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Sammanfattning
Sedan 2006 står klart att rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 Europakonventionen i vissa

situationer kan kräva att enskilda får ersättning för sina rättegångskostnader vid vinst mot staten.

Dessa situationer, som i uppsatsen kallas ersättningsfall, är vad uppsatsen kretsar kring. Sedan

2006 har praxis utvecklats. Högsta domstolen (HD) har dömt ut ersättning i ersättningsfall direkt

på regeringsformen och Europadomstolen (ED) har avgjort tre nya mål i ersättningsfall senaste

två åren. I ljuset av dessa rättsfall har syftet med uppsatsen varit att m.h.a. en rättsdogmatisk

metod kartlägga vilka aspekter av rätten till en rättvis rättegång som kan utgöra grund för krav på

ersättning i ersättningsfall samt vad som ska beaktas i bedömningen av om grunderna kräver att

ersättning utgår i det enskilda fallet. För att situera kartläggningen har uppsatsen även haft som

syfte att diskutera inverkan på förvaltningsprocessen och grundernas inbördes förhållande.

I uppsatsen har slutsatsen dragits att, till skillnad från hur frågan hitintills behandlats i svenskt

praxis, ersättning i ersättningsfall kan krävas på två separata grunder i rätten till en rättvis

rättegång. Ena är rätten till en effektiv domstolsprövning (effective access) och andra är rätten till

en rättvis domstolsprövning (fair trial), specifikt principen om equality of arms. Vidare har

identifierats skillnader i grundernas innehåll vilket motiverat att grunderna kartlagts separat.

Generella skillnader är bl.a: (I) Att equality of arms prövas i en helhetsbedömning medan

effective access prövas i en bedömning i tre steg. (II) Att effective access framförallt blir relevant

när den enskilde är kärande (bortsett särskilda omständigheter) medan equality of arms alltid

finns som underliggande grund. Grunderna har vidare olika motivering till att ersättning ibland

måste utgå. I det enskilda fallet överlappar dock prövningarna avseende flertalet omständigheter.

Vad det gäller innehållet i prövningarna av ifall grunderna kräver att ersättning utgår är vissa

specifika slutsatser; att strikta kvittningsregler saknar legitimt ändamål, att den enskildes

personliga förmåga ska beaktas i prövningen, att en processordnings enkelhet ska beaktas men

inte är avgörande samt att målets icke-monetära betydelse ska beaktas. Dessa slutsatser lyfts för

att de är av särskild relevans för svenskt equality of arms praxis, som hitintills varken beaktat

personlig förmåga eller annat än ekonomiska värden, samt svensk förvaltningsprocess, som

tillämpar en strikt kvittningsregel med hänvisning till processens enkelhet.
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Förkortningar
Airey-kriterierna: De tre kriterierna som beaktas vid prövningen av artikel 6.1 kräver rättshjälp.
Kriterierna är: (I) Betydelsen av målet för den enskilde. (II) Målets rättsliga och processuella
komplexitet. (III) Den enskildes förmåga att företräda sig själv.
CJQ: Civil Justice Quarterly
Civil limb: Civila rättigheter och skyldigheter aspekten av rätten till en rättvis rättegång
Criminal limb: Brottsanklagelse aspekten av rätten till en rättvis rättegång
ED: Europadomstolen
EKMR: Europeiska Konventionen om Skydd för de Mänskliga Rättigheterna
ERT: Europarättsliga tidskrift
EUD: EU-domstolen
EU: Europeiska Unionen
EU-stadgan: Europeiska Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna
HD: Högsta domstolen
HFD: Högsta förvaltningsdomstolen
HovR: Hovrätten
FB: Föräldrabalk (1949:381)
FBL: Fastighetsbildningslag (1970:988)
FPL: Förvaltningsprocesslag (1971:291)
FT: Förvaltningsrättsliga tidskrift
GA: Generaladvokat
JK: Justitiekanslern
JT: Juridisk tidskrift
KKD: Kroatiska konstitutionsdomstolen
Kurs.: Kursivering
Kvittningsregel: Att vardera part står sina egna rättegångskostnader oavsett utfall i målet
KFM: Kronofogdemyndigheten
KO: Konsumentombudsmannen
Loserpaysregel: Regel som anger att tappande part står för vinnande parts kostnader
PMÖD: Patent- och marknadsöverdomstolen
RB: Rättegångsbalk (1942:740)
RF: Regeringsformen (1974:152)
SvJT: Svenskt Juristtidning
SN: Svensk Skattenytt
SvSkt: Svensk Skattetidning
ÄL: Lag (1996:242) om domstolsärenden
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Viktiga begrepp och typsituationer
I uppsatsen används ett antal begrepp och typsituationer för att underlätta läsningen och göra
uppsatsen mer koncis. I detta avsnitt samlas begreppen. Avsnittet är dock enbart en serviceåtgärd
och begreppen kommer introduceras på vedertaget sätt i texten, se anvisningar nedan.

Begrepp om rätten till en rättvis rättegång
Fair trial: Kravet att själva rättegången ska vara rättvis i rätten till en rättvis rättegång. Detta
krav kallas fair trial så det ska kunna särskiljas från rätten till domstolsprövning (access to
court), vilket utgör en annan, separat aspekt, av den övergripande rätten till en rättvis rättegång.
Om kravet på fair trial har uppfyllts bedöms genom en prövning av rättegången tagen som en
helhet med beaktande av samtliga omständigheter och aspekter. Fair trial består dock av flera
underprinciper som kan sambedöms men ofta bedöms enskilt, t.ex. equality of arms (se 2.2.3).
Equality of arms: Kravet på en rimlig balans mellan parterna i målet. Kravet är att ena parten
inte ska ha en väsentlig nackdel/vara i ett betydande underläge. Ingår i fair trial (se ovan) men
bedöms ofta självständigt. För att tydliggöra detta har uppsatsen angett att equality of arms
kränkts även fast det egentligen är att equality of arms inte uppfyllts och därmed har fair trial
kränkts (se 2.2.3).
Access to court: Kravet i rätten till en rättvis rättegång på rätt till domstolsprövning. Är en
annan del av rätten till en rättvis rättegång än att själva domstolsprocessen ska vara rättvis d.v.s.
fair trial (se ovan). Kan delas in i strict access och effective access (se 2.3.1).
Strict access: Är en del av kravet på rätten till domstolsprövning d.v.s. access to court (se ovan).
Innebär att det de jure ska finnas en rätt till en domstolsprövning. Kränks framförallt av
överklagandeförbud (se 2.3.2.1).
Effective access: Är en del av kravet på rätten till domstolsprövning d.v.s. access to court (se
ovan). Ställer krav på att access to court ska vara effektiv och inte teoretisk och illusorisk. Kan
kränkas även om den enskilde fått sin fråga prövad i domstol (se 2.3.2.2).

Samlingslingsnamn för typsituationer
Ersättningsfallen: Situationen när den enskilde vinner en tvist mot staten och frågan är om
rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning av rättegångskostnader, d.v.s. den situation som
uppsatsen ska behandla (se 2.1).
Domstolsavgiftsfall: Rättsfall där skyldigheten att betala domstolsavgifter före eller efter
processen kränkt rätten till en rättvis rättegång (se 4.2.1).
Loserpaysfall: Rättsfall där skyldigheten att betala motpartens rättegångskostnader vid förlust
eller partiell förlust har kränkt rätten till en rättvis rättegång (se 4.2.1).
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1 Inledning
1.1 Introduktion av problematiken
År 2006 meddelade Europadomstolen (ED) dom i målet Stankiewicz. Där fann ED att

avsaknaden av ersättning av den enskildes rättegångskostnader vid en vinst mot staten kan strida

mot rätten till en rättvis rättegång av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter (civil limb,

se 2.1.) i artikel 6.1 Europakonventionen (EKMR).1 Mer specifikt equality of arms aspekten av

denna rätt.

Eftersom Sverige i tvister mellan stat och enskild i både ärenden och förvaltningsprocesser

tillämpar kvittningsprincipen, d.v.s. att var part står sina egna kostnader oavsett utgången i målet,

kunde avgörandet förväntas få stor effekt i Sverige. Effekt har avgörandet också fått, men främst

avseende hanteringen av ärenden i allmän domstol. Högsta domstolen (HD) har nämligen dömt

ut ersättning direkt med grund i regeringsformens (RF) bestämmelse om rätten till en rättvis

rättegång med stöd av just Stankiewicz.2 HD har till och med etablerat en rättsregel om rätt till

kostnadsersättning med grund i RF.3 Detta var, och är, såklart betydelsefullt. Frågan har dock

ojämförligt större betydelse inom ramen för förvaltningsprocessen,4 men där var frågan oprövad

fram tills början av 2022 då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) skulle komma att pröva frågan

i plenum.

Rättsutvecklingen stod dock inte still i väntan på HFDs avgörande. Under perioden 2020 till

2022 meddelade nämligen ED tre nya avgöranden5 om kostnadsersättning när en enskild vunnit

en tvist mot staten (d.v.s. i ersättningsfall, se 2.1). I dessa rättsfall nöjde sig inte ED med att

bristande ersättning kunde kränka equality of arms utan antyder även att ersättning kan krävas på

en separat grund: rätten till en effektiv domstolsprövning (d.v.s. effective access, se 2.3.2.2).

Denna fyrdubbling av rättsfall på området väckte såklart frågor om rätten till en rättvis rättegångs

innehåll och förhoppningen var att HFD skulle klargöra rättsläget i sitt plenumavgörande.6

6 Den enskilde åberopade både Černius och Rinkevičius samt Zustović, se HFD 2022 ref. 10 p. 7.
5 Černius och Rinkevičius, Zustović samt Dragan Kovačević.
4 Prop. 1995/96:115 s. 118.
3 NJA 2020 s. 908 p. 20. Se även NJA 2015 s. 374, NJA 2018 s. 49 och NJA 2021 s. 235.
2 NJA 2015 s. 374 och 2 kap. 11 § 2 st RF.
1 Danelius s. 263.
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Avgörandet måste dock beskrivas som ett antiklimax. Det har kritiserats i samtliga

rättsfallskommentarer7 och beskrivits som "svårsmält" och "inte korrekt" av minoriteten,8 samt

fått en professor att ifrågasätta om grundlagen gäller i förvaltningsmål.9 Den främsta orsaken till

kritiken torde vara att HFD inte besvarade vilka krav rätten till en rättvis rättegång ställer på

ersättning av rättegångskostnader vid vinst mot staten i förvaltningsmål. Istället för att göra detta

avvisade nämligen en oenig HFD talan på en rent processuell grund.10 HFD ansåg sig nämligen

inte behörig att göra en materiell prövning av ersättningsanspråket.

Rättsläget efter HFD 2022 ref. 10 är alltså fortsatt oklart och i doktrin har enbart

behörighetsfrågan behandlats.11 EDs nya rättsfall, som inte heller behandlats av HD, är sålunda

helt obehandlade. Mot bakgrund av den osäkerhet HFD lämnat efter sig samt de nya rättsfallen

från ED finns det därmed skäl att återvända till grundfrågan: Vilka krav ställer rätten till en

rättvis rättegång på ersättning vid vinst mot staten? Att ta detta steg tillbaka för att göra en

kartläggning av nämnda fråga är vad som kommer försöka göras i denna uppsats.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att kartlägga när rätten till en rättvis rättegång kräver att den enskilde får

ersättning för sina rättegångskostnader efter att denne vunnit en tvist mot staten (nedan kallas

denna situationen för ersättningsfall, se 2.1). Syftet är därmed att undersöka: (A) vilka olika

aspekter av rätten till en rättvis rättegång som kan ligga till grund för krav på ersättning av

rättegångskostnader i ersättningsfall samt (B) vad som ska beaktas i bedömningen av om

grunden/grunderna kräver ersättning. Utöver detta har uppsatsen som bi-syften att använda

utredningen och slutsatserna från (A) och (B) för lyfta och diskutera (C) förhållandet mellan

eventuella grunder och (D) kartläggningens övergripande inverkan på förvaltningsprocessen.

Uppsatsens syfte är alltså inte att tillämpa kartläggningen. Syftet är att undersöka vilka frågor

som ska ställas i prövningen, vad som ska beaktas i prövningen och när prövningen ska göras.

Syftet är sålunda inte att besvara prövningen i ett enskilt fall. Detta är vad som menas med ett

11 Se doktrin angivet i not 7 ovan.
10 HFD 2022 ref. 10 p. 34. En minoritet på sex stycken ledamöter ansåg att HFD var behöriga att pröva frågan.
9 Wilske SvJT 2022 s. 617.
8 HFD 2022 ref. 10 minoriteten p. 9 och deras tillägg p. 12.

7 Wejedal FT 2022 s. 471 ff.; Wilske SvJT 2022 s. 617 ff.; Knutsson FT 2022 s. 281 ff., särskilt s. 288; Norenäs &
Romell Stenmark SvSKt 2022 s. 352 ff. Jfr dock Olsson & Palm ERT 2022 s. 281 ff. som är neutrala.
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kartläggande syfte och (D) är framförallt för att situera (A) och (B) samt visa på kartläggningens

betydelse för förvaltningsprocessen; inte att göra en helomfattande bedömning av inverkan på

förvaltningsprocessen. Uppsatsen huvudsakliga fokus är (A) och (B).

(A), (B) och (C) kan konkretiseras till följande frågeställningar; medan (D), med sitt mer

abstrakta innehåll, är bättre lämpat att behålla som en syftesformulering.

A. Vilka aspekter av rätten till en rättvis rättegång kan utgöra grund för krav på ersättning i

ersättningsfall?

B. Vad ska beaktas i bedömningen av om de olika grunderna kräver ersättning i

ersättningsfall?

C. Om flera grunder identifierats i (A), hur förhåller sig dessa till varandra?

1.3 Avgränsningar
Ersättning i ersättningsfall hade kunnat angripas på en mängd olika sätt. För att ge några

exempel hade det varit möjligt att dels angripa frågan ur ett mer tillämpande perspektiv. Där hade

frågan mer explicit kunnat vara om ersättning måste utgå i förvaltningsmål. Dels angripa frågan

ur ett mer praktiskt perspektiv och undersöka t.ex. om förvaltningsprocessen verkligen är så

enkel som det brukar påstås. Dessa exempel hade också varit högst relevanta av i princip samma

skäl som motiverar det valda syftet, d.v.s. oklarheten som råder efter HFDs avgörande. Dessa

alternativ har dock avgränsats bort genom uppsatsens kartläggande syfte. Det går inte att inom

ramen för ett examensarbete utreda allt och författaren finner det fördelaktigt att först göra

kartläggningen om vad gällande rätt verkligen är innan dess tillämpning, tillämpningsobjekt eller

effekter undersöks. Detta innebär, som redan antytts i syftet, att uppsatsen t.ex. inte kommer

utreda om ersättning måste utgå i någon specifik förvaltningsrättslig måltyp.

En konkret avgränsning är dock att uppsatsen inte kommer hantera kostnadsersättning i brottmål

(d.v.s. criminal limb i artikel 6.1 EKMR, se 2.2). Kostnadsersättning i brottmål regleras av andra

regler och skulle leda till helt andra frågeställningar. Vidare kommer inte heller uppsatsen att

utreda gränsdragningsfrågor kring vilka andra mål än brottmål som faller utanför civil limb-delen

av konventionen. Inte heller gränsdragningsfrågor avseende RF eller EU-stadgan kommer

behandlas. Syftet är att undersöka innehållet i rätten till en rättvis rättegång, inte omfånget av
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reglerna, och därav kommer reglerna antas vara tillämpliga. Omfånget kommer enbart kort

beröras i 2.2 för att illustrera vilka mål som undersökningen blir relevant för.

Utöver detta kan måhända rubriken "avgränsningar" efter det valda syftet ses som en oxymoron.

Det mycket vida syftet har emellertid varit ett aktivt val eftersom författarens uppfattning är att

en avgränsning av syftet (exv. till en viss måltyp eller viss aspekt) hade förtagit en del av den

eftersträvade nyttan med uppsatsen. Det är redan svårt, om än inte omöjligt, att kartlägga något

på ett relevant och adekvat sätt medan man lämnar ett stort hål i kartan. Detta är ännu svårare när

de olika delarna av kartan interagerar och påverkar varandras innehåll vilket kommer vara fallet

här. Att undersöka en mer isolerad fråga hade riskerat att uppsatsen missat att en viss aspekt ser

annorlunda ut i sin kontext samt också tappat nyttan av en mer fullständig systematisering.12

Författarens uppfattning är, vilken såklart kan ifrågasättas, att den förlusten hade övervägt nyttan.

1.4 Metod och material
Eftersom uppsatsens syfte är att kartlägga gällande rätt avseende en viss fråga så har uppsatsen

använt sig av en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatikens syfte anges ofta som en rekonstruktion

av en rättsregel13 och uppgiften är att "beskriva, systematisera och tolka gällande rätt".14 Då

uppsatsens ansats är att konstruera när rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning samt

genom en systematiserande kartläggningen avgöra vilka argument i ersättningsfall som

sanktioneras av rättsordningen,15 är rättsdogmatiken naturlig. Syftet är, som framgår av

avgränsningsavsnittet, nämligen inte att undersöka de faktiska effekterna på samhället.16

Emellertid, om man anger i en uppsats att man använt en rättsdogmatisk metod känns det som att

man behöver rättfärdiga valet av i vart fall två skäl. Det första är att studieobjektet då blir

reglerna i sig och inte dess tillämpning och effekter.17 Metoden är enligt ovan en rekonstruktion;

hur kan ett sådant arbete vara nyskapande, självständigt eller kritiserande?18 Det andra är att det

är väldigt vagt vad som faktiskt menas med en rättsdogmatisk metod. Att sålunda enbart

18 Olsen SvJT 2004 s. 117, Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 433 ff. jfr Jareborg SvJT 2004 s. 4 och s. 8 f.
17 Kleineman s. 21, Olsen SvJT 2004 s. 117 och Sandgren s. 50.
16 Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 428.
15 Jfr Kleineman s. 36.
14 Olsen SvJT 2004 s. 111.
13 Jareborg SvJT 2004 s. 4 och Kleineman s. 21 och s. 26.
12 Genom delarna ska helheten förstås, jfr Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 431 f.
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konstatera att man använt en "rättsdogmatisk metod" är mycket intetsägande och metodavsnittets

existensberättigande kan då på rimliga grunder ifrågasättas.19 Därav ska i det följande diskuteras

vad som de facto gjorts, vilket material som använts samt vad som motiverat val av metod.

Vad som de facto gjorts kan på ett övergripande plan beskrivas som en systematiserande

rättsutredning i ett oklart område. Uppsatsens metod har varit att: dels grunda uppsatsen i en

generell utredning av rätten till en rättvis rättegång. Detta har skett genom framförallt studier av

praxis och doktrin. Dels identifiera de centrala rättsfallen på området och, med understöd från

framförallt doktrin samt närliggande rättsfall, på det sättet identifiera vilka frågor som uppstår

inom ramen för syftet. Efter detta har sedermera påbörjats en ny utredning avseende de

identifierade frågorna, denna gång med utgångspunkt i identifierat praxis. Vid avsaknad av direkt

tillämpligt praxis har praxis inom närliggande eller liknande områden undersökts för att försöka

identifiera rättsfall eller grupper av rättsfall som inte är direkt tillämpliga men ändock har

relevans för uppsatsens studieområde. Målet har varit att komplettera och utöka underlaget för att

möjliggöra mer långtgående slutsatser och kunskaper. Svar på varje fråga har sedermera jämförts

med, interagerat med och påverkat andra frågor. Helheten ska alltså förstås "genom en förståelse

av delarna"20 men där delarna interagerat och påverkat varandra för att uppnå syftet.

Metoden framgår tydligt i uppsatsens disposition. Det inledande kapitel 2 motsvarar den

generella utredning av rätten till en rättvis rättegång. Sedermera i kapitel 3 identifierades först de

relevanta rättsfallen. Dessa rättsfall analyserades sedan genom sedvanlig rättsfallstolkning vilken

identifierade, i ljuset av kapitel 2, de separata grunderna för ersättning samt deras betydelse (se

kapitel 3–4). Därefter analyserades rättsfallen återigen fast utifrån de i kapitel 3 och 4 etablerade

premisserna, d.v.s. de separata grunderna för ersättning (kapitel 5–7). Här, men även i kapitel 4,

beaktades även andra närliggande områden vars betydelse framgått genom analysen. Löpande i

kapitel 5–7, men framförallt i kap 8.4, har även jämförelser mellan slutsatserna gjorts.

Avseende materialet har källorna varit de traditionella rättskällorna.21 Den främst källan har varit

rättspraxis; uppsatsen har i mångt och mycket kretsat kring rättspraxis. Att rättspraxis varit i

21 Kleineman s. 21.
20 Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 432.
19 Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 422 not 1. Oftast är det enklare att förklara vad som gjorts, Kleineman s. 21.
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centrum är en följd av att uppsatsen haft ett kartläggande syfte och att det valda studieobjektet -

rätten till en rättvis rättegång - varken erbjuder en uppsjö av lagtext eller förarbeten. Detta, i

kombination med det vida kartläggande syftet, har medfört att de identifierade rättsfallen haft

stor inverkan på uppsatsens inriktning, innehåll och frågor inom ramen för uppsatsens

övergripande frågor och syfte.

Vidare, är det värt att notera att den största källan till praxis varit ED. För vägledning i

identifikationen av relevant praxis från ED har framförallt internationell doktrin (här avses

främst de stora generella verken om konventionen22) samt EDs interna hänvisningar använts.

Under arbetets gång har även EDs (men även HDs och HFDs) hemsida kontrollerats löpande för

nya avgöranden. Att rätten till en rättvis rättegång på detta sättet rör sig kors över regelsystem

har alltså påverkat det relevanta materialet, men hur dessa system interagerar ser jag som en

materiell fråga och inte en fråga om materialet. Detta har berörts i löpande i uppsatsen.

Beträffande doktrin så har rättskällan visserligen spelat en viktig roll för uppsatsen i den

generella förståelsen av rätten till en rättvis rättegång (exv. genom förståelse för närliggande

områden som rättshjälp). Det saknas dock i princip helt doktrin avseende ersättningsfall samt

EDs nya praxis,23 vilket begränsat rättskällans betydelse för uppsatsens slutsatser. Härvid bör

nämnas att i en svensk kontext är det avseende doktrin om rättegångskostnader och rätten till en

rättvis rättegång svårt att undgå Wejedals texter.24 Som framgår är det också en frekvent källa i

uppsatsen och kapitel 5 fortsätter delvis, men ifrågasätter också delvis, hans slutsatser. Uppsatsen

ska dock inte ses som vidareutveckling av Wejedals texter utan texterna har på inget sätt

behandlats annorlunda än andra doktrinära uttalanden. Uppsatsen kommer på väsentliga punkter

till andra slutsatser än Wejedal.

24 Wejedals avh. och även flera av hans artiklar handlar om rättegångskostnader i förvaltningsmål, Wejedal avh.; FT
2022 s. 515 ff.; JT 2021/22 s. 727 ff.; FT 2022 s. 471 ff. Enbart FT 2022 berör EDs nya avgöranden, s. 489.

23 Mig veterligen är det bara Wejedal (se not 24) som behandlat Černius och Rinkevičius i en svensk kontext, FT
2022 s. 485. Zustović och Dragan Kovačević är helt obehandlade. I internationell doktrin omnämns Černius och
Rinkevičius samt Zustović i två meningar i Guide on article 6 - civil limb, 97 och 114 §§ och Dragan Kovačević i en
mening i Guide on article 1 tp. 1, 249 §. En övergripande kartläggning av ersättningsfall saknas mig veterligen helt.

22 Bl.a. Schabas; Harris m.fl.; Reid; Guide on article 6 - civil limb. Se även Wejedal avh. och Settem.
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Varför valdes då en rättsdogmatisk metod? Metoden kan kritiseras för att vara begränsad25 och

generellt kan det inom ramen för en examensuppsats sägas vara svårt att tillföra något med en

rent rättsdogmatisk studie. Risken är att man blir deskriptiv och inte självständig. Som antytts

ovan är dock det valda studieområdet så pass ostuderat att även ett rent rättsutredande och

kartläggande arbete kan tillföra till forskningsfronten.26 Inom det valda studieområdet kan

därmed den rättsdogmatiska metoden sägas snarare ha en konstruerande (med befintliga

byggstenar) än en rekonstruerande uppgift. Det hade till och med varit svårt att kritisera eftersom

det utan studier likt denna hade saknats ett koncept av gällande rätt att kritisera.27 Mot bakgrund

av detta medför studieområdet att en rättsdogmatisk metod tillför genom att klargöra ett annars

oklart område, vilket är till nytta för både rättstillämpningen och framtida forskning. Vidare

innebär att undersökningen avser regler på europarättslig och grundlagsnivå, samt analyserar

rättsfall som ännu inte behandlats i svensk rätt, att även en kartläggande och inomrättslig uppsats

likt denna kan medföra slutsatser som kräver modifikation av nuvarande nationell praxis. Detta

kan i någon mån kan betraktas som kritik, dock inte som de lege ferenda.

1.5 Disposition
Inledningsvis i kapitel 2 redogörs för regleringen av rätten till en rättvis rättegång. Syftet med

kapitlet är att skapa en bas för nästkommande delar. I kapitel 3 introduceras praxis från HD,

HFD, ED och EU-domstolen (EUD) i ersättningsfall och behandlas kortfattat. Här identifieras

även vilka aspekter av rätten till en rättvis rättegång som legat till grund för krav på ersättning

(fråga A). Diverse generella frågor kring dessa grunder kommer sedan behandlas i kapitel 4.

Syftet är att identifiera grundernas inbördes förhållande samt ifall grunderna i kartläggningen ska

behandlas separat eller gemensamt (fråga C). I efterkommande kapitel 5–7 ska sedan grundernas

innehåll kartläggas och resultatet i dessa delar kommer, tillsammans med kapitel 4, besvara

framförallt fråga B men även fråga C. Kapitel 8 avslutar med en diskussion om kartläggningens

inverkan, vilket framförallt uppnår syfte D och besvarar resterande delar av fråga C.

27 Jfr Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 435 f.
26 Se för det omvända Westberg Fs. till Per Olof Bolding s. 441.
25 Sandgren s. 50.
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2 Bakgrund: Rättegångskostnader och rätten till en

rättvis rättegång
2.1 Rättegångskostnader och ersättningsfall
Huvudregeln i allmän domstol är den s.k. loserpaysregeln.28 Loserpays innebär att som

huvudregel står förlorande part för motpartens rättegångskostnader. I förvaltningsprocessen

saknas dock, med undantag för skattemålen, någon särskild ersättningsregel. Avsaknaden av

reglering har i praxis och förarbeten ansetts medföra en s.k. kvittningsregel. D.v.s. att var part

står sina egna kostnader oavsett utgången i målet.29 Principen, som är helt strikt, har genom åren

motiverats med bl.a. medborgarskapsskyldighetsargument,30 dubbelersättningsargument31 samt

avsaknad av behov. Den förhärskande motiveringen har varit den sista, som mycket förenklat går

ut på att bl.a. officialprincipen, processens enkelhet och myndighetens objektivitet, gör att det

saknas behov av ombud i förvaltningsprocessen.32 Trots denna påstådda enkelhet anlitar enskilda

ibland ombud och såklart händer då, oftare än annars,33 att den enskilda vinner.

Frågan som uppstår är om den enskilde, när denne haft kostnader för att vinna ett mål mot staten,

ska få ersättning för sina kostnader. När det saknas regler, som t.ex. i förvaltningsprocesslagen

(1971:291, FPL), eller reglerna förhindrar ersättning blir frågan om rätten till en rättvis rättegång

kräver att ersättning utgår. Situationen där denna frågan uppstår, oberoende av tillämpligt

regelverk, är vad som avses med det för uppsatsen centrala begreppet ersättningsfall. Begreppet

har sålunda följande innebörd:

- Ersättningsfall: Situationen när en enskilde vinner en tvist mot staten och frågan är om

rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning av den enskildes rättegångskostnader.

33 Holm m.fl. FT 2022 s. 47 ff.
32 Se HFD 2022 ref. 10 p. 19 och bl.a. prop. 1988/89:126 s. 13 f. Vidare Wejedal FT 2022 s. 478 och s. 483 f.
31 Att rättegångskostnader är en form av skadestånd och därmed kan ersättas den vägen, SOU 1971:76 s. 73.

30 "[V]arje medborgare någon gång är part i ett förvaltningsärende och att de kostnader detta kan föra med sig för
den enskilde kan ses som en naturlig del av medborgarskapet", prop. 2003/04:115 s. 28 f. samt Wejedal avh. s. 901
ff.

29 HFD 2022 ref. 10 p. 16. Se även Wejedal avh. kapitel 4.7 (s. 173 ff.).
28 18 kap. 1 § och 31 kap. 1 § RB, se Ekelöf s. 244 ff. och 261 ff. För terminologin se Wejedal avh. s. 109 ff.
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2.2 Regleringen av rätten till en rättvis rättegång
2 kap. 11 § 2 st RF, artikel 6.1 EKMR (artikel 6.1.) samt artikel 47.2 EU-stadgan reglerar alla

rätten till en rättvis rättegång. Artikel 6.1 får anses vara utgångspunkten innehållsmässigt

eftersom både EU-stadgan och RF på olika sätt utgår från konventionen34 och i stort motsvarar

den innehållsmässigt.35 För att visa på rätten till en rättvis rättegångs innehåll kommer därmed i

2.3 artikel 6.1 presenteras vidare. I det följande ska dock reglernas innehållsmässiga och

omfångsmässiga samband redogöras för.

Mellan RF och artikel 6.1 råder ett omedelbart samband.36 Bland annat har konventionen varit

vägledande för utformningen av 2 kap. 11 § 2 st RF37 och konventionspraxis vid tiden för

grundlagsreformen, där rätten till en rättvis rättegång grundlagstadgades, är direkt relevant.38

Med detta menas att rättspraxis från den tiden utgör direkt tolkningsunderlag för RF. Vis-à-vis

senare rättspraxis är RF visserligen självständigt på så sätt att nytt praxis inte utan vidare utgör

tolkningsdata. Detta torde dock främst vara relevant när nytt praxis leder till att rätten "får en helt

annan innebörd än vad som kunnat förutses".39 Hitintills har mig veterligen 2 kap. 11 § 2 st RF

aldrig tolkats annorlunda än artikel 6.1. Den mycket starka utgångspunkten är därmed att

reglerna bedöms samma40 och reglernas innehåll motsvarar också varandra i stora delar.41

Exempelvis innehåller RF ett krav på att parterna ska vara "likställda i processen" vilket

motsvarar konventionens equality of arms (se 2.3.3).42 En skillnad är dock att RF enligt

förarbetena inte inkluderar rätten till domstolsprövning. Detta behandlas närmare nedan i 4.4.

Förhållandet mellan EKMR och EU-stadgan är att artikel 47 i EU-stadgan enligt förklaringen

"motsvarar"43 artikel 6.1 samt säkerställer att artikelns skydd gäller även unionsrätten.44

EU-stadgan innehåller vidare motsvarande koncept till konventionens equality of arms och

44 C-199/11, 47–48 §. Se även HFD 2022 ref. 10 p. 12.
43 2007/C 303/02 s. 14. Se även C-619/10, 52 §.
42 Prop. 2009/10:80 s. 160 och NJA 2015 s. 374 p. 19. Se även Wejedal avh. s. 238.
41 Bylander SvJT 2017 s. 381. Se även Eka m.fl. s. 129 f. samt Wejedal avh. s. 87 not 456.
40 Att detta gäller även här berörda fråga tyder HFD 2022 ref. 10 mycket starkt på. Även Södergren FT 2022 s. 438.
39 Prop. 2009/10:80 s. 160. Se samma tolkning Bylander SvJT 2017 s. 380.
38 Bull och Sterzel s. 80 och Bylander SvJT 2017 s. 380.
37 Prop. 2009/10:80 s. 160 samt Bull och Sterzel s. 80.
36 Bylander SvJT 2017 s. 379.
35 Se not 34 och kommande text. Se även hur HFD behandlar rätten i HFD 2022 ref. 10 och HD i NJA 2015 s. 374.

34 För RF: Se prop. 2009/10:80 s. 159, NJA 2015 s. 373 p. 18 och Bylander SvJT 2017 s. 379. För EU-stadgan se
2007/C 303/02, 47 §.
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access to court (se 2.3.2–3).45 Utgångspunkten för detta arbete kommer därmed vara att

EU-stadgan och konventionen har samma materiella innehåll även fast EU-stadgan principiellt

kan ha ett starkare skydd.46 Redan här kan sägas att EUD mig veterligen inte meddelat något

avgörande i ett ersättningsfall vilket gör att uppsatsen främst kommer beröra RF och EKMR.

