
 
 

Ne bis in idem och Sveriges förhållande till Europarätten 

Daniel Falk 

Lagprövning och lojalitet  

Aktuell termin VT 2016 

Examensarbete, 30 hp 

Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Ruth Mannelquist och Sara Lyrenäs 



2 

 

Innehållsförteckning  
 

Förkortningar ................................................................................................................................ 4 

1 Om uppsatsen .......................................................................................................................... 4 

2.1 Inledning ......................................................................................................................... 4 

2.2 Syfte ................................................................................................................................ 5 

2.3 Metod och material ......................................................................................................... 6 

2.4 Disposition ...................................................................................................................... 6 

2 Europarätt ................................................................................................................................ 6 

2.1 Europakonventionen .................................................................................................... 6 

2.2 Tolkningsprinciper för Europakonventionen .................................................................. 7 

2.3 Europadomstolen ............................................................................................................ 8 

2.4 EU-rätt ............................................................................................................................ 9 

2.5 EU-domstolen ............................................................................................................... 10 

3 Förbudet mot dubbelbestraffning ...................................................................................... 12 

3.1 Rättsprincipen ne bis in idem ..................................................................................... 12 

3.2 Europakonventionens rättsäkerhetsgarantier ................................................................ 12 

3.3 EU-rättens skydd mot dubbelbestraffning .................................................................... 13 

3.4 Svenska lagrum rörande dubbelbestraffning ................................................................ 14 

4 Bakgrund till systemet med skattetillägg och skattebrottt ................................................ 15 

4.1 År 1972: Skattetilläggens tillkomst .............................................................................. 15 

4.2 År 1973-1991: Skattetilläggen nyanseras ..................................................................... 16 

4.3 År 1995-2003: Anpassning till Europakonventionen ................................................... 17 

4.4 År 2012: Skatteförfarandelagen .................................................................................... 18 

5 Utveckling i praxis ................................................................................................................. 21 

5.1 NJA 2000 s. 622 – ”klart stöd” krävs ........................................................................... 21 

5.2 Rosenquist mot Sverige (år 2004) – olika rekvisit =  ej "samma sak" ......................... 24 

5.3 Zolotukhin mot Ryssland (år 2009) – ”samma sak” = ”samma handling" ................... 25 

5.4 Ruotsalainen mot Finland (år 2009) – Zolotukhin befästs ........................................... 26 

5.5 RÅ 2009 ref. 94 – Sverige omfattas inte av ED:s nya praxis ....................................... 27 

5.6 NJA 2010 s. 168 I och II – klart stöd saknas ................................................................ 30 

5.7 NJA 2011 s. 444 – skattetillägg utgör ej unionsrätt ...................................................... 33 

5.8 Domstolsupproret ......................................................................................................... 35 



3 

 

5.9 Åklagaren mot Åkerberg Fransson (år 2013) – skattetillägg utgör unionsrätt ............ 36 

5.10 NJA 2013 s.502 – HD underkänner skattetilläggssystemet .......................................... 38 

6 Rättsutvecklingen efter NJA 2013 s. 502 ............................................................................. 39 

7 Anpassningen till Europarätten ........................................................................................... 40 

8 Slutord .................................................................................................................................... 45 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................... 46 

Offentligt tryck ....................................................................................................................... 46 

Rättspraxis .............................................................................................................................. 46 

Litteratur ................................................................................................................................. 47 

Övriga källor .......................................................................................................................... 48 

 

 

  



4 

 

Förkortningar 
 

ED Europadomstolen 

EUD EU-domstolen 

FEU Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt 

HD Högsta Domstolen 

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen 

JT Juridisk Tidskrift 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop. Proposition 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

RR Regeringsrätten 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

 

 

  



5 

 

1 Om uppsatsen 
 

1.1  Inledning 

”Lagstiftaren förhöll sig dock passiv till det orimliga tillstånd som hade kommit att utvecklas 

på narkotikaområdet. Det fick därför bli Högsta domstolen som gjorde något åt det.”
 1
  Med 

denna ovanligt skarpa formulering bemötte justitierådet Stefan Lindskog, numera ordförande i 

Högsta domstolen (HD), den dåvarande justitieministern Beatrice Asks påstående om att 

domstolarna inte följde lagstiftarens direktiv på straffrättens område.
2
 Den 4 juni 2013, knappt 

tre månader senare, meddelade HD dom i NJA 2013 s. 502. I domen går det att läsa, om än i 

klart mindre polemiska ordalag, att lagstiftaren hade förhållit sig passiv till ett annat orimligt 

tillstånd, nämligen det som hade kommit att utvecklas i förhållandet mellan skatterätten och 

europarättens förbud mot dubbelbestraffning, och att HD därför såg sig tvingad att tillämpa 

sin lagprövningsrätt för att detta tillstånd till slut skulle kunna nå en lösning. 

