna resningsgrund gene-

röst och beviljat resning trots att beslutsinstansernas avgöranden inte varit uppenbart fel-

aktiga, för att skapa materiellt riktiga avgöranden. Som stöd för sin uppfattning hänvisar de 

till RÅ 1987 ref. 140 I och RÅ 2006 ref. 24.188

                                                 
188 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 

 Det första målet rörde en importör som fel-

aktigt registrerade en produkt så att den blev tullpliktig trots att den aktuella produkten egent-

ligen var tullfri. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade resning ex officio, bland annat med 

hänvisning till att den ordinära klagovägen var stängd. Jag delar Wennergren och von Essens 

uppfattning att det är svårt att se att det förekommit någon uppenbart oriktig rättstillämpning i 
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fallet, särskilt eftersom att skälet till att tull togs ut var att deklaranten lämnat felaktiga uppgif-

ter snarare än att tullen tillämpat någon bestämmelse felaktigt. Men med anledning av att res-

ning snarare synes ha beviljats på grund av att deklaranten lämnade felaktiga uppgifter – vil-

ket närmast torde vara att hänföra till resningsgrunden nya omständigheter 189

 

 – finns det 

enligt mig skäl att diskutera om RÅ 1987 ref. 140 verkligen kan ses som ett exempel på 

resning på grund av felaktig rättstillämpning. 

Det andra målet, RÅ 2006 ref. 24, rörde uppehållstillstånd för en familj. I Migrationsverkets 

beslut förekom bland annat ett sakfel i form av att familjen påstods ha sökt asyl i Norge; en 

uppgift som – om den hade stämt – hade kunnat påverka deras ansökan i menlig riktning. 

Dessutom hade verket vid bedömningen av familjens anknytning till Sverige bortsett från att 

familjen hade vistats här i landet vid en tidigare tidpunkt. Enligt Högsta förvaltnings-

domstolen gav inte Migrationsverkets beslut att inte bevilja uppehållstillstånd någon klar bild 

av hur de olika omständigheterna i målet hade beaktats vid beslutsfattandet. Det kunde inte 

heller uteslutas att den felaktiga beskrivningen av resan till Norge påverkat utgången. Mot 

denna bakgrund beviljades resning.  

 

Som jag uppfattar Wennergren och von Essen menar de att det inte är uppenbart att 

Migrationsverket tillämpade den materiella rätten felaktigt. För egen del är jag inte helt över-

tygad om att lagstridig rättstillämpning var den huvudsakliga anledningen till att resning 

beviljades i det här fallet heller. Det uppdagade sakfelet om familjens asylansökan i Norge 

torde närmast vara att klassa som nya omständigheter, inte som felaktig rättstillämpning.190 

Domstolens bedömning att Migrationsverkets beslut inte gav någon klar bild av hur de olika 

omständigheterna i målet hade beaktats vid beslutsfattandet ligger, med hänsyn till kravet på 

beslutsmotivering i 13 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), enlig min mening närmare 

resningsgrunden förfarandefel.191

                                                 
189 Se avsnitt 4.6.2.  

 Eftersom det enligt mig ter sig osäkert ifall lagstridig rätts-

tillämpning verkligen var den resningsgrundande omständigheten i RÅ 1987 ref. 140 I och 

RÅ 2006 ref. 24 delar jag inte Wennergren och von Essens uppfattning att dessa två rättsfall 

190 Detta mål är ett belysande exempel på att det ofta är svårt att hänföra resningsmål till en ensam 
resningsgrund, se vidare avsnitt 4.6.6. 
191 Se avsnitt 4.6.4. 
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kan tas till intäkt för påståendet att Högsta förvaltningsdomstolen ibland för resning underlåtit 

att uppställa kravet att den lagstridiga rättstillämpningen ska ha varit uppenbar.192

 

 

Från ett omvänt perspektiv finns det däremot exempel på när Högsta förvaltningsdomstolen 

har uppställt mycket höga krav för att bevilja resning på grund av felaktig rättstillämpning. Ett 

exempel är det ovannämnda RÅ 2010 ref. 61. Som nämnts tidigare har det i doktrinen fram-

förts att detta rättsfall utgjort starten på en generell kursändring i strängare riktning för det 

förvaltningsprocessuella resningsinstitutet.193

 

 

RÅ 2010 ref. 61 rörde uppskovsavdrag vid byte av bostad. Sökanden hade år 1998 sålt sin 

bostad i Sverige och året därpå flyttat till Finland. I samband med detta begärde sökanden 

uppskovsavdrag. Vid denna tidpunkt uppställdes i den svenska skatterättsliga lagstiftningen 

ett krav på att ersättningsbostaden skulle finnas i Sverige, varför sökandens begäran om 

uppskovsavdrag avslogs. Kammarrättens dom i frågan vann laga kraft. Lagstiftningen 

uppmärksammades emellertid av EU-kommissionen och några år senare väckte EU-

kommissionen talan mot Sverige angående fördragsbrott. Sedan Sverige medgivit 

kommissionens talan fann EU-domstolen att det svenska kravet på att ersättningsbostaden 

skulle finnas i Sverige stred mot unionsrätten. 194  Efter detta ändrades den svenska lag-

stiftningen.195 Mot bakgrund av rättsutvecklingen ansökte sökanden om resning och yrkade 

att återfå den realisationsvinstskatt hon betalat. Högsta förvaltningsdomstolen fann – efter en 

tämligen ingående motivering196 – att det inte förelåg skäl för resning. Till stöd för denna slut-

sats anförde domstolen att det faktum att kammarrättens tillämpning av den svenska lagen i 

ett senare skede visat sig vara oförenlig med EU-rätten inte innebar att kammarrättens rätts-

tillämpning varit uppenbart lagstridig vid beslutstillfället. Domen har diskuterats på flera håll i 

doktrinen.197

 

 Jag kommer som sagt att återkomma till avgörandet senare i framställningen. 

                                                 
192 Wennergren och von Essen hänvisar även i detta avseende till RÅ 83 2:30, RÅ 1992 ref. 79 och RÅ 1993 ref. 
79. Enligt min mening är även dessa mål emellertid ”orena” i den bemärkelsen att även andra resningsgrunder 
varit för handen, varför de inte klart stöder författarnas slutsats att Högsta förvaltningsdomstolen ibland 
underlåter att uppställa ett uppenbarhetskrav.  
193 Om denna påstådda kursändring går att skönja i senare praxis undersöks nedan i avsnitt 4.7. 
194 Kommissionen mot Sverige, C-104/06, EU:C:2007:40. 
195 Se 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1299) 
196 Domskälen analyseras utförligt i avsnitt 4.7. 
197 Se t.ex. Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 217, Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 
2010 ref. 61, s. 453 ff. & von Bahr, Resning och EU-rätten, s. 131 ff. 
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4.6.4 Förfarandefel  

Det föregående avsnittet har handlat om oriktig tillämpning av rättsregler. Här ska behandlas 

förfarandefel, vilket omfattar de fall där domstolen eller en myndighet brutit mot någon pro-

cessuell regel eller i övrigt begått ett förfarandefel. Avgörande i bedömningen om ett fel är att 

anse som ett förfarandefel är felets karaktär, snarare än vilken sorts myndighet eller domstol 

som begått felet.198

 

 Här kan ledning hämtas från reglerna om domvilla i 59 kap 1 § 1-4 p. RB 

ifråga om vad som utgör ett processuellt fel. Det är således fråga om ett processuellt fel om 

det förelegat något rättegångshinder som domstolen haft att beakta ex officio (p. 1), om en 

dom avkunnats mot någon som inte varit rätteligen stämd (p. 2), om domen är så dunkel och 

mörk att det inte framgår hur rätten dömt i saken (p. 3), eller om det förekommit ett annat 

grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång (p. 4). Det går därmed dock 

inte att utan vidare överföra dessa domvillogrunder på förvaltningsprocessen. Som nämnts 

ovan kan ”ett annat grovt rättegångsfel” (p. 4) i den allmänna processen exempelvis vara brott 

mot koncentrations- eller muntlighetsprincipen. Dessa principer kan knappast sägas vara sär-

skilt träffande i fråga om förvaltningsprocessen, som enligt huvudregeln i 9 § FPL är skriftlig.  

Fitger framhåller att en förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol i samband med ett 

överklagande ex officio ska kontrollera sin behörighet, men att det inom förvaltningsrätten 

ibland kan finnas flera ”sidoordnade myndigheter eller domstolar”, och att det därför inte all-

tid spelar ”samma roll” som i den allmänna processen vilket av dessa organ som i slutändan 

tar beslutet. Trots att det enligt Fitger inte spelar ”samma roll” anser han att Högsta 

förvaltningsdomstolen bör kunna bevilja resning om den myndighet som meddelat avgörandet 

inte varit behörig, eftersom det vid behörighetsbrister rör sig om ett ”verkligt grovt 

handläggningsfel”.199

                                                 
198 SOU 1992:138, s. 107 f. 

 Enligt min mening går inte den här argumentationen ihop. Hur kan nå-

got som inte spelar ”samma roll” samtidigt vara ett ”verkligt grovt handläggningsfel”? Dess-

utom har jag svårt att se vilka dessa ”sidoordnade myndigheter eller domstolar” skulle vara. 

Som en generell utgångspunkt torde gälla att olika myndigheter genom bemyndigande givits i 

uppdrag att pröva olika sorters ärenden bland annat beroende på myndighetens inriktning, 

vilka kompetenser som finns inom myndigheten och myndighetens ekonomiska resurser. En-

ligt min mening står det fullt klart att det för en enskild vid dessa förutsättningar visst spelar 

roll att få sin sak prövad vid rätt myndighet. Jag delar därför Fitgers slutsats att behörighets-

199 SOU 1992:138, s. 108.  
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brister är ett grovt, resningsgrundande fel, men jag delar inte hans påstående om att det inte 

spelar samma roll som på den allmänna sidan vilken myndighet som beslutar i ett ärende. 

 

Förvaltningsprocessens särart bidrar till att de uppräknade domvillogrunderna från RB måste 

kompletteras med några andra grunder som kan leda till resning i förvaltningsprocessen. En 

av dessa är om en part inte fått tillfälle att yttra sig över en viss omständighet som sedan 

kommit att påverka utgången i målet. Det sagda kan illustreras med rättsfallet RÅ 1992 ref. 

20. I detta mål hade Utlänningsnämnden avslagit sökandens talan på grund av att sökanden 

blivit dömd för snatteri. Utdraget ur belastningsregistret hade emellertid tillförts målet utan att 

sökanden fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Högsta förvaltningsdomstolen fann att efter-

som uppgiften tycktes ha haft stor betydelse för målets utgång så utgjorde den bristande 

kommunikationen av uppgiften ett grovt handläggningsfel. Resning beviljades. 

 

Även försummad utredningsskyldighet har i praxis kunnat föranleda resning. I RÅ 80 2:20 

hade regeringen lämnat tillstånd till viss industri att tillverka bensylprodukter utan att först 

inhämta ett yttrande från koncessionsnämnden för miljöskydd. Högsta förvaltningsdomstolen 

fann att detta stod i strid med 7 kap. 2 § RF, varför resning beviljades och målet visades åter 

till regeringen. 

 

Avgörande för bedömningen om ett förfarandefel ska föranleda resning tycks 

sammanfattningsvis hänga ihop med beskaffenheten av den kränkta lagregeln. Om det är en 

förvaltningsrättsligt central regel – exempelvis regeln om kommunikation i 17 § FL som i RÅ 

1992 ref. 20 – torde resning alltid komma i fråga. Men utöver att felet är att bedöma som 

grovt krävs även att det kan antas ha inverkat på domslutet. Beviskravet i detta avseende torde 

ställas lågt. Om förfarandefelet skett oavsiktligt eller med uppsåt är avslutningsvis ovid-

kommande.200

 

  

4.6.5 Normkollisioner  

Det finns också exempel där resning beviljats med anledning av en myndighet eller en dom-

stol tillämpat föreskrifter som stått i strid med konstitutionellt högre normer. Här kan nämnas 

RÅ 1990 not. 42 och RÅ 1991 ref. 44. I det förstnämnda fallet hade Riksskatteverket utfärdat 

föreskrifter som var mer långtgående än de verkställighetsföreskrifter som omfattades av ver-

                                                 
200 SOU 1992:138, s. 110. 
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kets bemyndigande. I det andra fallet beviljades resning rörande ett nekat skatteavdrag då det 

gick att anta att en domstol som nekat skatteavdraget tillämpat uttalanden i Riksskatteverkets 

anvisningar som om de vore bindande föreskrifter, trots att så inte var fallet. 201

 

 Resning 

beviljades även i RÅ 1990 ref. 109 där uttaget av en kommunal taxa stred mot den kommu-

nala likställighetsprincipen som skulle beaktas vid tillämpningen av 8 § byggnadsstadgan 

(1959:612). Även rättsfallet RÅ 2010 ref. 61, som analyserats i avsnitt 4.4.3 kan sägas utgöra 

ett exempel på där resningsfrågan aktualiserades på grund av en normkollision. I det fallet var 

det den nationella materiella rätten som sedermera befanns oförenlig med unionsrätten. RÅ 

2010 ref. 61 utgör således ett bra exempel på att det i förvaltningsprocessen kan vara svårt att 

hänföra ett mål till en specifik resningsgrund, dels på grund av att omständigheterna i målet 

kan göra att flera resningsgrunder aktualiseras, dels för att resningsgrunderna i vissa avseen-

den överlappar varandra. 