Vad det gäller reglernas tillämpningsområde så omfattar RF alla rättegångar: inkluderat

migration, skatt och ärenden.47 Artikel 6 omfattar prövningar av brottsanklagelser (criminal

limb) och prövningar av enskildes civila rättigheter och skyldigheter (civil limb). Vad dessa två

ben specifikt omfattar är mycket komplicerat.48 För denna uppsats räcker dock att konstatera att

civil limb omfattar ett stort antal förvaltningsmål, som t.ex. bidrags- och tillståndsmål,49 dock ej

skatt eller migration.50 Brottmål å andra sidan, som alltså avgränsats bort (se 1.3), faller in under

criminal limb. Slutligen omfattar EU-stadgan samtliga prövningar av EU-rätten,51 vilket såklart

inkluderar många förvaltningsmål. Alla tre regler inkluderar alltså mål i både allmän domstol och

förvaltningsdomstol vilket, givet valda avgränsningar, är tillräckligt för den fortsatta utredningen.

2.3 Artikel 6.1 EKMR
2.3.1 Artikelns uppbyggnad: En artikel med två delar

Av relevans för denna uppsats stadgar artikel 6.1 följande:

Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling
inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.

Mer än så framgår inte kring kraven som ställs för att uppfylla rätten till en rättvis rättegång

avseende civil limb. Artikeln får istället sitt konkreta innehåll från praxis. Praxis som är

välutvecklat men även komplext och mångfacetterat.52 Rätten till en rättvis rättegång kan

åtminstone delas i två separata delar.53 Dessa två delar är följande:

1. Rätten till domstolsprövning. Härefter förkortat access to court.

53 Se Guide on Article 6 - civil limb jfr avsnitt II med IV, Danelius jfr kap. 9.3 med 9.6. och Settem jfr s. 60 med 64.
52 Danelius s. 158 och Reid s. 96.
51 Artikel 51.1 EU-stadgan. Se även C‑205/15, 23 §.
50 För skatt, se Ferrazzini, 29 §. För migration, se Maaouia, 38 §.
49 Wejedal FT 2021 s. 536. Exv. HFD 2016 ref. 49 (bidrag), Salesi (socialhjälp) och HFD 2018 ref. 46 (tillstånd).
48 Se istället bl.a. Danelius kap. 9.2.1 och 9.2.2 samt Warnling Conradsson s. 76 ff.
47 Prop. 2009/10:80 s. 162, NJA 2015 s. 373 p. 18 och Bylander SvJT 2017 s. 391 f.
46 Artikel 52.3 EU-Stadgan. Även HFD 2022 ref. 10 p. 12.
45 C-199/11, 47–48 § och C-205/15, 42 § samt Handbook on ATJ s. 40.
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2. Rätten till en rättvis domstolsprövning. Härefter förkortat fair trial.54

Förhållandet mellan dessa delar, som överlappar och går in i varandra,55 kommer undersökas

ytterligare i denna uppsats eftersom både är relevanta för ersättningsfall. I 2.3.2 och 2.3.3 ska

delarna introduceras. Sedan i 2.4 ska rättshjälp behandlas eftersom rättshjälp visar på nämnda

förhållande samt är närliggande till uppsatsens studieobjekt.

2.3.2 Access to court: Kan delas in i strict access och effective access

2.3.2.1 Strict access

En rätt till domstolsprövning (eng. access to court) finns inte uttryckligen i artikel 6.1. Att en

sådan rätt finns implicit slogs dock fast i Golder. Enligt domstolen hade det varit

”inconceivable” att artikel 6.1 skulle föreskriva skyddsregler väl i domstol men inte skydda

själva rätten att ta sig till domstol.56 Därmed slog ED fast att artikel 6.1 inkluderar att enskilda

ska ha rätt att få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade i domstol. Detta krav på att det

ska finnas access to court, i vart fall i teorin, kommer i det efterkommande kallas strict access.

Strict access säkerställer att det de jure finns en rätt till domstolsprövning och kränks framförallt

av överklagandeförbud.57 Vidare utgör det, tillsammans med effective access, access to court.

2.3.2.2 Effective access

Strict access är dock inte tillräckligt eftersom konventionen garanterar rättigheter som är

effektiva och praktiska, inte teoretiska och illusoriska. Det medför att även access to court måste

vara effektiv och praktisk och inte teoretisk och illusorisk.58 Det ställs alltså krav på effective

access to court vilket härefter benämns med effective access.59 Access to court kränks alltså inte

bara genom överklagandeförbud (d.v.s. kränkning av strict access). Effective access innebär

nämligen att rätten även kan kränkas: (I) när det funnits en rätt till domstolsprövning i teorin men

inte i praktiken.60 Den enskilda har alltså inte i praktiken, utan bara i teorin, kunnat få sin fråga

prövad av domstol till följd av något hinder. (II) När den enskilde visserligen fått sin talan

prövad men där prövningen inte varit effektiv eller praktiskt gångbar utan teoretisk och/eller

60 Exempel på detta är alltför formalistisk tillämpning av tidsgränser eller höga domstolsavgifter, se bl.a. Kreuz.
59 Samma terminologi används av Wejedal, avh s. 709. Se samma verk s. 85 f.
58 Airey, 24 §, Bellet, 36 § och Zubac, 77 §. Även Guide to article 6 - civil limb, 107 § och Danelius s. 181 ff.
57 Jfr rätt till domstolsprövning i snäv mening, Wejedal avh. s. 93 f. samt även FT 2022 s. 489.
56 Golder, 35–36 §. Se vidare Schabas s. 284 f., Barkhuysen m.fl. s. 539 ff. och Settem s. 60.
55 Settem s. 60.
54 Liknande terminologi används av Wejedal, se exv. avh. s. 709. Se även Pellonpää s. 341 och s. 374.
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illusorisk.61 För att uppfylla effective access kan det ställas krav på staten att vidta positiva

åtgärder för att tillgodose den enskildes rätt till effektiv domstolsprövning.62

Läser man EDs praxis görs ingen tydlig distinktion mellan strict access och effective access. Det

talas om att "[t]he right of access to a court must be “practical and effective”",63 d.v.s. att strict

access och effective access ses som en och samma rättighet. Det är även så access to court ofta

behandlats i doktrin,64 men vissa författare har fört fram att strict och effective access bör skiljas

från varandra.65

Givet domstolens formulering kan en sådan separation vid en första anblick ses som rent

semantisk. Som kommer framgå är dock skillnaden mellan effective access och fair trial (se

2.3.3) i vissa fall hårfin, medan skillnaden mellan strict access och fair trial ofta torde vara klar.

Av pedagogiska skäl, vilka kommer framgå i denna uppsats (se t.ex. 4.4 och 8.2), finns det

därmed anledning att skilja på strict och effective access. De kan dock sägas utgör två sidor av

samma mynt (se skiss 2.5).66

Eftersom uppsatsen framförallt behandlar praxis gällande rättegångskostnader och

domstolsavgifter finns det per definition tillgång till domstolsprövning. Strict access blir sålunda

inte relevant. Därmed kommer samtliga kränkningar av access to court i praxis som denna

uppsats behandlar utgöra kränkningar av effective access (om inget annat särskilt nämns).

2.3.3 Fair trial: Mer specifikt equality of arms

Kravet på att själva domstolsprövningen ska vara rättvis kommer i det följande kallas fair trial.

Detta för att tydliggöra att det inte avser den övergripande regeln om rätten till en rättvis

rättegång (d.v.s. artikel 6.1) utan enbart att själva domstolsprövningen ska vara rättvis. Detta för

att kunna särskilja fair trial från access to court (som alltså består av strict och effective access).

66 Se vidare om denna särskillnad i Wejedal avh. s. 82 ff.
65 Wejedal avh s. 83 ff, FT 2022 s. 489, Barlow s. 224 ff. och Shipman CJQ 2006 s. 7 ff.
64 Bl.a. Danelius kap. 9.3. Se även Guide on article 6 - civil limb avsnitt II.
63 Zubac, 77 §.
62 Se Kreuz, 59 § och Airey, 25 §. Se även Lillo Lobos s. 126.
61 Det tydligaste ex. är praxis om rättshjälp, se bl.a. Airey. Även rättegångskostnader, Černius och Rinkevičius, 68 §.
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Fair trial är en av de fundamentala rättigheterna i en demokratiskt stat.67 Bedömning av om en

rättegång uppfyllt kravet på fair trial görs genom en prövning av processen som en helhet.68 På

grund av detta är det ofta svårt att precisera exakt vad som gör en rättegång rättvis.69 ED har

dock utvecklat principer och aspekter som tillsammans delvis konkretiserar innehållet.70 Detta

inkluderar bl.a. krav på att få närvara vid förhandlingen, kontradiktion och motiverade

domskäl.71

En av de mest väletablerade principerna är equality of arms.72 Equality of arms ställer krav på att

parterna är likställda i processen73 vilket innebär att det ska finns en "fair balance"74 mellan

parterna. Equality of arms rör alltså partsbalansen. Inom civil limb ställs dock inte krav på total

jämlikhet mellan parterna utan staten har en skyldighet att se till att ingen av parterna är i

"substantial disadvantage vis-à-vis his [or her] opponent"75 (sv. väsentlig nackdel, alt. betydande

underläge, gentemot motpart76). Equality of arms kan kränkas av t.ex. ojämlika möjligheter att

presentera bevis och ojämlika tidsfrister.77 Av relevans för uppsatsen är framförallt att en

kränkning av equality of arms kan föreligga baserat på diskrepans i den allmänna maktbalansen

mellan parterna.

Det bör dock noteras att equality of arms är en del av fair trial, så om kravet på equality of arms

inte uppnås så är det principiellt fair trial och inte equality of arms som kränks. För att illustrera

detta kan nämnas att i Coventry anger ED att "the overall fairness of the proceedings, having

particular regard to the principle of equality of arms"78 skulle prövas och Harris skriver att fair

trial "supposes compliance with the principle of equality of arms."79 Ofta, men inte alltid,80 är det

dock specifikt partsbalansen som är problemet. Av den anledningen kommer det anges att

80 Harris m.fl. s. 411, Schabas s. 287 jfr Pellonpää s. 374.
79 Harris m.fl. s. 415.
78 Coventry, 59 §.
77 Se Guide on Article 6 - civil limb, 388–389 §§.
76 Översättningarna varierar se t.ex. C-199/11, 71 §, NJA 2017 s. 503 p. 14, Wejedal avh. s. 705 och Danelius s. 263.
75 Se Dombo Beheer B.V, 32 § och Steel och Morris, 62 § samt Harris m.fl. s. 415 not 446.
74 Feldbrugge, 44 §, Dombo Beheer B.V, 33 § och Reid s. 97.
73 Prop. 2009/10:80 s. 160 och Danelius s. 260.
72 Se Reid s. 177, Schabas s. 288, Danelius s. 260 och Harris m.fl. s. 415.
71 Schabas s. 567 och s. 573 samt Guide on article 6 - civil limb, 380 ff §§ och 411 §.
70 Schabas s. 287, Reid s. 96 f. och Harris m.fl. s. 410 f.
69 Danelius s. 259, Reid s. 96 och Pellonpää s. 374.
68 Imbrioscia, 38 §, Schabas s. 287, Danelius s. 259 och Pellonpää s. 374.
67 Pretto m.fl., 21 § samt Schabas s. 265 och Reid s. 96.
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equality of arms kränks när det är den rubbade partsbalansen som kränker konventionen. Ibland

används dock equality of arms/fair trial för att påminna om att equality of arms utgör just en del

av det större kravet på fair trial och kan interagera med andra delar.81 (Se illustrationen i 2.5)

Uppsatsen kommer dock att kretsa kring equality of arms.

2.4 Rätten till rättshjälp baserat på rätten till en rättvis rättegång
Som kommer framgå finns det begränsat med rättsfall i ersättningsfall. Däremot finns det en

utvecklad rättspraxis kring den närliggande frågan: när den enskildes behov av ombud kräver

rättshjälp.82 Rättshjälpspraxis visar också hur de olika aspekterna av en rättvis rättegång (här

effective access och equality of arms) kan utgöra separata grunder till krav på samma rättsföljd.83

Under civil limb ställer konventionens ordalydelse inte krav på rättshjälp.84 Staten får själv välja

hur den ska uppfylla konventionskraven på effective access och equality of arms. Det finns alltså

ingen positiv förpliktelse för staten att tillförsäkra just rättshjälp inom civil limb men dock en

positiv förpliktelse att uppfylla effective access och equality of arms.85 Detta medför att i vissa

fall kan avsaknaden av rättshjälp utgör en kränkning av konventionen med grund i effective

access- och/eller equality of arms-aspekten.86

Praxis börjar med Airey.87 Airey gällde Airey som ville skilja sig, något som enligt irländsk rätt

enbart var möjligt genom ansökan till högsta domstolen. I processen fanns inget ombudstvång

men trots detta ansågs avsaknaden av rättshjälp kränka artikel 6.1. Motiveringen var att

avsaknaden ledde till att den enskilde inte åtnjöt ”effective right of access to [...] Court”.88 Det

var alltså effective access som kränkts. Efter Airey har rättshjälp med grund i effective access

sammanfattats på följande sätt i Gnahore:

Article 6 § 1 guarantees to litigants an effective right of access to the courts for the
determination of their “civil rights and obligations”, it leaves to the State a free choice of
the means to be used towards this end and only compels the State to provide for the

88 Airey, 28 §.
87 Se Wejedal avh. s. 690 och Reid s. 228.
86 P., C., och S., 88–91 §§. Även Wejedal avh. s. 690 ff, Barlow s. 222 ff., Ehrenkrona s. 89 och Settem s. 418.
85 Steel och Morris, 60 §. Se även citat i Kreuz, 59 §.
84 Se bl.a. Airey, 26 § och McVicar, 48 §.
83 Se Wejedal jfr kap. 6.3.1 med 6.3.2, Shipman CJQ 2006 s. 8 f., Settem s. 396 och Barlow s. 222 ff.
82 HFD 2022 ref. 10 Gäverth tillägg p. 11. Se även Danelius s. 263.
81 Flera brister kan leda till en kumulativ kränkning av konventionen, Harris m.fl. s. 411.
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assistance of a lawyer when such assistance proves indispensable for an effective access
to court either because legal representation is rendered compulsory or by reason of the
complexity of the procedure or of the case89

Bedömningen av när “the complexity of the procedure or of the case” nödvändiggör rättshjälp

görs i det enskilda fallet.90 I praxis har dock utvecklats ”de tillämpliga kriterierna”91 för när en

avsaknad av rättshjälp kränker effective access. Kriterierna, som i doktrin omnämnts som

Airey-kriterierna,92 sammanfattas på följande sätt:

The question whether the provision of legal aid is necessary for a fair hearing must be
determined on the basis of the particular facts and circumstances of each case and will
depend, inter alia, upon the [I] importance of what is at stake for the applicant in the
proceedings, [II] the complexity of the relevant law and procedure and [III] the
applicant's capacity to represent him or herself effectively 93

De tre kriterierna (som härefter, likt i doktrin, kommer kallas Airey-kriterierna) kan kort

sammanfattas på följande vis:

I. "The importance of what is at stake for the applicant in the proceedings”: Avser både om

målet är ekonomiskt betydelsefullt94 eller viktigt av andra icke-monetära anledningar.95

II. “the complexity of the relevant law and procedure”: Komplexitet avser processen

och/eller rättsfrågorna samt om det är omfattande bevisning eller finns behov att bevisa

svåra omständigheter, t.ex. genom att förhöra vittnen eller använda sakkunniga.96

III. “the applicant's capacity to represent him or herself effectively”: Här beaktas om den

enskilde av något skäl kan antas ha begränsad förmåga att företräda sig själv.

Effective access kan alltså utgöra grunden för krav på rättshjälp. I senare praxis har slagits fast att

även fair trial, mer specifikt equality of arms, som en separat grund kan kräva rättshjälp.97 Det

första exemplet på detta var Steel och Morris där domstolen kom fram till att bristen på rättshjälp

97 "Article 6 may be engaged [i rättshjälpsmål] under two interrelated aspects […] Firstly, Article 6 § 1 of the
Convention embodies the right of access to a court for the determination of civil rights and obligations[...] Secondly,
the key principle governing the application of Article 6 is fairness." P,. C., och S., 88–91 §§. Se även Schabas s. 285;
Settem s. 396; Danelius s. 263 jfr s. 194; Guide on article 6 - civil limb, 389 § jfr avsnitt II.C; Wejedal kap. 6.3.1 jfr
6.3.2; Shipman CJQ 2006 s. 7 ff.; Silva de Freitas s. 200 ff.; Barlow kapitel s. 222 ff.

96 Airey, 24–27 §§. Ävensom Wejedal avh. s. 696 och Settem s. 412 ff. Se även Timofeyev och Postupkin, 103 §.
95 P., C., och S. gällde vårdnad om barn. Nenov besöksrätt, 45 §. Timofeyev och Postupkin rörelsefrihet.
94 Steel och Morris som avsåg 100 000 £ för låginkomsttagare. Urbšienė and Urbšys avsåg ca 61 000 EURO, 50 §.
93 Steel och Morris, 61 §. Klammer ej i originaltexten.
92 Wejedal avh. s. 694. Se även Shipman CJQ 2006 s. 10 "Airey principles".
91 Egen översättning av "les critères applicables en la matière", Timofeyev och Postupkin, 99 §.
90 Steel och Morris, 61 §, Airey, 26 §, McVicar, 50 ff. §§, Wejedal avh. s. 694 och Reid s. 288.
89 Gnahore, 38 §. Egen kurs. Se Schabas s. 284 och Guide on article 6 - civil limb, 151 §.
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”contributed to an unacceptable inequality of arms”.98 Staten hade misslyckat med att se till att

den enskilde inte vara ”at a substantial disadvantage vis-à-vis the adversary”99 och därmed

kränktes equality of arms.

Vad skillnaderna är i vad som ska beaktas med equality of arms respektive effective access som

grund är delvis oklart.100 Wejedal konstaterar att bedömningen av grunden equality of arms ofta

kan utgå från Airey-kriterierna men utöver detta även beakta maktbalansen mellan parterna.101

Att prövningarna är likartade är tämligen naturligt eftersom effective access och fair trial utgör

två "interrelated aspects".102 Att prövningarna är mycket lika får även stöd av att ED varken i

Steel och Morris eller P., C., och S., rättsfall där effective access och equality of arms diskuteras,

tydligt särskiljer bedömningarna.103 I samma riktning pekar nyligen avgjorda Timofeyev och

Postupkin.104 Där inledde nämligen domstolen med att pröva Airey-kriterierna.105 Efter detta

avvek dock ED och noterade att staten haft åklagarhjälp under hela processen.106 EDs slutsats

blev därmed att avsaknaden av rättshjälp placerade den enskilde i ett betydande underläge och att

konventionen därmed kränkts.107 Det var alltså equality of arms som kränkts, men bedömningen

utgick från Airey-kriterierna.

Som sista stöd för den starka koppling mellan effective access och fair trial/equality of arms som

grund kan konstateras; dels, att för det mesta görs inte någon skillnad på bedömningarna i

doktrin,108 samt dels, att Airey-kriterierna är förenliga med att fair trial ska prövas efter en

helhetsbedömning.109

109 Guide to art 6 - civil limb, 308 § och Danelius s. 259. Se även Stankiewicz, 60 §.
108 Settem kap. 10, Guide on article 6 - civil limb, 151–152 §§, Harris m.fl. s. 401 f. samt Reid s. 228 f.
107 Timofeyev och Postupkinostupkin, 106 §.
106 ”a bénéficié de l’assistance du procureur tout au long de la procédure”, Timofeyev och Postupkinostupkin, 104 §.
105 Timofeyev och Postupkinostupkin, 102–106 §§.
104 Det går även att jämföra Guide on article 6 - civil limb från 2013 med samma guide från 2022, se kapitel II.C.
103 Se även Bertuzzi jfr Wejedal s. 706 f.
102 P., C., och S., 89–91 §§. Se även Wejedal s. 704 samt Settem kap. 10.
101 Wejedal s. 705. Se liknande Shipman CJQ 2006 s. 12 f.
100 Shipman CJQ 2006 s. 7 ff. samt Settem s. 396.
99 Steel och Morris, 62 §.

98 Steel och Morris, 72 §. För stöd i doktrin att grunden var equality of arms, se Shipman CJQ 2006 s. 7, Settem s. 61
not 37, Schabas s. 285, Ehrenkrona s. 89 samt Wejedal s. 701 ff. Jfr dock Lillo Lobos s. 131.
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Mot bakgrund av ovan kan man alltså dra slutsatsen att även fast equality of arms och effective

access utgör två separata grunder som kan kräva rättshjälp så finns det starka kopplingar dem

emellan och gränsen mellan grunderna är svår att dra.110

2.5 Sammanfattande skiss av artikel 6.1
Som framgått finns det olika aspekter av artikel 6.1 som kan ligga till grund för en kränkning av

EKMR. I denna uppsatsen kommer fokus ligga på equality of arms och effective access. Av

relevans för denna uppsats kan därmed följande skissering göras.

110 Settem s. 60 f. och s. 397 samt Wejedal avh. s. 706 f.
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3 Praxis i ersättningsfall
3.1 Inledning
I detta kapitel introduceras praxis om ersättningsfallen (se förklaring 2.1). Rättsfallen har delats

upp efter domstol. EUD har inte avgjort något ersättningsfall, ett närliggande område ska dock

diskuteras. Syftet med kapitel 3 är inte att närmare analysera rättsfallen utan att introducera dem

samt identifiera vilka aspekter av rätten till en rättvis rättegång som utgjorde grunden för

kränkningen och därmed utgjorde grunden för kravet på ersättning. Kapitel 3 besvarar fråga A.

3.2 Praxis från Europadomstolen
3.2.1 Stankiewicz mot Polen

Stankiewicz var första gången som ED fann att icke-ersättning i ett ersättningsfall kränkte artikel

6.1. Stankiewicz är vidare, vilket kommer framgå nedan i 3.3, grunden för HDs rättsregel. I målet

hade makarna Stankiewicz (härefter "makarna") på en offentlig auktion köpt en fastighet genom

att, med grund i ett statligt kompensationsprogram, lösa in värdet på sin övergivna fastighet. Fyra

år senare krävde dock åklagaren, som agerade å statens vägnar, "ytterligare" ca. 300 000 kr för

huset eftersom ett nytt expertutlåtande nedvärderat den inlösta fastigheten.111 Makarna vann

tvisten i både första och andra instans men fick inte ersättning för sina rättegångskostnader på ca

60 000 kr.

I Polen var visserligen huvudregeln loserpays men en undantagsregel stadgade

kvittningsprincipen när åklagaren var kärande i ett civilt mål.112 Den regeln tillämpades av andra

instans och frågan inför ED var om detta kränkte konventionen. ED ansåg att det inte varit

obefogat att anlita ombud mot bakgrund av bl.a. målets komplexitet och värde. Vidare var inte

kostnaderna "incurred recklessly or without proper justification".113 Därmed kränktes artikel 6.1.

3.2.2 Černius och Rinkevičius mot Litauen

I Černius och Rinkevičius hade de enskilda, som båda var arbetsgivare, fått en sanktionsavgift på

500 EUR vardera. Bägge överklagade avgiften och fick den upphävd i domstol m.h.a. ombud

som kostade 1169 respektive 837 EUR. I den processen fanns dock ingen möjlighet till ersättning

113 Stankiewicz, 73–76 §§.
112 Stankiewicz, 33 och 50 §§. För mer utförlig genomgång av sakomständigheterna se Wejedal avh. s. 713 ff.
111 Stankiewicz, 10 § och NJA 2015 s. 374 p. 12.
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för ombudskostnaderna. Deras rättegångskostnader konsumerade alltså hela "vinsten". P.g.a.

detta valde Černius och Rinkevičius att stämma staten i allmän domstol. Deras talan avslogs

dock med motiveringen att den applicerbara ersättningsregeln krävde att beslutet var

”unlawful";114 något det inte ansågs vara eftersom myndigheten agerat inom sin behörighet samt

beslutet upphävts på en bevisfråga.115 När ED prövade frågan konstaterade ED att

rättegångskostnaderna översteg vinsten vilket medförde att processen blev en akademisk exercis.

Det utgjorde en begränsning. Visserligen kunde det inte uteslutas att minskning av statens

ersättningsskyldighet var ett legitimt ändamål, men i detta fallet ansågs begränsning skapa en

oproportionerlig börda och därmed kränktes artikel 6.1.

3.2.3 Zustović mot Kroatien

I Zustović hade Zustović ansökt om sjukpension men fått avslag. Zustović överklagade till en

centralmyndighet och senare till domstol. Under processens gång ändrades de kroatiska reglerna

för rättegångskostnader till en strikt kvittningsregel. Detta medförde att Zustović, trots att

domstolen upphävde och återförvisade målet till myndigheten vilken senare - efter en ny

domstolsprocess - beviljade klagande ersättning, inte fick ersättning för sina rättegångskostnader

i den första processen. Det fick hon dock i den andra processen eftersom den kroatiska

konstitutionsdomstolen (KKD) inom ramen för en abstrakt lagprövning bedömt att

kvittningsregeln kränkte rätten till rättvis rättegång. Frågan inför ED blev sålunda om

tillämpningen av kvittningsregeln i den första processen kränkte artikel 6.1.

Domstolen konstaterade härvid att det varken fanns skäl att frångå KKDs bedömning att regeln

utgjorde en begränsning eller deras bedömning att regeln saknade legitimt ändamål. Sålunda

fann ED, efter att ED hade bedömt att den enskilde inte kunnat undvika kostnaderna, att artikel

artikel 6.1 kränkts.

3.2.4 Dragan Kovačević mot Kroatien

I Dragan Kovačević förde socialtjänsten, på eget initiativ, en talan om att frånta Kovačević sin

rättskapacitet eftersom han led av en mild till moderat funktionsnedsättning. Kovačević, med

115 Černius och Rinkevičius, 14 §. Se även Wejedal FT 2022 s. 489 ff. om rättsfallet.
114 Černius och Rinkevičius, 72 §.
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hjälp av sin mor som utsetts till hans "guardian ad litem",116 processade frågan upp till KKD där

han yrkade att beslutet skulle upphävas bl.a. eftersom det kränkte hans rätt till privatliv enligt

artikel 8 EKMR. Talan i sak bifölls på den grunden men hans yrkande på ca 815 EUR i

rättegångskostnader inför KKD nekades utan motivering. Detta trots att domstolen hade en

fakultativa möjlighet att frångå huvudregeln som var kvittning. Frågan inför ED var därmed

återigen om den uteblivna ersättningen kränkte artikel 6.1 och återigen förelåg en kränkning. ED

fann nämligen att icke-ersättningen utgjorde en oproportionerlig begränsning.

3.2.5 Vilka aspekter av rätten till en rättvis rättegång har i Europadomstolens praxis

utgjort grund för ersättning i ersättningsfall?

I ljuset av hur artikel 6.1 är uppbyggd (se 2.3 ovan) samt att både effective access och equality of

arms har legat till grund för kränkning av konventionen i rättshjälpspraxis (se 2.4) måste

undersökas om samma distinktion kan göras avseende ersättningsfall. Frågan om en sådan

distinktion kan göras i ersättningsfall är, mig veterligen, outforskad i doktrin.117

Om vi inleder med Stankiewicz är det relativt tydligt att det var fråga om fair trial:

The Court is well aware that in the circumstances of the present case neither the court fee
nor the applicants’ access to a court is concerned. However, the Court is of the view that
there may also be situations in which the issues linked to the determination of litigation
costs can be of relevance for the assessment as to whether the proceedings in a civil case
seen as a whole have complied with the requirements of Article 6 § 1 of the Convention118

Det var alltså inte fråga effective access utan om icke-ersättningen kränkte artikel 6.1 i sin helhet,

vilket måste förstås som ett krav på att rättegången ska vara rättvis. Mer specifikt framgår detta

av att det operativa kravet var att kostnadsregeln inte fick försätta parten "at an undue

disadvantage vis-à-vis"119 staten, d.v.s. grunden för kränkningen var equality of arms. Att

grunden var equality of arms har också bekräftats i praxis och litteratur.120

120 Från praxis se bl.a. Karahasanoğlu, 135–137 §§ samt Coventry, 59 §. Från litteratur framgår det i Barkhuysen
m.fl. s. 564, Wejedal, FT 2022 s. 490, Harris m.fl. s. 417, Danelius s. 263 och Reid, s. 160. Se dock Settem s. 61.

119 Stankiewicz, 69 §.
118 Stankiewicz, 60 §. Egen kurs.
117 Wejedal är den enda som berört frågan och han har enbart hanterat Černius och Rinkevičius, FT 2022 s. 489 ff.

116 Dragan Kovačević, 6 §. Rollen som guardian ad litem verkar medfört rätt att vidta processhandlingar som t.ex. att
överklaga, 56 §.
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Vid en studie av resterande mål framgår tydligt att grunden för kränkningen där var effective

access. (Att det är effective access och inte strict access följer av att det fanns en de jure rätt till

domstolsprövning, se 2.3.2.2 in fine).121

I Černius och Rinkevičius skriver ED:

[T]he Court considers that the domestic courts’ refusal to reimburse the applicants’ legal
costs incurred during administrative litigation, [...] constitutes a breach of their right of
access to court and thus a violation of Article 6 § 1 of the Convention.122

I Zustović skriver ED:

[T]he Court sees no reason to question the Constitutional Court’s finding that the said
provision constituted a restriction of the right of access to court.123

I Dragan Kovačević skriver ED:

[T]he Court to conclude that, in the specific circumstances of the present case, the
restriction of the applicant’s right of access to a court was not justified by the legitimate
aims pursued.124

I Zustović hänvisar ED visserligen till equality of arms-målet Steel och Morris,125 vilket

skiljaktiga i Dragan Kovačević påpekar.126 Hänvisningen är dock i den generella genomgången

av rättsläget och något stöd i Zustović för att effective access inte skulle vara grunden, förutom

hänvisningen till Steel och Morris, finns inte. Då det inte är ovanligt att ED i den generella delen

presenterar både fair trial och effective access är inte hänvisningen i sig tillräcklig.127 Grunden

var alltså, som följer av citatet ovan, även där effective access.

Slutsatsen blir därmed att ED i Černius och Rinkevičius, Zustovic samt Dragan Kovačević fann

en överträdelse med grund i effective access medan ED i Stankiewicz fann en överträdelse med

grund i equality of arms. Därmed går det att göra samma distinktion avseende vilka aspekter av

rätten till en rättvis rättegång som kan ligga till grund för ersättning i ersättningsfall som i

rättshjälpsmål (se fråga A).

127 Det finns flera exempel avseende rättshjälp, se bl.a. Steel och Morris, 59–63 §§ och P., C., och S., 89–91 §§.

126 Skiljaktiga Dragan Kovačević, 6 §. Skiljaktiga kan tolkas som att de anser att Zustović kränkte enbart equality of
arms. Rimligare är dock att skiljaktiga ansåg att både effective access och equality of arms kränktes. De skriver
nämligen att Zustović "not just" stred mot effective access utan även mot equality of arms.

125 Zustović, 96 §.
124 Dragan Kovačević, 84 §. Egen kurs.
123 Zustović, 105 §. Egen kurs.
122 Černius och Rinkevičius, 74 §. Egen kurs
121 Det framgår också av domskälen, se Černius och Rinkevičius, 65 §, Zustović, 95 § och Dragan Kovačević, 67 §.
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3.3 Högsta domstolens praxis
I civil limb-mål i allmänna domstol tillämpas loserpays som huvudregel (se 2.1 och 18 kap. 1 §

rättegångsbalken (1972:740 RB)). Så är dock inte fallet i alla måltyper. I rättsvårdsärenden

regleras nämligen kostnadsfördelningen i 32 § lag (1996:242) om domstolsärenden (ÄL). 32 §

ÄL är uppbyggd med kvittning som utgångspunkt men med möjlighet för domstolen att tillämpa

RBs regler i tvister mellan enskilda.128 Kostnadsfrågan mellan staten och enskilda är dock

oreglerad vilket ansetts medföra en kvittningsregel.129 Redan här kan noteras att ÄL anses utgöra

en relativt enkel process130 som har stora principiella likheter med FPL.131

HD har dock i fyra avgöranden (NJA 2015 s. 374, NJA 2018 s. 49, NJA 2020 s. 908 och NJA

2021 s. 235) sedan 2015 utvecklat en praxis där ersättning av rättegångskostnader, i ärenden

mellan staten och enskild, dömts ut direkt på RF. I NJA 2015 s. 374 uttalade HD:

Om den enskilde saknar rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i utmätningsmålet,
kan det emellertid leda till begränsningar av den enskildes möjlighet att anlita ombud. I
mer komplicerade eller omfattande utmätningsmål kan den enskilde då hamna i
underläge mot staten132

Utöver detta tog HD fasta på att det enligt Stankiewicz ibland kan strida mot artikel 6.1 att en

enskild som vinner mot staten inte har rätt till ersättning. Mot bakgrund av att 2 kap. 11 § RF

"utformats efter mönster av artikel 6.1" och "anknyter till de grundläggande principer som anges

där bl.a. att parterna ska vara likställda i processen" ansågs av detta följa att vinnande part i vissa

fall har rätt till ersättning i ersättningsfall.133 Detta har bekräftats i tre senare avgöranden134 och

principen anses numera utgöra en rättsregel.135

Genom hänvisningen till Stankiewicz, noteringen att RF inkluderar ett krav på likställda parter

med koppling till EKMR samt påpekandet om risken att "hamna i underläge" så är det tydligt att

135 NJA 2020 s. 908 p. 20.
134 NJA 2018 s. 49, NJA 2020 s. 908 och NJA 2021 s. 235.
133 NJA 2015 s. 374 p. 17–19.
132 NJA 2015 s. 374 p. 15. Egen kurs.
131 Se SOU 2007:65 s. 114 f. Södergren anger att ÄL är "i stort sett identisk" med FPL, FT 2022 s. 347.
130 NJA 2015 s. 374 p. 20 samt NJA 2018 s. 49 p. 27.