Rättsutvecklingen kring förbudet mot dubbelbestraffning, även refererat till som ne bis 

in idem, har tagit stor plats i den juridiska debatten det senaste decenniet. Rättsutvecklingen 

illustrerar Sveriges förhållande och lyhördhet till europarätten när nationella intressen, såsom 

rätten till uttag av skattetillägg, hamnar i konflikt med Sveriges internationella åtaganden.  

Sveriges rankas, tillsammans med övriga nordiska länder, som ett av världens mest 

rättsäkra länder.
3
 Den tid som det tog för Sverige att rätta sig efter europarättens praxis när det 

gäller förbudet mot dubbelbestraffning väcker frågan om Sverige verkligen är lojal mot 

europarätten när viktiga nationella intressen står på spel. Samtidigt visar det händelseförlopp 

som beskrivs i uppsatsen att det finns en bortre gräns för de olika rättsinstansernas lojalitet 

gentemot lagstiftaren och nationella intressen. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera den svenska rättsliga anpassningen gällande 

skattetillägg och skattebrott till europarättens dubbelbestraffningsförbud.  

 

1.3 Metod och material 

Eftersom uppsatsen har som syfte att analysera rätten kommer rättsanalytisk metod att 

användas. Denna metod är särskilt lämplig när sistainstansers avgöranden och resonemang 

                                                 
1 Lindskog, DN Debatt [www.dn.se] 2013-03-05.  
2 Ask, DN Debatt [www.dn.se] 2013-03-04. 
3 The World Justice Project, 2015, s. 6 och 143. 
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analyseras och kritiseras, istället för att som i den rättsdogmatiska metoden tas för sanning 

genom sin ställning som prejudikat och rättskälla.
4
 

 De rättskällor uppsatsen använder är lagtext, europarättsliga fördrag, förarbeten, 

doktrin samt rättsfall från HD, Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), Europadomstolen (ED) 

och EU-domstolen (EUD). Uppsatsen refererar de rättsfall som är vanligast förekommande i 

den omfattande doktrinen på rättsområdet. Uppsatsen tar även upp vissa rättsfall i underrätter, 

vilka dock inte berörs i sak och innehåll utan presenteras som en indikation på den 

normkonflikt som då rådde inom svensk rätt. 

 

1.4 Disposition 

För att läsaren ska ges kännedom om de rättssystem och de rättsregler som det svenska 

rättssystemet ska harmonieras mot börjar uppsatsen med att presentera Europakonventionen 

och EU-rätten med tillhörande systematik, dess förhållande till svensk rätt samt relevanta 

europarättsliga rättsregler. I kronologisk ordning granskas därefter hur det svenska systemet 

med skattetillägg och skattebrott växt fram samt hur dess anpassning till europarätten 

hanterats av den lagstiftande respektive dömande makten. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande analys och diskussion. 

 

 

2 Europarätt 
 

2.1 Europakonventionen 

Europakonventionen om skydd för de Mänskliga Rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (hädanefter benämnd Europakonventionen) är ett internationellt fördrag som togs 

fram av Europarådet efter andra världskriget. Det bygger på Förenta Nationernas allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och är uppbyggd av en övergripande samling 

grundläggande rättigheter och friheter vilka ska utgöra en miniminivå för invånarna i de stater 

som ratificerat Europakonventionen.
5
  

 Sverige undertecknade Europakonventionen år 1950 och ratificerade den två år senare. 

Därmed var Sverige folkrättsligt bunden av Europakonventionen.
6
 Genom lag (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, vilken trädde i kraft den 1 januari 1995, slogs fast att 

                                                 
4 Sandgren, 2015, s. 43 ff. 
5 Danelius, 2015, s. 17 ff. 
6 Axén Linderl, Leidhammar, 2005, s. 13. 
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Europakonventionen inklusive tilläggsprotokoll ska gälla som lag i Sverige med direkt 

tillämplighet. Samma år infördes även en bestämmelse i Regeringsformen (RF) att ”Lag eller 

annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.”
7
 

Det faktum att Sverige har inkorporerat Europakonventionen som lag och dessutom 

samtidigt är folkrättsligt bunden av den innebär att Europakonventionen kan tillämpas på två 

olika sätt, dels som svensk lag, dels som en folkrättsligt bindande konvention.
8
 

Europakonventionen som svensk lag tillämpas i frågor rörande staten vs den enskildes 

rättigheter såsom de är garanterade enligt Europakonventionen. Som folkrättsligt bindande 

konvention tillämpas Europakonventionen när det har ifrågasatts huruvida svensk lag eller 

praxis i något avseende är oförenlig med Europakonventionen.
9
 Högst ställning i svensk rätt 

får dock Europakonventionen såsom allmänna principer för EU-rätten (se avsnitt 3.3), 

eftersom detta ger Europakonventionen samma företräde framför svensk rätt som annan EU-

rätt.
10

 Tillämpas Europakonventionen på detta sätt så blir dock även EU-rättens begränsningar 

i tillämplighet aktuella, Europakonventionen kan alltså endast tillämpas på detta sätt i frågor 

som utgör EU-rätt.
11

 

Den som blir utsatt för en kränkning av sina rättigheter eller friheter så som de är 

garanterade i Europakonventionen, ska enligt artikel 13 i densamma ha tillgång till ett 

effektivt nationellt rättsmedel.  