En intressant fråga som väcks i det här sammanhanget är om det i dessa ovannämnda mål har 

funnits ett krav på att normkollisionen ska ha varit uppenbar, som i fallet med resnings-

grunden lagstridig rättstillämpning, och om det i sådana fall fortfarande finns fog för ett så-

dant krav. Resning på grund av en normkollision ligger nämligen nära institutet lagprövning i 

11 kap. 14 § RF, som kan användas när en domstol finner att en föreskrift står i konflikt med 

en överordnad författning. I samband med grundlagsändringen år 2011 ändrades reglerna om 

lagprövning. Före grundlagsändringen gällde ett krav på att föreskriften ”uppenbart” skulle 

stå i strid med en överordnad författning, men detta uppenbarhetsrekvisit togs bort vid 

grundlagsändringen. Det synes inte finnas något senare exempel där domstolen uttryckligen 

hänvisat till lagprövningsinstitutet i mål där en normkollision utgjort grunden för resning, 

varför det är svårt att säga något säkert i frågan.202

4.6.6 Resningsgrunder eller diskretionär prövningsrätt? 

 För egen del uppfattar jag emellertid denna 

resningsgrund som tätt kopplad till lagprövningsinstitutet, varför det bör kunna diskuteras ifall 

det efter grundlagsändringen fortfarande finns skäl att upprätthålla ett uppenbarhetsrekvisit 

vid resning med anledning av en normkollision. 

Som framgått ovan finns det flera likheter mellan resningsgrunderna i RB och resnings-

grunderna i förvaltningsprocessen. En fråga som uppkommer är dock om det är adekvat att 

tala om resningsgrunder i förvaltningsprocessen, eftersom utgångspunkten är att Högsta 

                                                 
201 Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 
202 Jfr. dock RÅ 2000 ref. 19. 
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förvaltningsdomstolen kan förfara tämligen fritt i resningsmål. Eftersom en del av syftet med 

förevarande uppsats är att systematisera rätten och sätta resningsinstitutet i ett större samman-

hang finns det enligt min mening ändå skäl för att tala om resningsgrunder, om än med det 

förbehållet att grunderna inte är absoluta och precisa. Ytterligare ett skäl till stöd för att går att 

tala om resningsgrunder är att ett sådant synsätt synes ha vunnit acceptans i rättskällorna.203

4.7 Om tillämpningen av resningsinstitutet efter RÅ 2010 ref. 61 

 

Det kan i sammanhanget diskuteras om Högsta förvaltningsdomstolens numera drygt hundra-

åriga resningspraxis, varifrån resningsgrunderna har härletts, har lett till att utrymmet för 

diskretionära helhetsbedömningar minskat i och med att resningsgrunderna har utformats. 

I detta avsnitt ska undersökas om RÅ 2010 ref. 61, såsom påståtts, påverkat Högsta 

förvaltningsdomstolens tillämpning av resningsinstitutet. Inledningsvis ska domskälen 

analyseras ingående för att klargöra domstolens resonemang.204

 

 Därefter undersöks hur fallet 

behandlats i doktrinen. Efter det följer en undersökning av praxis, för att se om det går att 

finna några förändringstendenser i tillämpningen av resningsinstitutet. 

RÅ 2010 ref. 61 rörde som nämnts ovan frågan om resning borde beviljas i ett mål där 

kammarrätten tillämpat en lagregel på ett sätt som EU-domstolen sedermera funnit vara i strid 

med unionsrätten.205 Domstolen (tre justitieråd) fann att den liknande nationella situationen 

var uppenbart lagstridig rättstillämpning206 och jämförde 37 b § FPL med reglerna om just 

uppenbart lagstridig rättstillämpning i 58 kap. 1 § 1 st. 4 p. och 58 kap. 2 § 5 p. RB.207 Det 

betonades att bedömningen ska göras utifrån förhållandena när avgörandet meddelades. I 

domskälen anförde Högsta förvaltningsdomstolen även att det var svårt att hitta exempel på 

fall där resning beviljats på grund av att det materiella innehållet i en föreskrift varit oförenligt 

med en överordnad författning, men domstolen refererade till RÅ 1990 ref. 109, där en 

kommunal byggnadslovstaxa ansågs oförenlig med en högre författning.208

 

 

Minoriteten ansåg istället att resningsfrågan skulle behandlas som om det rörde en konflikt 

mellan en svensk författning och svensk grundlag.209

                                                 
203 Se t.ex. Ragnemalm, Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, s. 184 ff, SOU 1992:138, s. 94 ff och 
Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 

 Enligt minoriteten fanns det vidare tre 

204 De EU-rättsliga aspekterna analyseras av målet analyseras mer ingående i kapitel 5. 
205 Kommissionen mot Sverige, C-104/06, EU:C:2007:40. 
206 Se avsnitt 4.6.3. 
207 Se avsnitt 4.5.1 och 4.5.2.1. 
208 Se avsnitt 4.6.5. 
209 Se avsnitt 4.6.5. 
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huvudsakliga skäl till att inte tillämpa det uppenbarhetsrekvisit som majoriteten använde. För 

det första anfördes att principen om EU-rättens företräde inte är begränsad till situationer där 

konflikten mellan nationell och EU-rätt är uppenbar, för det andra att uppenbarhetsrekvisitet 

var oklart och för det tredje slutligen att rekvisitet uppenbart i det närliggande lagprövnings-

institutet i 11 kap. 14 § RF snart skulle utgå genom den stundande grundlagsändringen.210

 

  

Enligt min mening förefaller den ifrågavarande situationen – en svensk lagregels oförenlighet 

med unionsrätten – ligga närmare resningsgrunden normkollision, eftersom det rör sig om en 

lägre författnings (svensk lag) oförenlighet med en högre författning (unionsrätt). Majorite-

tens val att hänföra denna fråga till resningsgrunden felaktig rättstillämpning går mot bak-

grund av detta att diskutera, men det stöder samtidigt enligt min mening uppfattningen att 

Högsta förvaltningsdomstolens diskretionära prövning av resningsmål gör det svårt att tala om 

några klart avgränsade resningsgrunder.211 Det kan dock i sammanhanget diskuteras om inte 

resningsgrunden normkollision ”konsumerar” resningsgrunden lagstridig rättstillämpning. 

Med ”konsumerar” avses att varje fall av normkollision rimligen även måste innefatta en 

lagstridig rättstillämpning, eftersom tillämpningen av en författning som strider mot en högre 

författning per automatik alltid är lagstridig.212

 

 Därmed gäller inte det omvända, eftersom en 

myndighets rättstillämpning kan vara lagstridig utan att för den delen bryta mot en högre 

norm. 

Efter att ha diskuterat resningsgrunden anförde domstolen att dess resningspraxis synes ha 

skärpts och att resning endast beviljats i ett fåtal fall per år under 2000-talet. Vidare uttalades 

att förutsättningarna för resning i FPL närmat sig de i RB, och att de numera får anses ”lik-

artade”. Som skäl till detta närmande till det allmänprocessuella resningsinstitutet framhölls 

förvaltningsrättsreformerna 213

                                                 
210 SFS 2010:1408. 

 och rättsfallet RÅ 2002 ref. 61, där domstolen fastslog att 

lagakraftvunna socialförsäkringsmål vinner negativ rättskraft och således inte kan prövas på 

nytt av beslutsmyndigheten, med anledning av att socialförsäkringsmål är ”tvistemåls-

liknande”. Domstolens resonemang om att förvaltningsrättsreformerna gjort att förvaltnings-

processen närmat sig den allmänna processen förefaller enligt min mening vara något vagt, 

eftersom det inte framgår vad i reformerna som avses. Det är därmed svårt att bedöma 

211 Se avsnitt 4.5.6. 
212 Jfr. t.ex. det tidigare nämnda RÅ 1990 ref. 109 där en kommun tillämpade en författning som stred mot en 
högre författning.   
213 Se avsnitt 3.4. 
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argumentets tyngd. För egen del instämmer jag även i dissidentens skiljaktiga mening i RÅ 

2002 ref. 61, att det ter sig konstlat att hävda att ett socialförsäkringsmål skulle vara 

”tvistemålsliknande”, särskilt eftersom tvistemål ofta har sin grund i ett frivilligt avtals-

åtagande, medan socialförsäkringsmål rör det allmännas skyldigheter gentemot enskilda.  

 

Avslutningsvis framhöll domstolen att ett resningsmål måste bedömas efter omständigheterna 

i det enskilda fallet, det vill säga genom en diskretionär helhetsbedömning, och att målet 

handlade om en högsta domstolsinstans som hade en annan uppfattning om en överordnad 

föreskrift än en lägre domstol som tidigare dömt i målet. Vid sådana omständigheter kunde 

resning endast komma i fråga om den lägre domstolens rättstillämpning varit uppenbart lag-

stridig. Att EU-domstolen gjorde en slutgiltig bedömning som skilde sig från kammarrättens 

tidigare bedömning innebar emellertid inte att kammarrättens rättstillämpning varit uppenbart 

lagstridig. Mot den bakgrunden avslogs resningsansökan. 

 

Minoriteten, som ville bifalla ansökan, framhöll att i fråga om resning på grund av oförenlig-

het med konstitutionellt högre normer hade det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet 

historiskt sett tillämpats mer generöst än inom den allmänna processen. Till stöd för detta syn-

sätt hänvisades till domstolens egen praxis, där resning beviljades i RÅ 2007 not. 206 och 207 

med anledning av att EU-domstolen funnit att svensk lag rörande alkoholvaror stred mot det 

dåvarande EG-fördraget. 

 

Rättsfallet RÅ 2010 ref. 61 har uppmärksammats inom doktrinen. Enligt Ragnemalm utgör 

det ett klart avsteg i restriktiv riktning från Högsta förvaltningsdomstolens tidigare praxis.214 

Lavin har gett uttryck för en liknande synpunkt.215 Rättsfallet har även behandlats på andra 

ställen. Edwardsson och von Bahr har kommenterat rättsfallet utifrån ett EU-rättsligt perspek-

tiv.216

                                                 
214 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 217. 

 Ovannämnda författare har däremot inte analyserat vilken påverkan detta avgörande 

skulle kunna ha för Högsta förvaltningsdomstolens framtida tillämpning av resningsinstitutet. 

En sådan analys återfinns emellertid i Wennergrens och von Essens kommentar till FPL. De 

skriver inledningsvis att det är svårt att bilda sig en uppfattning om införandet av 37 b § lett 

till en strängare tillämpning av resningsinstitutet, men att det mot bakgrund av RÅ 2010 ref. 

215 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 131. 
216 Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 2010 ref. 61, s. 453-463 och von Bahr, Resning och EU-rätten, s. 
131-136. 
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61 verkar som att en mer restriktiv syn börjat anläggas i praxis. 217 På ett annat ställe i 

kommentaren tar författarna dock tydligare ställning och skriver att man nu kan dra slutsatsen 

att kraven för resning har skärpts genom RÅ 2010 ref. 61, ”till och med avsevärt skärpts”. 

Enligt författarna måste skälen för resning hädanefter tala med ökad styrka jämfört med vad 

som gällde före RÅ 2010 ref. 61.218

 

 

Sedan Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2010 ref. 61 har fyra resningsmål refe-

rerats i Högsta förvaltningsdomstolens årsböcker.219

 

 Eftersom referatmål oftare är mer fylligt 

motiverade kommer analysen ta avstamp i dessa mål. Därefter analyseras ett urval av notis-

målen från tiden efter RÅ 2010 ref. 61 i syfte att bredda materialet, eftersom enbart fyra mål 

är magert jämförelsematerial. Dessa referat- och notismål jämförs slutligen med äldre referat-

mål från åren 1995-2010 i syfte att finna eventuella förändringar i tillämpningen av resnings-

institutet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion kring om – och i sådana fall 

hur – RÅ 2010 ref. 61 påverkat Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av resnings-

institutet. Nedan ska emellertid inledningsvis något kort sägas om förutsättningarna för själva 

rättsfallsanalysen.  