129 Prop. 1995/96:115 s. 118. I vissa fall kan staten dock ses som enskild. Sålunda anses staten vara enskild när det
gäller t.ex. verkställighet av en privaträttsligt skuld (NJA 2012 s. 896), dock inte vid utmätning av en
offentligrättsliga fordran, NJA 1998 s. 443, NJA 2000 s. 109 och NJA 2015 s. 374.

128 För tillämpning av RB krävs bl.a. att det förekommit en intressemotsättning som motiverar tvistemålsliknande
handläggning, se NJA 2018 s. 49 p. 25 och Wejedal avh. s. 233 f. Saknas intressemotsättning kvittas kostnaderna.
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grunden i NJA 2015 s. 374 var equality of arms.136 Resterande rättsfall bygger sedermera vidare

på NJA 2015 s. 374 och får därmed anses utgå från samma grund.137 En mer utförlig genomgång

av dessa rättsfall och om innehållet i HDs rättsregel kommer senare i uppsatsen (se 5.2). Här kan

dock noteras att inget av HDs avgörande berör EDs nya praxis.

3.4 Högsta förvaltningsdomstolens praxis: HFD 2022 ref. 10
I HFD 2022 ref. 10138 skulle HFD avgöra om kvittningsprincipen kunde upprätthållas. I målet

hade den enskilde till stöd för sitt ersättningsyrkande åberopat rätten till en rättvis rättegång.

HFDs avgörande kan delas in i två delar: en materiell del innefattande frågan om ersättning

någonsin krävs i förvaltningsdomstol och en processuell del innefattande vem som kan pröva

talan. För denna uppsatsen är den materiella delen relevant. Det ska dock noteras att den

processuella delen, där HFD fann sig ej behörig att pröva talan och därmed avvisade den, ensamt

avgjorde målet. Den materiella delen kan därmed ses som obiter dicta.139

HFD börjar sin prövning med att konstatera att det förutom i skattemålen saknas kostnadsregler i

förvaltningsprocessen. Som skäl för detta tar HFD bl.a. upp att processen är enkel, det allmännas

utredningsskyldighet och objektivitet, möjligheten till rättshjälp samt möjligheten till ersättning

genom skadestånd.140 Efter det redogör HFD för rätten till en rättvis rättegång. Utgångspunkt för

denna diskussion är HDs praxis samt Stankiewicz. HFD konstaterar att HD härleder sin rättsregel

från Stankiewicz och sammanfattar kärnpunkterna i Stankiewicz på samma sätt som HD.141 HFD

lyfter vidare även Zustović, Černius och Rinkevičius samt Toma.

HFD konstaterar därefter att förvaltningsprocessen är utformad så den "regelmässigt uppfyller"

rätten till en rättvis rättegång, men trots detta konstaterar HFD enhälligt142 att det inte kan

uteslutas att ersättning ibland måste utgå. Detta formuleras på följande sätt:

142 Se HFD 2022 ref. 10 och minoriteten p. 2. Se även Knutsson 2022 FT s. 281.
141 HFD 2022 ref. 10 p. 24–26.
140 HFD 2022 ref. 10 p. 19.
139 Se samma JK svaromål, 96 §. Genom detta lämna HFD över frågan till HD, Södergren FT 2022 s. 439 f.
138 För bakgrunden till målet se Olsson & Palm ERT 2022 s. 282 samt Wilske SvJT 2022 s. 617 f.
137 NJA 2018 s. 49 p. 27, NJA 2020 s. 908 p. 11 och NJA 2021 s. 235 p. 21. Se även PMÖD ÖÄ 340-21.

136 NJA 2015 s. 374 p. 15 även p. 18. Se vidare NJA 2017 s. 503 p. 14 och Wejedal FT 2022 kap. 3.2 . I C-205/15
framgår att "parternas likställdhet i processen" är den svenska översättningen av equality of arms, 42 §.
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Det kan emellertid inte uteslutas att det undantagsvis kan uppkomma situationer där
omständigheterna är sådana att det inte skulle vara förenligt med rätten till en rättvis
rättegång om en enskild part inte kan få ersättning för befogade rättegångskostnader143

Enligt min läsning följer inte av "det kan inte uteslutas" att domstolen slagit fast att befogade

kostnader måste ersättas, utan enbart att det inte kan uteslutas att så är fallet. Därmed har HFD

egentligen inte satt ned foten avseende om ersättning ibland måste utgå. Trots detta anger HFD

en övre gräns genom användandet av "undantagsvis". Motiveringen till undantagsvis är att

förvaltningsprocessen regelmässigt uppfyller rätten till en rättvis rättegång.144 Vad stödet är för

denna bedömningen eller vad som ska beaktas i prövningen av om något utgör ett undantagsfall

framgår inte. Gissningsvis motiverar HFD uttalandet med de angivna skäl för

kvittningsprincipen, men det framgår ej. Avsaknaden av motivering samt att det sker obiter dicta

gör att uttalandet ger föga vägledning för kommande bedömningar i ersättningsfall.

Läser man domen framgår att utgångspunkten framförallt är NJA 2015 s. 374 samt

Stankiewicz,145 d.v.s. mål där equality of arms varit grunden. Noterbart är att HFD även klär

Zustovic samt Černius och Rinkevičius, d.v.s. mål där grunden varit effective access, i den

nomenklaturen som HD använder i sitt praxis.146 HFD gör alltså ingen distinktion mellan

effective access och fair trial/equality of arms. Snarare tvärtom då HFD bygger sitt avgörande i

den processuella delen på Černius och Rinkevičius och helt utan motivering utgår från att samma

även gäller HDs equality of arms praxis.147 Att HFD inte gör en distinktion mellan grunderna kan

därmed haft inverkan på utgången i målet.

3.5 EU-domstolens praxis
Eftersom det inte finns något ersättningsfall från EUD ska avsnittet hållas kort. Artikel 47.2

EU-stadgan motsvarar åtminstone artikel 6.1 och innehåller, likt konventionen både "principen

om parternas likställdhet i processen [equality of arms] och rätten till domstolsprövning [access

to court]".148 Vidare kan noteras att EUD i Toma149 uttryckligen hänvisar till Stankiewicz och till

149 C-205/15 pröva om det stred mot artikel 47 att myndigheten inte behövde betala stämpelskatt eller ställa säkerhet.
148 C-205/15, 42 § samt CH Hofmann s. 1275 och s. 1285. Egna hakparenteser.
147 Se HFD 2022 ref. 10 p. 32. Se samma kritik Wejedal FT 2022 s. 485 och s. 489 ff.

146 HFD uttalar att Zustović hade fog att anlita ombud, den frågan berörs dock inte mer än implicit i Zustović. "fog
för" terminologin är istället tagen från HDs equality of arms praxis, NJA 2015 s. 374 p. 20, HFD 2022 ref. 10 p. 27.

145 HFD 2022 ref. 10 p. 24–26 samt Norenäs & Romell Stenmark SvSkt 2022 s. 359.
144 HFD 2022 ref. 10 p. 31.
143 HFD 2022 ref. 10 p. 31.
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V.M (ett mål där en domstolsavgift kränkte konventionen med grund i effective access).150 Det är

därmed tydligt att EU-stadgan ställer samma krav som konventionen på fair trial och effective

access. Utan praxis från EUD i frågan får detta antas gälla även ersättningsfall.

Utöver detta måste även Århuskonventionen151 nämnas. Där framgår i artikel 9.4 att

domstolsprövningarna som konventionen kräver måste vara "tillräckliga och effektiva rättsmedel

[... samt] vara objektiva, rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kostsamma [egen. kurs]". Enligt

EUD bidrar artikel 9.4 "på miljörättens område, till att rätten till ett effektivt rättsmedel, vilken

säkerställs i artikel 47 [i EU-stadgan], iakttas".152 Vidare har en generaladvokat (GA) uttalat att

artikel 9.4 kompletterar och är "ett uttryck för" det unionsrättsliga kravet på att prövningar inte

ska vara oöverkomligt kostsamma mot bakgrund av artikel 47 och en annan har hänvisat till

Stankiewicz.153 På ett sätt skiljer sig dock artikel 9.4 från artikel 47 EU-stadgan och det är genom

att det allmänna miljöintresset beaktas.154 Men givet den täta kopplingen till artikel 47 torde

EUDs generella uttalande om hur artikel 9.4 ska tolkas ha betydelse för ersättningsfall.155

3.6 Sammanfattning
I ersättningsfall har alltså i EDs praxis grunden till kränkningen av konventionen varit endera

effective access, endera equality of arms. En sådan distinktion, eller ens en diskussion om en

sådan distinktion, saknas helt i svenskt praxis. Det är dock tydligt att HDs praxis grundas på

equality of arms. Vidare är avsaknaden av en distinktion delvis naturlig eftersom NJA 2015 s.

374 meddelades innan Černius och Rinkevičius. Samma kan dock inte sägas om HFD 2022 ref.

10 eftersom rättsfallet faktiskt behandlar både Černius och Rinkevičius samt Zustović, men

tvingar in dom i HDs paradigm. Det framgår alltså att det finns två olika aspekter av rätten till en

rättvis rättegång som kan ligga till grund för en kränkning av konventionen (fråga A). I nästa

avsnitt ska diskuteras om det är värt att hålla isär grunderna eller om grunderna, som HFD gör,

ska behandlas som ett (jfr fråga C).

155 Jfr speciellt GA Kokott C-530/11, 67 §.

154 Se GA Bobek C-470/16, 35 § och C-260/11, 39 §. Miljöintresset torde framförallt påverka att allmänna, istället
för enbart individuella, intressen ska beaktas, se GA Bobek C-470/16, 35 §, C-260/11, 39–40, 42 §§.

153 GA Bobek C-470/16, 34 § och GA Kokott C 530-11, 72 § not 44.

152 C-260/11, 33 §. Ävensom prop. 2004/05:65 som anger att 9.4 "har kopplingar till den rätt till en rättvis rättegång
som skall ges enligt [...] t.ex. Europakonventionen", s. 97 och Ebbesson m.fl. hänvisar till artikel 6.1, s. 188.

151 Konvention om Tillgång till Information, Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och Tillgång till Rättslig
prövning i Miljöfrågor. Konventionen har implementerats i EU-rätten, se C-260/11, 8 §.

150 C-205/15, 44 och 56 §§. V.M. hänvisar till bl.a. Airey i 41 §. Se även 56 ff. §§.
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4 Effective access och equality of arms: Sak samma?
4.1 Inledning
Med vetskap om att uppsatsen identifierat att krav på rättshjälp med grund i effective access och

equality of arms ska bedömas mycket likartat samt att HFD likställt grunderna kan det

ifrågasättas om det är värt att skilja på effective access och equality of arms i den fortsatta

utredningen. Här kan nämnas att distinktion mellan effective access och equality of arms enbart

görs i en av sex rättsfallskommentarer till HFD 2022 ref. 10156 och inte heller görs av parterna i

tingsrättstvisten.157 Wejedal158, Barlow,159 och Shipman160 anser dock alla att distinktionen är

viktig avseende rättshjälp. Wejedal är den enda som även skriver om ersättningsfall och är av

samma uppfattning där. Han anger att grunderna rör två "helt olika saker".161 Mot bakgrund av

detta blir frågan såklart om grunderna bör hållas isär. Föreligger ingen materiell skillnad, utan

distinktionen är rent semantisk, kan och bör grunderna utredas gemensamt.

Det kan principiellt tänkas att eventuella skillnader, som motiverar att kartläggningen särskiljer

på effective access och equality of arms, kan föreligga på följande plan:

– Om grunderna har olika bakgrund och motiveringar till varför ersättning ibland måste

utgå. Detta påverkar vad som utgör en kränkning samt vilka andra rättsfall som grunden

kan jämföras med (se 4.2).

– Om grunderna har olika tillämpningssituationer, d.v.s. om det är möjligt att tydligt

särskilja när ett mål ska prövas mot equality of arms och när det ska prövas mot effective

access (se 4.3).

– Om reglerna kring rätten till en rättvis rättegång omfattar grunderna i olika mån.

Exempelvis att en grund omfattas av konventionen men inte av RF (se 4.4).

161 Wejedals FT 2022 s. 491.
160 Shipmans CJQ 2006 s. 10.
159 Barlow s. 222 ff. särskilt s. 224 och s. 226.
158 Wejedal avh. jfr kap. 6.3.1 med kap. 6.3.2. Se även Wejedal FT 2022 s. 489.

157 Se CFR stämningsansökan och JK svaromål. Mål T 7672-22 Stockholms Tingsrätt – För transparens gjorde jag
praktik hos CFR under de första 10 veckorna av terminen. Tvisten i tingsrätten handlar dock än så länge främst om
den processuella frågan i HFD 2022 ref. 10. Som alltså inte behandlas i denna uppsats (se 3.4 och CFR
stämningsansökan). Vad uppsatsen behandlar och vad CFR behandlat i tvisten rör alltså två skilda frågor. Överlapp
finns enbart avseende 8.2 och 8.3 (och då primärt genom JKs svaromål). Även där är dock, precis som i resten av
texten, all text mina egna självständiga tankar, ord och utredningar.

156 Wejedal FT 2022 s. 489; jfr Wilske SvJT 2022 s. 617 ff.; Knutsson FT 2022 s. 281 ff.; Norenäs & Romell
Stenmark SvSkt 2022 s. 352 ff.; Palm & Olsson ERT 2022 s. 281; Södergren FT 2022 s. 436.

32



– Om grunderna ska prövas på olika sätt (se 4.5). Har grunderna olika prövningsordningar

borde detta påverka innehållet och påverkar alldeles oavsett hur argumentationen ska

läggas fram.

Svaren på dessa frågor borde ge vägledning kring om grunderna i den fortsatta utredningen

preliminärt ska: (a) hållas isär utan någon form av överlapp, (b) hållas isär med visst överlapp

eller (c) inte alls hållas isär. Utöver detta besvarar frågorna i mångt och mycket hur grunderna

förhåller sig till varandra (fråga C, se även 8.4).

4.2 Utveckling samt vad som motiverar att ersättning kan behöva utgå
4.2.1 Utvecklingen samt vad som motiverar att ersättning i vissa fall behöver utgå med

grund i effective access

Icke-ersättning av rättegångskostnader vid en vinst är inte i sig tillräckligt för att begränsa

effective access eftersom "the right of access to a tribunal does not prescribe that the successful

party in the domestic proceedings must be reimbursed his costs".162 Det är dock tydligt att

avgifter för tillträde till en domstolsprövning kan kränka effective access då det i praktiken kan

fungera som ett totalförbud för den mindre bemedlade. Länge var det också enbart avgifter som

utgjorde en förutsättning för tillträde till domstol som ansågs kränka effective access.163 En

vändpunkt kom dock i Stankov.164 Där slog ED fast att även kostnader efter/i slutet av processen

kan utgöra en kränkning av effective access.165 Enbart att Stankov fått sin fråga prövad i domstol

var alltså inte tillräckligt för att uppfylla effective access eftersom i praktiken kan även höga

kostnader efter processen göra rätten till domstolsprövning teoretisk och illusorisk:

[I]n the instant case the payment of the fee was not a pre-condition for the examination of
the case. The applicant thus had “access” to all stages of the proceedings and the courts
examined his case on the merits and delivered binding judgments […] the Convention is
intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are
practical and effective. In practical terms, the imposition of a considerable financial
burden due after the conclusion of the proceedings may well act as a restriction on the
right to a court.166

166 Stankov, 53–54 §§. Egen Kurs.
165 Stankov, 53–54 §§ och Taratukhin, 32 §.

164 I Stankov hade klagande yrkat skadestånd p.g.a. felaktigt frihetsberövande men vann enbart till ett mindre belopp.
Därmed fick Stankov betala 4 % av det överskjutande beloppet som en domstolsavgift efter processen.
Domstolsavgiften uppgick till 90 % av skadeståndet. Staten tog alltså med ena handen vad den gav med andra.

163 Som exempel se Kreuz, 60 § och Laçi, 51 § för vidare hänvisningar.
162 Giuseppe Dello Preite s. 23 in fine. Se även Kreuz, 59 §.
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I Stankov var det alltså en domstolsavgift efter processen som med grund i effective access

kränkte konventionen. Sedermera i Klauz167 slog ED fast att även en skyldighet att betala

motpartens rättegångskostnader efter processen kunde utgöra en begränsning av effective

access.168 Skyldigheten att betala motpartens rättegångskostnader ansågs kunna ha en

avskräckande effekt på den enskildes processvilja och därmed begränsa effective access.169

Avgörande i om en kränkning förelåg var bl.a. att nästan hela vinsten konsumerades, att det var

skadestånd p.g.a. polisiärt våld samt att domstolen tillämpat fördelningsregeln mekaniskt.170

Från Stankov och Klauz kan identifieras två typsituationer i praxis där skyldigheten att betala

kostnader i samband med en domstolsprövning kan kränka konventionen. För att kunna dra

generella slutsatser från dessa typsituationer kommer följande samlingsnamn användas:

domstolsavgiftsfall respektive loserpaysfall. Detta innebär att uppsatsen fortsättningsvis kommer

laborerar med tre stycken typsituationer:

- Domstolsavgiftsfall: Domstolsavgiftsfall är när skyldigheten att betala en domstolsavgift

till domstolen antingen före eller efter processen kränker rätten till en rättvis rättegång.

Exempel på detta är Stankov ovan.

- Loserpaysfall: Loserpaysfall är när skyldigheten att betala motpartens rättegångs-

kostnader vid en fullständig eller partiell förlust kränker rätten till en rättvis rättegång.

Exempel på detta är Klauz ovan.

- Ersättningsfall: Fallen där frågan uppstår om icke-ersättningen av den enskildes

rättegångskostnader vid en vinst i en tvist mot staten kränker rätten till en rättvis

rättegång. Det är dessa fall som uppsatsen undersöker (se 2.1).

I Klauz var den enskilde fortfarande skyldig att betala efter processen.171 ED beaktade dock i

proportionalitetsbedömningen att enskilde inräknat sina egna rättegångskostnader gick nästan

plus minus noll.172 Detta var ett första tecken på att även icke-ersättning av egna frivilliga

kostnader kan utgöra en begränsning av effective access. Detta materialiserades sedermera i

172 Klauz, 92 §. Samma beaktande av egna kostnader har gjorts i det efterkommande loserpaysfallet Čolić, 51 §.
171 Vilket betonades av skiljaktiga i Dragan Kovačević, 11 §. Se även den kroatiska staten i samma mål, 55 §.
170 Klauz, 92–97 §§.
169 Det framgår delvis av Klauz, 81 § men bekräftas av Coventry, 59 § och Taratukhin, 34 §.
168 Klauz, 77 §.

167 I Klauz hade Klauz krävt staten på skadestånd för polisiärt våld men fick enbart bifall till 4.3 % av det yrkade
beloppet. Eftersom Polen tillämpade en kvantitativ loserpaysregel fick Klauz stå för 95.7 % av statens kostnader.
Resultatet blev att 44 % av skadeståndet gick till rättegångskostnader.
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Černius och Rinkevičius. Där fann ED att praxis från domstolsavgiftsfallen och loserpayfallen

var tillämpligt "mutatis mutandis" på enskildes egna ombudskostnader.173 Med stöd av detta har

domstolen etablerat:

[T]hat in disputes against the State arising from decisions of its organs in the exercise of
public authority, ex post facto refusal to reimburse successful applicants’ own costs may
also constitute a restriction of their access to court174

Av Černius och Rinkevičius framgår alltså att icke-ersättning av egna rättegångskostnader "may",

trots att det är frivilliga, begränsa effective access.175 Att det rättsliga stödet är

domstolsavgiftsfallen och loserpaysfallen mutatis mutandis medför att man kan se Černius och

Rinkevičius som en utväxt från dessa typsituationer och att det rör sig om samma principer i två

olika situationer. Från detta kan man dra två viktiga slutsatser kring hur effective access ska

tillämpas i ersättningsfall.

För det första, när effective access i ersättningsfall undersöks borde praxis avseende

domstolsavgiftsfall och loserpaysfall ge stor vägledning mutatis mutandis.

För det andra borde vad som motiverar att kostnaderna i domstolsavgiftsfall/loserpaysfall,

respektive icke-ersättningen i ersättningsfall, kan kränka effective access vara samma. Av detta

följer att motiveringen till att ersättning i vissa fall måste utgå, med grund i effective access, är

att utebliven ersättning kan ha en avskräckande effekt176 och/eller konsumera vinsten så

prövningen blir illusorisk.177 Detta följer av det följande.

I domstolsavgiftsfallet Coventry anger ED, med hänvisning till ersättningsfallet Dragan

Kovačević, att kostnader efter kan ha avskräckande effekt och därmed begränsa effective access.

Mutatis mutandis blir en motivering till att ersättning ibland måste utgå i ersättningsfall med

grund i effective access att avsaknaden av ersättning kan ha en avskräckande effekt.

It has acknowledged that the imposition of a considerable financial burden on a claimant
after the conclusion of proceedings could act as a restriction on the right of access to a
court (see Stankov, Klauz, and Dragan Kovačević). This is because such a financial

177 Čolić, 46 § och Černius och Rinkevičius, 68 §.
176 Coventry, 59 §, Klauz, 81 § och Taratukhin, 34 §. Se även samma om egna kostnader, GA Kokott C-530/11, 67 §.
175 Även Dragan Kovačević, 73 § jfr 56 §. Om inverkan av frivillighet jfr Gnahoré, 39 § med Aerts. Se Reid s. 229.
174 Dragan Kovačević, 71 § med hänvisning till en nästan identisk skrivning i Černius och Rinkevičius, 68 §.
173 Černius and Rinkevičius, 68 §. Se även Guide on article 6 - civil limb där fallen behandlas samtidigt, 114 §.
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burden could discourage potential litigants from bringing claims before the courts
(Klauz, see also Taratukhin)178

I loserpaysfallet Čolić anger ED att höga kostnader kan konsumera vinsten och därmed göra

prövningen illusorisk. Här hänvisas visserligen inte till ett ersättningsfall men ett liknande

resonemang förs i ersättningsfallet Černius och Rinkevičius (se 6.2 och citatet i 3.2.5).179 Mutatis

mutandis är en annan motiveringen till att ersättning ibland måste utgå med grund i effective

access att parts rättegångskostnader kan konsumera vinsten och göra prövningen illusorisk.

[V]ery high costs of proceedings may “consume” a large portion or even the entirety of
the party’s financial award in the case. [...] such a situation makes the litigation pointless
and renders that party’s right to a court merely theoretical and illusory.180

4.2.2 Utvecklingen samt vad som motiverar att ersättning i vissa fall behöver utgå med

grund i equality of arms

Första gången ED bedömde att konventionen kränkts i ersättningsfallen var i Stankiewicz. Även

Stankiewicz berör domstolsavgiftsfall. I Stankiewicz inleds nämligen redogörelsen för rättsläget

genom att hänvisa till dessa rättsfall men efter det konstaterar ED att varken rättegångskostnader

eller effective access var relevant. Istället uttalas att det också kan finnas situationer där

fördelningen av rättegångskostnader är relevant för fair trial (se citat första meningen i 4.3). Här

beskrivs alltså Stankiewiczs som något annat och särskilt från domstolsavgiftsfallen och effective

access, medan i Černius och Rinkevičius var dessa fall relevanta mutatis mutandis.

Skillnaden vis-à-vis domstolsavgiftsfallen och effective access blir ännu tydligare när vad som

utgjorde kränkning av konventionen i Stankiewicz, d.v.s. bristande partsbalans, beaktas. Att detta

var det relevanta framgår av att ED uttalar att fördelningen av rättegångskostnaderna inte får

innebära en väsentlig nackdel vis-a-vi motparten181 och bekräftas av Karahasanoğlu och

Coventry (se 4.5.2 nedan182) samt NJA 2015 s. 354.183 Vad som motiverar att ersättning ibland

måste utgå med grund i equality of arms är alltså att icke-ersättning kan rubba partsbalansen. En

kränkning föreligger vidare när icke-ersättningen medför en väsentlig nackdel för endera part.

183 NJA 2015 s. 373 p. 15 och 17–18. Se även NJA 2017 s. 503 p. 14.
182 Karahasanoğlu, 135 och 137 §§ samt Coventry, 77–78 §§.
181 Se Stankiewicz: eng. "undue disadvantage", 69 §. Svenska översättningen i C-199/11 är väsentlig nackdel, 71 §.
180 Čolić, 46 §. Jfr även Stankov, 54 § som Čolić hänvisar till.
179 Černius och Rinkevičius, 68 §.
178 Coventry, 59 §. Borttaget är fullständiga rättsfallshänvisningar (se källförteckning). Egen kurs.
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Det är alltså att icke-ersättningen kan påverka partsbalansen som motiverar att ersättningen i

vissa fall måste utgå med grund i equality of arms. Detta skiljer det från effective access som

grund. Där är istället motiveringen till att ersättning i vissa fall måste utgå att icke-ersättningen

kan verka avskräckande eller konsumerar vinsten så prövningen blir illusorisk (se 4.2.1).

4.3 Skillnader i tillämpningsområde: När ska ersättningsfall prövas mot

respektive grund?
I Stankiewicz skriver ED att "The Court is well aware that in the circumstances of the present

case neither the court fee nor the applicants’ access to a court is concerned."184 Uttalandet

förklaras inte vilket gör det oklart varför effective access inte var relevant i Stankiewicz till

skillnad från i t.ex. ersättningsfallet Dragan Kovačević. Frågan saknar svar i doktrin.185 Exv. var

den enda kommentaren Wejedal gav till uttalandet i Stankiewicz att rättegångskostnader är

"någonting annat än sådana avgifter" som kränkt effective access.186 Efter att rättegångskostnader

kränkt effective access i bl.a. Černius och Rinkevičius kan den förklaringen uteslutas. Shipman

har diskuterat när respektive grund ska prövas avseende rättshjälp men inte funnit ett svar.187

Analysen bör utgå från domstolsavgiftsfallet Coventry från oktober 2022 eftersom ED dels gör

tydlig skillnad på effective access och equality of arms samt dels motiverar varför de gör

skillnad. I målet ansågs den enskilde inte vara ett offer med grund i effective access och därmed

avvisades talan i den delen.188 Följden var dock inte att målet avvisades utan att "the overall

fairness of the proceedings, having particular regard to the principle of equality of arms" skulle

prövas.189 Detta motiverades på följande sätt:

[T]he imposition of a considerable financial burden on a claimant after the conclusion of
proceedings could act as a restriction on the right of access to a court. This is because
such a financial burden could discourage potential litigants from bringing claims before
the courts. Unlike claimants, defendants generally have no choice regarding their initial
involvement in litigation and thus the rationale for finding that an award of costs at the
end of proceedings could act as a restriction on their right of access to court cannot

189 Coventry, 59 §.
188 Coventry, 60 §.
187 Shipman CJQ 2006 s. 8 ff.

186 Wejedal avh. s. 715. Efter Černius och Rinkevičius nöjer sig Wejedal med att enbart diskutera vad som utgör
skillnaden mellan equality of arms och effective access utan att beröra varför det gjorts skillnad, FT 2022 s. 490.

185 Varken Reid s. 160, Guide on article 6 - civil limb 114 § jfr med 393 §, Harris m.fl. s. 417 eller Danelius s. 203 jfr
s. 263, som samtliga berör Stankiewicz, besvarar eller berör denna fråga.

184 Stankiewicz, 60 §.
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apply to them with equal force. The Court would not exclude the possibility that a
potentially significant award of costs at the end of the proceedings might, in certain
circumstances, be capable of restricting even a defendant’s right of access to Court,
particularly in the context of appellate proceedings. In Benghezal v. France the Court
held that an order that the applicant pay EUR 2,000 to a civil party for the costs incurred
defending his unsuccessful appeal before the Court of Cassation disproportionately
interfered with his right of access to court. However, the facts of that case were somewhat
unusual [...]. In view of the fact that the applicant in the present case participated actively,
with the benefit of legal representation, at every stage of the proceedings, the Court does
not consider that any “access to court” issue arises.190

Enligt ED blir alltså effective access framförallt relevant när den enskilde är kärande, men gäller

det generellt? I både Karahasanoğlu samt Stankiewicz (båda prövade mot equality of arms)

konstaterade domstolen, utan motiveringar, att det inte var fråga om effective access.191

Analyseras målen i ljuset av Coventry framgår att i båda målen var enskild svarande.192 Det

omvända mönstret återfinns i mål med grund effective access. Den starka huvudregeln där är

istället att den enskilde varit kärande.193 Vidare kan nämnas att ED i rättshjälpsmålet McVicar

anger att anledningen till att målet prövades mot fair trial var att den enskilde var svarande.194

Uttalandet har visserligen ifrågasatts i doktrin. Bl.a. skriver Shipman att det är diskutabelt och

ifrågasatte starkt om just den faktorn var avgörande.195 Uttalandet ger dock, trots detta, stöd för

att en avgörande faktor i om ett mål ska prövas mot effective access är om enskild är kärande.

Tre mål bör dock diskuteras mer. Det är Černius och Rinkevičius (3.2.2), Dragan Kovačević

(3.2.4), samt loserpaysfallet Rechul (som prövades mot fair trial trots att den enskilde var

kärande).

I Dragan Kovačević var det myndigheten som väckte talan i domstol. Situationen var alltså

samma som i Stankiewicz. Trots detta bedömdes målet, utan diskussion, mot grunden effective

access.196 Min tolkning är dock att omständigheterna i Dragan Kovačević var sådan särskilda

omständigheter (se "certain circumstances" i citatet ovan) där även svarandes effective access

196 Dragan Kovačević, 5 § och avsnitt B.2 i domen.

195 Shipman CJQ 2006 s. 8 f. Se också Wejedal som trots uttalandet behandlar målet som ett mål med grund i
effective access, avh. s. 694 ff. särskilt s. 696. Samma Harris m.fl. s. 402 och Pellonpää s. 378.

194 McVicar, 50 §.

193 Den enskilde var kärande i samtliga av; Zustović, Stankov, Klauz, Bursac m.fl., 16 §, Chorbadzhiyski, 8 §, Cindrić
och Bešlić, 36 §, Granos Orgánicos Nacionales S.A, 7 §, Julin, 150 § och Sace Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.S, 8 §.
Från Zustović kan lyftas att den enskilde förde fram equality of arms argument, 85 §.

192 Karahasanoğlu, 73 § och Stankiewicz, 9 §.
191 Karahasanoğlu, 136 § och Stankiewicz, 60 §.
190 Coventry, 59 §. Hänvisningar borttagna och egen kurs.
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kan kränkas. För särskilda omständigheter hänvisar domstolen till Benghezal, vilket måste tolkas

som att i Bengehezal förelåg särskilda omständigheter. Studeras Bengehezal framgår att

Bengehezal var svarande i första instans men att ED enbart skulle pröva kostnaderna för

processen i sista instans där Bengehezal var klagande.197 Låter vi att den enskilde är klagande i

processen som prövas utgöra särskilda omständigheter, något som får stöd av att den aktuella

processen då blir en "appellate proceeding" (citatet ovan), kan även Dragan Kovačević förklaras.