 

2.2 Tolkningsprinciper för Europakonventionen  

Då Europakonventionen, liksom många andra fördrag, är formulerad som en samling 

övergripande principer, i form av rättigheter och friheter, så ligger det i sakens natur att den 

kan tolkas på flera olika sätt. Det har därför i konventioner och praxis formulerats olika 

tolkningsprinciper till ledning för hur fördragen ska tolkas.
12

  

Allmänna regler för tolkning av fördragen finns i artikel 31 och 32 i 

Wienkonventionen om traktaträtten. Artikel 31 säger att tolkningen ska utgå ifrån traktatens 

ordalydelse, men att de ska läsas i sina respektive ”sammanhang och i ljuset av 

traktatbestämmelsernas syfte”. Europakonventionen ska ses som en helhet och artiklarna får 

                                                 
7 Axén Linderl, 2005, s. 13, efter 2010 hittas bestämmelsen i 2:19 RF. 
8 NJA 2013 s. 502. 
9 NJA 2012 s. 1038. 
10 Bernitz, 2012, s. 64. 
11 Bernitz, 2012, s. 72. 
12 Danelius, 2015, s. 55. 
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inte tolkas så att de motsäger eller hamnar i konflikt med varandra eller så att innebörden 

underminerar Europakonventionens syfte. Enligt artikel 32 i Wienkonventionen ska traktatens 

förarbeten endast utgöra en sekundär rättskälla. ED har i flera avgöranden understrukit att 

Europakonventionen bör tolkas dynamiskt: Europakonventionen ska ses som ett levande 

instrument vilket ständigt utvecklas parallellt med samhällsutvecklingen och anpassas till hur 

konventionsstaternas rättsuppfattning förändras genom tiden.
13

  

Syftet med Europakonventionen är att skapa en miniminivå av mänskliga rättigheter 

som är gemensam för de anslutna staterna. Det är därför viktigt att dess begrepp och artiklar, 

tolkas likadant av de olika medlemsstaterna. Principen om autonom tolkning säger att ett 

begrepp som används i Europakonventionen ska tolkas på samma sätt av alla anslutna stater 

och vara oberoende av respektive stats egen definition av det aktuella begreppet. Principen 

om autonom tolkning har framhålltis som särskilt viktig när det handlar om att tolka de 

begrepp som ingår i rättssäkerhetsgarantierna i Artikel 6. Principen om autonom tolkning är 

nödvändig för att Europakonventionen ska få samma innebörd och hålla samma skyddsnivå i 

alla anslutna stater. 
14

 

Även om begreppen i Europakonventionen ska ha en enhetlig betydelse så har de 

nationella domstolarna även ett begränsat utrymme att tolka Europakonventionen så att dess 

tillämpning i viss mån anpassas till nationella regler, sedvänjor och tankesätt. Detta utrymme 

kallas margin of appreciation. Hur stort detta tolkningsutrymme är bestäms till stor del av 

arten på den fråga som saken gäller. Om att en rättighet som skyddas av Europakonventionen 

inskränks på grund av ett hot mot den nationella säkerheten så är utrymmet större. Likaså är 

moralfrågor något som hanteras väldigt olika i olika länder och nationella domstolar anses 

därför ha ett stort tolkningsutrymme i sådana frågor. Detta tolkningsutrymme får dock inte bli 

så stort att det undergräver syftet med Europakonventionen och den miniminivå av rättigheter 

som Europakonventionen ska utgöra.
15

 

 

2.3 Europadomstolen 

Om en stat som har ratificerat Europakonventionen stiftar lagar eller genom 

myndighetsutöving agerar på ett sätt som är konventionsstridigt kan enskilda, både fysiska 

och juridiska personer, klaga direkt till den europeiska domstolen för de mänskliga 

                                                 
13 ibid. 
14 Danelius, 2015, s. 55-56. 
15 Danelius, 2015, s. 56-57. 
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rättigheterna, oftast kallad Europadomstolen (ED).
16

 Även EU-domstolen (EUD) tillämpar 

dock Europakonventionen (se avsnitt 2.5). Ett krav för att ED ska ta upp ett fall till prövning 

är att alla inhemska rättsmedel är uttömda.
17

 Fallet Zolotukhin mot Ryssland som refereras i 

avsnitt 5.3 är ett exempel på ett sådant fall där en enskild blivit dömd i strid med 

Europakonventionens rättsäkerhetsgarantier, uttömt alla inhemska rättsmedel och tagit 

rättsfallet vidare till ED. 