Ett generellt drag hos de resningsbeslut som analyserats är att flertalet – i synnerhet notis-

målen – är tämligen kortfattat motiverade. Som nämndes ovan har dock varit nödvändigt att ta 

med notismålen. 220  Vidare bidrar Högsta förvaltningsdomstolens diskretionära prövnings-

rätt221

4.7.1 Referatmål rörande resning efter RÅ 2010 ref. 61 

 till att det ibland kan vara svårt att hänföra ett beviljat resningsbeslut till en specifik 

resningsgrund. Dessa omständigheter bidrar till att analysen nedan av Högsta förvaltnings-

domstolens resningsbeslut har behövt göras med viss försiktighet. 

Det första av de fyra referatmålen, HFD 2011 ref. 15, rörde frågan om resning på grund av 

jäv. Sökanden hade av Skatteverket dels påförts ett betydande belopp i inkomstslaget tjänst, 

dels ålagts att betala skattetillägg. Kammarrätten undanröjde skattetillägget, men biföll inte 

överklagandet gällande den påförda tjänsteinkomsten. Högsta förvaltningsdomstolen be-

viljade inte prövningstillstånd, och domen vann laga kraft. I sin ansökan om resning anförde 
                                                 
217 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL, under rubriken ”Synnerliga 
skäl”. 
218 Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL, under rubriken 
”Förhållanden som kan motivera resning”. 
219 HFD 2011 ref. 15, HFD 2013 ref. 85, HFD 2014 ref. 35 och HFD 2015 ref. 37. 
220 Angående notismålens prejudikatvärde, se avsnitt 1.4.  
221 Se avsnitt 4.1. 
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sökanden att jäv förelegat på den grunden att den som handlagt målet som referent i kammar-

rätten, och som deltagit som ledamot vid kammarrättens slutliga avgörande, var adjungerad 

ledamot och tjänstledig från sin tjänst som kvalificerad skattehandläggare på Skatteverket. 

 

I domskälen hänvisade Högsta förvaltningsdomstolen till RÅ 2009 ref. 8. Även där var frågan 

om en adjungerad ledamot i kammarrätten som var tjänstledig från Skatteverket var jävig i ett 

avgörande där Skatteverket var part. I RÅ 2009 ref. 8 hade den adjungerade ledamoten 

emellertid enbart varit med och beslutat om att avslå en begäran om muntlig förhandling, men 

inte i övrigt deltagit i målet. Mot den bakgrunden ansågs inte jäv föreligga i det målet. Enligt 

Högsta förvaltningsdomstolen var de nu aktuella omständigheterna i HFD 2011 ref. emellertid 

annorlunda. Den adjungerade ledamotens deltagande vid det slutliga avgörandet i kammar-

rätten skulle dels objektivt sett ha kunnat rubba tilltron till domstolen, dels ha kunnat sätta 

ifråga ifall målet handlagts på ett opartiskt sätt. Det förelåg därmed en jävssituation. Men ef-

tersom utredningen inte gav stöd för att jävet påverkat domslutet fann Högsta förvaltnings-

domstolen att det inte förelåg skäl för resning. 

 

HFD 2011 ref. 15 har kommenterats på flera håll inom doktrinen.222 Enligt Sandgren framstår 

tanken att en person som är tjänstledig från en myndighet skulle kunna döma i ett mål där 

myndigheten intar en partsställning som ”avlägsen” i ljuset av Europadomstolens praxis.223 

Otteland och Linder är mer direkta i sin kritik och skriver att företrädare för en myndighet 

”naturligtvis” inte bör sitta som dömande ledamot i ett mål där myndigheten är den enskildes 

motpart.224

 

 Som nämnts ovan syftar dock resning till att skipa materiell rättvisa i enskilda fall 

där det klandrade beslutet framstår som materiellt felaktigt och en korrigering bedöms nöd-

vändig. I HFD 2011 ref. 15 konstaterar domstolen att jäv visserligen förelegat, men att före-

komsten av jävet inte synes ha påverkat utgången i målet. Sett till resningsinstitutets syfte, att 

korrigera materiellt felaktiga beslut, förefaller enligt mig Högsta förvaltningsdomstolens av-

slag ligga i linje med hur resningsinstitutet bör tillämpas. 

I det andra referatmålet, HFD 2013 ref. 85, yrkade sökanden resning i ett tidigare avgjort mål 

i Högsta förvaltningsdomstolen.225

                                                 
222 Se t.ex. Holstad, Domarjäv i skattemål, s. 571-582, Otteland & Linder, Utgör jäv grund för resning? s. 842-
846 och Sandgren, Om domarjäv – särskilt på skatteområdet, s. 854-865. 

 Omständigheterna i det klandrade målet var att sökanden 

223 Sandgren, Om domarjäv – särskilt på skatteområdet, s. 858. 
224 Otteland & Linder, Utgör jäv grund för resning? s. 846. 
225 HFD 2012 ref. 20. 
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var delägare både i ett svenskt bolag och ett peruanskt bolag, och att han hade fört över 

pengar från det svenska bolaget till det peruanska. Det peruanska bolaget likviderades seder-

mera, varvid sökanden erhöll en utskiftningslikvid från det peruanska bolaget. Skatteverket 

bedömde att förfarandet utgjorde skatteflykt. I det klandrade målet fann dock Högsta 

förvaltningsdomstolen att förfarandet i och för sig kunde prövas enligt lagen (1995:575) om 

skatteflykt, men att IL ägde företräde, varför sökanden skulle beskattas för likviden i inkomst-

slaget kapital. Målet visades åter till Skatteverket.  

 

Till stöd för ansökan om resning framhöll sökanden att det förekommit processuella fel i 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Felen påstods bland annat bestå i att Högsta 

förvaltningsdomstolen som första instans inte hade kunnat besluta om beskattning enligt IL 

och att det hade saknats lagstöd att återförvisa målet till Skatteverket. Efter en tämligen 

detaljerad motivering fann Högsta förvaltningsdomstolen att det inte fanns grund att bevilja 

resning i målet. Som skäl angavs bland annat att domstolen inte är bunden av parts upp-

fattning om vilka lagrum som är tillämpliga i målet och att det inte spelar någon roll ifall 

processen inletts genom en framställan om att skatteflyktslagen ska tillämpas eller genom ett 

ordinärt överklagande av ett beskattningsbeslut enligt IL.  

 

Det tredje referatmålet, HFD 2014 ref. 35, rörde frågan om dubbelprövningsförbudet (ne bis 

in idem). Sökanden hade påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som låg till 

grund för en fällande dom för skattebrott. Året innan hade Högsta förvaltningsdomstolen i 

HFD 2013 ref. 71 funnit att det svenska systemet med skattetillägg i kombination med ansvar 

för skattebrott inte var förenligt med artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet i Europa-

konventionen.226

 

 Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade i domskälen till NJA 2013 s. 746, 

där en person som först fått skattetillägg och sedan dömts för skattebrott fått resning och 

frikänts från skattebrottet. Därefter anförde Högsta förvaltningsdomstolen att den i målet om-

vända situationen, där sökanden först dömts för skattebrott och sedan påförts skattetillägg inte 

borde behandlas annorlunda. Resning beviljades således och skattetilläggen undanröjdes. 

Även det fjärde och sista referatmålet, HFD 2015 ref. 37, rörde frågan om dubbelprövnings-

förbudet. Till skillnad från HFD 2014 ref. 35 hade dock beslutet om skattetillägg fattats före 

åtalet för skattebrott. Av den anledningen fanns det inga skäl att angripa skattetilläggs-

                                                 
226 Högsta domstolen kom tidigare samma år fram till motsvarande ställningstagande, se NJA 2013 s. 502. 
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förfarandet, varför ansökan avslogs. I avslagsbeslutet erinrades dock om sökandens möjlighet 

att få en prövning ”i annan ordning”, det vill säga att få resning avseende skattebrottet i 

Högsta domstolen.  

 

Med tanke på att det endast kommit fyra referatmål rörande resning efter RÅ 2010 ref. 61 är 

det inte helt lätt att enbart utifrån dessa avgöra ifall RÅ 2010 ref. 61 har skärpt Högsta 

förvaltningsdomstolens tillämpning av resningsinstitutet. Det kan emellertid noteras att samt-

liga mål i likhet med RÅ 2010 ref. 61 är skattemål, vilket torde göra dem mer användbara i 

analysen. Man skulle möjligen kunna hävda att det faktum att resning inte beviljades i HFD 

2011 ref. 15, trots att domstolen fann att en av kammarrättens ledamöter varit jävig, är ett 

tecken på att det skett en sådan skärpning av tillämpningen. Enligt min mening är det som 

nämnts ovan emellertid troligare att avslaget berodde på att domstolen bedömde att jävs-

situationen inte påverkade utgången i målet, och att resning följt av en ny prövning inte skulle 

ha lett till någon ändring i sak. 

 

Att resning beviljades i HFD 2014 ref. 35 bidrar att till viss del sätta ifråga ifall 

RÅ 2010 ref. 61 verkligen lett till en mer restriktiv tillämpning av resningsinstitutet. Båda 

målen rörde en kollision mellan nationell rätt och europarätt; i RÅ 2010 ref. 61 rörde det EU-

rätten och i HFD 2014 ref. 35 rörde det Europakonventionen. Som skäl för att inte bevilja 

resning i RÅ 2010 ref. 61 angav Högsta förvaltningsdomstolen att rättsläget som det uppfatta-

des vid tidpunkten för kammarrättens avgörande inte var sådant att kammarrättens rätts-

tillämpning var uppenbart lagstridig. Det finns skäl att fråga sig varför Högsta förvaltnings-

domstolen inte använde samma argument i HFD 2014 ref. 35, det vill säga att skäl för resning 

saknades eftersom det vid tiden för kammarrättens avgörande inte var uppenbart lagstridigt 

med påförande av skattetillägg och ansvar för skattebrott för samma oriktiga uppgifter. För 

egen del lutar jag åt att Högsta förvaltningsdomstolen i det närmaste var bunden av Högsta 

domstolens dom NJA 2013 s. 746, där sökanden beviljades resning eftersom att han i strid 

med dubbelprövningsförbudet hade dömts för skattebrott trots att han redan hade påförts 

skattetillägg. Om Högsta förvaltningsdomstolen skulle ha nekat resning i målet HFD 2014 ref. 

35, där den enda skillnaden jämfört med NJA 2013 s. 746 var att sökanden först dömts för 

skattebrott och därefter påförts skattetillägg, skulle vi ha fått ett mycket svårt rättsläge. Vid en 

sådan utgång skulle nämligen den avgörande faktorn för om man skulle få sin 

resningsansökan beviljad eller avslagen bero på vilken domstol som först dömt i saken. En 

sådan ordning framstår som oacceptabel. Att Högsta förvaltningsdomstolen genom HFD 2014 
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ref. 35 skapade en diskrepans i sin egen resningspraxis, genom att resning nekades i RÅ 2010 

ref. 61 men beviljades i HFD 2014 ref. 35, kan således i någon bemärkelse sägas vara resulta-

tet av att domstolen förhindrade en diskrepans av betydligt större proportioner. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de fyra referatmål som kommit efter RÅ 2010 ref. 61 

inte ger något tydligt svar på frågan ifall Högsta förvaltningsdomstolen skärpt sin tillämpning 

av resningsinstitutet. Anledningen till att det inte går att dra någon säker slutsats är framför 

allt att fyra mål är ett för magert material. Av vikt är också att det förvaltningsprocessuella 

resningsinstitutet är ihopkopplat med ett större rättsligt system, där exempelvis Högsta dom-

stolens ställningstagande vad gäller resning och ne bis in idem påverkar Högsta förvaltnings-

domstolens tillämpning i samma fråga. I det följande avser jag att bredda undersökningen och 

analysera några utvalda notismål från tiden efter avgörandet RÅ 2010 ref 61, för att se om det 

där går att skönja några förändringstendenser i skärpande riktning i de målen.  

4.7.2 Bifallna resningsmål från årsböckernas notisavdelning efter RÅ 2010 ref. 61 

Efter avgörandet RÅ 2010 ref. 61 fram till år 2015 har tolv bifallna resningsmål publicerats i 

årsböckernas notisavdelningar.227

 

 I detta avsnitt avser jag att analysera ett urval av dessa mål. 