I Dragan Kovačević initierade visserligen som sagt myndigheten förfarandet i domstol, det var

dock kostnaderna för Kovačevićs konstitutionella klagomål som prövades av ED.198 I både

Dragan Kovačević och Bengehezal var alltså den enskilde inledningsvis svarande men i delen

som prövades av ED var den enskilde klagande. Detta borde därmed utgöra särskilda

omständigheter. Ytterligare stöd för detta är att effective access kan begränsas av att kostnaderna

är avskräckande vilket kostnader i slutet av processen svårligen kan vara för svarande men dock

för klagande. Från denna tolkning av Dragan Kovačević kan även slutsatsen dras att enskilda

som överklagar förvaltningsbeslut ses som kärande. Den som klagar på ett förvaltningsbeslut kan

avskräckas från detta på samma sätt som Kovačević kunde avskräckas från sitt konstitutionella

klagomål.

I Černius och Rinkevičius (se 3.2.2) var det myndigheten som besluta om sanktionsavgiften. Det

var dock Černius och Rinkevičius som klagade till domstol.199 Enligt ovan anses dom därmed

som kärande. Från utdraget nedan kan dock möjligen en andra särskild omständighet urskiljas:

[t]he applicants’ intention in going to court was not to participate in court proceedings as
an academic exercise, but rather to obtain a result. It refers to the applicants’ statement
that going to court to defend their rights is pointless if in the end they are in a worse
situation than they were before litigating (see paragraph 57 above). This was exactly what
occurred in this case since the financial burden on each of the applicants was nearly
double or treble that which they had initially faced. Accordingly [...] the Court finds that
the ex post facto refusal to reimburse their costs nevertheless constituted a hindrance of
the applicants’ right of access to court200

Citatet bekräftar att överklagande enskilda ses som kärande eftersom man går till domstol för att

försvara sin rätt. ED fokuserar dock också på att Černius och Rinkevičius försvar av sina

200 Černius och Rinkevičius, 68 §. Egen kurs.
199 Černius och Rinkevičius, 8 och 16 §§.
198 Att kostnaderna inför KKD behandlades separat kritiserades starkt av skiljaktiga i Dragan Kovačević, 28–30 §§.
197 Bengehezal, 6-12 och 38 §§.
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rättigheter blev meningslöst eftersom ombudskostnaderna var mer än dubbla bötern. Detta torde

vara överförbart även till när enskild är svarande. Här åsyftas följande scenario. Staten stämmer

direkt i domstol (d.v.s. som i Stankiewicz). Den enskilda vinner tvisten men ombudskostnaderna

överstiger den tvistiga summan. Även i detta scenario torde den enskildes rätt till

domstolsprövning ses som illusorisk och därmed borde effective access kunna kränkas. Emot

detta talar att fokus i tidigare praxis legat på hinder för enskilda att ta frågan till domstol – i

scenariot får den enskilde alltid en domstolsprövning.201 Mot bakgrund av formuleringen i

Černius och Rinkevičius, samt vad som motiverar att icke-ersättning kan kränka effective access,

finner jag dock, trots detta, att rättsläget pekar mot att scenariot som beskrevs ovan utgöra sådana

särskilda omständigheter där effective access kan kränkas även för svarande. Avsaknaden av

direkt relevant praxis gör dock att någon helt säker slutsats inte kan dras.

Avslutningvis ska Rechul behandlas. Där stämde Rechul staten på skadestånd men behövde inte,

p.g.a. sin dåliga ekonomi, betala domstolsavgift. Talan avvisades dock eftersom den var

preskriberad vilket ledde till att Rechul fick betala statens rättegångskostnader. När ED prövade

målet uttalades utan motivering att fair trial och inte effective access aktualiserades.202 Detta trots

att Rechul var kärande och loserpaysfall brukar prövas mot effective access. Då valet inte

motiverades lämnas det öppet varför målet inte prövades mot effective access.

En omständighet som dock skiljer Rechul från rättsfallen där effective access varit grunden är att

Rechul till ingen del vunnit och talan uppenbarligen var preskriberad.203 Detta ska jämföras med

att i loserpaysfallen har särskilt beaktats att den enskilda delvis vunnit samt att det yrkade

beloppet inte varit överdrivet.204 Visserligen har effective access utgjort grunden i loserpaysfallet

Cindrić och Bešlić där den enskilde förlorade helt.205 Där lyfte dock ED att frågan som prövats i

det nationella målet var mycket oklar.206 Senare i Čolić uttalades också, med hänvisning till

Cindrić och Bešlić, att det är i exceptionella fall som kostnader vid en total förlust kan kränka

206 Cindrić och Bešlić, 103–107 §§ jfr 122 §.
205 Cindrić och Bešlić, 36–39 §§ och 116–123 §§.

204 "[U]nreasonable costs of proceedings may raise an issue under the Convention primarily in cases in which a party
succeeds, at least in part, with the grounds of the civil claim, but not with its entire amount", Čolić, 46 §. Egen kurs.
– "[L]egal costs must avoid placing an excessive burden on litigants where their action against the State is justified",
Chorbadzhiyski och Krasteva, 59 §. Egen kurs. Även Klauz, 88–90 §§ och Stankov, 59 samt 62–63 §§.

203 Rechul, 48 §.
202 Formuleringen liknar den i Stankiewicz dock utan "well aware", Rechul, 45 §.
201 Čolić, 46 §, Klauz, 81 § samt Stankov, 59 §. Se Shipman CJQ 2006 s. 9 om rättshjälpspraxis likt McVicar.
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konventionen. Det är exv. när man inte kunnat förutse utgången p.g.a. en ny rättsfråga.207 Vidare

har ED accepterat att rättshjälp kan nekas p.g.a. att talan har låg sannolikhet till bifall.208 Allt

detta pekar på att när grunden är effective access är en viktig faktor om enskild haft fog för sin

talan.209 Motiveringen borde vara att det inte är lika skyddsvärt att någon avskräcks från en

obefogad talan. Eftersom talan i Rechul uppenbarligen var preskriberad är det tydligt att det inte

var ett exceptionellt fall där effective access ska prövas trots total förlust. Detta förklarar varför

målet prövades mot fair trial trots att Rechul var kärande. Inte heller den grunden kränktes dock.

Är detta korrekt kan slutsatsen dras från Rechul att equality of arms/fair trial finns underliggande

även när enskild är kärande. Detta får stöd av att rubbad partsbalans borde kunna kränka

konventionen oavsett om den enskilde är kärande eller svarande. Detta bekräftas av HDs equality

of arms praxis däri NJA 2015 s. 374 enskild överklaga Kronofogdemyndighetens (KFM) beslut.

Sammanfattningsvis kan effective access primärt kränkas när sökande är kärande, vilket den

enskilde räknas som även när den överklagar ett förvaltningsbeslut. Effective access blir även

aktuellt under särskilda omständigheter. Detta är i vart fall när den enskilde visserligen först var

svarande men är klagande i processen som prövas isolerat. Även här kan den enskilde bli

avskräckt från sin talan. En annan möjlig särskild omständighet är när svarandes

ombudskostnader konsumerar hela "vinsten". Denna är dock lite mer osäker eftersom den inte

bekräftats i praxis. Är den enskilde istället svarande blir den relevanta grunden framförallt fair

trial/equality of arms och talan avseende effective access ska, förutom vid särskilda

omständigheter, avvisas. Detta innebär dock inte att fair trial/equality of arms inte kan kränkas

även när sökande är klagande, den grunden finns alltid underliggande.

4.4 Skillnad i omfång: Omfattar regeringsformen effective access?
Det är uppenbart att EKMR inkluderar både effective access och equality of arms. Det är också

tydligt att RF inkluderar fair trial och därigenom equality of arms.210 Enligt förarbetena och

praxis inkluderar RF dock inte access to court (d.v.s. rätten till domstolsprövning).211 Härvid

211 NJA 2020 s. 1061 p. 19 och prop. 2009/10:80 s. 161. Se även Bylander SvJT 2017 s. 376 och s. 395.
210 Se 2 kap. 11 § 2 st RF, prop. 2009/10:80 s. 160 samt NJA 2015 s. 374 p. 18.

209 Se även C-260/11 där det i helhetsbedömning av om processen var ”oöverkomligt kostsam" skulle beaktas "om
det föreligger rimliga utsikter för talan", 42 §. Se även bedömningen i Derbuc/Svečak, 34–35 §§.

208 Se Del Sol, 23 § och Thaw samt Barkhuysen m.fl. s. 545 och Barlow s. 227.
207 Čolić, 46–47§§. Se även Derbuc/Svečak, 33 §.
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måste dock beaktas att access to court kan delas in i strict access och effective access (se 2.3.2

och skiss 2.5). Frågan måste lyftas om RF verkligen exkluderar de senare av de två.212 Av

kontexten i förarbetena framgår nämligen enligt min mening att lagstiftaren med "rätt till

domstolsprövning" tänkte på strict access. Samtliga exempel som ges handlar om

överklagandeförbud.213 Vidare hänför grundlagsutredningen rättshjälp, vars avsaknad enligt 2.4

kan kränka både effective access och equality of arms/fair trial, utan reservation till vad som

omfattas av RF.214 Den skrivningen finns visserligen inte med i propositionen men inget tyder på

att detta var medvetet och Bylander räknar upp rättshjälp i sin artikel om RFs innehåll.215

Bylander skriver vidare att RF "stadgar hur en rättegång — om en sådan genomförs — ska

genomföras", vilket tyder på att enbart strict access exkluderas.216 Allt detta talar för att effective

access i förhållande till ersättningsfall, som utan svårighet kan betraktas som en del av hur

rättegången ska genomföras, ska inkluderas i RF. Något direkt hinder (förutom praxis och

förarbetet) finns inte i 2 kap. 11 § RF. Visserligen har RF hitintills följt konventionen men

eftersom regeln enligt propositionen ska ha ett självständigt innehåll finns inget sådant krav.217

I motsatt riktning talar dock att ED tydligt betraktar en kränkning av effective access i

ersättningsfall som en kränkning av access to court och generellt i doktrin behandlas

genomgående effective access som en del av access to court.218 Detta gör att uttalandena i

förarbetet och praxis mycket starkt talar för att effective access inte inkluderas. Att RF

exkluderar effective access är också Wejedals tolkning med referens till ersättningsfall.219 Vidare

kan skrivningen om rättshjälp förklaras med att rättshjälp faktiskt kan krävas med grund i fair

trial. Slutligen har HD i rättsfallet NJA 2014 s. 669 (som gällde skyldighet att ställa säkerhet

innan processen) enbart beaktat konventionen och inte RF vid bedömningen av om kravet på

219 Wejedal FT 2022 s. 489 not 75.
218 Se Guide to article 6 - civil limb 107–126 §§, Reid s. 135 och s. 161 ff., Harris m.fl. s. 404 ff. och Schabas s. 285.
217 Prop. 2009/10:80 s. 160. Se även Wejedal s. 87 not 456 och Bylander SvJT 2017 s. 380.
216 Bylander SvJT 2017 s. 376.
215 Bylander SvJT 2017 s. 385.
214 SOU 2008:125 s. 422.

213 Exemplen som ges är genomgående till överklagandeförbud, d.v.s. strict access, SOU 2008:125 s. 420 f. och
prop. 2009/10:80 s. 159. SOU:n hänvisar också till SOU 1993:40 del B s. 44 f. som rör överklagandeförbud.

212 Bylander anger att den i RF vald uppdelningen kunde skapa oklarhet och var diskutabel, SvJT 2017 s. 376, s. 395.
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ställande av säkerhet kränkte den enskildes rätt till effective access.220 Detta ger stöd för att RF

inte bara exkluderar strict access.

Mot bakgrund av ovan blir slutsatsen att det är oklart ifall det finns ett krav på effective access i

RF som kan kränkas i ersättningsfall. Det kan ej uteslutas att EDs praxis med grund i effective

access på grundlagsnivå tolkas in i fair trial, något absolut hinder mot en sådan skillnad mellan

konventionen och RF finns inte. Men med beaktande av hur tydligt förarbetet är blir den

tentativa slutsatsen att RF inte inkluderar effective access i ersättningsfall,221 i vart fall inte ännu.

4.5 Skillnader i sak: Olika prövningsordningar?
4.5.1 Effective access är inte en absolut rättighet samt prövas i tre steg

Av EDs praxis framgår att effective access inte är en absolut rättighet.222 Trots avsaknaden av

undantagsregel anses detta framgå implicit och motiveringen är att effective access "by its very

nature calls for regulation by the state".223 För att pröva vad som utgör en otillåten begränsning

har domstolen etablerat en särskild prövningsordning,224 som bekräftats gälla även i

ersättningsfall.225 I Černius och Rinkevičius sammanfattas prövningen såhär:

[A] limitation will not be compatible with Article 6 § 1 if it does not pursue a legitimate
aim and if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means
employed and the aim sought to be achieved." samt vidare får inte begränsningen "restrict
or reduce the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very
essence of the right is impaired.226

Prövningen inkluderar alltså följande tre steg:

(1) Var det en begränsning av den enskildes effective access?
(2) Eftersträvar begränsningen ett legitimt ändamål?
(3) Står medlet som används i rimlig proportion till det eftersträvade ändamålet?

226 Černius och Rinkevičius, 66 §. Egen kurs.
225 Samtliga av Černius och Rinkevičius, 66 §, Zustović 101 § samt Dragan Kovačević, 74 § tillämpar den.
224 Ursprunget är målet Ashingdane, 57 §. Se senare Zubac, 76–79 §§ med vidare hänvisningar.

223 Černius och Rinkevičius, 66 § och Schabas s. 285. – Enligt Skiljaktig Serghides i Regner utgör detta en relevant
skillnad vis-à-vis equality of arms som deriveras direkt från den explicita rätten till fair trial, 45 §.

222 Se bl.a. Zubac, 78 §. Se även Guide on Article 6, 131 § och Shipman CJQ 2006 s. 8.

221 Då svensk rätt måste följa EKMR skulle inte motsatt bedömning få väsentlig inverkan på uppsatsen förutom dess
direkta relevans för fråga C, SOU 2008:125 s. 425. Detta illustreras av att införandet av 2 kap. 11 § 2 st RF inte
skulle medför "någon ändring i sak", prop. 2009/10:80 s. 252. Se och jfr med Bylander SvJT 2017 s. 383. Annat
vore om uppsatsen istället hade haft en processuell ansats. Då hade det (möjligen) varit avgörande.

220 NJA 2014 s. 699 p. 13–16. I Aït-Mouhoub kränkte ett krav på säkerhet effective access, 49 och 52 §§. Se även
Barkhuysen m.fl. som sorterar in krav på säkerhet under effective access, s. 552 f.
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En yttersta gräns är dock att "the very essence" av effective access inte får kränkas.

4.5.2 Equality of arms är inte en absolut rättighet samt prövas i en helhetsbedömning

Av ovan framgår att artikel 6.1 inte är absolut i alla delar. Avsaknaden av en derogationsregel

ska alltså inte tolkas e contrario. Både Barlow och Shipman har dock uttryckt att rätten till "[a]

fair hearing once at court" är absolut och "not capable of limitation".227 Länge synes detta också i

sin helhet varit korrekt. Fair trial (och därigenom equality of arms) är till skillnad från effective

access inte en implicerad rättighet och borde därmed inte kunna begränsas utan stöd i EKMR.228

Genom två rättsfall från 2021 och 2022, som ännu inte behandlats i Sverige, framgår enligt min

tolkning att equality of arms inte är absolut. Däremot framgår också att prövningen i tre steg som

görs avseende effective access, se ovan 4.5.1, inte ska göras ska göras avseende equality of arms.

Det första rättsfallet är Karahasanoğlu. Där hade en statlig myndighet stämt för ersättning men

talan blev under processen onyttig och avskrevs därmed utan prövning i sak. Trots detta blev

sökande skyldig att betala statens rättegångskostnader.229 Frågan var om detta kränkte artikel 6.1.

Innan sakprövningen konstaterade domstolen att rättegångskostnader kan vara relevant både för

effective access och, med hänvisning till Stankiewicz, för att avgöra om kravet på fair trial

uppfyllts.230 Efter detta konstaterade ED att målet inte rörde "excessive nature of costs" eller

“access to a court” utan det avgörande var om ersättningsskyldigheten "put the applicant at an

undue disadvantage vis-à-vis" staten,231 d.v.s. grunden som prövades var equality of arms. I

samtliga fall där grunden varit effective access har den i 4.5.1 lyfta prövningen i tre steg gjorts.232

Det gjordes dock inte i Karahasanoğlu utan istället gjorde domstolen en helhetsbedömningen likt

den i Stankiewicz. Karahasanoğlu ger därmed stöd för att när det prövas om konventionen

kränkts med grund i equality of arms ska det inte prövas om det varit en begränsning och om den

i så fall var proportionerlig mot ett legitimt ändamål (jfr 4.5.1 ovan). Att detta är korrekt

bekräftas av Coventry som dock också visar att equality of arms inte är en absolut rättighet.

232 Se bl.a. Stankov, Klauz, Kreuz, Čolić, Černius och Rinkevičius, Zustović m.fl.
231 Karahasanoğlu, 136–137 §§. Egen kurs.
230 Karahasanoğlu, 134–135 §§.
229 Karahasanoğlu, 132 §. Det synes som talan blev onyttig för att statens kostnader ersattes på annat sätt, 71–73 §§.

228 Se källor i noten ovan. Det kan även noteras att samtliga samlingsverk anger att effective access inte är absolut
men inte att equality of arms inte är det. Se Danelius s. 183 jfr s. 271 ff., Guide on article 6 - civil limb, 127 § jfr 390
§, Harris m.fl. s. 403 jfr s. 415 ff., Barkhuysen m.fl. s. 552 jfr s. 562 ff och Wejedal avh. s. 709.

227 Citat Barlow s. 223. Se även Shipman CJQ 2006 s. 12, Skiljaktig Serghides Regner, 44 § och Wejedal avh. s. 709.
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Coventry gällde det brittiska systemet med försäkringar för skyldighet att betala motpartens

kostnader vid förlust samt avtal där ombud enbart får betalt (fast då dubbelt) vid vinst. Frågan

var om förlorande parts skyldighet att betala vinnande parts försäkringspremie och dubbla

ombudskostnader stred mot artikel 6.1. I rättsfallet uttalade domstolen att:

[T]he rights deriving from the principle of equality of arms are not absolute and the
Contracting States may enjoy a certain margin of appreciation in this area, although it is
for the Court to determine in the last instance whether the requirements of the Convention
have been complied with.233

Detta bekräftar att equality of arms inte är absolut avseende rättegångskostnader. I Coventry

tillämpas dock inte prövningen i tre steg enligt 5.4.1. Detta trots att båda parterna argumenterade

utifrån en sådan234 samt att statusen som absolut var anledningen till Barlow och Shipman

motsatte sig en prövning i tre steg.235 Istället prövade ED "the overall fairness of the proceedings,

having particular regard to the principle of equality of arms".236 Givet att ED därmed i samtliga

mål där rättegångskostnader prövats mot equality of arms (Karahasanoğlu, Coventry, Rechul och

Stankiewicz, jfr även EUDs dom i Toma237) tillämpat en helhetsbedömning blir slutsatsen att

prövningen i tre steg är begränsad till effective access. Vid fair trial/equality of arms ska en

helhetsbedömning göras, vilket är förenligt med att processen "taken as a whole" ska vara rättvis.

I doktrin har förts fram att det faktum att equality of arms inte är absolut medför att processen

ska betraktas som en helhet och att det ska undersökas om equality of arms har blivit

"sufficiently counterbalanced by other procedural safeguards".238 Coventry och Stankiewicz tyder

också på att skälen bakom regeln kan beaktas i helhetsbedömningen.239 Detta medför en likhet

med effective access, men det är fortfarande fråga om markant skilda prövningsordningar och

argumentation (fråga C).

239 Jfr Stankiewicz, 69 § och Coventry, 79–80 §§.
238 Guide on article 6 - civil limb, 390 §. Som inte direkt anger att regeln inte är absolut men dock via hänvisning.

237 I målet prövades först effective access genom en prövning i tre steg, 44–45 §§. Efter det prövades även equality of
arms men då vidtogs inte en prövning i tre steg, 47–56 §§. Se vad målet handlade om i not 149.

236 Se Coventry, 59 § samt 77–89 §§.
235 Barlow s. 226 och Shipman CJQ 2006 s. 8 ff.
234 Se sökande, 63 § och staten, 70–71 §§ i Coventry.
233 Coventry, 79 §. Egen kurs.
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Gällande fair trial/equality of arms i RF är saken delvis annorlunda. Där är tydligt att rätten är

absolut. 2 kap. 11 § återfinns nämligen inte i listan på rättigheter som får begränsas genom lag.240

Detta gör regeln enligt Jermsten "absolut i den meningen att rättigheten inte kan begränsas annat

än genom ändring av grundlag".241 Detta har stöd i förarbeten och doktrin.242 Det kan även

noteras att prövningen i tre steg (4.5.1) i stort motsvarar den proportionalitetsprövning som ska

göras för rättigheterna i RF som inte är absoluta.243 Att i praxis inför en sådan prövning för en

absolut rättighet ter sig därmed inte förenligt med grundlagens struktur.244 En sådan prövning ska

därmed inte göras avseende fair trial/equality of arms med stöd i RF.

Att regeln i RF är absolut innebär dock inte att man måste göra skillnad på equality of arms

enligt RF och EKMR. Som Bengtsson skriver "lämnar [2 kap. 11 § 1 st RF ] betydande utrymme

för bedömningar i det enskilda fallet" och i förarbetet noteras att alla rättigheter i 2 kap. 11 RF

inte är "undantagslösa".245 Detta bedömningsutrymme bör, enligt min mening, helt klart ge

utrymme för ovan identifierade helhetsbedömning avseende equality of arms/fair trial.

4.6 Är det värt att skilja på grunderna?
Att ED tydligt särskiljer på equality of arms och effective access talar enligt min mening starkt

för att de ska kartläggas separat. Då ena grunden kan avvisas till förmån för den andra krävs

starka motargument för att grunderna ska jämställas. Motargument finns och som kommer

framgå tyder mycket på att skillnaderna inte är massiva. Enligt min mening väger dock skälen

för att hålla isär effective access och equality of arms över.

Utöver att ED tydligt skiljer på grunderna finns andra argument. Det starkaste är att det finns

stora skillnader i vad som motiverar att ersättning i vissa fall måste utgå (jfr 4.2.). Att effective

access kan utgöra grund motiveras med att icke-ersättning kan verka avskräckande eller gör

processen illusorisk medan equality of arms som grund motiveras med att icke-ersättning kan

rubba partsbalansen. Att detta inte skulle medföra materiella skillnader av relevans ter sig mindre

245 Prop. 2009:10:80 s. 160. Se Bengtsson. 29 f. samt s. 101 där det anges att regeln ger "stort utrymme för tolkning".
244 Se liknande resonemang om EKMR, skiljaktig Serghides i Regner, 46 §.
243 Se exv. NJA 2012 s. 400 p. 13 till 24, särskilt p. 13.
242 Se uttryckligen i SOU 2020:44 s. 122 och 232, Margit Knutsson FT 2022 s. 386 not 14 samt Bengtsson s. 29 f.
241 Eka m.fl. s. 129.
240 2 kap. 20 § RF.
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troligt.246 Särskilt vid beaktande av att det finns skillnader i både när grunderna ska prövas (se

4.3) samt hur de ska prövas (se 4.5). Slutligen är det osäkert ifall RF inkluderar effective access

(se 4.4) och RF kan troligen inte, p.g.a. sin absoluta natur, inrymma prövningen i tre steg av

effective access (se 4.5.2). Problematiken med RF kan möjligen lösas i praxis (se 4.4, 4.5.2 in

fine och nästa stycke) men tills dess talar även detta för särskiljning. På det hela taget prövar

grunderna olika saker, i olika situationer och på olika sätt. Därmed finns det skäl för särskiljning.

Att equality of arms och effective access hålls isär medför dock en risk för att kartläggningen i

delar överlappar. Det finns nämligen omständigheter som tyder på att grunderna visserligen inte

är identiska men ändock mycket lika. Här kan nämnas att det vore svårförklarligt ifall det skulle

vara stora skillnader i vilka krav som ställs beroende på om part är kärande eller svarande (jfr

4.3), att vi redan identifierat att grunderna avseende rättshjälp bedöms mycket likartat och

överlappar (jfr 2.4) och att svensk praxis inte skiljer på grunderna (jfr 3.3–4 särskilt HFD 2022

ref. 10). Slutligen medför RFs självständighet från konventionen att det inte kan uteslutas att

HDs praxis utvecklas så att distinktionen inte spelar någon roll i svensk rätt (jfr 4.4–4.5).

Detta medför dock inte som sagt att equality of arms och effective access som grund för

kränkning i ersättningsfall ska kartläggas gemensamt. Likheterna går dock inte heller att

ignorera. Mot bakgrund av stycket ovan kommer därmed antas att när samma omständighet

beaktas i en prövning av effective access och equality of arms borde den bedömas på samma

sätt.247 Detta blir framförallt relevant avseende proportionalitetssteget i bedömningen av effective

access eftersom den till sin karaktär mest liknar den helhetsbedömning som ska göras under fair

trial.248 På grund av detta kommer omständigheter som blir aktuella för både effective access och

equality of arms i den fortsatta kartläggningen sambehandlas. Härmed har frågan som ställdes i

4.1 besvarats med svarsalternativ b. Vidare har hur grunderna på ett generellt plan förhåller sig

till varandra besvarats genom hela kapitel 4 men särskilt i 4.6 (se fråga C). Hur grundernas

innehåll förhåller sig till varandra undersöks i 8.4.

248 Jfr liknande fast avseende rättshjälp, Settem s. 63 f.
247 Jfr Wejedal avh. s. 705 samt Settem s. 397. Se även HFD 2022 ref. 10.

246 Det kan tänkas att en kostnad visserligen gör provningen illusorisk men inte skadar partsbalansen men även att en
kostnad inte är avskräckande, då part företräder sig själv, men fortfarande rubbar partsbalans, jfr Wejedal avh. 705 f.
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5 Bedömningen av fair trial specifikt equality of arms
5.1 Inledning
I detta avsnitt ska kartläggas vad som ska beaktas i bedömningen av om equality of arms kräver

ersättning i ersättningsfall. Härmed besvaras alltså avseende equality of arms fråga B.

Utgångspunkten kommer vara HDs praxis i ersättningsfall (3.3) samt Stankiewicz (3.2.1). Dessa

avgöranden har behandlats utförligt av Wejedal i flera artiklar. För en djupare genomgång av

sakomständigheterna hänvisas dit.249 Det bör vidare noteras att kapitlet inte står på egna ben

eftersom vissa omständigheter sambedöms med effective access och utvecklas där (4.6 in fine).

5.2 Stankiewicz och Högsta domstolens praxis i ersättningsfall
Stankiewicz är målet där ED fann att equality of arms kränkts p.g.a. att makarna inte fick

ersättning. HD, med vilka jag instämmer, har tolkat rättsfallet som att ED ansåg "att det mot

bakgrund av tvistens betydelse för sökandena och dess komplexitet samt tvisteföremålets värde

[...] inte hade varit obefogat för makarna att anlita juridiskt ombud."250 Därmed kränktes artikel

6.1 när kostnaderna inte ersattes. Till detta ska två omständigheter i Stankiewicz särskilt lyftas.

För det första framgår att den bristande partsbalansen inte behöver kopplas till en konkret effekt

i det enskilda fallet. Inget i målet tyder nämligen på att tvisten påverkades. Sålunda krävs t.ex.

inte att part kan visa att den inte kunde anlita expert för att equality of arms ska kränkas. Som

domstolen skriver i Coventry: "in Stankiewicz the Court did not expressly link the imbalance in

the parties’ liability for costs to any particular outcome in the civil proceedings".251 I samband

med detta uttalandet i Coventry för ED ett resonemang som tyder på att mycket olikartade

finansiella risker mellan parterna kan presumeras påverka parternas agerande i förfarandet.252

För det andra beaktades den legala och faktiska bakgrunden.253 Som framgår av 3.3 ovan hade

makarna genom ett kompensationsprogram kunnat lösa in sin övergivna fastighet. ED beaktade i

sin bedömning svårigheten att erhålla denna inlösningsrätt samt att åklagarens talan gjorde deras

253 Stankiewicz, 70–72 §.

252 "the very different financial risks being faced by the opposing parties would be likely to impact every decision
concerning the conduct of the proceedings", Coventry, 81 §. Se liknande GA Kokott C 530-11, 72 §.

251 Coventry, 81 §. Intern hänvisning borttagen.
250 NJA 2015 s. 372 p. 12. Detta följer av Stankiewicz, 70–74 §§.
249 Se Wejedal avh. s. 236 ff. och s. 713 ff., JT 2020/21 s. 734 ff. samt FT 2021 s. 525 ff.
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äganderätt till den nya fastigheten osäker. Jag tolkar detta som att domstolen beaktade ett

icke-monetärt intresse, deras förväntan att få behålla sitt nya hus, utöver det monetära värdet.254

Övergår vi till HDs praxis har HD (som nämnts i 3.3) etablerat en "rättsregel" avseende när

ersättning måste utgå. För ersättning krävs "att kostnaderna varit befogade med hänsyn till

sakens beskaffenhet."255 Den avgörande frågan blir sålunda när det, med hänsyn till sakens

beskaffenhet, är befogat att anlita ombud och vad som ska beaktas i den bedömningen.256

I NJA 2015 s. 374 hade tredje man dragits in i tvisten när hans egendom utmättes för annans

skuld och i målet fanns en tydlig intressekonflikt.257 I rättsfallet konstaterade HD att målet

"krävde omfattande bevisning och avsåg en stor mängd egendom" med "högt värde".258 Detta

medförde att ombudskostnaderna var befogade trots att målet inte var juridiskt komplicerat samt

handlades enligt ÄLs förenklade regler. Efter det kom NJA 2017 s. 503. Målet rörde inte

ersättning direkt på RF utan om 16 kap. 14 § fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL), som

kräver synnerliga skäl259 för ersättning i ersättningsfall, skulle tolkas konformt. Här konstaterade

HD att RFs krav på equality of arms medförde att, trots den restriktiva ordalydelsen, regeln

skulle tolkas så att målets "juridiska eller tekniska komplexitet och stora betydelse för den

enskilda" var skäl för ersättning.260 I bedömningen konstaterade HD att målet hade stor betydelse

för den enskilde p.g.a. markens höga värde samt att det var en juridiskt komplex fråga. Regeln

tolkades därav konformt.261

I NJA 2018 s. 49 angav HD enbart att det "[m]ed hänsyn till omständigheterna kan det antas att

R.M. skulle ha haft svårt att tillvarata sin rätt i HD utan att anlita ett juridiskt skolat ombud" och

därför fanns skäl att döma ut ersättning.262 Wejedal verkar anse att det inte framgår vilka kriterier

262 NJA 2018 s. 49 p. 28. Egen kurs.
261 NJA 2017 s. 503 p. 13 till 21. Se vidare Wejedal avh. s. 239 ff.
260 NJA 2017 s. 503 p. 18.
259 Detta rekvisitet har tolkats mycket strikt med hänvisning till förvaltningsprocessen, se NJA 2017 s. 503 p. 11.
258 NJA 2015 s. 374 p. 22.
257 NJA 2015 s. 374 skiljaktiga p. 15.
256 Wejedal FT 2021 s. 538.
255 NJA 2015 s. 374 p. 20, NJA 2018 s. 49 p. 27, NJA 2020 s. 908 p. 11 samt NJA 2021 s. 325 p. 21.

254 Detta beaktades visserligen under komplexitet, men synes enligt min mening snarare peka på att deras äganderätt
(som skyddas av artikel 1 tp. 1 EKMR) hotades. Detta torde falla in under tvistens "värde" i HDs paradigm.
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som beaktades.263 Tidigare i domen skriver dock HD att "[i] målet finns en tydlig

intressemotsättning" samt "[m]ot bakgrund av att målet gäller en speciell fråga som inte är

reglerad i lag eller tidigare har prövats i högre rätt har R.M. inte kunnat förvänta sig att få hjälp

av andra samhällsinstanser."264 Från citaten går att läsa in (se kursiverade delar) att HD i

hänvisningen till "omständigheterna" beaktat dels intressemotsättningen, dels att sökande inte

kunde förvänta sig det allmännas hjälp samt dels att det var fråga om prövning i högsta instans.

NJA 2020 s. 908 bekräftar att graden av intressemotsättningar ska beaktas i bedömningen men

slår även fast att det inte är ett krav för ersättning. Wejedal indikerar att målet inte var

komplext.265 Justitiesekreteraren var dock av annan uppfattning. Han skriver nämligen, precis

efter han konstaterat att enbart inlämnandet av köpehandlingarna inte var tillräcklig bevisning,

att bevisningen i målet inte var "lätt för enskild att känna till och åberopa utan juridiskt

ombud."266 HD återupprepar inte detta men poängterar, precis som justitiesekreteraren, att

inlämnandet av köpehandlingarna inte var tillräckligt. Enligt min mening tyder detta på att även

HD beaktade målets bevisrättsliga/juridiska komplexitet, bara att HD inte skrev ut det andra ledet

i justitiesekreterarens bedömning.267 Den viktigaste faktorn i målet var dock tvistens värde (500

000 kr). Det sista avgörandet är NJA 2021 s. 235. Där uttalade HD att talan rörde egendom av

stort värde (ca 1 000 000 kr) samt juridiska frågeställningar "som krävt anlitande av ombud".

Justitiesekreteraren satte värdet på egendomen i relation till den enskilde268 något HD inte gjorde.

Utöver HDs praxis finns ett mål från patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som bör

lyftas då det fått prövningstillstånd.269 PMÖD beslutade att upphäva Konsumentombudsmannens

(KO) beslut om att TV4 och Svenska spel skulle svara på frågor samt komma in med ett avtal.

Anledningen till upphävandet var att beslutet stred mot yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Vid den typen av beslut tillämpas 32 § ÄL avseende kostnader. Eftersom KO agerat i egenskap

av myndighet som utövar tillsyn kunde KO inte jämställas med enskild. Frågan blev därmed om

TV4 och Svenska spel kunde få ersättning för ombudskostnader direkt på RF. I bedömningen

269 PMöD ÖA 340-21. HD gav PT i beslut 2022-05-30, aktbilaga 4 i Mål nr Ö 2318-22. Ej meddelad 2022-12-19.
268 NJA 2021 s. 235 Justitiesekreteraren förslag till dom p. 20.
267 NJA 2020 s. 908 p. 21; jfr HovR i NJA 2020 s. 908 samt Wejedal FT 2021 s. 528.
266 NJA 2020 s. 908 Justitiesekreteraren förslag till dom p. 15.
265 Wejedal FT 2021 s. 541. Här hänvisar Wejedal till att det gällde samma rättsfråga som NJA 2015 s. 374.
264 NJA 2018 s. 49 p. 26. Egen kurs. Avseende avsaknaden av hjälp från andra samhällsinstanser se 6.4.5.
263 Wejedal FT 2021 s. 539 f.
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beaktade PMÖD att ärendet avsåg skyldighet att lämna ut ett avtal och svara på frågor. "I

grunden rör alltså frågan närmast en processuell tvångsåtgärd mot enskilda, varvid det dessutom

invänts att åtgärden strider mot grundlagsskyddade rättigheter". Vidare gällde ärendet

"principiella och komplexa frågor om gränsdragningen mellan YGL och annan lagstiftning".270

Detta medförde, trots att skäl fanns att vara restriktiv, att ersättning skulle utgå direkt på RF.

5.3 Kräver equality of arms en privilegierad ställning?
Innan vad som beaktats analyseras måste en särskild fråga behandlas. Som framgått är det

framförallt bristande equality of arms som kränker fair trial. I Stankiewicz skriver domstolen:

The Court further notes that the prosecuting authorities enjoy ab initio a privileged
position with respect to the costs of civil proceedings. In that connection, the Court also
notes the applicants’ argument that in any event the prosecuting authorities have at their
disposal legal expertise and ample financial means exceeding those available to any
individual.
It is true that such a privilege may be justified for the protection of the legal order.
However, it should not be applied so as to put a party to civil proceedings at an undue
disadvantage vis-à-vis the prosecuting authorities271

Wejedal har tolkat citatet som att det är statens juridiska expertis som inte får skapa en väsentlig

nackdel vis-à-vis åklagaren.272 Min läsning är dock att det andra stycket framförallt hänvisar till

åklagarens priviligierade position,273 d.v.s. att det är den privilegierade positionen som inte får

medföra en väsentlig nackdel. Frågan blir sålunda om detta är en förutsättning för en kränkning,

med andra ord: Krävs en de jure/ab initio priviligerad position?274

Analyseras frågan uppstår problem eftersom det är svårt att förstå på vilket sätt staten hade en

privilegierad position i Stankiewicz. Som Wejedal påpekar verkar den polska regeln varit en

icke-diskriminerande kvittningsregel.275 Undersöks regeln mer noggrant framgår dock att den

liknar 32 § ÄL eftersom den också utgör en undantagsregel från processordningens huvudregel

om att förloraren betalar. Just att regeln är en undantagsregel kan därmed sägas ge staten en

privilegierad position. Skulle en enskild stämt hade den, enligt huvudregeln, riskerat

275 Stankiewicz, 30 och 50 §§. Wejedal anger att regeln motsvara FPL, avh s. 715, även Warnling Conradsson s. 88.
274 Jfr Wejedal avh. s. 720. Detta är JKs uppfattning, se JK svaromål, 86–87 §§. Se mer nedan 8.3.
273 Se samma tolkning C-205/15, 56 §, Coventry, 78 § samt skiljaktiga Dragan Kovačević, 9 §.
272 Wejedal avh. s. 716. Se även JT 2020/21 s. 729 och FT 2021 s. 526.
271 Stankiewicz, 68–69 §§. Egen kurs.
270 PMÖD ÖÄ 340-21 s. 12 in fine.
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kostnadsansvar.276 Med det perspektivet har staten inte en priviligerad ställning vid tillämpning

av FPL (där ersättning aldrig utgår) men vid ÄL (där ersättning kan utgå mellan enskilda).277

Därtill kan följande från NJA 2015 s. 374 noteras. Där ansåg HD att det var särskilt tydligt,

vilket får tolkas som att det beaktades, att icke-ersättning kunde kränka grundlagen när den

enskilde var tredje man.278 Vad som gjorde det särskilt tydligt torde bl.a. varit dels, som HD

skriver tidigare i domen, den "märkliga" ordningen att tredje man skulle kunna få samma fråga

prövad i en process med kostnadsersättning,279 samt dels det inkonsekventa i att tredje mans rätt

till ersättning beror på om skulden, som denne inte var ansvarig för, var en skatt eller en

privaträttslig fordran.280 Båda dessa följer av att ÄLs kostnadshantering i ersättningsfall är ett

undantag från huvudregeln. Vidare bör detta ses som ett beaktande av att avsaknaden av

möjlighet till kostnadsersättning på ett generellt/abstrakt plan, d.v.s. även utanför den specifika

tvisten, leder till orimliga resultat/konsekvenser.

Som kommer framgå nedan borde detta visserligen ha betydelse i bedömningen. Det innebär

dock inte att det är en förutsättning för en kränkning av equality of arms att staten har en de jure

priviligerad position. Stankiewicz går nämligen att tolka som att för staten är skyldigheten att

bära sina egna kostnader inte särskilt betungande. Det leder till att om parterna står sina egna

kostnader hamnar staten i överläge eftersom för enskild är kostnaden ofta betungande.281 Härvid

bör noteras att ED i citatet påpekar att staten har tillgång till juridisk expertis som överstiger den

enskildes, samt, som GA Kotok skriver, "[v]id en talan mot statliga organ kan det inte redan från

början anses föreligga någon verklig jämvikt, eftersom dessa myndigheter i regel har väsentligt

mer omfattande resurser."282 Att staten är just staten kan alltså ses som en privilegierad ställning

som föreligger även vid icke-diskriminerande huvudregler. Stöd för att det inte krävs en de jure

priviligerad position går även att hitta i svensk doktrin283 och ett obiter dicta uttalande från ED.284

284 Se Rechul, 46 §. ED hänvisar till Stankiewicz och anger att bristande ersättning till vinnande part kan kränka
EKMR utan något krav på att regeln ska vara en undantagsregel. Liknande skiljaktiga Dragan Kovačević, 12 §.

283 Se Danelius s. 263 som inte anmärker att det ska vara en undantagsregel samt Wejedal avh. s. 720.
282 GA Kokott C-530/11, 74 § se även 79 §.
281 Jfr Stankiewicz, 68 § och GA Kokott C-530/11, 74 §. Se även Wejedal avh. s. 707 och not 3336 samma sida.
280 NJA 2015 s. 374 p. 19 jfr skiljaktiga NJA 2012 s. 896 p. 13 samt Gregows tillägg NJA 2000 s. 109.
279 NJA 2015 s. 374 p. 15 samt skiljaktiga NJA 2012 s. 896 p. 14–15.
278 NJA 2015 s. 374 p. 19.
277 Jfr "grundsats" i FPL med "constitutes an exception" i Polen, prop. 1988/89:126 s. 13 jfr Stankiewicz, 63 §.
276 Se enskilde i Stankiewicz, 54 §, Reid s. 160 samt Wejedal avh. s. 720.
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Vidare, alldeles oavsett vad som avses med en privilegierad ställning, så anger ED att den

privilegierade ställningen inte får appliceras så att den kränker equality of arms. Bedömningen

görs alltså inte abstrakt utan man prövar effekterna i det enskilda fallet. I Stankiewicz var det

visserligen den privilegierade ställningen som inte fick medföra en väsentlig nackdel. Detta bör

dock inte tolkas e contrario. Det hade nämligen inte varit förenligt med konventionen, som

prövar effekterna och inte policy-valen,285 att från detta dra slutsatsen att andra omständigheter

än ab initio priviligerade ställningar får medför ett väsentlig nackdel.

Ytterligare stöd kan hämtas från Coventry. Där kunde nämligen samtliga parter få sina

försäkringspremier och ombudskostnader ersatta. Ingen part var alltså priviligerad de jure och

regeln var huvudregeln (se mer 4.5.1). Här beaktade dock ED skillnaderna i resultat för

försäkrade och oförsäkrade parter.286 Det var inte reglerna de jure som försatte ena part i

underläge eftersom båda parter hade fått ersättning för försäkringskostnader vid vinst. Utan det

var reglernas applicering i det enskilda fallet som till följd av att bara en part hade försäkring

skapa underläget. Samma borde gälla mellan staten och enskild med en strikt kvittningsregel.

Regeln är måhända de jure samma men regelns tillämpning blir skev p.g.a. skillnaden i faktisk

finansiell risk mellan parterna.287 Här kan även nämnas NJA 2015 s. 374. Där angav HD att ÄL

kan leda till att part inte anlitar ombud och därmed hamnar i underläge. Detta kan såklart ske

oavsett om kostnadsregeln är huvudregel eller undantagsregel.

Slutsatsen blir därmed, mot bakgrund av allt ovan, att kostnadsregeln inte måste vara de jure

privilegierande eller en undantagsregel för att equality of arms ska kunna kränkas.

Trots denna slutsats borde dock att regeln på ett generellt plan får orimliga konsekvenser kunna

beaktas. Enligt ovan hade det betydelse i NJA 2015 s. 374. Liknande kan ses i Coventry där ED

beaktade att reglerna ledde till orimliga konsekvenser för oförsäkrade förlorande parter generellt.

Systemet ledde nämligen till att förlorande part inte bara behövde stå för motpartens kostnader

utan även, genom att de behövde betala motpartens försäkringspremie, fick stå kostnaden för

287 Jfr Coventry, 81 § och GA Kokott C-530/11, 79 §.
286 Coventry, 78 §.
285 Černius och Rinkevičius, 67 §, Zubac, 81 §, Dragan Kovačević, 69 § och Guide on article 6 - civil limb, 155 §.
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försäkrade förlorande parters advokater som ett kollektivt.288 Denna, i den enskildes ord,

"arbiträra"289 ordning på ett generellt plan beaktades i helhetsbedömningen. Att reglerna på ett

generellt plan leder till orimliga resultat/konsekvenser beaktas alltså, vilket stämmer överens

med att equality of arms inte är absolut och att en helhetsbedömning ska göras. I den

bedömningen kan beaktas att regeln på ett generellt plan leder till orimliga konsekvenser (och

möjligen även det omvända, jfr 4.5.2290). Enligt ovan är det dock inte en förutsättning.

5.4 Analys av vad som beaktas vid prövningen av equality of arms
Wejedal skriver i sin analys att HD i sin bedömning av om kostnaderna var befogade med hänsyn

till sakens beskaffenhet fäst vikt vid två kriterier: målets värde och målets komplexitet. Det

senare inkluderar enligt honom både komplexa rätts- och sakfrågor.291 Att detta ingår i

bedömningen får mot bakgrund av ovan ses som korrekt. Hans uppfattning är dock, med stöd av

främst NJA 2020 s. 908, att kriterierna är alternativa och inte kumulativa.292 Enligt min

uppfattning verkar dock HD i NJA 2020 s. 908 ansett att vilken bevisning som krävdes var

rättsligt komplex. Att från NJA 2020 s. 908 dra slutsatsen att värdet i sig är tillräckligt kan

därmed ifrågasättas. Hursomhelst är det svårt att prata om alternativ/kumulativa kriterier

eftersom, i enlighet med Stankiewicz samt hur equality of arms bedöms generellt (se 4.5.2. ovan),

en helhetsbedömning ska göras. Detta leder till att värdet i sig kan ha stor inverkan, se just NJA

2020 s. 908, och möjligen vara tillräckligt. Oftast torde dock någon ytterligare omständighet

krävas, som t.ex. viss komplexitet, för att rubba partsbalansen.

Vad gäller tvistens komplexitet framgår av praxis att komplexa bevisfrågor,293 komplexa

rättsfrågor,294 samt komplexitet i processordningen295 ska beaktas. Vid prövningen av om en

bevisfråga varit komplex har bl.a. beaktats att det gällt omfattande bevisning,296 att det krävts

juridisk kunskap för att veta vilken typ av bevisning som måste läggas fram297 samt att

297 NJA 2020 s. 908 p. 21.
296 NJA 2015 s. 354 p. 22.
295 Detta framgår av att HD beaktat att ÄL utgör en enkel processordning, NJA 2015 s. 374 p. 20.
294 NJA 2021 s. 235 p. 22, NJA 2017 s. 503 p. 19 och Stankiewicz, 72 §.
293 NJA 2015 s. 374 p. 22 och enligt min tolkning NJA 2020 s. 908.
292 Wejedal FT 2021 s. 541.
291 Wejedal FT 2021 s. 540. Enligt min uppfattning bör man även lägga till processuell komplexitet.
290 Jfr Stankiewicz, 69 § och Coventry, 79–80 §§. Se även JK svaromål, 104 §.
289 Se enskilda, 65 §. Jfr även ED som anger att systemet i sin helhet var arbiträrt, Coventry, 87 §.
288 Kostnaderna försäkrade inte behöver betala bärs i praktiken av förlorande parter utan försäkring, Coventry, 85 §.
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bevisbördan legat på den enskilde.298 Stankiewicz visar också att behov att anlita sakkunnig gör

processen bevisbördemässigt komplex.299 Vidare ska även om målet varit tekniskt komplext

beaktas.300 Gällande rättsfrågornas komplexitet framgår att det inte är ett krav att frågan är

komplex,301 det har dock såklart betydelse (se mer 6.4.5).302 Här bör dock noteras att det saknas

beaktande av målets komplexitet i förhållande till den enskildes förmåga (jfr 6.4.2.4 och se mer

om detta i 8.4). För frågan om själva processordningens komplexitet (som ska beaktas) hänvisas

till 6.4.5.

Gällande det ekonomiska värdet har det i praxis varierat mellan 100 000 och 1 000 000 kr.

Värdet har inte analyserats i relation till den enskildes ekonomiska förmåga men inget i HDs

praxis talar emot att det ska beaktas (se mer om detta i 8.4). På samma tema framgår inte i HDs

praxis att icke-monetära värden kan beaktas. I underrättspraxis har dock frågor om familjen och

föräldraskap303 samt yttrandefrihet304 ansetts ha stort värde. Trots att underrätternas bedömning

saknar förankring i HDs praxis torde detta reflektera gällande rätt. Stöd härför kan hämtas från

noteringen att ED i Stankiewicz beaktat bakgrunden till tvisten. Vidare finns inte heller här något

i HDs domskäl eller några principiella skäl som talar för att det inte ska beaktas.305 Mot bakgrund

av grundernas likheter (se ovan 4.6) och att underrätterna beaktat effective access relevanta

värden306 borde de icke-monetära värdena som ska beaktas vara samma som vid effective access

(se 6.4.6).

Utöver det av Wejedal noterade, komplexitet och värde, framgår av NJA 2020 s. 908 att

avsaknad av intressemotsättningar inte utgör ett absolut hinder, men att graden av

intressemotsättning ska beaktas.307 I förarbeten har angetts att det faktum att motparten i

förvaltningsprocessen är en myndighet, som har en skyldighet att agera objektivt, minskar

307 NJA 2020 s. 908 p. 13. Se även Wejedal JT 2020/21 s. 738.
306 Jfr HovR för Västra Sverige Ö 1420-20, 23 april 2020 med Airey och PMÖD ÖÄ 340-21 med Steel och Morris.
305 Se av samma uppfattning Wejedal FT 2021 s. 540. Det beaktas i rättshjälpspraxis se P., C., och S., 95 §.
304 PMÖD ÖÄ 340-21.
303 HovR för Västra Sverige Ö 1420-20, 23 april 2020.
302 Se t.ex. NJA 2018 s. 49 och NJA 2021 s. 235.
301 NJA 2015 s. 354 p. 23.
300 NJA 2017 s. 503 p. 18.
299 Stankiewicz, 72 §. Se även A.W Webb, s. 138.
298 NJA 2015 s. 354, NJA 2020 s. 908 och Wejedal FT 2021 s. 541 not 88.
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behovet av kostnadsersättning.308 Det ska dock konstateras att myndigheten har partsställning i

förvaltningsprocessen309 och det är svårt att påstå att det inte finns intressemotsättningar i t.ex.

återkravsmål. En bedömning måste sålunda, även i förvaltningsprocessen, ske i det enskilda

fallet (syfte D). Här ska dock nämnas att det går att anta motsatt perspektiv, d.v.s. att avsaknad av

intressemotsättning tvärtom talar för ersättning. På följande sätt skriver GA Kokott i C-530/11:

Dessutom är det i sådana mål i slutänden fråga om ett intresse som är gemensamt för
båda sidor, nämligen att säkerställa lag och rätt. En förvaltningsmyndighet som tappar i
ett domstolsförfarande, eftersom dess angripna beslut är rättsstridigt, förtjänar inte något
kostnadsskydd som är jämförbart med klagandens. Myndigheten har nämligen orsakat
förfarandet genom sitt åsidosättande.310

Kokotts uttalande ter sig dock mer som ett normativt uttalandet och inte ett uttalande kring när

kostnader är befogade. Givet att Kokotts uttalande inte repeterades av EUD samt det i målet var

ostridigt att ombud krävdes311 finns i vart fall inte stöd för att frångå HDs bedömning. Att graden

av intressemotsättning har betydelse vinner också stöd av att equality of arms rör partsbalansen.

Ifall motparten har ett motstående intresse kommer motpartens styrka ha större inverkan på

partsbalansen, samt på den enskildes möjlighet att lägga fram sin talan.312 Att

intressemotsättningar beaktas är därmed förenligt med att equality of arms prövar partsbalansen.

Slutligen, som en kort sammanfattning av svaret på fråga B, borde i helhetsbedömningen av om

equality of arms kräver ersättning i ersättningsfall beaktas primärt värdet på tvisten och dess

bevis-, rätts- och processrättsliga komplexitet. Vidare har visserligen inte HD uttalat detta men

värdet på tvisten borde inkludera även det icke-monetära värdet (för vad de utgör se 6.4.6).

Utöver detta har identifierats att graden av intressemotsättning samt om reglerna får orimliga

konsekvenser på ett generellt plan ska beaktas. Vidare har noterats att varken HD eller ED

relaterat värdet på tvisten, eller dess komplexitet, till part. Detta kommer diskuteras vidare i 8.4

men redan här kan sägas att båda dessa faktorer borde beaktas.

312 Se att loserpays tillämpas i ärenden vid intressemotsättningar, NJA 2020 s. 908 p. 9 och Wejedal avh. not 138.
311 GA Kokott C-530/11, 25 §.
310 GA Kokott C-530/11, 75 §.
309 7a § FPL. Se vidare om betydelsen av tvåpartsreformen, Wejedal avh. s. 844 ff. och bl.a. prop. 1995/96:22 s. 79.
308 SOU 2018:44 s. 416.
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6 Bedömningen av effective access
6.1 Inledning
I kapitel 6 ska kartläggas vad som ska beaktas i bedömningen av om effective access kräver

ersättning av rättegångskostnader vid enskilds vinst mot staten (d.v.s. i ersättningsfall). Detta

besvarar för grunden effective access fråga B. Dispositionen kommer följa prövningsordningen

som identifierades i 4.5.1. D.v.s. vad utgör en begränsning? (6.2) Vad kan utgöra legitima

ändamål? (6.3) Och vad ska beaktas i proportionalitetsbedömningen? (6.4). Analyser och

slutsatser presenteras löpande, följt av en kortare sammanfattning i 6.5.

ED har prövat om effective access kränkts i ersättningsfall i Černius och Rinkevičius, Zustović

och Dragan Kovačević (se 3.2.5 ovan). Kartläggningen kommer utgå från detta begränsade

praxis som varken behandlats i doktrin eller svenskt rättspraxis. Ytterligare stöd kommer hämtas

från de typsituationer som bedömts vara relevanta mutatis mutandis m.a.o. domstolsavgiftsfall

(d.v.s. när skyldigheten att betala domstolsavgift antingen före eller efter processen kränker

konventionen) och loserpaysfall (d.v.s. när skyldigheten att betala motpartens

rättegångskostnader vid en fullständig eller partiell förlust kränker konventionen) (se 4.2.1).

Utöver det har i 4.6 identifierats att det kan antas att i ersättningsfall kommer vissa

omständigheters betydelse bedömas samma oberoende av om grunden är effective access eller

equality of arms. Därmed ska dessa omständigheter sambedömas och då kommer stöd hämtas

även från praxis med grund i equality of arms. Trots detta kan inte, givet det begränsade

underlaget, uteslutas att vissa frågor kommer förbli oklara.

6.2 Begränsning av effective access: Vad utgör en begränsning?
I Černius och Rinkevičius slog domstolen fast att icke-ersättning i ersättningsfall kan begränsa

effective access (4.2.1). När så är fallet har dock inte behandlats i svenskt praxis eller doktrin.

I Dragan Kovačević ansågs en begränsning föreligga eftersom kostnaden var femfalt Kovačevićs

månadsinkomst. Vidare uttalades, obiter dicta, att kostnaden även var en signifikant börda för

den genomsnittlige medborgaren då den översteg en månadslön.313 Det var dock kostnaderna i

313 Se Dragan Kovačević, 71–73 §§.
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förhållande till Kovačevićs särskilda situation som utgjorde en signifikant finansiella börda och

en begränsning.314 Kostnaderna ska alltså relateras till den enskilde vilket gäller generellt när

effective access prövas.315 Detta passar även med att kostnaderna inte ska vara avskräckande.

Det bör dock noteras att ED inte alltid är tydlig med att relatera kostnadens storlek till den

enskildes betalningsförmåga. Ofta konstateras enbart att höga kostnader i domstolsavgiftsfall

utgör en begränsning.316 Vidare följer av Kreuz, som gällde en avgift som var en förutsättning för

en process, att det ställs krav på den nationella domstolens bedömning ifall den anser att den

enskildes betalningsförmåga överstiger gemene mans. I Kreuz fann ED att avgiften var

substantiell för den ordinära polacken. Därefter överprövade ED den nationella domstolens

bedömning att eftersom Kreuz var en affärsman borde han kunna betala. Detta underkände dock

ED eftersom bedömningen baserades på ogrundade antaganden som ED inte fann övertygande.317

Det kan alltså konstateras dels att ED ofta enbart konstaterar att höga kostnader utgör en

begränsning, samt dels att det ställs relativt höga krav på domstolens bedömning att den enskilde

har bättre betalningsförmåga än genomsnittligt. Vidare anser sig inte ED alltid tvungen att

definitivt sätta ned foten i frågan om en begränsning föreligger.318 Kostnadens storlek i

förhållande till den enskilde ska nämligen även beaktas i proportionalitetsprövningen (6.4.3).

Redan faktumet att det är en hög kostnad är därmed ofta tillräckligt även om det ska relateras till

part.

I Černius och Rinkevičius förelåg en begränsning eftersom ombudskostnaderna översteg bötern

som den enskilde fått upphävd (se citat 4.3). Prövningen ska inte bli en akademisk exercis genom

att staten tar med ena handen vad den ger med andra.319 Detta får generellt stöd från praxis i

319 Černius och Rinkevičius, 68 §. Se vidare Reid s. 163.

318 Se loserpaysfallen där ED ofta skriver att det "may" utgör en begränsning, se bl.a. Klauz, 81 § och Cindrić och
Bešlić, 119 § eller "could be seen" som en begränsning, Chorbadzhiyski och Krastev, 57 §.

317 Kreuz, 62–67 §§. Se även Jedamski och Jedemska och Teltronic-Catv där underkände ED i båda målen de
nationella domstolarnas bedömningar, baserade på antaganden, av betalningsförmåga. Se även Reid s. 163.

316 I Sace elektrik ticaret ve sanayi a.ş konstaterade ED enbart att en kostnad på 140 000 EUR utgjorde en
begränsning, 28 §. Liknande i Stankov, 54 §. Notera dock att i Sace elektrik ticaret ve sanayi hade ED redan påpekat
att den enskilde hade dålig ekonomi, 27 § och i Stankov framgår senare att vinsten konsumerades, 58 § (se not 164).

315 Bl.a. domstolsavgiftsfallet Zaharieva, 96 § samt loserpaysfallet Klauz, 82 §. Jfr även Reid s. 166 ff.
314 Se Dragan Kovačević, 73 §. Att det räcker att kostnaden är hög för den enskilde framgår av Eyüp Kaya, 23 §.

58



domstolsavgiftsfall och loserpaysfall.320 I dessa fall kan även mindre kostnader utgöra en

begränsning.321 Detta är också förenligt med vad som motivera att ersättning ibland måste utgå.

I Zustović var kostnaderna nästan fem gånger större än i Dragan Kovačević. Detta var dock inte

vad som motiverade att det förelåg en begränsning. Istället hänvisades till att KKD (Kroatiska

Konstitutionsdomstolen) slagit fast att förvaltningsmål mot staten inte kunde vara rättvisa om

staten aldrig ersatte den enskildes kostnader vid förlust. Med beaktande av sin egen praxis ansåg

ED att det inte fanns anledning att ifrågasätta KKDs bedömning. Därmed förelåg en

begränsning.322 Frågan blir mot bakgrund av detta om strikta kvittningsregler per se utgör

begränsningar. Av den officiella engelska sammanfattningen av KKDs dom framgår att domen i

stort bygger på generella resonemang som torde vara överförbara till förvaltningsprocesser i alla

länder.323 Att strikta kvittningsregler alltid utgöra en begränsning får även visst stöd i doktrin.324

Det finns dock starka argument för att domen i denna del är begränsad till just den kroatiska

regeln. Av sammanfattningen framgår nämligen att enskilda frekvent behöver anlita ombud i den

kroatiska processen.325 Vidare uttalar ED frekvent att den inte prövar den nationella regeln utan

dess tillämpning; det är därmed sällan domstolen kategoriskt underkänner regler.326 Ett exempel

på detta är loserpaysregler. Det verkar nämligen som att ED i praktiken anser att loserpaysregler

i sig utgör en begränsning,327 men när ED skriver generellt om regeln anges dock enbart att "it

may be viewed" som en begränsning av effective access.328 Vidare avseende loserpaysregeln

poängterar ED ofta tydligt att regeln "generally" uppfyller ett legitimt ändamål.329 En rimlig

329 Se Klauz, 84 §. Se även Čolić, 44 §.

328 Klauz, 81 §, Egen kurs. I Čolić används "could" istället: "Furthermore, in Klauz the Court held that the “loser
pays” rule in section 154(1) of the Civil Procedure Act could be viewed as a restriction hindering the right of access
to court", 43 §. Egen kurs. Sedan fann ED att "in the present case" förelåg en restriktion, 45 §.

327 Se bl.a. Klauz, 81 §, Čolić, 44 § samt Derbuc/Svečak, 32 §.
326 Se Dragan Kovačević, 69 § även bl.a. Zubac, 81 § och Čolić, 48 §. Jfr dock Coventry.
325 KKDs sammanfattning s. 4.

324 "The Court has objected to the rule whereby no provision is made for reimbursement of costs by a public
authority that has been found liable in judicial proceedings" Guide on article 6 - civil limb, 114 §. Jfr skiljaktiga i
Dragan Kovačević som är otydliga. De anger visserligen att ED fann att regeln stred mot konventionen, men anger
även enbart att regeln var trolig att avskräcka. De senare talar emot att det alltid är en restriktion, 5–6 §§.

323 Bl.a. att förvaltningsprocessen säkerställer rätten till domstolsprövning och rule of law, att förvaltningsdomstolar
skyddar enskilda från myndigheternas maktutövning, att den enskilde måste ha råd med bevisning samt att
förvaltningsprocessen ofta prövar frågor som har stor betydelse för enskilda, se KKDs sammanfattning s. 3 f.

322 Zustović, 104–105 §. För KKDs bedömning se KKDs sammanfattning s. 4.
321 I Černius och Rinkevičius 1169 resp. 836 EURO. I Tzvyatkov domstolsavgift på 184 EURO, 25 §.
320 Bl.a. Chorbadzhiyski och Krastev, 57 §. Även Stankov och Harrison Mckee där detta får antas varit anledningen.
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tolkning är att det faktum att regeln har ett legitimt ändamål, och att det därmed kommer ske en

proportionalitetsprövning, är anledningen till att ED tillåter sig själv att vara summarisk i

begränsningsbedömningen. Slutligen talar också det faktum ED klargjort att artikel 6 inte

innehåller en absolut rätt till kostnadsersättning vid vinst (ens mot staten) starkt emot, se citat i

början av 4.2.1.330 Att strikta kvittningsregler per se utgör begränsningar är svårt att förena med

den ståndpunkten.

Sammanfattningsvis föreligger en begränsning av effective access i ersättningsfall åtminstone i

två fall: (I) När det i relation till parten utgör en signifikant finansiell börda. (II) När kostnaden

konsumerar en stor del av vinsten. Utöver detta är det oklart om en strikt kvittningsregel per se

utgör en begränsning. I ljuset av vilket stort steg det varit, samt hur det går i strid med att ED

klargjort att det inte finns en absolut rätt till kostnadsersättning vid vinst, finner jag det mer

troligt att ED bedömde den specifika kroatiska kvittningsregeln. Det motsatta kan dock inte

uteslutas. Framtida praxis får avgöra den frågan.

6.3 Ett legitimt ändamål
6.3.1 Vad kan utgöra legitima ändamål för kostnadsregler?

Redan i Černius och Rinkevičius uttalade ED att begränsningar av ersättningsskyldigheten av

statsfinansiella skäl kan vara ett legitimt ändamål.331 Detta bekräftades i Dragan Kovačević332 där

det även framgår att en strävan att minska belastningarna på domstolen är legitimt.333 Avseende

domstolsavgiftsfallen kan nämnas att bl.a. "avoid unwarranted litigation"334 samt finansiering av

rättssystemet335 ansetts vara legitima ändamål. Härigenom framgår alltså att ED är villig att

acceptera diverse olika ekonomiska motiv som legitima ändamål.336 Denna villighet är helt klart

förenlig med varför effective access tillåts begränsas: Att effective access "by its very nature calls

for regulation by the State, regulation which may vary in time and place according to the needs

and resources of the community and of individuals".337

337 Golder, 38 § och Ashingdane, 57 §. Se även Reid s. 128 och Harris m.fl. s. 403.
336 Jfr skiljaktiga Dragan Kovačević, 21–22 §. Se vidare generellt om legitima ändamål Barkhuysen m.fl. s. 556.
335 Detta motiverade en kostnad på 4 % av det yrkade beloppet som inte fick bifall i Stankov, 57 §.
334 Detta motiverade loserpaysregeln i Klauz, 84 och 95 §§.
333 Dragan Kovačević, 77 §.
332 Dragan Kovačević, 76–77 §. Se även Kreuz, 54 § och Harrison McKee, 27 §.

331 Černius och Rinkevičius, 69 §. Notera dock att ett liknande ändamål underkändes av KKD, sammanfattning s. 4
och Zustović, 48 §.

330 Dello Preite s. 23 (statlig motpart) även Kreuz, 59 § och Appendix to Recommendation No R (81) 7, principle 14.
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6.3.2 Har strikta kvittningsregler ett legitimt ändamål?