RÅ 2010 not. 126 handlade om att sökanden hade återkallat sitt överklagande till Högsta 

förvaltningsdomstolen med anledning av att motparten meddelat att ärendet var avslutat och 

att man inte längre hade något betalningskrav riktat mot sökanden. Högsta förvaltnings-

domstolen avskrev därför överklagandet. En tid senare uppgav motparten att ärendet avslutats 

av misstag, och att betalningskravet alltjämt kvarstod. Sökanden begärde resning. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann att dessa nya omständigheter – att återkallelsen skett på grund av 

felaktig information från motparten – utgjorde skäl för resning. Detta mål får sägas vara ett 

”klassiskt” resningsmål eftersom det bygger på den vanligaste resningsgrunden, nya 

omständigheter. Det synes inte heller präglas av någon påtaglig restriktivitet. 

 

Ett i sammanhanget intressant mål är HFD 2011 not. 49. Sökanden hade flyttat till Finland 

efter att under hela sitt yrkesliv ha arbetat i Sverige. Skatteverket beslutade att för åren 2000-

2005 beskatta sökanden som begränsat skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta (cit. SINK). Sökanden överklagade beslutet och begärde 
                                                 
227 RÅ 2010 not. 126, HFD 2011 not. 44, HFD 2011 not. 49, HFD 2011 not. 54, HFD 2012 not. 61, HFD 2013 
not. 4, HFD 2013 not. 36, HFD 2013 not. 61, HFD 2014 not. 34, HFD 2014 not. 57, HFD 2014 not. 59 och HFD 
2015 not 3. 
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att få samma skatteförmåner som i Sverige bosatta, bland annat för att kunna göra vissa av-

drag. Kammarrätten biföll överklagandet. Efter Skatteverkets taxeringsåtgärder med anled-

ning av kammarrättens dom visade det sig emellertid att den nya beskattningen medförde att 

sökanden fick cirka 45 000 kronor mer att betala i skatt. Sökanden överklagade därför 

kammarrättens dom, men överklagandet avvisades eftersom domen hade vunnit laga kraft. 

Sökanden klandrade därför kammarrättens avvisningsbeslut bland annat genom att ansöka om 

resning, och fick vidare ”anses yrka” att kammarrättens dom skulle ändras så att hon för ak-

tuella inkomstår – återigen – skulle beskattas enligt SINK. 

 

Av utredningen i HFD 2011 not. 49 framgick att sökanden inte förstått att den slutliga skatten 

skulle bli högre, utan att hon blev varse om det först när kammarrättens dom redan hade vun-

nit laga kraft. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen förelåg det ”[m]ed hänsyn till de före-

liggande omständigheterna” skäl för resning. Kammarrättens dom upphävdes i de delar som 

avsåg beskattning enligt bestämmelserna för personer som är bosatta i Sverige, och Högsta 

förvaltningsdomstolen förordnade att beskattningen – i likhet med det först klandrade beslutet 

– skulle ske enligt SINK.  

 

Avgörandet i HFD 2011 not. 49 får sägas utgöra ett exempel på en generös tillämpning av 

resningsinstitutet. Målet innehåller flera komponenter som talar i den riktningen, exempelvis 

att sökanden fick resning trots att utgången i det klandrade målet närmast får beskrivas som 

ett bifall till sökandens talan. Dessutom bedömdes underlåtenheten att överklaga kammar-

rättens dom vara ursäktlig. HFD 2011 not. 49 är sammantaget inte helt olikt det mål som 

beskrevs i inledningen av denna uppsats, och som gjorde Ragnemalm ”djupt imponerad”.228

 

 

En intressant detalj är också att HFD 2011 not. 49 har vissa likheter med RÅ 2010 ref. 61. De 

är båda skattemål, båda rörde sökande som flyttat till Finland och i båda målen ville sökan-

dena använda sig av de svenska skattereglerna. Däremot skiljer de sig åt i det avseendet att 

RÅ 2010 ref. 61 hade en EU-rättslig dimension och att domslutet var enhälligt i RÅ 2011 not. 

49 medan det fanns två dissidenter i RÅ 2010 ref. 61. 

Bland notismålen går även att finna flertalet fall där resning beviljades på grund av förfaran-

defel i Migrationsöverdomstolen. I HFD 2013 not. 36 beviljades resning eftersom en handling 

som ingivits av sökanden inte hade tillförts akten i målet innan Migrationsöverdomstolen fatt-

                                                 
228 Se avsnitt 1.1. 
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ade beslut att inte meddela prövningstillstånd. I målen HFD 2013 not. 61 och HFD 2014 not. 

34 beviljades resning eftersom Migrationsöverdomstolen inte berett sökandena tillfälle att 

slutföra sin talan.   

 

Det kan tyckas märkligt att resningsmålen ovan som rör migrationsrätt enbart har rört 

förfarandefel i Migrationsöverdomstolen. På migrationsrättens område ankommer det 

emellertid i vissa fall på Migrationsöverdomstolen att bevilja resning. Den närmare 

kompetensfördelningen mellan Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen i 

migrationsrättsliga resningsmål framgår av plenimålet RÅ 2007 ref. 78. Där följer att en an-

sökan om resning som syftar till en ny sakprövning av målet, till exempel ett krav på att 

Migrationsöverdomstolen ska ta upp målet till prövning, ska prövas av Migrations-

överdomstolen. Men när sökanden i resningsansökan åberopat ett handläggningsfel vid 

Migrationsöverdomstolen ska istället Högsta förvaltningsdomstolen pröva resningsansökan. 

 

De tre sista bifallna notismålen som ska behandlas i detta avsnitt är HFD 2014 not. 57, HFD 

2014 not. 59 och HFD 2015 not. 3. Målen handlade om resning på grund av brott mot 

dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen. I må-

len hade sökandena först dömts för skattebrott och därefter påförts skattetillägg. Med hänvis-

ning till HFD 2014 ref. 35 beviljades resning i alla tre målen.229

 

 

4.7.3 Referatmål rörande resning före RÅ 2010 ref. 61 

Nu när målen efter RÅ 2010 ref. 61 har analyserats har det blivit dags att jämföra dem med 

hur rättstillämpningen såg ut före det avgörandet. Nedan följer först en analys av rättsfallen 

och därefter presenteras några sammanfattande slutsatser av undersökningen. 

 

Från perioden 1995-2010, det vill säga under de första femton åren efter införandet av 37 b § 

FPL och fram till avgörandet RÅ 2010 ref. 61, går det att finna sammanlagt tretton resnings-

mål i årsböckernas referatavdelning. I fem av dessa referatmål beviljade Högsta förvaltnings-

domstolen resning, 230 i tre av målen avslogs ansökan om resning 231 och i fem av målen 

avvisades ansökan om resning.232

                                                 
229 Se avsnitt 4.7.1. 

 Eftersom syftet med analysen är att undersöka om det blivit 

230 RÅ 1995 ref. 57, RÅ 1995 ref. 76, RÅ 1996 ref. 54, RÅ 2003 ref. 54 och RÅ 2006 ref. 24.  
231 RÅ 2003 ref. 19, RÅ 2006 ref. 35 och RÅ 2006 ref. 76 
232 RÅ 2003 ref. 18, RÅ 2004 ref. 122, RÅ 2005 ref. 43, RÅ 2006 ref. 1 och RÅ 2007 ref. 78 
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svårare att få resning kommer fokus att ligga på mål där de klandrade besluten prövats mate-

riellt, det vill säga mål som antingen lett till bifall eller avslag. Resningsmål där talan avvisats 

och det klandrade beslutet inte varit uppe för en materiell prövning behandlas därför inte.  

 

RÅ 1996 ref. 54 får sägas utgöra ett typiskt exempel på Högsta förvaltningsdomstolens gene-

rösa tillämpning av resningsinstitutet. I målet hade byggnadsnämnden i en kommun beviljat 

en byggherre bygglov, men försett bygglovet med en föreskrift om att byggherren skulle in-

komma med en markplansritning ”för godkännande” innan bygget startade. När byggherren 

inkom med markplansritningen beslutade nämnden att inte godkänna ritningen samt att åter-

remittera ärendet till stadsbyggnadskontoret. Byggherren överklagade beslutet. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann att byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov kombinerat med 

föreskriften om att sedan lämna in en markplaneritning inte var förenligt med den gamla plan- 

och bygglagen (1987:10). Nämnden borde istället ha villkorat bygglovsbeslutet med före-

skriften att inkomma med markplaneritningen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att i den nu 

uppkomna situationen, där sökanden efterkommit nämndens lagstridiga krav på att inge rit-

ningen, kunde målet inte prövas genom ett överklagande, och de lägre instanserna hade såle-

des förfarit felaktigt som inte avvisat överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen undan-

röjde därför de lägre instansernas avgöranden, men beviljade sedan ex officio resning och 

undanröjde den lagstridiga föreskriften. Att Högsta förvaltningsdomstolen ex officio behand-

lade sökandens överklagande också som en resningsansökan går i linje med den ”patriarkala 

rättstillämpning” som beskrivits tidigare.233

 

  

Ett annat fall där resningsinstitutet tillämpades generöst är det ovan nämnda migrationsmålet 

RÅ 2006 ref. 24 rörande en familjs ansökan om uppehållstillstånd. 234

 

 Det faktum att 

Migrationsverkets beslut inte gav någon klart bild av hur verket värderat omständigheterna i 

ärendet, i kombination med den felaktiga uppgiften angående resan till Norge, gjorde att det 

enligt domstolen fanns skäl att resa målet för att kunna pröva saken på nytt. 

Det kan konstateras att när familjens resningsansökan gavs in till kammarrätten gällde fort-

farande den gamla utlänningslagen (1989:529). Av lagens överklaganderegler i 7 kap. 3 § 

framgick att ett beslut om avslag på en ansökan enligt 2 kap. 5 b § – vilket här var fråga om – 

                                                 
233 Se avsnitt 4.1. Rättsfallet är vidare inte det enda i sitt slag där resning beviljats ex officio, se t.ex. även 
notismålen RÅ 2002 not 31 och RÅ 2004 not. 88. 
234 Se avsnitt 4.6.3. 
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inte fick överklagas. Det enda rättsmedel som var för handen var därför, utöver 

verkställighetshinder enligt 8 kap. gamla utlänningslagen, resning enligt 37 b § FPL. När må-

let hamnade i Högsta förvaltningsdomstolen var förvisso enligt övergångsbestämmelserna den 

nya utlänningslagen med dess överklaganderegler tillämplig, men målet hade dittills handlagts 

i enlighet med de äldre reglerna och därmed inte underkastats någon överprövning i någon av 

migrationsdomstolarna. Om målet hade kunnat överklagas på ordinär väg till en migrations-

domstol hade troligtvis bristerna i Migrationsverkets handläggning uppdagats där, och resning 

hade förmodligen aldrig aktualiserats. Enligt min mening torde prejudikatvärdet av RÅ 2006 

ref. 24 därför vara begränsat, eftersom det idag finns utökade möjligheter till domstols-

prövning i migrationsprocessen. 

 

Det första av de tre referatmål där resning inte beviljades är RÅ 2003 ref. 19. Sökanden hade 

underlåtit att framställa en invändning mot en namnansökan hos Patent- och registrerings-

verket, vilket enligt överklagandereglerna i 42 § namnlagen (1982:670) också innebar att hon 

förlorat rätten att överklaga beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen fann att sökanden, som 

bar det efternamn som ansökningen gällde, berördes av beslutets verkningar på ett väsentligt 

sätt. Hon var därmed taleberättigad i resningsmålet, trots att hon genom specialförfattning 

frånkänts rätten att överklaga. 235

 

 Vad gällde frågan om resningsskälen redogjorde Högsta 

förvaltningsdomstolen endast för rekvisiten i 37 b § FPL, och anförde därefter att sökanden 

inte visat att de var uppfyllda.  

Det andra målet, RÅ 2006 ref. 35, också till viss del om talerätt. Två bolag hade sökt tillstånd 

hos Post- och telestyrelsen att använda radiosändare. Det ena bolaget fick bifall på sin ansö-

kan, och det andra bolaget fick avslag. Det förlorande bolaget ansökte om resning i båda 

besluten. Bolaget framhöll att Post- och telestyrelsen begått ett handläggningsfel vid besluts-

fattandet genom att tilldela det andra bolaget tillståndet trots att dess handläggningsavgift inte 

varit Post- och telestyrelsen till handa vid förfallodagen. Enligt verkets egna föreskrifter 

skulle en ansökan avvisas ifall avgiften inte var verket till handa i tid. I målet var emellertid 

klarlagt att det var en bank som hade försenat överföringen genom ett förbiseende. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann att det förlorande bolaget var taleberättigat även i det mål där bo-

laget inte hade intagit partsställning. Vad gällde förutsättningarna för resning anförde Högsta 

                                                 
235 Angående kravet på verkningar, se avsnitt 4.2.2. 
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förvaltningsdomstolen att verkets tolkning av ”till handa” inte utgjorde något fel av det slag 

att resning skulle beviljas. 