Att ekonomiska skäl kan motivera kostnadsregler innebär inte nödvändigtvis att även en

kvittningsregel utan undantag (strikt kvittningsregel) någonsin kan legitimeras. För att undersöka

detta måste utgångspunkten vara Zustović. Där införde Kroatien en strikt kvittningsregel under

processen (3.3.2). När ED skulle bedöma om regeln hade ett legitimt ändamål skrev domstolen:

As regards legitimate aim, the Court reiterates that the present case concerns a dispute
against the State originating from the acts in the exercise of its public authority. In such
disputes, for the State to shift the expense of remedying its own errors on the individuals
concerned with a view to protecting its own financial interests, is contrary to the
well-established principle that the risk of any mistake made by the State authority must
be borne by the State itself. Thus, the Court sees no reason to disagree with the
Constitutional Court’s finding that the provision in question had not pursued a legitimate
aim and that in the event of losing the case in such a situation is precisely for the State to
bear the costs of the proceedings.338

En väletablerad princip (se mer om den i 6.4.6) med innebörden att statens misstag i sitt

maktutövande inte ska rättas på den enskildes bekostnad medförde alltså att kvittningsregeln

saknade legitimt ändamål. Vidare verkar KKD ansett det omöjligt, ens inom ramen för en

abstrakt lagprövning, att finna ett legitimt ändamål för regeln.339 Då ED instämde i den

bedömningen tyder Zustović starkt på att kvittningsregler helt utan undantag saknar legitimt

ändamål.

Detta vinner även stöd i hur skiljaktiga i Dragan Kovačević har tolkat Zustović (en tolkning som

inte motsägs av majoriteten).340 Skiljaktiga anger bl.a. att regeln i Zustović i sig stred mot artikel

6, att regeln innebar en generell och ex ante kränkning av konventionen, att system som

förhindrar vinnare från att få ersättning för advokatkostnader är uppenbart godtyckliga och

orimliga samt att det var mycket relevant att regeln i Dragan Kovačević gav domstolen en

fakultativ möjlighet att frångå kvittningsregeln.341 Ett system som är uppenbart godtyckligt och

orimligt kan svårligen sägas ha ett legitimt ändamål. Minoritetens tolkning får även stöd av

majoritetens domskäl i Dragan Kovačević. I Dragan Kovačević var kvittning huvudregeln men

341 Skiljaktiga Dragan Kovačević, 5, 8, 12 och 14 §§. Se även Guide on article 6 - civil limb, 114 §.
340 Vidare kan noteras att skiljaktiga, trots tolkningen av Zustović, förespråkade en striktare tolkning än majoriteten.

339 I KKDs sammanfattning anges; "Based on the reasons enclosed with the final amendments to the ADA, the
Constitutional Court found that it may not be established what legitimate goal would justify the impugned
amendment [...regelns innehåll…]. This is all the more so since no objective and constitutionally justified reasons
have been given for its amendment." s. 4. Se även utdrag från KKDs dom i Zustović, 48 §.

338 Zustović, 106 §. Interna hänvisningar borttagna. Egen kurs.
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domstolen hade en fakultativ möjlighet att frångå huvudregeln, d.v.s. en form av ventil.

Avseende frågan om begränsningen hade ett legitimt ändamål uttalades att ventilen "provides a

necessary flexibility".342 Användandet av necessary tyder på att ventilen var nödvändig för att

regeln skulle ha ett legitimt ändamål. Uttalandet bör vidare läsas mot att domstolen tidigare i

domen skriver "in the Court’s view, such a rule cannot be regarded as incompatible per se with

Article 6 § 1".343 Med such a rule hänvisar domstolen till stycket innan där man återgav den

kroatiska regeln. E contrario borde följa att det finnas regler som per se strider mot artikel 6,

vilket borde vara regler som inte har den nödvändiga flexibilitet som ventilen gav den kroatiska

regeln.

Därtill finns stöd även i Černius och Rinkevičius. Min tolkning av rättsfallet är att den avgörande

omständigheten var att den nationella domstolen inte prövade proportionaliteten i det enskilda

fallet (se 6.4.4). Att ED lägger stor vikt vid om en prövning gjorts i det enskilda fallet tyder på att

regler som förbjuder sådana prövning saknar legitimt ändamål. Slutligen bör Europarådets

princip att vinnande part ska få rimliga ombudskostnader ersatta vid vinst om det inte föreligger

"special circumstances" lyftas.344 Att ersättning alltid nekas är långt ifrån special circumstances.

I motsatt riktning talar dock, vilket lyfts ovan, att ED uttalat att det inte är deras uppgift att

utvärdera statens policy-val, utan ED ska istället bedöma om effekterna är förenliga med

konventionen.345 Staterna är skyldiga uppfylla effective access men har valmöjlighet kring hur

det ska gå till.346 Detta, i förening med att artikel 6 inte garanterar en rätt till

kostnadsersättning,347 kan tyckas innebära att statens lösning aldrig per se kan underkännas – en

sådan slutsats är dock svårförenlig med skrivningen om "such a rule" i Dragan Kovačević. Det är

också svårt att förena med domstolsavgiftsfallet Paykar Yev Haghtanak Ltd där ED slog fast att

avsaknaden av den nödvändiga möjligheten att i det enskilda fallet kunna göra undantag, bl.a.

med hänsyn till betalningsförmåga, var "itself an issue under Article 6 § 1".348 Sålunda bör inte

348 Paykar Yev Haghtanak Ltd, 47–49 §§. Se avseende rättshjälp och fair trial, Shipman CJQ 2006 s. 14 och 16.
347 Se not 330 och citat inledningen av 4.2.1.
346 Steel och Morris, 60 § och Kreuz, 59 §.
345 Se bl.a. Černius och Rinkevičius, 67 § och Zubac, 81 §. Se även i Čolić, 48 §.
344 Appendix to Recommendation No R (81) 7, princip 14. ED hänvisar till principen i Dragan Kovačević, 22 §.
343 Dragan Kovačević, 69 §. Kurs i original. Jfr ännu tydligare, Guide on article 1 tp. 1, 249 §.
342 Dragan Kovačević, 78 §.
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att ED primärt bedömer effekterna tolkas som att policy-val aldrig per se kan sakna legitimt

ändamål.349

Mot bakgrund av ovan blir slutsatsen att kvittningsregler utan någon möjlighet till undantag

saknar legitimt ändamål. Det måste i vart fall finnas någon form av möjlighet för domstolen att

beakta kostnadernas inverkan på den enskildes effective access.350

Avslutningsvis bör behandlas att uppsatsen avseende legitimt ändamål, men inte avseende

begränsningsfrågan, ansett att slutsatserna i Zustović är generellt tillämpliga. Detta kan ses som

inkonsekvent. Här bör emellertid fyra saker beaktas: (I) Att avseende legitimt ändamål får

slutsatsen stöd från annat praxis. (II) Att slutsatsen att en strikt kvittningsregel saknar legitimt

ändamål inte på samma sätt är i konflikt med att konventionen inte ger en absolut rätt till

ersättning. (III) Att begränsningsprövningen av sin natur är mer in casu betonad än frågan om

legitimt ändamål. (IV) Att utredningen inte uteslöt att en strikt kvittningsregel utgör en

begränsning per se.

6.4 Proportionalitet
6.4.1 Inledning

[A] limitation will not be compatible with Article 6 § 1 if it does not pursue a legitimate
aim and if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means
employed and the aim sought to be achieved.351

Proportionalitet måste såklart bedömas mot omständigheterna i det enskilda fallet.352 Därav är det

inte möjligt att på mer än ett övergripande plan staka ut vilka omständigheter som ska beaktas

och hur.353 Speciellt när en fullständig proportionalitetsprövning enbart görs i två av målen där

ersättningsfall prövats mot effective access (Dragan Kovačević samt Černius och Rinkevičius).

Det ska dock upprepas att vissa omständigheter överlappar med prövningen i equality of arms

samt att det finns typsituationer som är tillämpliga mutatis mutandis (5.4 och 6.1). Detta utökar

underlaget som finns att tillgå.

353 Se samma Settem s. 397. Det är dock möjligt att besvara fråga B. Jfr hur Settem gör avseende rättshjälp, kap. 10.
352 Se Stankov, 52 § och Airey, 26 §. Se även Wejedal avh. s. 694 och Settem s. 398.
351 Dragan Kovačević, 74 §.
350 Jfr Gulati s. 60 f. Se liknande Polska HD, Rechul, 16 §.
349 Se även Coventry där domstolen faktiskt bedömer en regel in abstraktum, 78 §.
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Tydligast proportionalitetsbedömning görs i Dragan Kovačević som därmed blir utgångspunkten

för kapitlet. I målet, som handlade om en person med funktionsnedsättnings rättskapacitet (se

mer 3.2.4), beaktades i proportionalitetsbedömningen följande: att beslutet var av existentiell

betydelse; att KKD beslutar i komplexa frågor som ställer krav på juridisk kunskap; att

kostnaden var stor; att den enskilde var en sårbar person med funktionshinder samt minimal

utbildning; att rättshjälp inte var tillgängligt; att det i teorin var ett enpartsförfarande samt att

beslutet inte motiverats.354 Kapitlet utgår från teman baserat på dessa omständigheter. Dessa är

följande: "rättshjälp", "kostnadens storlek", "målets komplexitet" samt "målets betydelse". I

målets betydelse ingår "det motstående intresset". Från Černius och Rinkevičius kan adderas

"prövning i det enskilda fallet".

6.4.2 Rättshjälp: Vilken inverkan har rättshjälpsinstitutet?

6.4.2.1 Inledning

I samtliga av Černius och Rinkevičius, Zustović och Dragan Kovačević berörs rättshjälp355 och

Gäverth nämner det i sitt tillägg till HFD 2022 ref. 10.356 Wejedal har dock uttalat att rättshjälp

"är en helt annan fråga än hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna i målet. Även om dessa

frågor har beröringspunkter, bör de inte blandas ihop."357 Häri verkar Settem instämma.358 Då

rättshjälp också tillförsäkrar juridisk hjälp bör undersökas ifall detta är korrekt. För att besvara

fråga B är det relevant att undersöka dels om möjligheten att få rättshjälp påverkar

proportionaliteten, dels om det går att föra över rättshjälpspraxis till ersättningsfallen.

6.4.2.2 Påverkar möjligheten till rättshjälp proportionalitetsbedömningen?

I både Černius och Rinkevičius samt Zustović har staterna argumenterat att möjligheten till

rättshjälp talar emot ersättning.359 Detta är också logisk eftersom staterna råder över hur effective

access ska uppfyllas.360 Vidare noterade domstolen i både Zustović och Dragan Kovačević, dock

inte i Černius och Rinkevičius, att den enskilde inte skulle fått rättshjälp ifall den sökte, vilket i

någon mån indikerar att om möjligheten fanns hade det påverkat.361 Detta är dock svårförenligt

361 I Zustović uppfyllde inte sökande kraven, 110 §. I Dragan Kovačević var processen undantagen, 81 §.
360 Se not 85.
359 Se Černius and Rinkevičius, 59 § och Zustović, 95 §. Detta har även lagts fram av JK, JK svaromål, 115 §.
358 Settem som skiljer rättshjälp från rättegångskostnader och avgifter, s. 61 f.
357 Wejedal FT 2022 s. 477 not 33. Se även Wejedal avh. s. 582 och s. 678, jfr Lindkvist, SN s. 896 f.
356 HFD 2022 ref. 10, Gäverth p. 11.
355 Černius och Rinkevičius, 54 §, Zustović, 110 § och Dragan Kovačević, 81 §.
354 Se Dragan Kovačević, 79–85 §§. För hänvisningar till specifik paragraf, se skiljaktiga, 3 §.
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med att ED i Černius och Rinkevičius skriver att "legal aid as afforded by the State was an

individual right and not an obligation that had to be exercised. All the more so, it did not prevent

them from choosing to be represented by an advocate."362 Vidare i Dragan Kovačević noterade

ED att rättshjälp inte beviljades i måltypen men skrev sen "[i]n any event, the Court reiterates

that legal aid is an individual right and not an obligation that has to be exercised and that it

should not prevent applicants from choosing to be represented by an advocate".363

Här uppstår en konflikt mellan å ena sidan domstolens syn på statens skyldigheter och å andra

sidan att rättshjälp är en individuell rättighet. Med beaktande av domskälen i Černius och

Rinkevičius samt Dragan Kovačević är det dock svårt att komma till en annan slutsats än att

möjligheten till rättshjälp inte påverkar proportionaliteten. En tes för att trots allt lösa upp

konflikten kommer presenteras i kapitel 7. För proportionalitetens del gäller dock ovan stadgade,

d.v.s. att det inte påverkar proportionalitetsbedömningen.

6.4.2.3 Kan Airey-kriterierna föras över från rättshjälpsmålen till ersättningsfall?

Som framgår av 2.4 finns välutvecklade kriterier för bedömningen av när effective access kräver

rättshjälp (de s.k. Airey-kriterierna). Airey-kriterierna anger att följande kriterier ska beaktas: (I)

betydelsen av vad som står på spel för den enskilde, (II) målets komplexitet samt (III) den

enskildes förmåga att representera sig själv (se 2.4).

Airey-kriterierna har inte förts över till rättegångskostnader varken i (mig veterligen) doktrin,

HDs praxis,364 eller EDs tidigare praxis.365 Min tolkning är dock att Dragan Kovačević ändra på

detta och att Airey-kriterierna numera även är relevanta för proportionalitetsbedömningen i

ersättningsfall. ED konstaterar nämligen:

Lastly, having regard to the legitimate aims identified above, the Court does not see any
difference between the State advancing the costs of the applicant’s legal representation
through a legal aid scheme or reimbursing them afterwards because he succeeded with
his constitutional complaint.366

366 Dragan Kovačević, 81 § hänv. borttagna. Se hur skiljaktiga diskuterar majoritetens liknelse med rättshjälp, 26 §.
365 Stankiewicz, Černius och Rinkevičius, Zustović och Dragan Kovačević, se även skiljaktiga, 26 §.
364 NJA 2015 s. 373, NJA 2017 s. 503, NJA 2018 s. 49, NJA 2020 s. 908 och NJA 2021 s. 235.
363 Dragan Kovačević, 81 §.
362 Černius och Rinkevičius, 70 §. Egen kurs.
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Här länkas alltså fördelning av rättegångskostnader direkt med rättshjälp. De legitima ändamålen

som hade identifierats ovan var att skydda domstolen från överbelastning samt skydda

statsfinanserna (se 6.3.1). Dessa ändamål ansågs särskilt viktiga eftersom i den aktuella

processen fanns ingen kostnadsrisk och inte heller någon domstolsavgift (notera att samma gäller

i den svenska förvaltningsprocessen).367 Citatet anger inte explicit att Airey-kriterierna ska

tillämpas men studeras vad ED de facto beaktade framgår en tydlig bild:

The Court agrees with the applicant that the proceedings before the Constitutional Court
were of [I] existential importance for him as the impugned decisions of the civil courts
had deprived him of his legal capacity. [III] It reiterates in this regard that the applicant is
a person suffering from a mental disability and therefore had to be legally represented to
effectively protect his rights, it being understood that the assistance of an advocate before
the Constitutional Court cannot be seen as unnecessary even for non-vulnerable
individuals because that court decides [II] on complex issues which, for any lay person,
may be difficult to grasp.368

Som vi kan se korresponderar [I] mot det första Airey-kriteriet, d.v.s. betydelsen av vad som står

på spel, [II] med kriterium två, d.v.s. processen och målets komplexitet samt [III] mot kriterium

tre, d.v.s. den enskildes förmåga att företräda sig själv. Prövningen motsvarar alltså de tre

Airey-kriterierna (jfr 2.4 ovan). [I] till [III] är vidare de avgörande omständigheterna i Dragan

Kovačević.369 Utöver detta bör också nämnas att ED beaktade att den nationella domstolen inte

motiverade sitt beslut. Detta trots att, som skiljaktiga påpekar, denna typ av beslut normalt inte

motiveras.370 Överlag beror omfattningen av motiveringsskyldigheten på de särskilda

omständigheterna i det enskilda fallet.371 Ett område där betydelsen av motiverade domskäl dock

är särskilt viktigt är vid prövningen av rättshjälp.372 Visserligen lyfter inte majoriteten avseende

motiveringsskyldigheten kopplingen till rättshjälp, det gör dock skiljaktiga,373 men oavsett visar

beaktandet, om än svagt, på ett ytterligare samband.

373 Skiljaktiga Dragan Kovačević, 15 §.

372 "It is essential for the court to give reasons for refusing legal aid" Guide on article 6 - civil limb, 155 § –
Skiljaktiga Dragan Kovačević talar om en särskild regel, 15 §.

371 Ruiz Torija, 29 §. Se vidare Schabas s. 297 samt Guide on article 6 - civil limb, 415 §.
370 Skiljaktiga Dragan Kovačević, 15 §. Det finns inget krav på utförlig motivering, Reid s. 295 och s. 297.
369 Av 83 § i Dragan Kovačević framgår att det framförallt var 79–80 §§ som ställde krav på motivering i målet.
368 Dragan Kovačević, 79 §. Egna hakparenteser.
367 Se Dragan Kovačević, 75 § jfr med HFD 2022 ref. 10 särskilt p. 19.
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Sammantaget ger EDs de facto beaktande av Airey-kriterierna, samt den explicita koppling till

rättshjälp, starkt stöd för att Airey-kriterierna (och därtill kopplat praxis) kan föras över till

proportionalitetsbedömningen i ersättningsfall.

Som sagt saknas en koppling mellan rättshjälp och rättegångskostnader i HDs praxis (se 3.3 och

5.2) men det finns ett hovrättsavgörande som också suddat ut gränsen mellan ersättningsfall och

rättshjälp.374 Frågan gällde den enskildes rätt till ersättning för sina ombudskostnader efter en

vinst mot socialnämnden (d.v.s. ett ersättningsfall) i ett mål gällande överflyttande av vårdnad

till en särskilt förordnad vårdnadshavare. I målet var den tillämpliga kostnadsregeln 6 kap. 22 §

föräldrabalken (1949:381, FB). Regeln föreskriver kvittning med en begränsad möjlighet till

undantag vid särskilda skäl eller försumlig processföring (de senare genom hänvisning till

RB).375 Detta undantag ansågs inte tillämpligt vid en sedvanlig tolkning men frågan behövde

"emellertid också bedömas med hänsyn till rätten till en rättvis rättegång". Här prövade

domstolen inte frågan mot rättsregeln i HDs praxis (se om den 3.3 och 5.2 ovan) utan prövade

istället, med indirekt hänvisning till Airey-kriterierna,376 om ombud krävdes "med hänsyn bland

annat till vilken betydelse målet har för den enskilde [jfr första kriteriet] och dennes förmåga att

själv på ett effektivt sätt tillvarata sina intressen i rättegången [jfr andra kriteriet]". Här beaktades

alltså två av tre kriterier i Airey-kriterierna.377 Prövningen motiverades med att konventionens

krav på ersättning gäller i än högre grad när konventionen "förutsätter att den enskilde

tillförsäkras juridiskt biträde" (d.v.s. där konventionen kräver rättshjälp). Slutsatsen blev,

eftersom målet var känslomässigt laddat samt av stor betydelse, att det fanns skäl att tolka

"särskilda skäl" konventionskonformt och döma ut ersättning.

Sammantaget finns alltså stöd i både Dragan Kovačević och underrättspraxis för att

Airey-kriterierna bör vara av betydelse även för proportionalitetsbedömningen i ersättningsfall.

Ytterligare stöd följer av att det rör sig om likartade frågor och att det är samma grund som

prövas d.v.s. effective access. Därmed blir slutsatsen, trots att det saknas uttryckligt stöd i praxis

eller doktrin, att Airey-kriterierna bör vara av betydelse för proportionalitetsbedömningen i

377 HovR för Västra Sverige Ö 1420-20, 23 april 2020 s. 4 andra stycket.
376 Domstolen hänvisar till rättshjälpsmålet Steel och Morris som återger Airey-kriterierna, 61 §.
375 6 kap. 22 § FB hänvisar till 18 kap. 3 och 6 §§ RB. Se vidare Wejedal FT 2021 s. 533.
374 HovR för Västra Sverige Ö 1420-20, 23 april 2020. Målet gör inte skillnad mellan effective access och fair trial.
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ersättningsfall. Detta innebär att betydelsen av målet för part, målets komplexitet och parts

förmåga ska beaktas. Samtliga kriterier redogörs för i 2.4 men då betydelsen för part (6.4.6) och

målets komplexitet (6.4.5) utvecklas nedan ska något kort sägas om parts förmåga i nästa avsnitt.

6.4.2.4 Något kort om den enskildes förmåga att företräda sig själv

Här ska undersökas vad som beaktas vid bedömningen av den enskildes förmåga att företräda sig

själv. Enligt ovan torde rättshjälpspraxis vara direkt relevant. Av pedagogiska skäl kan de

relevanta omständigheter delas in i: enskildes förmåga generellt samt enskildes förmåga in casu.

Avseende förmågan generellt kan anges att i Airey beaktade ED att den enskilde var från en

"humble background".378 Detta kontrasterades i McVicar mot att den enskilde var utbildad

journalist: bakgrund och utbildning spelar alltså roll.379 I Bibić, Zdravko Stanev och Dragan

Kovačević gav ED vikt redan till faktumet att de enskilda saknade juridisk skolning.380 Det kan

jämföras med Steel och Morris där de enskilda också saknade juridisk skolning men ändå ansågs

vara "artikulerad och rådiga" (rättshjälp krävdes dock trots detta).381 Vidare bör noteras att det

finns exempel på mål där ED summariskt konstaterat att den enskilde klarat sig själv.382 Detta

indikerar att den enskildes avsaknad av juridisk skolning främst får betydelse om processen är av

viss komplexitet.383 Betydelsen av den enskildes förmåga torde också generellt vara starkt

kopplat till processens komplexitet.384 Svårare processer ställer högre krav på parts egna

förmåga.

Vidare kan beaktas om den enskilde lider av en funktionsnedsättning.385 I Dragan Kovačević

hänvisade ED till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och

angav att processen "a fortiori" var svårare för Kovačević än för enskild som "bara" saknade

juridisk skolning (vilket också hade beaktats).386 Från Dragan Kovačević ska vidare noteras att

Kovačevićs mor utsetts till "legal guardian" med rätt att vidta processhandlingar, men trots detta

386 Dragan Kovačević, 35–36 och 79 §§. Mer specifikt artikel 13 om "tillgång till rättssystemet".

385 Se D.D, 122–125 §§. I Nenov krävdes rättshjälp för en person med en funktionsnedsättning även fast processen
inte var särskilt komplicerad, 46–48 §§. Se även Reid s. 229 och s. 799.

384 Settem s. 416 och Wejedal avh. 788 f. Se exv. Dragan Kovačević där det kopplas till processen i KKD, 35 §.
383 I Zdravko Stanev gavs det vikt trots att processen inte var "of the highest level of complexity", 40 §.
382 Webb. Se vidare Settem s. 416.
381 Steel och Morris, 68 §.
380 Bibić, 40 §; Zdravko Stanev; 40 §; Dragan Kovačević, 35 §. I Zdravko Stanev var den enskilde högskoleutbildad.
379 McVicar, 53 §. Se Wejedal som anger att "utbildning, arbete, tidigare erfarenheter, etcetera" beaktas, avh s. 788.
378 Airey, 24 jfr 8 §§. Se om Airey i McVicar, 49 § in fine samt 40 och 53 §§.
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beaktades hans funktionsnedsättning.387 Detta torde ha betydelse för när en enskilds anhörig är

utsedd till förvaltare eller god man.388

Avseende in casu förmågan har ED i rättshjälpsfall beaktat tvistens känslomässiga påverkan på

den enskildes förmåga.389 Detta har främst varit i familjemål (bl.a. skilsmässomål och

vårdnadsmål).390 Där är den emotionella kopplingen till målen svårligen förenlig med den

objektivet som krävs i en rättstvist.391 Hitintills är detta begränsat till rättshjälpspraxis men borde

enligt ovan även ha betydelse i ersättningsfall. Settem för fram att han anser att samma vikt bör

ges till ekonomiska mål som är helt avgörande för den enskildes försörjning.392 Stöd för detta

finns dock inte i praxis. Till in casu kan även räknas att den enskilde p.g.a. tillfälliga hinder inte

kan föra sin talan. Exv. beaktade ED i Timofeyev och Postupkin att den enskildes ombudsbehov

ökade för han hade praktiska svårigheter att utforma sin egen talan eftersom han satt i fängelse.393

Vid en helhetsanalys tyder praxis på att den enskildes förmåga ges relativt stor betydelse.394

6.4.3 Kostnadens storlek: Vilken inverkan har storleken på ombudskostnaderna?

Av Dragan Kovačević följer att storleken på rättegångskostnaden (kostnaden), i relation till

enskilde, har betydelse för proportionaliteten. Där spelade att kostnaden var femfalt Kovačevićs

månadsinkomst stor roll.395 Att detta gäller generellt bekräftas av domstolsavgiftsfallen där

prövningen sker bl.a. i ljuset av den enskildes betalningsförmåga.396

Utöver kostnadens storlek i förhållande till den enskildes betalningsförmåga har i både

domstolsavgiftsfall397 samt loserpaysfall398 givits stor betydelse till när skyldigheten att betala

398 I Klauz konsumerades 44 % av vinsten och i Čolić var kostnaderna dubbla vinsten.

397 I Stankov var konsumtionen 90 %. I Mihalkov över 100 %. I Chorbadzhiyski och Krastev över 100 % av vinsten
men enbart 55 % ink. ränta. ED noterade dock att ränta har en annan funktion än skadeståndet, 61 §.

396 Bl.a. Chorbadzhiyski och Krastev, 56 §, Kreuz, 60 §, Sace Elektrik Ticaret Ve Sanayi, A.Ş, 27 § och Settem s. 161.
395 Dragan Kovačević, 80 §.
394 Wejedal avh. s. 789.

393 Timofeyev och Postupkin, 106–107 §§ – Historiskt har liknande skäl motiverat rätt till fritt ombud för personer
som tvångsvårdas eller sitter i häkte, se bl.a. SOU 1964:40 s. 361 och Wejedal avh. s. 787 f.

392 Settem s. 417.
391 Se Airey, 24 §, P., C., och S., 95 och 99 §§ samt Nenov, 46 §.
390 Se härvid Airey, Nenov, P., C., och S. samt HovR för Västra Sverige Ö 1420-20, 23 april 2020.
389 Settem s. 416 f.
388 Möjligheterna att dra mer definitiva slutsatser begränsas av författarens kunskaper om kroatisk rätt.
387 Dragan Kovačević, 6 och 56 §§.
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kostnader konsumerat en stor del av vinsten. I praxis har konsumtion på 72 % varit en kränkning

men inte 8.3 % med marginal.399 I loserpayfallet Čolić skriver domstolen:

The Court notes at the outset that unreasonable costs of proceedings may raise an issue
under the Convention primarily in cases in which a party succeeds, at least in part, with
the grounds of the civil claim, but not with its entire amount. It is in those cases that very
high costs of proceedings may “consume” a large portion or even the entirety of the
party’s financial award in the case. In the Court’s view, if there are no weighty reasons to
justify such a result, such a situation makes the litigation pointless and renders that
party’s right to a court merely theoretical and illusory.400

I ersättningsfall finns dock ingen skyldighet att betala något. Detta kan tänkas påverka

betydelsen men i domstolsavgiftsfallen Čolić och Klauz beaktade ED avseende konsumtionens

storlek att parts egna kostnader inte ersattes.401 Att konsumtion är viktigt även i ersättningsfall är

också Wejedals tolkning, vilken han baserar på Černius och Rinkevičius.402 En avslutande

skrivning i proportionalitetsprövningen gör dock att det finns skäl att ifrågasätta om rättsfallet

ensamt bekräftar kopplingen. ED skriver nämligen att en kränkning skulle föreligga oberoende

av storleken på ombudskostnaderna.403 Innebär detta att effective access hade kränkts i Černius

och Rinkevičius även om den enskildes egna ombudskostnader inte konsumerat hela vinsten?

Svaret är oklart, troligen var konsumtion inte den avgörande omständigheten i

proportionalitetsbedömningen (det verkar varit bristen på prövning i det enskilda fallet, se 6.4.4),

men det torde varit en betydande faktor. (Såklart kan konsumtionen beaktas tillsammans med

andra omständigheter).404 Skrivningen i Černius och Rinkevičius måste nämligen ses i ljuset av

att det som utgjorde en begränsning i målet var att vinsten konsumerades (se 6.2), att det var

proportionaliteten av den begränsning som underkändes405 samt hur ED behandlat konsumtion i

domstolsavgiftsfallen (se citat från Čolić ovan).

405 Černius och Rinkevičius, se särskilt 68, 70 och 73 §§. Se även Zustović där Černius och Rinkevičius tas upp
samtidigt som Musa Tarhan. Ett rättsfall där konsumtionsaspekten var avgörande, 88 §. Se även Guide on article 6 -
civil limb där Černius och Rinkevičius behandlas tillsammans med Čolić och Stankov, 114 §.

404 Chorbadzhiyski och Krastev, 60 §.
403 Se Černius och Rinkevičius, 74 §. Detta repeteras när Černius och Rinkevičius återgavs i Zustović, 100 §.
402 Wejedal FT 2022 s. 490 f.
401 Čolić, 51 § och Klauz, 92 §.
400 Čolić, 46 §. Hänvisningar borttagna. Egen kurs.

399 I Tsvyatkov var det 72 %, 25–26 §§, vilket kan jämföras med 8.3 % som "hardly" kunde anses utgöra en
oproportionerlig börda i Zaharieva, 95 §. Se vidare noterna ovan.
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Slutsatsen att konsumtion av vinsten talar starkt för en kränkning av effective access får även

stöd av vad effective access ska skydda, d.v.s. att access to court är effektiv och inte illusorisk.406

En prövning som blir en akademisk exercis är svårligen effektiv utan istället typfallet av en

illusorisk prövning.407 Givet ovan, samt länken mellan ersättningsfall och loserpaysfall, blir

slutsatsen att konsumtionsaspekten mutatis mutandis408 har stor betydelse även i ersättningsfall.

Kostnadens storlek har alltså betydelse dels i förhållande till den enskildes betalningsförmåga,

detta påverkar hur avskräckande en kostnad är, dels i förhållande till vinsten. Konsumerar

kostnaden en stor del av vinsten blir rätten till domstolsprövning illusorisk.

6.4.4 Prövning i det enskilda fallet: Det måste gå att göra och det måste göras

Som antytts är min tolkning, bl.a. eftersom effective access hade kränkts "regardless of the

amount of those legal costs", att det avgörande i proportionalitetsbedömningen i Černius och

Rinkevičius var avsaknaden av prövning i det enskilda fallet av proportionaliteten mellan the

"legal costs vis-à-vis the material gain".409 Tolkningen får stöd av en analys av närliggande

praxis. Där framgår nämligen att avsaknaden av en proportionalitetsprövning i det enskilda fallet

genomgående utgör en materiell del av proportionaliteten. Detta framgår tydligast i en serie

domstolsavgiftsfall om en bulgarisk kostnadsregel.410

Regeln innebar att part efter processen behövde betala domstolsavgift på 4 % av det yrkade men

inte bifallna beloppet. Regeln ansågs i flera fall kränka effective access vid delvis bifall. Här

beaktade ED, utöver storleken på konsumtionen (jfr 6.4.3.), om regeln "afforded a sufficient

degree of flexibility as well as whether there was a possibility to assess the proportionality of the

fees by the domestic courts".411 Vikten av att en proportionalitetsprövning kan göras, och görs, i

det enskilda fallet är dock inte begränsat till denna serie av rättsfall:

I loserpaysfallet Klauz beaktade domstolen att kostnadsregeln tillämpades mekaniskt utan
hänsyn till det enskilda fallet även fast sådan möjligheten fanns.412 I equality of arms

412 Klauz, 94 §. Se även Čolić, 58 §. Se det omvända i Taratukhin, 43 §.
411 Chorbadzhiyski och Krasteva, 60 §. Vidare se Stankov, 64–67 §§ och Agromodel ood, 47 §.
410 Exv. Zaharieva, Chorbadzhiyski och Krasteva och Stankov. Vidare Reid s. 163 och Bolliat & O´Flaherty s. 117 f.

409 Černius och Rinkevičius, 73–74 §§. Se vidare ingressen till Černius och Rinkevičius som anger följande:
"Domestic courts’ failure to carry out proportionality assessment".

408 En vederbörlig ändring blir såklart den tidigare berörda aspekten att kostnaderna är frivilliga.
407 Černius och Rinkevičius, 68 §.
406 Se Airey, 24 § och 2.3.2.2. – Wejedal avh s. 945 för liknande resonemang redan innan Černius och Rinkevičius.
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målet Stankiewicz noterades att den nationella domstolen hade möjligheten att beakta
"equity" utan ha gjort det.413 I ersättningsfallet Dragan Kovačević beaktades att avslaget
inte motiverades vilket kan förklaras med att ingen prövning då kan visas i det enskilda
fallet.414 Avseende domstolsavgiftsfall se ovan samt om Paykar Yev Haghtanak Ltd i
6.2.415 Avseende rättshjälpspraxis kan noteras att i bägge de svenska målen (se 6.4.5)
påpekas att den svenska domstolen prövat frågan mot konventionen.416 Även i praxis från
Århuskonventionen anges att det krävs handlingsutrymme (se 3.5).417

Praxis bekräftar alltså min tolkning av Černius och Rinkevičius och bekräftar att avsaknaden av

en proportionalitetsprövning i det enskilda fallet generellt har materiell betydelse. Av att

Stankiewicz (se även Rechul) inkluderas framgår att detta gäller även equality of arms. Av

redovisad praxis framgår också att prövningen inte bara måste bedöma ombudskostnaden

vis-à-vis vinsten utan också proportionaliteten överlag, vilket även inkluderar beaktande av bl.a.

betalningsförmåga418 samt den underliggande rättens betydelse.419 Avsaknad av här nämnda

prövning i det enskilda fallet torde också ha relativt stor betydelse. Detta framgår generellt men

särskilt av Paykar Yev Haghtanak Ltd där det hade just avgörande betydelse.420 Slutsatsen blir

därmed att omständigheten att den nationella domstolen inte kan421 eller inte har422 gjort en

helomfattande proportionalitetsbedömning i sig utgör en materiella faktor av stor betydelse. I

gränsfall torde det ofta fungera som ett krav.

6.4.5 Målets komplexitet: Vad gör mål komplexa och vad gör mål mindre komplexa?

Att målets komplexitet ska beaktas framgår av både det andra kriteriet i Airey-kriterierna och

explicit i Dragan Kovačević. Det är också en omständighet som överlappar med equality of arms

(se 5.2).423 Komplexitet kan avse sak- eller rättsfråga samt processen som sådan. Om en prövning

är komplex måste såklart bedömas i det enskilda fallet och att definiera vad ett "komplext mål"

är ryms inte inom en uppsats.424 Istället ska undersökas vilka generella slutsatser som kan dras

424 Det ryms knappt i en avhandling, Wejedal avh. s. 731.

423 I Bibić (se not 427) avvisades talan innan det slogs fast om grunden var equality of arms eller effective access. Att
ED använde samma terminologi som i Stankiewicz ("unwarranted" & "without proper justification") tyder på att ED
såg Bibić som ett mål som skulle komma att prövas mot equality of arms. Bibić bekräftar sålunda överlappet.

422 Klauz, 94 § och Stankiewicz, 67 §.
421 Stankov, 64 §; Sace Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş, 32 §; Urbanek, 64 §; Bolliat & O´Flaherty s. 117: Gulati s. 60.
420 Paykar Yev Haghtanak Ltd, 47–49 §§.
419 Se Klauz, 94 §.
418 Se Paykar Yev Haghtanak Ltd, 47–49 §§ samt Mckee, 29 §.
417 GA Kokott C-530/11, 46–47 § med hänvisning till C 260-11 (se 3.5).
416 Güney s. 5 samt Barsom och Varli s. 7.
415 Paykar Yev Haghtanak Ltd, 47–49 §§ även Sace Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş, 32 § och Agromodel ood, 47 §.
414 Dragan Kovačević, 83 §. Här kan även Zustovic nämnas där regeln inte gav någon möjlighet till prövning.
413 Stankiewicz, 67 §. Se även Rechul där ED noterade möjligheten till prövning i enskilda fallet, 46 §.
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från praxis, speciellt vis-à-vis förvaltningsprocessen (jfr syfte D). Det senare innebär såklart att

förvaltningsprocessens enkelhet och officialprincipen kommer aktualiseras. Mot bakgrund av

uppsatsens syfte kommer här inte undersökas om förvaltningsprocessen verkligen är så enkel

som det brukar "påpekas"425 och att ombud därmed inte behövs.426 Istället ska det undersökas hur

den övergripande normen, rätten till en rättvis rättegång, förhållit sig till enkla processer generellt

samt förvaltningsprocessen specifikt.

I EDs effective access-praxis i ersättningsfall har hitintills bara en tydlig aspekt som gör målet

komplext kristalliserats (såklart är komplexitet inte begränsat till denna aspekt). Aspekten är ifall

frågan är av den art att den prövas i högsta instans, då krävs oftast ombud (speciellt om det rör

fri- och rättigheter). Detta framgår av Bibić427 och Dragan Kovačević. I Bibić, som svar på

statens invändning om att ombud inte behövdes, uttalade ED obiter dicta:

As regards the applicant’s decision to be legally represented before the Constitutional
Court, the Court does not find it unwarranted, given that the Constitutional Court decides
on complex questions concerning the protection of fundamental rights and freedoms. For
persons without legal background and experience, such matters may be difficult to
grasp.428

Uttalandet har sedermera explicit bekräftats i Dragan Kovačević.429 Utöver detta visar även HDs

praxis på betydelsen av process i högsta instans (se NJA 2018 s. 49 i 5.2 ovan). Vidare har även

rättshjälpspraxis beaktat att prövningen varit i högsta instans. I exv. Airey beaktades högsta

domstolsprocessens komplexitet.430 Av McVicar framgår dock att ombudsbehov inte finns per

automatik i högsta instans, utan "there may be occasions" när processande där utan ombud

uppfyller kraven konventionen ställer.431

Från rättshjälpspraxis (se om betydelsen 6.4.3.2) framgår vidare att bevisbörda, omfattande

bevisning, svåra rättsfrågor och långa processer är aspekter som beaktas.432 Att detta gäller även

432 Avseende: Bevisbörda, se Mcvicar, 53 §. Omfattande bevisning, se Steel och Morris, 65 § och P., C., och S., 95 §.
Svåra rättsfrågor, se A.W Webb s. 138 samt Wejedal avh. s. 802 f. med hänvisningar. Långa processer, se igen Steel
och Morris, 65 §. Generellt, se Settem s. 413 ff.

431 Mcvicar, 52 §. I "A" kopplas det till "guidance provided by the procedural rules and court directions", 97 §.
430 Se Airey, 24 §. Se även Settem s. 412 f.
429 Se Dragan Kovačević, 35 § samt 79 §§.
428 Bibić, 31 § jfr 26 §. Egen kurs.
427 Bibić är ett ersättningsfall men har inte behandlats tidigare eftersom målet avvisades utan prövning i sak.
426 Se bl.a. prop. 1972:132 s. 170 och prop. 1971:30 s. 521. För doktrin se bl.a. Wejedal FT 2021 s. 538.

425 HFD 2022 ref. 10 p. 19. Om påpekandet är sant kan dock ifrågasättas, se bl.a. Wejedal s. 763 ff och s. 791 ff.,
Wilske SvJT 2022 s. 625 f. och Holm m.fl. FT 2022 48 ff. Det saknas empiriskt stöd, Wejedal avh. s. 763 och s. 791.
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ersättningsfall bekräftas av bl.a. Stankiewicz där en oklar rättsfråga och sakkunnigbevisning

gjorde processen komplex (se 5.2).

Omvänt har att förenkla processen angetts som ett sätt att inte behöva erbjuda rättshjälp.433 Att

processen varit enklare har också givits relativt stor betydelse i praxis enligt Settem.434

Förvaltningsprocessens enkelhet ska alltså beaktas och talar emot ersättning. Det bör dock

noteras att rättshjälp krävts även i enkla processer i vissa fall435 och att prövningen måste ske i

det enskilda fallet.436

Ett av de största motargumenten till ersättning i förvaltningsprocessen är officialprincipen

eftersom, är tanken, den medför att den enskilde saknar behov av ombud.437 Att hjälp från

domstolen kan vara ett sätt att uppfylla effective access framgår tydligt av rättshjälpsmålet "A".

Där angav ED att ett sätt att, i vart fall delvis,438 uppfylla kravet på effective access är genom "the

guidance provided by the procedural rules and court directions."439 I Airey ansågs dock rättshjälp

krävas trots domstolens aktiva processledning.440 Se liknande i P., C., och S., (där sökande fick

viss hjälp av både barnets biträde och rätten)441 samt Steel och Morris där de enskilda, enligt

skiljaktiga i Dragan Kovačević, fick "extensive judicial assistance".442 I bägge målen krävdes

trots detta rättshjälp. Vidare i C-530/11 hade danska staten invänt, avseende ersättningskrav med

stöd av Århuskonventionen (se 3.5), att vissa processer inte kräver professionellt ombud. EUD

kommenterade inte detta men enligt GA Kokott vore detta "tänkbart" i en process med en starkt

utpräglad princip om officialprövning där domstolen "ex officio klarlägger alla tänkbara

argument och omständigheter i de aktuella förfarandena samt handelsbruk".443

443 GA Kokott C-530/11, 24 §.
442 Steel och Morris, 69 §. Skiljaktiga Dragan Kovačević, 7 § och Wejedal avh. s. 703.
441 P., C., och S., 99–100 §.
440 Airey, 24 §.

439 "A" , 97 §. Det fortsätter med "together with some access to legal advice and assistance". Detta tyder på att
guidance inte i sig är tillräckligt. Processordningen verkar dock varit relativt komplicerad i målet. Oavsett är
uttalandet en konkretisering av "simplifying the applicable procedure", Steel och Morris, 60 §.

438 Settem anger att det kan väga till statens fördel, s. 414. Se även nästa not.
437 Se prop. 1996/97:9 s. 115 samt djupare i frågan Wejedal s. 804 ff.
436 Jfr Güney och Varli och Barsom där processens enkelhet, utöver officialprincipen, inte nämns.
435 Nenov, 46 §, se vidare Settem s. 413 not 53 samt Wejedal avh. s. 803 med vidare hänvisningar.
434 Settem s. 414.
433 Steel och Morris, 60 §
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Sammantaget indikerar praxis att det ställs relativt höga krav på domstolens processledning för

att omintetgöra ombudsbehovet. I enlighet med att prövningen ska ske i det enskilda fallet borde

en faktiskt åtgärd krävas och inte enbart en generell hänvisning.444 Detta innebär dock inte att

domstolens hjälp inte kan vara en betydelsefull eller t.o.m. en signifikant faktor.445 Att så är fallet

står nämligen klart i praxis, men ofta torde detta vara i samverkan med exv. en inte

superkomplex fråga.446 Mot bakgrund av ovan diskuterade praxis kan det i vart fall uteslutas att

en generell processledningskyldighet alltid förtar behovet. Härvid bör nämnas att ED i

Stankiewicz inte alls beaktade att den nationella domstolen själv anlitat tre värderingspersoner

utöver de två åklagaren redan tillhandahållit.447

Övergår vi specifikt till officialprincipen i den svenska förvaltningsprocessen kan konstateras att

dess inverkan rent rättsligt är oklar. Två stråk av praxis är dock värda att diskutera: (I) EDs

praxis om rättshjälp i skattemål och (II) HDs praxis. (I) består av två avgöranden avseende

rättshjälp med stöd av artikel 6.3 (c) (d.v.s. rättshjälp i brottmål). Där uttalade ED på likartade

sätt i båda målen:

In these circumstances, the Court finds it unlikely that he would not be able to present his
case and arguments adequately, without legal assistance, before the national courts. Even
if he were to have certain difficulties, it should be stressed that the Swedish
administrative courts have an obligation under the Administrative Court Procedure Act
to ensure that the circumstances of each case are clarified to the extent that its character
demands and that, if there is a need, they shall direct the parties how to supplement the
case-file with the necessary information.448

Detta gällde visserligen rättshjälp i brottmål men det ger dock stöd för att ED skulle beakta

officialprincipen även i ersättningsfall. Målen ger dock inte stöd för att officialprincipen skulle

vara helt avgörande,449 utan enbart att den skulle beaktas som en av flera omständigheter. Det ska

nämligen betonas att uttalandet fungerade som en form av slasktratt efter att ED konstaterat att

449 Wejedal skriver att argumentationen i målen "inte på något vis utesluter att biträde måste kunna förordnas i
sådana förvaltningsmål", avh. s. 682.

448 Güney samt Barsom och Varli s. 5 respektive s. 6. Citatet från Güney. Egen kurs.

447 Stankiewicz, 16 §. Det ter sig inte särskilt troligt att en svensk domstol skulle, när myndigheten har två egna
experter, utse ytterligare experter, 8 § FPL. Utredningsansvaret ligger primärt på parterna, prop. 2012/13:45 s. 114 f.

446 I A.W, Webb förelåg, utöver domstolens hjälp, enkel process, bevisning och rättsläge. Se även Settem s. 415 f.
445 Se A.W. Webb. Se även Settem s. 415 f.

444 I samma § som citatet ovan från "A" anges att frågan beror på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet,
97 §. – I A.W Webb påpekas att domstolen använde sin officialprövningsrätt till att ta in ett blodprov, s. 139. – I P.,
C., och S., 99§, Airey, 24 § och Steel och Morris, 60 § pekas i alla tre på konkret agerande från domstolen. Även
Settem talar om ifall domstolen ger hjälp och inte om den kunnat ge hjälp. s. 415. – Notera vidare att i Güney samt
Barsom och Varli synes inte hänvisningen till officialprincipen krävts utan var en slasktratt, se vid not 448 ff.
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det vore "unlikely" respektive "highly unlikely"450 att den enskilde inte kunde klara sig utan

ombud. Detta bl.a. eftersom rätts- och bevisfrågorna bedömdes vara enkla i båda målen samt

båda var näringsidkare. Officialprincipen var alltså långt ifrån avgörande i målen. Sålunda

innebär inte målen att officialprincipen alltid skulle utesluta, eller för den delen tala mycket

starkt emot, ersättning i ersättningsfall.451

Stråk (II) består av HDs praxis avseende RF (se 5.2). Som framgår i 3.3 tillämpades där ÄL.

Processen i ÄL är likt i FPL452 förenklad och domstolens utredningsansvar är mycket likartade i

de två regelverken.453 Regelverken förväntas vidare leda till samma resultat454 och i propositionen

till ÄL har sagts att kostnaderna mellan enskilda och staten borde hanteras på samma sätt.455 Mot

bakgrund av detta är det mycket intressant att HD, trots att de beaktat ÄLs enkelhet, utvecklat sin

praxis baserat på RF. I ljuset av processernas likheter är det oklart varför processens enkelhet

inom förvaltningsprocessen skulle vara avgörande när den inte varit det vid ärenden.456

Härvid kan NJA 2018 s. 49 särskilt nämnas. Där uttalade HD att eftersom frågan var oprövad

kunde den enskilde inte förvänta sig hjälp från andra samhällsinstanser.457 Frasen "andra

samhällsinstanser" anspelar på att kvittningsregeln i skuldsaneringsärenden motiverades med

möjligheten att få hjälp från "andra instanser under förfarandets gång".458 Med "andra instanser"

torde främst avses hjälp från KFM, som jämte den enskilde har utredningsansvaret,459 men även

till viss del domstolen och, innan processen, kommunala myndigheters budget- och

skuldrådgivning.460 Även fast den enskilde har huvudansvaret har KFM ett relativt omfattande

utredningsansvar461 och KFM (samt domstolens hantering) är "starkt präglat av den s.k.

461 Mellqvist 2007 s. 103 och s. 130 och Mellqvist s. 135.

460 Prop:en anger att hjälp även borde ges av kommunala myndigheter innan skuldsaneringen genom bl.a.
skuldrådgivning, a. prop. s. 81 och s. 147 f.; Mellqvist s. 135, samt väl i domstol av rätten, a.prop. s. 86 och 160.

459 Se prop. 1993/94:123 avsnitt 4.2 särskilt 82 f. och s. 86. Där anges att rättshjälp eller god man inte behövdes
framförallt med hänvisning till KFMs utredningsansvar, se även a.prop. avsnitt 4.7.3 och 4.7.4.

458 Prop. 1993/94:123 s. 162 f.
457 NJA 2018 s. 49 p. 26.
456 Jfr NJA 2015 s. 374 p. 20. Se samma uppfattning Wejedal FT 2021 avsnitt 4.2.
455 Prop. 1995/96:115 s. 118.
454 Prop. 2009/10:215 s. 166.
453 Se Wejedal FT 2021 s. 539 se not 83 och 84 med utförliga hänvisningar till förarbeten.
452 Södergren beskriver ÄL som "i stort sett identisk med förvaltningsprocesslagen", FT 2022 s. 437.
451 Se annorlunda Skatteverkets yttrande s. 6.
450 Barsom och Varli s. 6.
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officialprincipen".462 Utredningsansvaret och hjälpen påverkade dock inte ersättningsfrågan i

NJA 2018 s. 49 eftersom det gällde en svår och oprövad fråga och då kunde den enskilde inte

förvänta sig hjälp.463 NJA 2018 s. 49 tyder alltså på att officialprincipen inte (alltid) kan

kompensera för en komplex rättsfråga.

Slutsatsen blir sålunda att i ersättningsfall ska enkla processer och domstolens processledning,

vilket inkluderar förvaltningsprocessens enkelhet och officialprincip, beaktas. För att det senare

ska ges betydande vikt torde dock en konkret åtgärd krävas. Officialprincipen och enkelheten är

sålunda faktorer i bedömningen, men är målet komplicerat i övrigt, exv. att det rör en

prejudikatfråga och svår bevisning, synes målet fortfarande betraktas som komplext.

Sammantaget så utesluter inte enkelheten ersättning och enligt min mening tyder praxis (både

HDs och EDs) på att det inte heller medför att ersättning i princip aldrig eller enbart i

undantagsfall ska utgå. Att enkelheten kan ha stor betydelse är dock klart (fråga B, syfte D).

6.4.6 Målets betydelse: Vilka mål är betydelsefulla och vilka intressen är relevanta?

Av Dragan Kovačević och det första kriteriet i Airey-kriterierna framgår att målets betydelse för

den enskilde ska beaktas i bedömningen. I Dragan Kovačević var saken, Kovačevićs

rättskapacitet, av existentiell betydelse.464 Här framgår alltså tydligt att mål kan vara

betydelsefulla utan att avse monetära värden. Detta gäller särskilt när tvisten rör en

konventionsskyddad rättighet. I Dragan Kovačević hade Kovačević med framgång åberopat

artikel 8 EKMR i den nationella prövningen465 och i domstolsavgiftsfallet Klauz beaktades att

ersättningsanspråket grundades på polisiärt våld.466 Vidare har ED i rättshjälpsmålet Timofeyev

och Postupkin explicit uttalat att domstolen fäster särskild vikt vid att den underliggande

rättigheten är skyddad av konventionen467 – detta framgår även av andra rättshjälpsmål.468 Se

också domen från PMÖD ovan avseende yttrandefrihet (5.2). Här framgår alltså att tvisten har

468 P., C., S., 92 §, Airey, 24 § och Nenov, 45 och 52 §§ om artikel 8 och Steel och Morris om artikel 10, 63 §.
467 Timofeyev och Postupkin, 102 §. Det specifika målet handlade om den fria rörligheten, 102 §.
466 Klauz, 94 §. Se även Stankov som rörde ersättning för felaktigt frihetsberövande.
465 Dragan Kovačević, 8, 10 och 12 §§.
464 Dragan Kovačevići, 79 §.
463 NJA 2018 s. 49 p. 26.

462 Mellqvist 2007 s. 130; Hellners & Mellqvist s. 205 f. – Avseende att NJA 2018 s. 49 var ett omprövningsbeslut
kan nämnas att KFMs utredningsansvar regleras likalydande, se 53 § jämte 20 § nya lagen. Förarbetet hänvisar till
vad som gäller vid vanliga beslut, Prop. 2005/06:124 s. 86, Hellners & Mellqvist s. 259 och Mellqvist 2007 s. 175.
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stor betydelse, utöver när det rör stora monetära värden vilket såklart också har betydelse,469 när

det rör viktiga icke-monetära värden, speciellt om de skyddas av konventionen.

Avseende motstående intressen har den förvaltningsrättsliga strikta kvittningsregeln ibland

motiverats med att rättegångskostnader är en del av medborgarskapet och därmed inte behöver

ersättas.470 Frågan är om inte det motsatta gäller. I Černius och Rinkevičius samt Zustović anger

ED nämligen följande generella princip:

The Court reiterates that the present case concerns a dispute against the State originating
from the acts in the exercise of its public authority. In such disputes, for the State to shift
the expense of remedying its own errors on the individuals concerned with a view to
protecting its own financial interests, is contrary to the well-established principle that the
risk of any mistake made by the State authority must be borne by the State itself.471

ED anger alltså att det är en väletablerad princip att staten ska stå risken för sina egna misstag.

Ett uttalande på samma tema görs av GA Kokott i C-530/11.472 I Černius och Rinkevicíus nämns

principen i proportionalitetsbedömningen men dess inverkan på bedömningen är oklar.473 I

Zustović hade principen uppenbarligen betydelse för att slå fast att regeln saknade legitimt

ändamål (se citatet i 6.3.2) men av naturliga skäl inte i proportionalitetsbedömningen. Detta gör

principens betydelse oklar.474 Emellertid bör beaktas att proportionalitet utgör en avvägning

mellan det legitima ändamålet och begränsningen av access.475 Principen torde därmed kunna

sägas sätta perspektivet för den avvägningen och indikera då ett svagare motstående intresse.

Ett intresse som dock tvärtom talar för kvittningsregeln kan hämtas från Dragan Kovačević:

The Court is mindful that social services are often faced with difficult and delicate
decisions, especially when, as in the present case, they must decide whether to initiate the
relevant proceedings to deprive a person with a mental disability of the capacity to act.
The Court is therefore aware that they might adopt a more defensive approach to their
duties if, each time the judicial authorities did not agree with their initiative, they had to
pay the costs of the proceedings to the counterparty. [...] Therefore, in the present case,

475 Zustović, 101 §, Černius och Rinkevičius, 66 § och Dragan Kovačević, 74 §.

474 Förutom följande fras i Guide on article 6 - civil limb så har principen inte diskuterats i doktrin: "see also
[Zustović] §§ 99–100 for the State’s duty to bear the cost of its errors in that context", 114 §.

473 Černius och Rinkevičius, 71 §.
472 Se GA Kokott C-530/11, 75 §. Se citatet återgivet i ovan 5.4.
471 Zustović, 106 §. Egen kurs. Jfr Cerenius och Rinkevičius, 71 §.
470 Prop. 1988/89:126 s. 7, prop. 2003/04:115 s. 28 och NJA 2017 s. 503 p. 11.
469 Bl.a Steel och Morris, 63 §, Stankiewicz, 74 §. Även Settem s. 411. Jfr HDs praxis 5.4 och NJA 2020 s. 908 p. 21.
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there was no risk that the award of costs would have had a chilling effect on social
services in the performance of their duties.476

ED anger alltså att ett motstående intresse är att undvika avkylande effekter på svåra och delikata

beslut som rör uppfyllandet av socialtjänstens skyldigheter, i detta fallet "protection of

vulnerable persons".477 Min tolkning är att den avkylande effekten är relevant för

proportionaliteten när beslutet/åtgärden som den enskilde överklagar i sig uppfyller ett

humanitärt värde. Intresset borde alltså aktualiseras när enskild överklagar exv.

tvångsvårdsbeslut eller vissa miljöförelägganden men inte t.ex. bygglovsbeslut (där intresset

bakom bygglovet är kommersiellt) eller bidragsavslag. Beslutet som kan överklagas, och som en

kostnadsrisk därmed kan ha av en avkylande effekt på, måste alltså i sig vara humanitärt viktigt.

Från Dragan Kovačević bör även noteras att ED rundade detta intresse genom att konstatera att

det formellt var ett enpartsförfarande där inte just beslutsmyndigheten blev ersättningsskyldig.

Detta medförde enligt ED att det saknades risk för en avkylande effekt.478 Detta trots att, som

skiljaktiga poängterar, det alldeles oavsett var det offentliga som stod kostnaden. Enligt min

mening ter sig EDs logik märklig ur ett större perspektiv. Den avkylande effekten torde nämligen

inte bero på vem som formellt står kostnaden sålänge det är staten som betalar. EDs uppfattning

verkar dock vara att den avkylande effekten ska beaktas först om beslutet som överklagats i sig

uppfyller ett humanitärt värde och det är beslutsmyndigheten som står kostnaden.

Sammanfattningsvis anses den enskildes intresse vara stort inte bara när det är ett ekonomiskt

intresse utan även när det är ett viktigt icke-monetärt intresse. Speciellt om det rör

konventionsskyddade fri- och rättigheter som t.ex. rätten till familjeliv eller yttrandefrihet. Vad

gäller det motstående statliga intresset talar principen om att staten ska stå risken för sina egna

misstag för att intresset som utgångspunkt är relativt svagt. Mer praxis krävs dock för att slå fast

principens exakta betydelsen. Ett starkare motstående intresset finns där en kostnadsrisk kan ha

en avkylande effekt på humanitärt viktiga beslut.

478 Dragan Kovačević, 82 §.
477 Detta förtydligas av skiljaktiga, skiljaktiga Dragan Kovačević, 21 §.
476 Dragan Kovačević, 82 §. Egen kurs.
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6.5 Sammanfattning
Som framgick i 6.1 har den egentliga analysen och kartläggningen skett löpande. Fråga B har

därmed besvarats genom hela kapitlet. I detta avsnitt ska dock slutsatserna på ett kortfattat sätt

sammanfattas. För det bakomliggande resonemanget samt mer utförliga sammanfattningar

hänvisas till relevant underavsnitt. Sammanfattningen utgör, kondenserat, svaret på vad som ska

beaktas i bedömningen av om effective access kräver ersättning i ersättningsfall (fråga B).

Avseende vad som utgör en begränsning har identifierats åtminstone två typer. För det första, när

kostnaden i relation till parten utgör en signifikant börda, en sådan börda kan avskräcka enskilda.

För det andra, när kostnaden konsumerar en stor del av vinsten. Vidare går det inte att utesluta att

strikta kvittningsregler per se utgör begränsningar men mest troligt är så inte fallet (6.2).

Vidare vad det gäller legitimt ändamål fann uppsatsen att domstolen, p.g.a. vad som tillåter att

effective access begränsas, visat en villighet att acceptera en vid flora av statsfinansiella

intressen. Trots detta saknar strikta kvittningsregler legitimt ändamål. En regel som helt

förhindrar kostnadsersättning saknar enligt uppsatsens tolkning av praxis rättfärdigande. Det

måste, är tanken, finnas möjlighet att beakta omständigheterna i det enskilda fallet.

Gällande proportionalitetsbedömningen har identifierats att följande omständigheter ska beaktas.

- Rättshjälp: Avseende rättshjälp har uppsatsen identifierat en konflikt mellan att staten

råder över hur effective access ska uppfyllas och att rättshjälp utgör en individuell

rättighet. Slutsatsen blev att rättshjälp inte påverkar proportionaliteten. Utöver detta har

uppsatsen funnit att Airey-kriterierna är vägledande för proportionalitetsbedömningen

även i ersättningsfallen. Detta medför att målets betydelse för den enskilde, processens

komplexitet och den enskildes förmåga ska beaktas. Avseende den enskildes förmåga kan

bl.a. den emotionella betydelsen beaktas (6.4.2.4).

- Kostnadens storlek: Hur stora rättegångskostnaderna är har inte bara betydelse för om det

föreligger en begränsning utan även för proportionaliteten. Det är också samma aspekter,

d.v.s. storleken i förhållande till betalningsförmågan samt konsumering av vinsten, som

beaktas. Särskilt stor vikt har det senare eftersom en fullständig, eller nästan fullständig,

konsumtion gör rätten till effective access illusorisk (6.4.3).
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- Krav på prövning i det enskilda fallet: En annan omständighet som uppsatsen funnit har

stor betydelse och som i gränsfall troligen är avgörande, är om det kan eller har gjorts en

bedömning av proportionaliteten i det enskilda fallet. Att det måste kunna göras en sådan

bedömning hör ihop med att strikta kvittningsregler saknar legitimt ändamål. Att det går

att göra en bedömning, och att möjligheten är tillräckligt stor, är dock inte tillräckligt utan

en bedömning i det enskilda fallet måste också ske. Görs inte en proportionalitets-

bedömning har avsaknaden i sig en materiell betydelse för proportionaliteten (6.4.4).

- Målets komplexitet: Att målets komplexitet ska beaktas framgår både av Dragan

Kovačević och Bibić samt det andra kriteriet i Airey-kriterierna. Komplexitet kan bestå av

bl.a. komplicerade rättsfrågor, sakfrågor och processer. Detta måste såklart bedömas i det

enskilda fallet men enligt uppsatsen är en tydlig faktor som talar för ombudsbehov att

processen sker i högsta instans. Konkretiseras frågan till förvaltningsprocessen har

uppsatsen funnit att processens enkelhet talar emot ersättning och samma gäller

officialprincipen. För officialprincipens del torde dock krävas dels relativt mycket hjälp

och dels konkret hjälp, en allmän hänvisning räcker inte. Vidare torde inte enkelheten och

officialprincipen på något sätt utesluta ersättning. Uppsatsen anser istället att praxis visar

att det ska beaktas som en av många omständigheter (6.4.5).

- Intressena i tvisten: Betydelsen av tvisten för den enskilde påverkar proportionaliteten.

Uppsatsen har funnit att relevanta intressen inte bara är ekonomiska utan även

icke-monetära intressen, särskilt konventionsskyddade. Detta, precis som målets

komplexitet, blir en av flera faktorer i helhetsbedömningen. Vidare anser uppsatsen att

principen att staten står risken för sina egna misstag indikerar att det statligt

utgångsintresset är relativt lågt – mer praxis krävs dock avseende detta. Ett starkare

statligt intresse finns dock i fall där kostnadsansvaret kan ha en avkylande effekt på

beslut som i sig skyddar humanitära värden.

Proportionaliteten kommer bero på omständigheterna i det enskilda fallet och där ska ovan

nämnda omständigheter beaktas i en helhetsbedömning. Hur utfallet blir går därmed inte att säga

på ett generellt plan utan omständigheterna måste vägas mot varandra in casu. I vissa fall

kommer samtliga omständigheter aktualiseras och i vissa fall kommer en omständighet ensamt

vara tillräcklig. Mer än så går inte att säga in abstracto.
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7 Incurred recklessly or without proper justification
I kapitel 7 ska diskuteras hur stora rättegångskostnader som ersätts. Här är rättsläget klarare och

frågan är inte lika principiellt viktig. Avsnittet kommer därav hållas kort. I HDs praxis ställs krav

på att kostnadens storlek varit skälig479 samt att åtgärderna ska kunna antas bidragit till vinsten.480

Ribban som ställs är alltså inte särskilt hög.481

I konventionspraxis finns ett krav att kostnaderna inte får vara "incurred recklessly or without

proper justification". Det härrör från Stankiewicz men har bekräftats gälla även vid prövning av

effective access.482 I Stankiewicz ansågs kravet uppfyllt när kostnaderna låg i linje med normala

kostnader i liknande mål. I Černius och Rinkevičius görs liknande jämförelse med normala

kostnader (i det fallet fastställda riktlinjer).483 Min bedömning är att detta motsvarar kravet på

skäliga kostnader.

Från Černius och Rinkevičius torde även gå att tillskriva kravet två andra beaktanden i domen:

EDs beaktande av att den enskilde agerat processekonomiskt (genom att yrka på kumulation)

samt EDs bedömning att det var rättfärdigat att anlita arbetsrättsexperter (eftersom Černius och

Rinkevičius fick framgång).484 Detta eftersom dessa omständigheter har att göra med storleken

på kostnaderna och inte behovet av ombud. Dessa aspekter kan även jämföras med HDs praxis

på följande sätt. Att ED beaktade processekonomiskt agerande kan jämföras med att kostnader

efter medgivande inte ersätts enligt NJA 2020 s. 908. Att framgången visar att kostnaderna varit

befogade kan i sin tur jämföras med “kan antas”-kravet i NJA 2020 s. 908. Kravet verkar

nämligen ha uppfyllts enkom med stöd av att den enskilde fick framgång efter hen anlitat ombud.

Här framgår alltså återigen att bedömningarna motsvarar varandra.