 

Det tredje och sista avslagsmålet, RÅ 2006 ref. 76, sticker ut i sammanhanget. Målet rörde 

rätten till personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. En person hade genom olika beslut och domar beviljats personlig assistent. Då-

varande Länsrätten i Gävleborgs län kom fram till att personen hade rätt till retroaktiv ersätt-

ning för biträde av personlig assistent. Socialnämnden ansökte om resning och anförde att 

länsrätten saknat lagstöd för att bevilja retroaktiv ersättning. Högsta förvaltningsdomstolen 

konstaterade att länsrättens rättstillämpning var uppenbart lagstridig, eftersom insatsen 

personlig assistent till sin natur var sådan att den inte kunde beviljas retroaktivt. Som angetts 

ovan är lagstridig rättstillämpning en resningsgrund.236 Men eftersom det rörde sig om resning 

till men för enskild krävdes enligt domstolen särskilt starka resningsskäl, vilka inte ansågs 

föreligga. Två regeringsråd var skiljaktiga och ansåg att länsrättens felaktiga dom utgjorde ett 

så allvarligt fel att resning borde beviljas. Domstolens resonemang i RÅ 2006 ref. 76 visar att 

det vid resning till men för enskild fordras mycket starka skäl för att resning ska beviljas. Det 

finns även exempel på en liknande restriktivitet i äldre avgöranden.237

 

  

4.7.4 Har kraven för resning skärpts efter RÅ 2010 ref. 61? 

Rättsfallsanalysen ovan gjordes i syfte att försöka ge ett svar på frågan om kraven för resning 

har skärpts efter RÅ 2010 ref. 61. Enligt min mening är det korta svaret på den frågan att 

rättsläget är oklart. Högsta förvaltningsdomstolens praxis är spretig eftersom det går att finna 

generösa resningsavgöranden från såväl tiden före238 som efter239 RÅ 2010 ref. 61. Dessutom 

har enligt min mening Högsta förvaltningsdomstolen skapat en oenhetlighet i sin praxis ge-

nom att bevilja resning i HFD 2014 ref. 35 men inte i RÅ 2010 ref. 61, vilket bidrar till att det 

går att diskutera vilka konsekvenser RÅ 2010 ref. 61 egentligen haft.240

                                                 
236 Se avsnitt 4.6.3. 

 En annan anledning 

till att det är svårt att svara något säkert på frågan om kraven skärpts är det inte gått särskilt 

lång tid sedan avgörandet. Sammanfattningsvis krävs det enligt min mening ytterligare praxis 

från Högsta förvaltningsdomstolen för att säkert kunna avgöra om RÅ 2010 ref. 61 haft någon 

237 Se t.ex. RÅ 1992 ref. 105. Se även Wennergren & von Essen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § 
FPL. 
238 Se t.ex. RÅ 1996 ref. 54. 
239 Se t.ex. HFD 2011 not. 49. 
240 I sammanhanget kan även framhållas att resning beviljades i RÅ 2007 not. 206 och 207 med anledning av en 
dom från EU-domstolen, se vidare avsnitt 4.7. 
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påverkan på tillämpningen av resningsinstitutet. Något som i vart fall är klart är att 

RÅ 2010 ref. 61 utgör ett tydligt exempel på en sträng tillämpning av resningsinstitutet som 

avviker från Högsta förvaltningsdomstolens tidigare – men alltså även senare – resnings-

praxis. 

4.8 Sammanfattande slutsatser 

I förevarande kapitel har resningsinstitutets tillämpningsområde i förvaltningsprocessen 

undersökts. För att ett resningsmål ska kunna tas upp till prövning krävs att det klandrade 

beslutet är resningsbart och att den klandrande är taleberättigad. Förutsättningarna för ett be-

sluts resningsbarhet överensstämmer till stora delar med förutsättningarna för ett besluts 

överklagbarhet, och förutsättningarna för talerätt överensstämmer till stora delar med 

förutsättningarna för klagorätt. Rättsläget synes inte vara helt klart rörande om förfarande-

reglerna i FPL är tillämpliga i resningsmål, eftersom det råder delade meningar om resning 

utgör rättskipning enligt 1 § FPL. Högsta förvaltningsdomstolen tycks emellertid tillämpa 

flertalet av FPL:s bestämmelser i resningsmål.  

 

Eftersom förvaltningsprocessen länge saknade materiella resningsregler har Högsta 

förvaltningsdomstolen historiskt sett hämtat inspiration från resningsgrunderna i RB. 

Resningsregleringen som infördes i 37 b § FPL år 1995 är emellertid allmänt hållen, varför 

det går att finna exempel även i senare praxis där Högsta förvaltningsdomstolen gjort jäm-

förelser med RB.241

                                                 
241 Se t.ex. RÅ 2010 ref. 61. 

 Högsta förvaltningsdomstolens prövning av resningsmål är däremot mer 

fri till sin karaktär och präglas av diskretionära helhetsbedömningar, vilket inte gäller för den 

betydligt strängare och strikt lagbundna resningsprocessen i Högsta domstolen. Även fast att 

bedömningen är fri har ett antal resningsgrunder utkristalliserats genom domstolens praxis. 

Resning kan således beviljas om det tillkommit nya omständigheter, om rättstillämpningen 

varit lagstridig, om det förekommit ett förfarandefel eller om en författning tillämpats i strid 

med en högre stående författning. Det måste dock betonas att dessa resningsgrunder inte är att 

betrakta som absoluta, det vill säga att det inte kan uteslutas att resning kan beviljas på andra 

grunder än de ovannämnda. Dessutom ska också framhållas att flera av dessa resningsgrunder 

inte sällan aktualiseras i samma mål, vilket ibland gör det svårt att bedöma på vilken grund 

resning beviljats, samt att några av dessa resningsgrunder i vissa fall kan sammanfalla. Att 

exempelvis tillämpa en författning i strid med en högre författning innebär enligt min mening 
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att såväl resningsgrunden felaktig rättstillämpning som resningsgrunden normkollision 

aktualiseras.  

 

Avslutningsvis har även undersökts om RÅ 2010 ref. 61 lett till att resningsinstitutet numera 

tillämpas mer strängt. Enligt min mening står det klart att RÅ 2010 ref. 61 är ett exempel på 

en sträng tillämpning av resningsinstitutet, men att praxis spretar för mycket för att kunna ge 

något säkert svar på frågan om tillämpningen generellt sett blivit strängare. I följande kapitel 

undersöks resningsinstitutet ur ett europarättsligt perspektiv. 
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5 Resningsinstitutet ur ett europarättsligt perspektiv 

5.1 Inledning 
Europarätten ställer det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet inför nya frågor. Den ti-

digare ofta framförda hållningen, att förvaltningsrätten är nationell till sin karaktär, framstår 

som överspelad i ljuset av rättsutvecklingen.242 Lagregleringen, en stor del av praxis och dokt-

rinen som rör resning tillkom före Sveriges medlemskap i EU. Frågan om resning aktualiseras 

emellertid nu även när svenska myndigheter och domstolar misstagit sig eller felbedömt 

unionsrätten. Det kan till exempel handla om nationell lagstiftning som står i strid med EU-

rätten eller felaktig tillämpning av densamma.243

 

 Även Sveriges åtaganden enligt Europa-

konventionen påverkar tillämpningen av resningsinstitutet, vilket på senare tid särskilt aktuali-

serats rörande frågan om dubbla förfaranden i skattemål. 

I de första två avsnitten av det här kapitlet analyseras vilka frågor som aktualiseras vid an-

läggande av ett EU-rättsligt perspektiv på resningsinstitutet. Inledningsvis analyseras därför 

resningsinstitutet utifrån svenska domstolars möjligheter och skyldigheter att begära förhands-

avgörande. Syftet med förhandsavgöranden är dels att få en enhetlig tillämpning av unions-

rätten i medlemsstaterna, dels att skapa ett effektivt samarbete mellan de nationella dom-

stolarna och EU-domstolen.244 Enligt min mening sammanhänger emellertid systemet med 

förhandsavgöranden även med en av EU-rättens mest grundläggande principer, nämligen 

principen om EU-rättens företräde, det vill säga skyldigheten för medlemsstaterna sätta natio-

nella bestämmelser som strider mot EU-rätten åt sidan. 245  Dessutom har det i doktrinen 

diskuterats ifall underlåtenhet att begära förhandsavgörande skulle kunna vara resnings-

grundande. 246

 

 Därefter analyseras resningsinstitutet utifrån principen om processuell 

autonomi och hur den begränsas av effektivitets- och likvärdighetsprinciperna. Skälet till att 

dessa tre principer analyseras är att de är viktiga EU-rättsliga principer som kan aktualiseras i 

resningsmål. Samtliga ovannämnda EU-rättsliga perspektiv kommer att analyseras med 

avstamp i RÅ 2010 ref. 61 för att tydligare knyta an till resningsinstitutet. I det fallet 

diskuterades nämligen likvärdighets- och effektivitetsprinciperna. 

                                                 
242 Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 47. 
243 Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 2010 ref. 61, s. 455.  
244 Dom CECA mot Busseni, C-221/88, EU:C:1990:84. Se även Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 285. 
245 Dom Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66. 
246 Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 2010 ref. 61, s. 460 ff. 
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Kapitlets två andra avsnitt ägnas åt en analys av resningsinstitutet och Europakonventionen. 

Här uppkommer framför allt två delfrågor som är särskilt relevanta: dels artiklarna 6 (rätten 

till domstolsprövning och rättssäker process) och 13 (rätten till effektiva rättsmedel) i Europa-

konventionen, dels dubbelprövningsförbudet (ne bis in idem) i artikel 4.1, sjunde tilläggs-

protokollet. Anledningen till att artiklarna 6 och 13 är relevanta är att det svenska 

förvaltningsprocessuella resningsinstitutet har prövats mot dessa artiklar i Europadomstolen. 

Anledningen att dubbelprövningsförbudet är relevant beror på att frågan blivit högaktuell, 

både genom avgöranden från Europadomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, avseende 

det svenska förfarandet med ansvar för skattebrott och påförande av skattetillägg och möjlig-

heten att få resning i en av processerna. Sist i kapitlet presenteras några sammanfattande slut-

satser. 

 

5.2 Resningsinstitutet och förhandsavgöranden 
Enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (cit. EUF-fördraget) har 

alla nationella domstolar en rätt att begära ett förhandsavgörande medan de högsta dom-

stolarna – exempelvis Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen – har en skyldig-

het att begära förhandsavgörande om målet rör en fråga om tolkningen av unionsrätt. Det enda 

undantaget från denna skyldighet är om det är helt klart hur rättsfrågan ska tolkas – den så 

kallade doktrinen om ”acte-clair”.247 Den fråga som här ska analyseras är om en underlåtenhet 

att begära förhandsavgörande kan utgöra grund för resning. En genomgång av praxis ger vid 

handen att frågan har behandlats i tämligen låg utsträckning. Men ett mål där den behandlades 

är RÅ 2004 not. 108. I målet ansökte ett bolag om resning på grund av att Högsta 

förvaltningsdomstolen i ett tidigare avgjort mål248 inte hade begärt ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolens domskäl i RÅ 2004 not. 108 är dock symto-

matiska för avslagna resningsmål:249

 

 

”Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på 
grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte 
framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår 
ansökningen.”  
 