Här hade utredningen kunnat sluta. Som antytts i 6.4.2.2. kan dock postuleras en tes om att

möjligheten att få rättshjälp ska läsas in i frågan om kostnaderna har varit incurred recklessly or

without proper justification. Stödet för tesen är dock relativt begränsat och bygger i princip

484 Černius och Rinkevičius, 70 och 73 §§.
483 Černius och Rinkevičius, 73 §.
482 Stankiewicz, 75 § och Zustović, 100 §.
481 Wejedal FT 2021 s. 542 f.
480 NJA 2020 s. 908 p. 21 och NJA 2018 s. 49 p. 28. Se även Wejedal FT 2021 s. 542.
479 NJA 2015 s. 374 p. 24, NJA 2020 s. 908 p. 30, NJA 2021 s. 235 p. 22 samt PMÖD ÖÄ 240-21 s. 13.
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enbart på Zustović. I Zustović fortsätter nämligen bedömningen efter att ED konstaterat att

kostnadsregeln saknade legitimt ändamål. Därefter undersöker ED om den enskilde kunnat få

rättshjälp och/eller pro bono hjälp.485 Noterbart är att domstolen avseende rättshjälp inte

hänvisade till att rättshjälp är en individuell rättighet (se 6.4.2.2) utan istället konstatera att

Zustović inte uppfyllde kraven. Det kan tolkas som att rättshjälpsfrågan är av betydelse för om

kostnaderna är "incurred [...] without proper justification". Står det klart att den enskilde skulle

erhållit rättshjälp (eller pro bono hjälp) torde kostnaden ses som obefogad. Här kan jämföras med

Andronicou och Constantinou där avslag på ansökan om rättshjälp inte kränkte konventionen

eftersom den enskilde tackat nej till erbjuden ex gratia hjälp.486 En annan förklaring är dock att

ED ansåg det tillräckligt att notera att Zustović inte skulle beviljats rättshjälp och inte kände sig

nödgade att också påpeka, som de gjorde i Dragan Kovačević, att "in any event" utgjorde

rättshjälp en individuell rättighet (se citat 6.4.2.2).

Vidare om tesen är korrekt torde ställas höga beviskrav på att rättshjälp faktiskt skulle beviljats.

En annan ordning hade nämligen dels urholkat att rättshjälp är en individuell rättighet, dels varit i

strid med betydelsen som effective access har och att begränsningar därmed inte ska bygga på

antaganden,487 och dels varit svår att förena med att domstolen inte ens bedömer frågan i Černius

och Rinkevičius, trots att det var möjligt att erhålla rättshjälp i måltypen.488 Det torde krävas

handfast stöd för att rättshjälp skulle beviljats för att det ska beaktas i bedömningen. Här kan

noteras att i Andronicou och Constantinou fanns ett konkret erbjudande om ex gratia hjälp. För

svensk förvaltningsprocess innebär detta att även om tesen vore korrekt hade det krävts en

mycket tydligare möjlighet till rättshjälp än den Sverige förser i förvaltningsmål (jfr syfte D).489

489 Bl.a. prop. 1996/97:9 s. 89 samt s. 115. Wejedal anger att det "så gott som aldrig beviljas" samt att det är så gott
som omöjligt att få i förvaltningsmål, avh. s. 913 och s. 327. Se statistik s. 328, jfr även GA Kokott C-530/11, 29 §.

488 Černius och Rinkevičius, 59 §. I Dragan Kovačević underkände ED vidare summariskt att rättshjälp var en
möjlighet, 81§.

487 Se Klauz där ED ansåg att den nationella domstolens skäl till att neka rättshjälp inte var övertygande "particular if
weighed against the importance of securing to a person “effective” access to a court", 63 § 1 st. Se även Paykar Yev
Haghtanak Ltd, 49 § in fine.

486 Andronicou och Constantinou, 195–200 §§.
485 Zustović, 107–110 §§.
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8 En diskussion om kartläggningens inverkan
8.1 Inledning
I kapitel 4–7 har uppsatsens primära uppgift utförts, d.v.s. att kartlägga rätten till en rättvis

rättegång. Därigenom har uppsatsen till största del besvarat frågorna A och B men även C. I detta

avslutande kapitel ska framförallt inverkan på den svenska förvaltningsprocessen och grundernas

inbördes förhållande diskuteras. Detta berör alltså fråga C och syfte D.

Först ska dock säkerställas att EDs och HDs praxis är tillämpligt på förvaltningsprocessen. För

att situera diskussionen ska uppsatsen i dessa delar utgå från Justitiekanslerns (JK)

argumentation i tvisten i Stockholms tingsrätt om rättegångskostnader i förvaltningsmål.490 Efter

det ska den ovan antydda mer övergripande diskussionen om de två grundernas inbördes

förhållande samt inverkan på förvaltningsprocessen föras.

8.2 Är Europadomstolens praxis tillämpligt i förvaltningsprocessen?
I Masson och Van Zan uttalade ED, vilket sedermera repeterats, för första gången följande:

The Court observes firstly that the Convention does not grant to a person "charged with a
criminal offence" but subsequently acquitted a right either to reimbursement of costs
incurred in the course of criminal proceedings against him, however necessary these costs
might have been, or to compensation for lawful restrictions on his liberty. Such a right
can be derived neither from Article 6 para. 2 (art. 6-2) nor from any other provision of the
Convention or its Protocol. It follows that the question whether such a right can be said in
any particular case to exist must be answered solely with reference to domestic law.491

JK har tolkat de två sista meningarna som att en förutsättning för att konventionen ska kränkas i

ersättningsfall är "att en sådan rätt [till kostnadsersättning] existerar i den nationella

rättsordningen för den aktuella måltypen".492 Ståndpunkten är att ifall ED i Masson och Van Zan

anger att en rätt inte kan deriveras från EKMR så kan inte icke-ersättande kränka EKMR ifall det

saknas en nationell rätt till ersättning i måltypen. Det saknas då en rättighet att kränka.

492 JK Svaromål, 71 §.
491 Masson och Van Zan, 49 §.

490 Mål T 7672-22 Stockholms Tingsrätt. Den enskilde i HFD 2022 ref. 10 har stämt staten på ersättning för sina
rättegångskostnader. Tvisten kretsar dock hitintills framförallt om den processuella frågan (jfr 3.4), se not 157 ovan.
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Följaktligen anser JK att EKMR inte ställer några krav i förvaltningsprocessen eftersom FPL, till

skillnad från ÄL, helt saknar regler om kostnadsersättning. I 8.3 ska diskuteras ifall RF utgör en

nationell rätt till ersättning i förvaltningsmål. Först ska dock analyseras om ståndpunkten i sig är

korrekt, d.v.s. att det krävs en nationell rätt. Utgångspunkten blir här Masson och Van Zan.

I Masson och Van Zan hade Masson och Van Zan friats från brottsanklagelser och efter domen, i

en separat process, krävt rättegångskostnader. Då talan avslogs utan muntlig huvudförhandling

klagade Masson och Van Zan till ED över att ersättningsanspråket inte "[had been] dealt with in

public by an impartial tribunal".493 En förutsättning för att det ska finnas en rätt till en rättvis och

offentlig rättegång är dock att det finns en "rättighet eller skyldighet som följer av nationell rätt.

[...] Rättigheter [...] kan alltså inte skapas genom ett åberopande av artikel 6".494 Det var detta,

om det fanns en "rätt" till kostnadsersättning som Masson och Van Zan därmed hade rätt att få

domstolsprövad, som ED prövade när de konstaterade att en ersättningsrätt inte kan deriveras

från artikel 6. En helt annan fråga, som alltså inte prövades, är om avsaknaden av ersättning av

rättegångskostnader kränkte equality of arms eller effective access avseende den underliggande

brottmålsprocessen. Eftersom Masson och Van Zan sålunda gällde strict access avseende

ersättningsanspråket i sig och inte rätten till en rättvis rättegång avseende den underliggande

rättigheten är målet inte relevant för ersättningsfallen.495 Uttalandet i Masson och Van Zan rör en

fråga som är på en annan nivå än den här undersökta.

I senare rättsfall med liknande skrivningar496 har det visserligen gällt den underliggande

brottmålsanklagelsen. Men inte heller här har frågan varit om den bristande ersättning kränkte

equality of arms/effective access utan om den kränkte oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2

EKMR. Frågan var alltså inte ifall icke-ersättande av rättegångskostnader t.ex. medförde en

väsentlig nackdel för den tilltalade utan istället ifall icke-ersättandet pekade ut den tilltalade som

brottsling.497 Inte heller dessa rättsfall är därmed relevanta för ersättningsfall eftersom återigen

har inte frågan varit om effective access eller fair trial kränkts av icke-ersättandet.

497 Lutz, 48 § och 58 ff. §§, Leutscher, 25 § och Baars, 27 §.
496 Se t.ex. Lutz, Leutscher och Baars.
495 Wejedal gör en liknande tolkning, avh s. 666 f.
494 HFD 2019 ref. 10 p. 16. Se vidare HFD 2019 ref. 43 p. 21 och Károly Nagy, 60–63 §§.
493 Masson och Van Zan, 42 §.
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Enligt ovan finns alltså inte positivt stöd för ett sådant krav. Vidare vore ett krav på en nationell

rätt till ersättning i måltypen oförenligt med konventionen på åtminstone fyra grunder. (I)

Domstolen har i bl.a. Černius och Rinkevičius uttalat att deras uppgift inte är att bedöma statens

policy-val utan att bedöma om effekterna av dessa policy-val är förenliga med konventionen.498

Det är alltså inte policy-valet att ersätta eller inte ersätta kostnader som prövas, utan effekterna

av det valet. (II) Vid tiden för kränkningen fanns ingen nationell rätt till ersättning i Zustovic499

eller till rättshjälp i Steel och Morris.500 Detta hindrade dock inte ED från att finna en kränkning

av konventionen i bägge fallen. Ibland ställs nämligen krav på positiva åtgärder från staten för att

tillgodose effective access och equality of arms.501 (III) Det finns inget i varken Černius och

Rinkevicus, Zustović eller Dragan Kovačević som tyder på att en kränkning kräver en rätt till

ersättning i måltypen. Visserligen undersöker ED den nationella rättens innehåll men inte av den

anledningen. I t.ex. Černius och Rinkevičius var det för att undersöka om den nationella

domstolens tolkning var arbiträr.502 (IV) Det vore oförenligt med konventionens syfte att kräva en

nationell rättighet. Ett sådant krav hade nämligen medfört att i identiska mål kan ett land vars

domstolar inte kan döma ut rättegångskostnader inte kränka konventionen, medan ett land vars

domstolar kan döma ut rättegångskostnader kan kränka konventionen. En sådan ordning vore

orimlig och går emot slutsatserna i 6.3.2 och 6.4.4.

Slutsatsen är därmed att visserligen skapar varken effective access eller equality of arms en

självständig rätt till ersättning. Detta medför att ifall ett ersättningsanspråk avvisas eftersom det

saknas en nationell rätt till ersättning så är det inte en kränkning av strict access. Det framgår av

Masson och Van Zan. Oberoende av detta, vilket är det relevanta, så kan dock icke-ersättningen

kränka effective access/equality of arms avseende den underliggande rättigheten. Ifall

icke-ersättandet exv. medför en väsentlig nackdel i den underliggande tvisten föreligger en

kränkning av equality of arms oberoende av ifall det finns en nationell rätt till ersättning i

måltypen. Den nationella rätten som kräver en rättvis rättegång är nämligen den underliggande

rätten, t.ex. rätten till bidrag. Om den rätten är civil är konventionen tillämplig och därmed kan

effective access/equality of arms kränkas av icke-ersättningen i prövningen av den rättigheten.

502 Černius och Rinkevičius, 73 §.
501 Kreuz, 59 §. Se även Barlow s. 223.
500 Steel och Morris, 71 § och Shipman CJQ 2005 s. 23.
499 Zustović, 103 §.
498 Černius och Rinkevičius, 67 §. Se vidare not 285 ovan.
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Detta medför att EDs praxis kan kräva ersättning även i förvaltningsmål (om målet är civilt, se

2.2).

8.3 Gäller Högsta domstolens rättsregel i förvaltningsmål?
Som framgår av 3.3 och 5.2 har HD utvecklat en rättsregel om att enskildas befogade kostnader

ska ersättas direkt med grund i 2 kap. 11 § RF vid vinst mot staten. RF gäller även i

förvaltningsmål. JK har dock angett att HDs rättsregel är begränsad till ÄL, mer specifikt till fall

där partställningen är det som medför att ersättning inte utgår.503 Eftersom det helt saknas

ersättningsregler i FPL (undantaget i skattemål) innebär en sådan tolkning att RF inte ställer krav

på ersättning i förvaltningsprocessen (se 2.1). Att den enskilde inte får ersättning beror på att

kostnader aldrig ersätts i förvaltningsmål och inte, som i ÄL, på att staten är motpart.

Det finns argument för att rättsregeln skulle vara begränsad till ÄL då HDs praxis har kopplingar

till utmätningsmål. I NJA 2015 s. 374, NJA 2020 s. 908 och NJA 2021 s. 235 används

genomgående skrivningar som t.ex. "i utmätningsmål" när rätten till ersättning beskrivs.504

Vidare har målen där HD dömt ut ersättning direkt med grund i RF följande gemensamt:

- Att det funnits en kostnadsregel i måltypen och den har varit 32 § ÄL (se 3.3).
- Att beslutandemyndighet (KFM) inte varit den enskildes motpart.505

- Att grunden till att ersättning inte utgick enligt huvudregeln var partställningen.506

- Att motpartsmyndighetens roll kunnat innehas av en enskild.

Detta kan jämföras med förvaltningsmål där beslut fattas enligt offentligrättsligt regelverk, där

beslutsmyndigheten är motpartsmyndigheten och där ersättningsanspråk avslås oavsett motpart.

Det finns alltså minsta gemensamma nämnare i HDs praxis som ej återfinns i förvaltningsmål.

Slutsatsen är dock att likheterna inte visar att RFs krav på ersättningen är begränsat, utan är

synonyma med att RF ännu inte tillämpats i förvaltningsmål. Det saknas nämligen, förutom

indicierna ovan, rättsligt stöd för den av JK uttolkade begränsningen. Detta framgår av följande.

506 Det ska dock noteras att i NJA 2020 s. 908 fanns ingen intressemotsättning, p. 13 och förslag p. 14. Därmed hade
troligen inte ersättning utgått om motpart var enskild, jfr NJA 2020 s. 908 p. 9 och not 128. Det kan därmed
ifrågasättas om det är korrekt att säga att det vara partställningen som medförde att den enskilde inte fick ersättning.

505 Den statliga motparten har varit Skatteverket (NJA 2015 s. 374; NJA 2020 s. 908; NJA 2021 s. 235), CSN (NJA
2018 s. 49) och brottsoffermyndigheten, NJA 2020 s. 908.

504 NJA 2015 s. 374 p. 15–20; NJA 2020 s. 908 p. 11–12; NJA 2021 s. 235 p. 21. Se även NJA 2018 s. 1117 där HD
obiter dicta säger att genom HDs praxis får enskilda "samma ställning som i utmätningsmål mellan enskilda parter".

503 JK Svaromål, 72–91§§ särskilt, 86 §.
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HFD angav i sin dom att det inte kunde uteslutas att ersättning undantagsvis måste utgå för

kostnader förvaltningsmål.507 För att JKs tolkning ska vara korrekt krävs att HFDs uttalande är

felaktigt eftersom enligt JKs tolkning kan ersättning uteslutas. Visserligen är uttalandet obiter

dicta men även ett obiter dicta uttalande från HFD i plenum får anses tala mycket starkt emot att

RF aldrig skulle ställa krav på ersättning i förvaltningsmål. Speciellt när JKs invändning inte ens

nämns. Vidare är det största argumentet utanför HFDs dom att HD i NJA 2015 s. 374 var tydliga

med att poängtera att RF, till skillnad från konventionen, är tillämplig i samtliga rättegångar.508

Uttalandet återupprepades sedermera i NJA 2017 s. 503509 och har av PMÖD tolkats som att HDs

praxis inte är begränsat till utmätningsärenden.510

Vidare visar praxis att regeln inte är begränsad till utmätningsmål utan ersättning med grund i RF

har dömts ut i flera olika överklagade förvaltningsbeslut.511 NJA 2018 s. 49 gällde ett beslut om

skuldsanering och NJA 2021 s. 235 ett fördelningsbeslut avseende utmätning. Till detta kan

adderas att HD i NJA 2017 s. 503 tolkat en regel i FBL grundlagskonformt (se 5.2) och

Hovrätten för Västra Sverige har gjort samma avseende 6 kap. 22 § FB (se 6.4.2.3).512 Slutligen

har PMÖD dömt ut ersättning direkt på RF i ett mål om en uppmaning från KO (se 5.2). I det

ärendet var beslutsmyndighet motpartsmyndighet och beslutet fattades enligt ett offentligrättsligt

regelverk, d.v.s. precis som i ett förvaltningsmål.513

Sammanfattningsvis gäller RF även i förvaltningsmål och ställer därmed krav på equality of

arms även i förvaltningsmål. Vidare tyder inget i praxis på att kraven RF ställer skulle vara

begränsade till en viss måltyp. En sådan begränsning har inte heller förts fram i doktrin eller JKs

tidigare ställningstaganden.514 Till detta ska adderas att grunden equality of arms varken kräver

514 I följande doktrin framgår det explicit Wejedal, JT 2020/21 s. 743 f.; avh s. 954 och FT 2021 s. 515 ff, särskilt s.
534; Norenäs & Romell Stenmark SvSkT 2022:4 s. 359 f.; Wilske SvJT 2022 s. 617 särskilt avsnitt 6.1 samt SkV
rättslig vägledning Dnr: 8-1927462. Vidare har ingen av rättsfallskommentarerna nämnt denna möjliga begränsning,
se not 7. – Avseende JK: Se JK beslut 19 jul 2019, dnr. 6782-18-4.3 där JK i princip har samma uppfattning som
HFD i HFD 2022 ref. 10 i det materiella, d.v.s. att det inte kan uteslutas att ersättning ibland krävs i förvaltningsmål.

513 PMÖD ÖÄ 340-21.
512 HovR för Västra Sverige Ö 1420-20, 23 april 2020. Se vidare 6.4.2.3.
511 Se även Wejedal FT 2021 s. 529.
510 PMÖD ÖÄ 340-21 s. 12 andra stycket.
509 NJA 2017 s. 503 p. 13.
508 NJA 2015 s. 374 p. 18. Se nedan om PMÖDs tolkning av detta, PMÖÄ Mål nr 340-21.
507 HFD 2022 ref. 10 p. 31.
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att staten har en de jure privilegierad ställning eller att regeln utgör en undantagsregel (se 5.3

ovan). Därmed har en begränsning till när ersättning inte utgår på grund av partsställningen515

inte heller förankring i EKMR. På det hela taget saknas rättsligt stöd för en sådan begränsning.

Måhända kan bedömningen påverkas av att det är ett förvaltningsmål,516 men att RF aldrig skulle

ställa krav på ersättning i ersättningsfall i förvaltningsmål saknar stöd i rättskällorna.

8.4 Grundernas förhållande till varandra och till förvaltningsprocessen
Efter att det slagits fast att både EDs och HDs praxis är tillämpligt i förvaltningsprocessen ska

uppsatsen avslutningsvis vidare undersöka grundernas inbördes förhållande samt diskutera

kartläggningens inverkan på förvaltningsprocessen (fråga C och syfte D). Fokus är på själva

bedömningens innehåll och hur grunderna där förhåller sig till varandra. För skillnader och

likheter i motivering och bakgrund (4.2), när grunderna prövas (4.3), omfånget (4.4) och

prövningsordningar (4.5), se kapitel 4, särskilt 4.6. Det kapitlet besvarar, tillsammans med detta,

fråga C. Vad gäller inverkan på förvaltningsprocessen har vissa aspekter lyfts löpande, se främst

om komplexitet i 6.4.5, men här ska en ytterligare diskussion föras för att uppnå syfte D. Det ska

dock påminnas att syftet inte är en helomfattande analys av inverkan på förvaltningsprocessen

utan är att lyfta och diskutera för att visa på kartläggningens betydelse.

Inledningsvis kan sägas att bedömningen av equality of arms och effective access på ett

övergripande plan utgör två likartade bedömningar. Mot bakgrund av praxis från

rättshjälpsmålen (se 2.4) samt att HFD inte skilde på grunderna är detta även fullt rimligt. Det är

fortfarande fråga om samma problem, ersättningsfall, vilket gör det naturligt att två olika

aspekter av artikel 6 kommer behandla problemet likartat. Rent konkret har kartläggningen

identifierat bl.a. följande likheter: att båda beaktar den ekonomiska betydelsen av målet (jfr 5.4

med 6.4.4), att båda beaktar hur komplex rätts- och sakfrågorna är (jfr 5.4 med 6.4.2.3 och

6.4.5), att båda beaktar hur komplex processen är (jfr 6.4.5), att båda beaktar om det gjorts en

prövning i det enskilda fallet (6.4.4) samt att båda ställer samma krav på kostnaderna (jfr 7).

Utanför detta kan kartläggningen dock identifiera relevanta skillnader. Skillnaderna finns både

avseende grundernas faktiska innehåll, d.v.s. skillnader i sak, och grundernas uttrycka innehåll,

d.v.s. vad som hitintills uttryckts i praxis.

516 Wejedal FT 2021 s. 538 f.
515 JK svaromål, 86 §.
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Den tydligaste skillnaden mellan grunderna är att begränsningar av effective access kan

rättfärdigas genom ett legitimt ändamål, något som inte återfinns avseende equality of arms.

Givet att ribban för vad som utgör en begränsning av effective access ligger väsentligt lägre än

vad som kränker equality of arms kan det dock, i vart fall vad det gäller rättegångskostnader,

snarare ses som ett krav på legitimt ändamål.517 Visserligen har uppsatsen i 5.3 dragit slutsatsen

att i equality of arms ska beaktas om regeln skapar en orimlig ordning på ett generellt plan. Detta

kan i någon mån liknas med ett krav på legitimt ändamål eftersom båda angriper bedömningen ur

ett mer abstrakt perspektivet. De skiljer sig dock tydligt från varandra då de beaktar olika saker,

samt ena utgör en faktor i en helhetsbedömning medan den andra kan legitimera begränsningar

(5.3 jfr 6.3).

Kravet på legitimt ändamål är vidare särskilt relevant för förvaltningsprocessen. Kvittningsregeln

skulle nämligen kunna uppfylla ett legitimt ändamål men det ställer krav på högsta instans. Som

framgår i 2.1 har kvittningsregeln framförallt motiverats med bristande behov.518 Det är dock inte

ett ändamål,519 utan ändamålet får istället anses vara att spara på statsfinanserna.520 Varför ska

staten ersätta kostnader som inte är behövliga? Då uppsatsen i 6.3.1 funnit att diverse

statsfinansiella intressen utgör legitima ändamål kan därmed kvittningsregeln anses vara legitim.

För att så ska vara fallet krävs dock en justering av regeln eftersom det i 6.3.2 identifierats att

helt strikta kvittningsregler (likt den svenska) saknar legitimt ändamål. Eftersom HFD i HFD

2022 ref. 10 enbart konstaterade att HFD själva inte är behöriga (se 3.4) är det nu upp till allmän

domstol, som inte är bundna av förvaltningsdomar,521 att öppna upp en nödvändig ventil i den

svenska strikta kvittningsregeln. Tills dess saknar kostnadsregeln i förvaltningsmål avseende

ersättningsfall legitimt ändamål eftersom HFD bekräftade den strikta kvittningsregeln.

För att återkoppla till equality of arms och en orimlig ordning kan det konstateras att en strikt

kvittningsregel i förvaltningsprocessen kan tänkas skapa problem även vis-à-vis equality of arms.

521 Se NJA 2008 s. 560. Här kan påminnas om Stallknecht där varken HD eller HFD ansåg sig behöriga, det fanns
alltså en negativ kompetens konflikt, NJA 1994 s. 657. Se om Stallknecht i Warnling Conradsson s. 270.

520 Detta synes också vara Wejedals uppfattning avh. s. 951 ff. Se liknande om rättshjälp, prop. 1996/97:9 s. 82.
519 Att det inte finns behov är inte ett ändamål utan en motivering till regeln, jfr SOU 1991:106 del A s. 640.
518 Se Wejedal FT 2021 s. 538, se även s. 518 not 18 för en kortare genomgång av övriga motiveringar. Se även 2.1.

517 Här kan exv. lyftas att loserpaysregler, vilka är normen i allmän domstol, i princip behandlas som en begränsning
av effective access per automatik, se Klauz, 81 § och 6.2 ovan.
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Som sagt har identifierats att helhetsbedömningen torde beakta om regeln leder till orimliga

resultat på ett generellt plan. Efter att HD etablerat möjligheten att döma ut ersättning direkt på

RF i ärenden behandlas ersättningsfall i ärenden och förvaltningsmål olika, trots att förarbeten

uttalat att "mycket talar för" att kostnaderna borde behandlas samma.522 Denna inkonsekventa

ordning torde utgöra en sådan orimlig ordning som ska beaktas.

Det måste dock noteras att även ifall minoriteten i HFD 2022 ref. 10 fått rätt, d.v.s. att det vart

fall sedan 2015 funnits möjlighet att döma ut kostnadsersättning i förvaltningsmål,523 så hade

förvaltningsprocessen haft problem vis-à-vis konventionen t.o.m. HFDs avgörande. Som framgår

av bl.a. Černius och Rinkevičius samt Stankiewicz, beaktar nämligen både effective access och

equality of arms om det gjorts en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet (se 6.4.4).

Vidare framgår av Dragan Kovačević att ett avslagsbeslut bör motiveras (se samma). Då den

prövning som minoriteten påstår har gjorts tidigare i praxis är att domstolen konsekvent avslagit

yrkanden med olika varianter av "yrkande[n … på] rättegångskostnader kan inte lagligen

bifallas" så har tidigare prövningar inte uppfyllt någondera av dessa aspekter.524 Detta medför att

även om minoritetens tolkning av rättsläget fram till HFD 2022 ref. 10 varit korrekt hade det

svenska systemet ofta hamnat i konflikt med rätten till en rättvis rättegång fram till avgörandet.525

Jämför man vidare proportionalitetsbedömningen i effective access med helhetsbedömningen av

equality of arms finns det flera intressanta områden att diskutera.

För det första finns en markant skillnad i att ED i prövningar med grund i effective access har

beaktat den enskildes personliga förmåga. Detta framgår tydligt i Dragan Kovačević och får

starkt stöd av det tredje steget i Airey-kriterierna (d.v.s. parts egna förmåga). Den enskildes

personliga förmåga på individnivå har dock inte beaktats i equality of arms eller svenskt praxis.

Det tydligaste exemplet på detta är domen från PMÖD där ersättning utgick till TV4 och

Svenska spel utan beaktande av att båda företagen omsätter miljarder.526 Avsaknaden av en sådan

526 PMÖD ÖÄ 340-21. Båda företagen är närmare Mcdonalds än Steel och Morris, Steel och Morris, 69 §.
525 Detta förutsätter såklart att HFDs minoritet hade öppnat upp en tillräcklig möjlighet till ersättning.

524 HFD 2019 not 9 p. 35. Här har undersökts samtliga mål listade under "avslagits efter prövning" i Knutsson FT
2022 s. 288 f. Knutsson var med i minoriteten i HFD 2022 ref. 10.

523 Minoriteten HFD 2022 ref. 10 p. 10.
522 Prop. 1995/96:115 s 118. Se samma Wejedal FT 2021 s. 546 not 105 som beskriver systemet som "inkonsekvent".
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bedömning är särskilt anmärkningsvärd eftersom ED verkar ge parts förmåga relativt stor

betydelse (se 6.4.2.4). Vidare är "bristen" särskilt relevant för förvaltningsprocessen eftersom

inom vissa områden, som t.ex. socialförsäkringsområdet,527 torde denna typ av beaktanden vara

mycket relevanta. Det säger sig självt att samtliga enskilda inte har samma förmåga att företräda

sig själva.528 Betydelsen för förvaltningsmål blir ännu tydligare om man accepterar att, som

Settem för fram (se 6.4.2.4), även den emotionella betydelsen av livsviktiga ekonomiska mål kan

beaktas. Socialförsäkringsmål torde ofta utgöra även sådana mål. Här saknas dock stöd i praxis.

Att equality of arms inte beaktat parts egna förmåga bör dock vara en skillnad avseende

grundernas uttrycka innehåll. Beaktar man att equality of arms handlar om partsbalansen529 ter

det sig nämligen föga troligt att equality of arms inte skulle inkludera beaktande av detta slag.

Slutsatsen måste bli att equality of arms inkluderar denna typ av beaktanden, bara att det ännu

inte aktualiserats i praxis. Förhoppningsvis bekräftar och beaktar HD detta när de avgör det

överklagade PMÖD-målet.530 Här presenterade resonemang torde vidare vara tillämpligt mutatis

mutandis på det monetära värdets betydelse. Hitintills har värdets betydelse inte relaterats till

parts betalningsförmåga avseende equality of arms, men återigen borde detta bara vara en

skillnad mellan grundernas uttryckt innehåll,531 inte innehållet i sak.

För det andra har storleken på ombudskostnaderna mycket större betydelse för grunden effective

access än för equality of arms (jfr 6.2 och 6.4.3). I grunden effective access har storleken stor

betydelse för om det föreligger en begränsning samt om den är proportionerlig (se 6.2 och 6.4.3).

Detta skiljer sig från equality of arms där storleken på ombudskostnaderna enbart varit relevant

för om alla kostnader ska ersättas (se kapitel 7). Till skillnad från stycket ovan borde detta var en

skillnad som avser grunderna i sig. Detta framgår om man beaktar att equality of arms avser

partsbalansen (4.2.1). Att kostnaderna är så stora att de avskräcker eller överstiger vinsten gör

rätten till domstolsprövning helt klart teoretisk och illusorisk men medför inte per se att den

enskilde hamnar i ett väsentligt underläge.

531 Se Coventry (som visserligen inte var ett ersättningsfall men grunden var dock equality of arms), 88 §.
530 Eftersom HD gett målet PT i sin helhet så kan KO vinna i sak i HD. Frågan skulle då lämnas obesvarad.
529 Risken att hamna i underläge beror på parts egna förmåga, jfr Stankiewicz, 68–69 §§ och NJA 2015 s. 374 p. 15.
528 Jfr prop. 1993/94:123 s. 85 och Hellners & Mellqvist s. 206. Jfr även Wejedal FT 2021 s. 542 vid not 91.

527 "[B]ehovet av rättshjälp på socialförsäkringsområdet är avsevärt. [...] De enskilda parterna utgörs i stor
utsträckning av sjuka eller gamla, som har ringa förmåga att själva tillvarata sin rätt.", SOU 1971:76 s. 185.
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Att ombudskostnadernas storlek beaktas i effective access bör vidare ha stor inverkan på

förvaltningsprocessen. En analog situation till Černius och Rinkevičius, d.v.s. där hela vinsten

konsumeras av rättegångskostnaderna, torde nämligen kunna uppstå även i svenska återkravsmål.

Det kan ifrågasättas varför enskilda i Sverige ska stå risken för statens misstag medan staten ska

stå risken i Litauen. Att rättegångskostnader i Sverige utgör en medborgerlig skyldighet532 torde

inte klara EDs granskning (se 2.1 och 6.4.3).

För det tredje har när grunden varit effective access den icke-monetära betydelsen av målet

beaktats, speciellt när det rör fri- och rättigheter (se 6.4.6 ovan). Visserligen har PMÖD beaktat

ett sådant intresse i sitt avgörande men det saknas hitintills explicit beaktande i HDs equality of

arms praxis. Där har enbart tvistens rent monetära betydelse beaktats (5.4). I 5.4 har dock

slutsatsen dragits att PMÖDs bedömning i denna del är korrekt. Det rör sig alltså om en skillnad i

grundernas uttryckta innehåll och inte grunderna i sig. Detta är uppenbarligen av betydelse för

förvaltningsmål.533 Ett illustrerande exempel är det namnbyte som prövades i HFD 2022 ref. 10.

Namnbyten har inget direkt monetärt värde men är uppenbarligen av stort icke-monetärt värde.

Allt som allt finner jag att kartläggningen tydligt visar att det finns skillnader mellan effective

access och equality of arms även avseende prövningen i sak, d.v.s. utöver 4.6. De två största

skillnaderna är betydelsen av ombudskostnadernas storlek samt legitimt ändamål. Som en följd

av detta, men även hur equality of arms kommit till uttryck i praxis, finns det skillnader mellan

kraven som rätten till en rättvis rättegång ställer och hittillsvarande svenskt praxis. För att

uppfylla konventionens krav kommer HD behöva utveckla sin praxis. Vid en sådan utveckling

vore lämpligt att beakta de omständigheter som identifierats i kartläggningen i kapitel 4–7.

Förändringar som att t.ex. beakta den enskildes förmåga och ombudskostnadernas storlek

kommer då ha stor betydelse för förvaltningsprocessen.

533 Wejedal FT 2021 s. 540.
532 Prop. 2003/04:115 s. 28 f. samt Wejedal avh. s. 901 ff.
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