                                                 
247 Dom CILFIT mot Ministero della Sanità, C-238/81, EU:C:1982:335. Se även Hettne m.fl., EU-rättslig metod, 
s. 285 ff. Jfr. även Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 76 f. 
248 RÅ 2001 not. 69. 
249 Jfr. avsnitt 1.4. 
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Det synes inte finnas något fall där underlåtenhet att inhämta förhandsavgörande lett till res-

ning. Tvärtom finns det ett annat exempel där utgången i målet var samma som i RÅ 2004 

not. 108.250

 

 

Edwardsson har alltså framfört att resning borde ha beviljats i det ovan behandlade RÅ 2010 

ref. 61 på grund av de lägre instansernas underlåtenhet att begära förhandsavgörande från EU-

domstolen. Som skäl anförs att domstolarnas bedömning – att den svenska lagstiftningen om 

att ersättningsbostaden måste vara belägen i Sverige var förenlig med unionsrätten – var 

diskutabel i och med att många andra medlemsstater hade fällts i liknande mål som rörde ett 

åsidosättande av EU-rätten inom skatterätten.251 Enligt Edwardsson borde en underlåtenhet att 

begära förhandsavgörande, där det varit ”uppenbart” att det borde ha skett, ses ”som ett sådant 

särskilt förhållande som gör att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt”. Vad som 

föreslås är således en ny resningsgrund. Som ytterligare skäl för denna nya resningsgrund 

anförs att konflikten mellan nationell rätt och unionsrätt är svår att analogisera med en natio-

nell situation, varför liknelsen med en grundlagsstridighet i domskälen i RÅ 2010 ref. 61 inte 

är träffande.252

 

 

Även om det inte framgår på vilka grunder resning inte beviljades i RÅ 2004 not. 108 fram-

står det enligt mig som klart att Edwardssons förslag om underlåtenhet att begära förhands-

avgörande som en resningsgrund inte utgör gällande rätt. Men vore det önskvärt med en sådan 

resningsgrund? Edwardssons argument för en sådan resningsgrund har viss tyngd, särskilt att 

liknelsen med grundlagsstridighet som görs i RÅ 2010 ref. 61 inte är helt adekvat. Dessutom 

torde den grundläggande principen om EU-rätten företräde stärkas med en sådan resnings-

grund. En fråga som infinner sig är emellertid vad som ska hända i de mål där resning beviljas 

med anledning av att en domstol underlåtit att begära ett förhandsavgörande. Låt säga att en 

domstol, utan att begära ett förhandsavgörande, nekat en enskild en socialförsäkringsförmån. 

Ska den enskilde i ett sådant fall tillerkännas denna socialförsäkringsförmån resningsvägen av 

en högre domstol, enbart av det skälet att det var uppenbart att ett förhandsavgörande borde 

ha begärts? Eller ska resningsbeslutet ges innebörden att den först beslutande domstolen 

åläggs att begära ett förhandsavgörande, medan målet i övrigt vilandeförklaras i väntan på att 

                                                 
250 RÅ 2004 not. 68. Det bör även framhållas att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2010 ref. 61 inte berörde 
frågan om underlåtenhet att begära förhandsavgörande kan vara skäl för resning. 
251 Se t.ex. Svensson och Gustavsson mot Ministre du Logement et de l’Urbanisme, C-484/93, EU:C:1995:379 
och Baars mot Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, C-251/98, EU:C:2000:205. 
252 Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 2010 ref. 61, s. 460 ff. 
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EU-domstolen uttalar sig?253

 

 Det går vidare inte att utesluta att det kan uppstå en situation där 

exempelvis Kammarrätten i Stockholm med användning av exemplet ovan beviljar resning 

eftersom en förvaltningsrätt inte begärde förhandsavgörande trots att så borde ha skett, medan 

Kammarrätten i Sundsvall i ett mål rörande samma socialförsäkringsförmån finner att det inte 

föreligger skäl för resning. Ska Kammarrätten i Stockholm i det fallet ”binda” andra dom-

stolar som handlägger mål om samma socialförsäkringsförmån, och göra att de målen vilande-

förklaras? Poängen med att väcka dessa frågor är dels att belysa förhållandet att en under-

låtenhet att begära ett förhandsavgörande när det är uppenbart att så borde ha skett inte ute-

sluter att det klandrade beslutet är materiellt riktigt, dels att belysa att det kan diskuteras om 

den föreslagna resningsgrunden går att införa utan att ta hänsyn till flertalet andra, svårav-

vägda frågeställningar.  

5.3 Resningsinstitutet – processuell autonomi och likvärdighets- och effektivitets-
principen 
Som nämnts tidigare spelar rättsprinciper en central roll i EU-rätten.254

 

 Avseende resnings-

institutet är tre principer särskilt relevanta att undersöka närmare eftersom de har fått bety-

delse samband med resningsinstitutet både i EU-domstolens och Högsta förvaltnings-

domstolens praxis. Dessa tre principer är principen om processuell autonomi, effektivitets-

principen och likvärdighetsprincipen. Först ska innebörden av dessa principer undersökas 

kortfattat. Därefter ska undersökas hur principerna tillämpats i EU-domstolens och Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis rörande resning. 

Med begreppet processuell autonomi avses att nationella domstolar tillämpar sin nationella 

processlagstiftning även i mål som har koppling till EU-rätten. Skälet till att det är att 

medlemsstaterna inte gett unionen kompetens att besluta om processuella regler. 255

                                                 
253 Vilandeförklaring av mål regleras inte i FPL, men har införts praxisvägen genom RÅ 2005 ref. 33. Se även 
Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 100 f. 

 Den 

processuella autonomin begränsas emellertid av två principer: likvärdighetsprincipen och 

effektivitetsprincipen. Likvärdighetsprincipen innebär att medlemsstaternas regler inte får 

vara mindre förmånliga än vad som gäller för liknande nationella situationer. Effektivitets-

principen stadgar att medlemsstaterna inte får göra utövandet av rättigheter grundade på 

254 Se avsnitt 1.4. 
255 Roquette frères mot komissionen, C-45/74, EU:C:1976:69. Se även Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 194 ff. 
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unionsrätten orimligt svårt eller i praktiken omöjligt. 256

 

 Hur kommer då det förvaltnings-

processuella resningsinstitutet in i bilden? Återigen får RÅ 2010 ref. 61 tjäna som exempel i 

syfte att belysa hur dessa principer kan aktualiseras i ett förvaltningsrättsligt resningsmål. 

I RÅ 2010 ref. 61 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att EU:s medlemsstater i enlig-

het med principen om processuell autonomi inte är skyldiga att underlåta att tillämpa nation-

ella processregler om rättskraft, även om det skulle vara det enda sättet att få ett åsidosättande 

av unionsrätten att upphöra.257

 

 Det finns således ingen skyldighet att resa ett beslut enbart för 

att det strider mot unionsrätten. Däremot måste effektivitets- och likvärdighetsprinciperna 

beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen fann som nämnts ovan att den liknande nationella 

situationen var uppenbart lagstridig rättstillämpning. Enligt minoriteten skulle resningsfrågan 

behandlas som om det rörde en konflikt mellan en svensk författning och svensk grundlag. 

När det gällde hur likvärdighetsprincipen skulle tolkas ansåg minoriteten att den borde tolkas 

så att grund för resning förelåg när en bestämmelse tillämpats trots att den borde ha satts åt 

sidan eftersom den stred mot en konstitutionellt högre norm, men utan något krav på uppen-

bar lagstridighet. Som redan nämnts beviljades inte resning, eftersom lagstridigheten inte be-

dömdes som uppenbar, medan minoriteten ansåg att sökanden visat att skäl för resning före-

låg.  

Det torde finnas fördelar och nackdelar med såväl majoritetens som minoritetens synsätt. En 

konsekvens av majoritetens synsätt är att endast uppenbara fall av åsidosättande av unions-

rätten leder till resning. Som Edwardsson framhåller blir de positiva effekterna att resnings-

institutets extraordinära karaktär upprätthålls samt att det möjliggör att hålla ett visst avstånd 

till en ofta föränderlig och ibland oklar unionsrätt.258 Denna hållning synes enligt mig även gå 

i linje med den grundläggande principen om processuell autonomi; eftersom EU inte har 

kompetens att besluta om processuella frågor ter det sig naturligt att inte alla former av åsido-

sättanden av EU-rätten leder till resning.259

                                                 
256 Comet BV mot Produktschap voor Siergewassen, C-45/76, EU:C:1976:191. Se även Hettne m.fl., EU-rättslig 
metod, s. 195. 

 Nackdelen med majoritetens synsätt är dels att 

EU-rätten inte ges tillräckligt genomslag i enlighet med principen om EU-rättens företräde, 

257 Se bl.a. I-21 mot Tyskland, C-392/04, EU:C:2006:586. Se även von Bahr, Resning och EU-rätten, s. 132. 
258 Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 2010 ref. 61, s. 460. 
259 Som nämnts ovan har även EU-domstolen i I-21 mot Tyskland, C-392/04, EU:C:2006:586 uttalat att 
medlemsstaternas processuella autonomi gör att det inte går att uppställa något unionsrättsligt krav på resning. 
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dels att enskilda vars unionsrättsliga rättigheter har kränkts, såsom i RÅ 2010 ref. 61, riskerar 

att ”offras på den processuella autonomins altare”.260

 

 

Minoritetens hållning, att något uppenbarhetskrav inte ska ställas när en unionsrättslig regel 

har satts åt sidan, har den fördelen att rättssäkerheten för enskilda skulle öka eftersom resning 

skulle beviljas i fler mål, men också för att resningsmål med EU-rättslig koppling skulle 

behandlas likformigt med frågor om EU-rättens företräde, eftersom att det där inte uppställs 

något uppenbarhetskrav.261

 

 Det kan emellertid hävdas att en sådan utveckling skulle vara 

bekymmersam ur ett systematiskt perspektiv, eftersom det inte vore önskvärt att tumma på 

resningsinstitutets extraordinära karaktär genom att släppa igenom en ökad mängd EU-mål. 

Dessutom vore en sådan ordning problematisk ur ett effektivitets- och kostnadsperspektiv, 

eftersom Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna troligen skulle få handlägga 

betydligt fler resningsmål än idag. 

En bedömning av lämpligheten och konsekvenserna av domstolens resonemang och domslut i 

RÅ 2010 ref. 61 väcker således en rad svåra överväganden. Enligt mig kan det avslutningsvis 

dock diskuteras om inte kammarrättens rättsliga bedömning i det klandrade målet uppfyller 

majoritetens krav på uppenbart lagstridig rättstillämpning, med hänsyn till att det vid tid-

punkten för kammarrättens avgörande fanns en tydlig praxis från EU-domstolen att den 

rättfärdigandegrund som kammarrätten stödde sig på endast undantagsvis godtagits av EU-

domstolen. I det följande vänds fokus mot Europakonventionen. 

5.4 Rättvis rättegång (art 6) och effektivt rättsmedel (art. 13) 
Om någons konventionsenliga fri- och rättigheter kränks förutsätter artikel 13 i Europa-

konventionen att den kränkte ska ha tillgång till effektiva rättsmedel. Extraordinära rätts-

medel, exempelvis resning, brukar inte uppfattas som effektiva rättsmedel, utan anses normalt 

som otillräckliga för att kunna få rättelse.262 Ända fram till 1980-talet ansågs det i Sverige 

inom flera förvaltningsrättsliga områden som tillräckligt att som enskild kunna få sin fråga 

prövad av en förvaltningsmyndighet eller av regeringen, och i sista hand genom resning. En 

sådan ordning ansågs således som likvärdig med domstolsprövning. 263

                                                 
260 Jag är medveten om att det är pretentiöst att parafrasera Ekelöfs kända formulering, men jag kunde inte låta 
bli. 

 År 1982 fälldes 

emellertid Sverige i Europadomstolen för just denna ordning i målet Sporrong och Lönnroth 

261 Edwardsson, Rättsfallskommentar till RÅ 2010 ref. 61, s. 460. 
262 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, s. 50.  
263 Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 31. 
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mot Sverige. Europadomstolen fann att det svenska systemet bröt mot artikel 6.1 i Europa-

konventionen om rätten till domstolsprövning och rättssäker process.264 Och eftersom artikel 

6.1 hade kränkts innebar det per automatik att även artikel 13 hade kränkts, eftersom rekvisi-

ten artikel 13 täcktes in av (”are here absorbed by”) rekvisiten i artikel 6.265 På 1980-talet fäll-

des Sverige också för flera andra kränkningar av artikel 6.1.266 Fällningarna ledde fram till att 

det tillskapades ett nytt institut för domstolsprövning, nämligen rättsprövning, som innebär att 

vissa regeringsbeslut (den gamla rättsprövningslagen omfattade också vissa förvaltnings-

myndigheters beslut) kan prövas i Högsta förvaltningsdomstolen om målet på något sätt rör 

enskildas civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i Europakonventionen 

artikel 6.1. 267 Hur kommer då resning in i bilden? Den nationella tvisten i Sporrong och 

Lönnroth rörde beslut om byggnadsförbud i väntan på expropriation. Besluten gick inte att få 

prövade i domstol, varför förbuden hade gällt i tjugofem respektive tolv år. 268 I Europa-

domstolen framhöll den svenska regeringen att sökandena visst hade haft rätt till domstols-

prövning, nämligen genom att ansöka om resning. Denna invändning förkastades dock av 

Europadomstolen. Här framhölls tre huvudsakliga skäl. Enligt domstolen behövde Högsta 

förvaltningsdomstolen för det första – eftersom 37 b § FPL inte fanns vid denna tidpunkt – i 

praktiken tillämpa resningsreglerna i tvistemål i 58 kap. 1 § RB269 för att avgöra om resning 

skulle beviljas. För det andra framhöll Europadomstolen att resning är ett extraordinärt rätts-

medel som används sällan, och för det tredje att Högsta förvaltningsdomstolen vid prövningen 

av en resningsansökan inte genomför en full prövning av målet.270

 

 Med anledning av dessa 

slutsatser fann Europadomstolen att möjligheten att ansöka om resning för det fall ordinär 

domstolsprövning saknades inte levde upp till artikel 6.1 i Europakonventionen.  

Europadomstolens domskäl väcker flera frågor. Det första påståendet om att Högsta 

förvaltningsdomstolen i avsaknad av förvaltningsrättslig lagstiftning hade att stödja sig på 

(”rely on”) 58 kap. 1 § RB framstår som en förenkling. Som tidigare nämnts271

                                                 
264 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, ansökan nr. 7151/75; 7152:75, dom den 23 september 1982.  

 förekommer 

förvisso flera av de resningsgrunder som finns uppräknade i 58 kap. 1 § RB i förvaltnings-

265 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, ansökan nr. 7151/75; 7152:75, dom den 23 september 1982, p. 88. 
266 Se t.ex. Pudas mot Sverige, ansökan nr. 10426/83, dom den 27 oktober 1987 och Tre Traktörer AB mot 
Sverige, ansökan nr. 10873/84, dom den 7 juli 1989.  
267 Inom ramen för syftet med denna uppsats ryms inte någon närmare analys av rättsprövningsinstitutet. För en 
grundlig genomgång av rättsprövningsinstitutet, se t.ex. Warnling-Nerep, Rättsmedel, s. 183 ff. 
268 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut, s. 32.  
269 Se avsnitt 4.5.1. 
270 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, ansökan nr. 7151/75; 7152:75, dom den 23 september 1982, p. 86. 
271 Se avsnitt 4.6.6. 
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processen, men det är inte detsamma som att Högsta förvaltningsdomstolen stöder sig på den 

bestämmelsen. Enligt min mening har likheterna mellan det allmänprocessuella och det 

förvaltningsprocessuella resningsinstitutet snarare att göra med att resningsgrunderna som 

förekommer både i RB och i förvaltningsprocessen är normerade av resningsinstitutets syfte, 

nämligen att i vissa fall bryta genom rättskraftiga avgöranden och åstadkomma materiell rätt-

visa.272 Jag ansluter vidare till Warnling-Nereps uppfattning att avsaknaden av en resnings-

bestämmelse sannolikt var en bidragande orsak till att Europadomstolen ansåg att resnings-

institutet inte ansågs uppfylla kravet i artikel 6.1.273

 

  

Även Europadomstolens andra påstående – att resning är ett extraordinärt rättsmedel som an-

vänds sällan – kan ifrågasättas. Att resning är ett extraordinärt rättsmedel torde förvisso inte 

gå att ha några principiella invändningar mot. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolens 

tillämpning av resningsinstitutet, som tidigare anförts274, länge präglats av en generös och 

välvillig attityd gentemot enskilda. Lavin har framhållit att det mycket stränga rekvisitet 

synnerliga skäl i 37 b § kombinerat med förarbetsuttalanden om att regleringen var avsedd 

som en kodifiering av praxis minst sagt ”kom som en överraskning för domstolens leda-

möter”.275

 

 Vid tidpunkten för Europadomstolens dom i fallet Sporrong och Lönnroth, alltså i 

början av 1980-talet, förefaller det således inte helt rättvisande att som Europadomstolen påstå 

att det förvaltningsrättsliga resningsinstitutet tillämpades sällan. En fråga som uppkommer i 

sammanhanget är däremot om Europadomstolens beskrivning äger större giltighet idag? An-

talet beviljade resningsmål har, såsom framgår i RÅ 2010 ref. 61, minskat under 2000-talet. 

Europadomstolens beskrivning att resningsinstitutet tillämpas sällan torde därmed vara mer 

rättvisande nu än vad den var när domen skrevs för drygt trettio år sedan. 

Det tredje påståendet i Europadomstolens domskäl – att Högsta förvaltningsdomstolen inte 

företar en full prövning av målet – inger även det vissa betänkligheter. Enligt Europa-

domstolen lever det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet inte upp till kraven i artikel 6.1 

i Europakonventionen, eftersom det enligt Europadomstolen är först när Högsta domstolen 

beviljat prövningstillstånd (”declared the application admissible”) som en full prövning av 

målet kan göras och det klandrade beslutet eventuellt kan ändras.276

                                                 
272 Jfr. Westerberg, Extraordinära rättsmedel, s. 92. Se även avsnitt 2.2.  

 Det krävs emellertid inte 

273 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, s. 51. 
274 Se t.ex. avsnitt 1.1. 
275 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 131. 
276 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, ansökan nr. 7151/75; 7152:75, dom den 23 september 1982, p. 86. 
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prövningstillstånd i resningsmål, annat än i de fall där det är fråga om ett överklagande av en 

kammarrätts resningsbeslut.277

 

 Vid Högsta förvaltningsdomstolens prövning om skäl för res-

ning föreligger gör domstolen vidare en sammantagen bedömning av alla omständigheter som 

föreligger i målet, varför Europadomstolens påstående att Högsta förvaltningsdomstolen inte 

prövar målet i dess helhet väcker vissa frågor.  

Genom Europadomstolens domar står det således dock klart att det förvaltningsrättsliga 

resningsinstitutet inte uppfyller kraven på rättvis rättegång enligt artikel 6.1 Europa-

konventionen. Som en direkt konsekvens av fällningarna i Europadomstolen tillkom rätts-

medlet rättsprövning, som i vissa fall ger en sökande rätt till domstolsprövning. Som har 

framgått ovan väcks emellertid vissa frågor kring de grunder som Europadomstolen åbero-

pade i fallet Sporrong och Lönnroth till stöd för påståendet att resningsinstitutet inte möter 

Europakonventionens krav. Europadomstolens uttalande i det målet har även uppmärk-

sammats i svensk praxis. I RÅ 1990 ref. 75 – ett mål som rörde rättsprövning – tillade justitie-

rådet Voss för egen del att Europadomstolens uttalande om resningsinstitutet i målet Sporrong 

och Lönnroth ”synes bygga på en missuppfattning av rådande rättsläge beträffande detta insti-

tut”. 

 

5.5 Ne bis in idem 
En annan europarättslig aspekt som uppmärksammats särskilt på senare tid i samband med 

tillämpningen av resningsinstitutet är dubbelprövningsförbudet (ne bis in idem) i artikel 4.1, 

sjunde tilläggsprotokollet. Som tidigare nämnts har det rört frågan om ansvar för skattebrott 

och påförande av skattetillägg för samma oriktiga uppgifter.278 I pleniavgörandet HFD 2013 

ref. 71 fann Högsta förvaltningsdomstolen att de dubbla förfarandena stred mot artikel 4.1 

med beaktande av fallet Zolotukhin mot Ryssland. 279

                                                 
277 Se avsnitt 4.4. 

 Högsta förvaltningsdomstolens 

ställningstagande i HFD 2013 ref. 71 ledde till att personer som fått skattetillägg efter fällande 

skattebrottsdomar började ansöka om resning rörande skattetilläggen. I HFD 2014 ref. 35 – 

som var ett resningsmål – yrkade sökanden att skattetillägget skulle undanröjas resningsvägen 

med hänvisning domstolens ställningstagande i HFD 2013 ref. 71. I domskälen uttalade 

Högsta förvaltningsdomstolen att det svenska systemet med dubbla förfaranden fick anses ha 

blivit oförenligt med Europakonventionens dubbelprövningsförbud i och med Europa-

278 Se avsnitt 4.7.1. 
279 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom den 10 februari 2009. 
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domstolens avgörande den 10 februari 2009 i det ovannämnda målet Zolotukhin mot 

Ryssland. Resning beviljades och skattetilläggen undanröjdes. Målet har följts av flera lik-

nande avgöranden med samma utgång.280

 

  

Zolotukhin mot Ryssland har således satt den ”tidsmässiga ramen” för när dubbelprövnings-

förbudet kan anses kränkt i fråga om dubbla förfaranden i skattemål, varför resnings-

ansökningar som hänför sig till tiden före detta avgörande har avslagits. 281 Även Högsta 

domstolen tillämpar samma datumgräns vid resningsansökningar. 282  Det kan emellertid 

ifrågasättas om denna tillämpning av resningsinstitutet är helt konventionsenlig. Ett senare 

avgörande från Europadomstolen – Lucky Dev mot Sverige 283  – rörde skattetillägg och 

skattebrott för samma oriktiga uppgifter. I fallet hade skatteförfarandet avslutats efter den 

ovannämnda brytpunkten i Zolotukhin mot Ryssland, medan brottmålsförfarandet – som för 

övrigt ledde till en friande dom – hade avslutats före. Eftersom brottmålet hade avslutats före 

brytpunkten ansåg Sverige att dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1 inte hade blivit kränkt. 

Europadomstolen förkastade Sveriges argument och framhöll att omständigheterna som låg 

till grund för skattebrottet och skattetillägget var desamma, och eftersom skattetillägget hade 

påförts efter domen för skattebrott hade en överträdelse av artikel 4.1 skett. Att det blev en 

friande dom i brottmålet var inte relevant vid bedömningen av om en kränkning av artikel 4.1 

skett, eftersom artikeln tar sikte på dubbla förfaranden. Som nämnts ovan har Högsta 

förvaltningsdomstolen emellertid fortsatt att tillämpa datumet för avgörandet i Zolotukhin-

målet även efter Europadomstolens avgörande i Lucky Dev.284

 

 Avgörandet Lucky Dev mot 

Sverige väcker således frågan ifall Högsta förvaltningsdomstolens tillämpning av resnings-

institutet är förenlig med Europakonventionen i mål som rör överträdelser av artikel 4.1. 

5.6 Sammanfattande slutsatser 
Som nämndes i inledningen av förevarande kapitel ställer europarätten resningsinstitutet inför 

nya frågor. Sveriges medlemskap i EU gör att domstolarna nu också måste beakta unions-

rätten i resningsmål, även om principen om processuell autonomi leder till att bedömningen 

ska ske enligt svenska processuella regler. Däremot begränsas den processuella autonomin av 

likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. Enligt likvärdighetsprincipen får ett 

                                                 
280 Se t.ex. HFD 2014 not. 57 och 59. 
281 Se t.ex. HFD 2015 not. 4. 
282 NJA 2013 s. 502. 
283 Lucky Dev mot Sverige, ansökan nr. 7356/10, dom den 27 november 2014. 
284 HFD 2015 not. 4. 
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resningsmål med en EU-rättslig dimension inte behandlas mindre förmånligt än ett rent 

nationellt resningsmål och enligt effektivitetsprincipen får det inte vara orimligt svårt eller 

omöjligt att i praktiken utöva sina EU-rättigheter. Dessutom uppställer Europakonventionen 

krav på resningsinstitutet. Europadomstolen har funnit att det förvaltningsprocessuella 

resningsinstitutet inte uppfyller kraven i artikel 6.1 om rätten till domstolsprövning och arti-

kel 13 om effektiva rättsmedel, även om Europadomstolens tolkning av resningsinstitutet 

förefaller vara diskutabel i flera avseenden. Dessutom har Europadomstolens praxis rörande 

dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet gjort att Högsta domstolen 

och Högsta förvaltningsdomstolen beviljat resning i ett flertal nationella skattemål. Det synes 

emellertid inte vara helt klart vid vilken tidpunkt det svenska systemet med skattetillägg och 

ansvar för skattebrott för samma uppgifter blev oförenligt med Europakonventionen. Denna 

osäkerhet är problematisk ur såväl ett rättssäkerhetsperspektiv som ett systematiskt perspek-

tiv.  
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6 Avslutande slutsatser och diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och analysera resningsinstitutets 

tillämpningsområde i förvaltningsprocessen. Dessutom har en vidare ansats varit att sätta det 

förvaltningsprocessuella resningsinstitutet i ett större, rättsligt sammanhang. I uppsatsen har 

konstaterats att rättsläget gällande tillämpningsområdet i vissa avseenden är oklart, vilket 

bland annat tar sig i uttryck i en spretig domstolspraxis i fråga om en sökandes resningsskäl 

ska bedömas strängt eller generöst. I anslutning till syftet ställdes även ett antal frågor kring 

vilka denna uppsats byggts upp. Jag ska i det följande återvända till dessa frågor för att fånga 

upp mina övergripande slutsatser. Därefter följer en diskussion där jag presenterar några 

avslutande synpunkter. 

 

Den första frågan jag ställde var vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en 

resningsansökan ska beviljas. I uppsatsen har visats att flera förutsättningar måste uppfyllas. 

Först ska två grundläggande sakprövningsförutsättningar vara uppfyllda: dels ska beslutet 

vara resningsbart, dels ska den som ansöker om resning vara taleberättigad. Ett besluts 

resningsbarhet kan vidare delas in i såväl processuell och materiell resningsbarhet, vilka båda 

måste vara uppfyllda. För processuell resningsbarhet krävs att det klandrade beslutet vunnit 

laga kraft, det vill säga att det inte går att överklaga. Det synes däremot inte vara nödvändigt 

att beslutet vunnit negativ rättskraft, det vill säga att beslutet inte heller får ändras genom om-

prövning. Högsta förvaltningsdomstolens praxis är emellertid spretig i fråga om möjligheten 

att begära omprövning gör att en ansökan om resning inte kan tas upp till prövning, varför 

rättsläget inte är helt klart i detta avseende. För materiell resningsbarhet krävs att det kland-

rade beslutet har verkningar. Kravet på verkningarnas styrka torde sättas tämligen lågt. 

 

Om sakprövningsförutsättningarna bedöms vara uppfyllda ska resningsmålet tas upp till pröv-

ning och domstolen undersöka om det föreligger någon resningsgrund, det vill säga om det 

finns skäl för resning. I avsaknad av tydliga, lagfästa resningsgrunder har Högsta 

förvaltningsdomstolen hämtat inspiration från RB:s resningsgrunder. Genom Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis framgår att resning kan beviljas exempelvis vid nya omständig-

heter, lagstridig rättstillämpning, förfarandefel och normkollisioner. Dessa resningsgrunder 

har flera likheter med resningsgrunderna i RB, men enligt min mening beror likheterna på att 

resningsgrunderna är normerade av resningsinstitutets syfte, att bryta rättskraft och åstad-

komma materiell rättvisa, och inte på att Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar RB analogt. 
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Det måste även betonas att Högsta förvaltningsdomstolen vid prövningen gör en helhets-

bedömning av diskretionär karaktär, och att resning ofta beviljas på grund av ett samspel 

mellan olika resningsgrunder, vilket är en stor skillnad gentemot den allmänna processen. 

 

Den andra frågeställningen som ställdes var om Högsta förvaltningsdomstolen är lojal mot 

lagstiftningen eller mot förarbetsuttalandena och sin tidigare praxis, samt om RÅ 2010 ref. 61 

har gjort att domstolen tagit ett steg bort från sin tidigare generösa tillämpning. Antagandet 

om en diskrepans mellan lagstiftningen och praxis får stöd av resultatet av min undersökning. 

Det finns exempel från Högsta förvaltningsdomstolens praxis där tillämpningen av resnings-

institutet – såväl den historiska tillämpningen som den nutida – inte går att förena med det 

mycket stränga rekvisitet synnerliga skäl i 37 b § FPL. Den andra frågan som väcktes i 

sammanhanget, om RÅ 2010 ref. 61 lett till att en strängare bedömning, är svårare att besvara. 

Resultaten av min undersökning i det avseendet visar att något säkert svar inte kan ges på 

frågan om RÅ 2010 ref. 61 lett till en strängare resningspraxis. Det står däremot klart att 

bedömningen i RÅ 2010 ref. 61 är sträng och därmed ligger närmare 37 b § FPL än dom-

stolens tidigare praxis. Men även efter det avgörandet har Högsta förvaltningsdomstolen fort-

satt att bevilja resning på ett till synes generöst sätt, i linje med domstolens historiska 

praxis.285

 

 Enligt min mening har dessutom Högsta förvaltningsdomstolens beslut att bevilja 

resning i HFD 2014 ref. 35 och i flera efterföljande, liknande mål på grund av att Europa-

domstolen funnit att det svenska systemet med skattetillägg och ansvar för skattebrott för 

samma oriktiga uppgifter är oförenligt med Europakonventionen, bidragit till att prejudikat-

värdet av RÅ 2010 ref. 61 går att diskutera. 

Den tredje frågan jag ställde var om det finns skäl att ändra resningslagstiftningen. Som visats 

i uppsatsen framhölls i propositionen vid införandet av 37 b § FPL år 1995 att paragrafens 

utformning var provisorisk, eftersom en större reformering av förvaltningsprocessen strax 

skulle starta. Men paragrafen har fortfarande samma lydelse som vid dess tillkomst. Högsta 

förvaltningsdomstolen och kammarrätterna har således under tjugo års tid varit hänvisade till 

att tillämpa en paragraf som av lagstiftaren själv ansetts vara ett provisorium. Enbart dessa 

skäl talar enligt min mening med styrka för att det är nödvändigt att ändra 37 b § FPL. Denna 

uppfattning förstärks om man ser till hur paragrafen formulerats rent lagtekniskt, att resning 

får beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva sa-

                                                 
285 Se t.ex. HFD 2010 not. 126 och HFD 2011 not. 49. 
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ken på nytt. Som jag tidigare visat går det att diskutera om inte rekvisitet särskilt förhållande 

är överflödigt eftersom det inte tycks gå att frikoppla från rekvisitet synnerliga skäl. En far-

håga i sammanhanget är vidare att paragrafen kan riskera att vara missledande eftersom den 

synes påbjuda en mycket sträng tillämpning av resningsinstitutet, vilket skulle vara olyckligt 

ur såväl ett systematiskt perspektiv som ett rättssäkerhetsperspektiv, särskilt med tanke på att 

det angavs i propositionen att paragrafen var tänkt att kodifiera Högsta förvaltnings-

domstolens dittillsvarande praxis. Sammantaget är således min slutsats att det är nödvändigt 

med en ändring av resningslagstiftningen. En sådan ändring kan göras på olika sätt, antingen 

genom ett allmänt hållet stadgande likt det nuvarande, men med en noggrannare terminologi 

och mer adekvata rekvisit, eller genom en mer detaljerad kodifiering av de resningsgrunder 

som utformats genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis. 286

 

 Om alternativet med 

resningsgrunder väljs är det av vikt att lagstiftningen inte hindrar Högsta 

förvaltningsdomstolen från att fortsätta göra helhetsbedömningar i det enskilda fallet, 

eftersom förvaltningsprocessens mångfasetterade och skiftande karaktär enligt min mening 

gör att alla förhållanden som kan föranleda resning inte låter sig fångas i en 

resningskodifikation. 

Den fjärde och sista frågan jag ställde var vilka europarättsliga aspekter som aktualiseras vid 

tillämpningen av resningsinstitutet. Ur ett EU-rättsligt perspektiv undersöktes förutsätt-

ningarna för att bevilja resning på grund av en underlåtenhet att begära förhandsavgörande. 

Det konstaterades att en sådan underlåtenhet de lege lata inte utgör skäl för resning. De lege 

ferenda konstaterades dock att en sådan ordning skulle ha vissa fördelar, men att den också 

skulle kräva ställningstaganden i flera svåravvägda frågeställningar, exempelvis rörande 

vilandeförklaring av mål. Dessutom analyserades resningsinstitutet utifrån principen om pro-

cessuell autonomi och hur den begränsas av likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. 

Huvudregeln i detta avseende är att EU inte har kompetens att bestämma hur medlemsstaterna 

ska använda sin förfarandelagstiftning, exempelvis sina resningsregler. Däremot begränsas 

den processuella autonomin av likvärdighets- och effektivitetsprincipen. För resnings-

institutets vidkommande innebär dessa två principer att resningsmål med EU-rättslig anknyt-

ning inte får behandlas mindre fördelaktigt än rent nationella resningsmål och att det inte hell-

er får vara orimligt svårt eller i praktiken omöjligt att i utöva sina unionsrättigheter i ett 

resningsmål.  

                                                 
286 Jfr. förslagen i Ragnemalm, ”Synnerliga skäl” för resning?, s. 103. 
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Slutligen analyserades resningsinstitutet utifrån Europakonventionen. Enligt Europadomstolen 

lever det förvaltningsrättsliga resningsinstitutet inte upp till artikel 6 (rätten till domstols-

prövning och en rättvis rättegång) och artikel 13 (rätten till ett effektivt rättsmedel) i Europa-

konventionen. Det fick bland annat till följd att rättsmedlet rättsprövning infördes. Min analys 

av domskälen i målet Sporrong och Lönnroth mot Sverige visade emellertid att Europa-

domstolens beskrivning av resningsinstitutet är diskutabel i flera avseenden, bland annat 

Europadomstolens påstående att Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp resningsmål till 

full prövning. Allra sist analyserades resningsinstitutet och dubbelprövningsförbudet i artikel 

4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. Det finns enligt mig skäl att diskutera om 

inte Högsta förvaltningsdomstolen skapat en diskrepans i sin egen praxis genom att bevilja 

resning i HFD 2014 ref. 35 men inte i RÅ 2010 ref. 61. Dessutom finns det också skäl att 

fråga sig om den brytpunkt som Högsta förvaltningsdomstolen uppställt för att avgöra om ett 

förfarande varit i strid med Europakonventionen, och således om resning ska beviljas eller 

inte, är fullt förenlig med Europadomstolens praxis. Även i detta avseende synes rättsläget 

vara oklart, varför det vore önskvärt med ett tydliggörande. 

 

Som visats i framställningen aktualiserar frågan om resningsinstitutets tillämpningsområde 

flera juridiska frågor, såväl nationella som europarättsliga. Att resning inte synes beviljas lika 

ofta som förut tror jag hänger ihop med att det generella behovet av resning har minskat till 

följd av att förvaltningsprocessen försetts med andra rättelsemöjligheter, främst omprövning 

och överklagande. Jag tror även att ett minskat behov av resning hänger ihop med införandet 

av förfarandelagar, vilket torde ha medfört att ärendehandläggningen i förvaltningen idag 

håller en högre kvalitet jämfört med tidigare. Att behovet har minskat är emellertid inte ett 

skäl för lagstiftaren att vara fortsatt passiv. 

 

Det är nödvändigt med en ändring av den nu tjugo år gamla provisoriska resningsregleringen. 

För att kunna ändra lagstiftningen torde det som ett första steg vara nödvändigt att frigöra sig 

från den allmänna processrättens resningstänkande. Det förefaller troligt att underlåtenheten 

att åstadkomma något mer än en provisorisk lagregel sammanhänger med att det är svårt att 

renodla det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet om utgångspunkten är hur institutet 

behandlas i den allmänna processen.287

                                                 
287 Jfr. SOU 2010:29 s. 552 för ett liknande resonemang angående svårigheterna att kodifiera 
förvaltningsprocessuella rättskraftsregler. 

 En intressant detalj i sammanhanget är att det i propo-
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sitionen vid införandet av 37 b § FPL uttalades just att skillnaderna mellan det allmän-

processuella och det förvaltningsprocessuella resningsinstitutet var det som gjorde det svårt 

att lagreglera de extraordinära rättsmedlen i förvaltningsprocessen.288

  

 Detta kan kontrasteras 

mot domskälen i RÅ 2010 ref. 61, där det anförs att förutsättningarna för resning inom 

förvaltningsprocessen genom förvaltningsrättsreformerna har närmat sig den allmänna pro-

cessen, och att förutsättningarna därför numera får anses ”likartade”. För egen del är jag dock 

av uppfattningen att varje ny reformering av förvaltningsprocessen, där tidigare oreglerade 

områden lagregleras eller där lagreglerna justeras, tvärtom bidrar till att förvaltnings-

processens karaktär av att vara ett eget rättsområde förstärks. 

                                                 
288 Se avsnitt 3.4. 
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HFD 2011 ref. 15 
HFD 2011 not. 44 
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HFD 2011 not. 49 
HFD 2011 not. 52 
HFD 2011 not. 54 
HFD 2012 ref. 20 
HFD 2012 not. 61 
HFD 2012 not. 67 
HFD 2013 not. 4 
HFD 2013 not. 15 
HFD 2013 not. 36 
HFD 2013 not. 41 
HFD 2013 not. 57 
HFD 2013 not. 61 
HFD 2013 ref. 71 
HFD 2013 ref. 74 
HFD 2013 ref. 85 
HFD 2014 ref. 30 
HFD 2014 not. 34 
HFD 2014 ref. 35 
HFD 2014 not. 50 
HFD 2014 not. 57 
HFD 2014 not. 59 
HFD 2015 not. 3 
HFD 2015 not. 4 
HFD 2015 ref. 37 
 

Högsta domstolen 
 
NJA 1978 C 198 
NJA 2013 s. 502 
NJA 2013 s. 746 
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