 Syftet med ED är att säkerställa att Europakonventionen tillämpas på rätt sätt i de 

nationer som ratificerat den. ED är alltså inte en apellationsinstans som överprövar ett måls 

materiella rätt, bevis- eller straffvärdering, utan de mål som ED tar upp granskas endast vad 

avser förhållandet till Europakonventionen och hur Europakonventionen ska tolkas och 

tillämpas.
18

  

Prejudikatvärdet av en dom från ED har till stor del att göra med domstolens 

sammansättning i det aktuella målet. Störst prejudikatvärde har de domar där domstolen dömt 

i stor kammare (”Grand Chamber”, 17 domare), vilket domstolen gör bl.a. då målet är av 

särskild vikt, t.ex att det rör en viktig tolkningsfråga gällande Europakonventionen och dess 

tilläggsprotokoll.
19

  

 

2.4 EU-rätt 

Samma år som Europakonventionen införlivades i svensk rätt, år 1995, blev även EU-rätten 

gällande i Sverige i och med Sveriges inträde i vad som då hette den Europeiska 

Gemenskapen (EG). I och med Lissabonfördraget 2009 upphörde indelningen mellan EG och 

Europeiska Unionen (EU) och numera finns bara EU. Samtidigt blev EU:s rättighetsstadga 

juridiskt bindande för medlemsländerna.
20

  

 Fördragsrätten, där rättighetsstadgan ingår, och de principer, rättigheter och 

tolkningsregler som kommer till uttryck där utgör EU-rättens primärrätt och ligger högst upp i 

EU:s normhierarki.
21

 Som sekundärrätt räknas förordningar och direktiv.
22

 EU:s primärrätt 

har företräde framför nationella rättsregler vid konflikt däremellan. Förutsatt att EU-rätten är 

precist och ovillkorligt utformad har den även direkt effekt med omedelbar tillämplighet, 

                                                 
16 Lebeck, 2013, s. 52. 
17 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 149. 
18 Danelius, 2015, s. 37 ff. 
19 Danelius, 2015, s. 22 ff. 
20 Bernitz, 2012, s. 23 ff. 
21 Bernitz, 2012, s. 26 samt 63. 
22 Bernitz, 2012, s. 26. 
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enligt både fastslagen praxis och EU:s allmänna principer.
23

 Huvuddelen av EU-rätten 

tillämpas på nationell nivå i nationella domstolar, vilka utgör EU’s förlängda arm i 

medlemssländerna med ansvar för att säkra EU-rättens genomslag och företräde. Detta sker 

med stöd i bland annat lojalitetsprincipen och effektivitetsprincipen.
24

 

 Lojalitetsprincipen finns uttryckt i Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) 4:3 och 

innebär att en förpliktelse för medlemstaterna att se till att EU-rätten får fullt genomslag på 

nationell nivå. Detta innebär att medlemstaterna både ska göra allt som krävs för att införa 

EU-rätten och ”avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål”.
25

  

 Effektivitetsprincipen är en förkortning av principen om effektiva nationella 

rättsmedel och har som mål att EU-rättens genomslag och företräde framför nationell rätt ska 

ske på ett effektivt sätt. Effektivitetsprincipen kommer till uttryck på flera olika sätt. Dels 

måste de nationella domstolarna praktisera fördragskonform tolkning av de nationella 

rättreglerna så att deras tillämpning inte strider mot EU’s primärrätt. Det får inte heller finnas 

nationella rättsregler som försvårar eller omöjliggör förfarandet för enskilda att kunna ta 

tillvara på sina rättigheter enligt EU-rätten. Där det finns en EU-rättslig rättighet måste det 

också finnas ett effektivt rättsmedel i nationell rätt, ubi jus ibi remedium.
26

 EUD har uttalat att 

det inte föreligger ett effektivt nationellt rättsmedel om enda sättet för en enskild att få fram 

en prövning om en nationell rättsregel strider mot EU-rätten är att bryta mot den nationella 

rättregeln och därmed utsätta sig för en domstolsprocess med alla de risker och ingripanden 

som detta innbär.
27

 

 

2.5 EU-domstolen 

Hur EU-fördragen (och därmed rättighetsstadgan) och EU-rätten ska tolkas och tillämpas 

avgörs ytterst av Europeiska Unionens domstol (EUD).
28

 Eftersom rättighetsstadgan och 

Europakonventionen har ett gemensamt syfte och håller samma skyddsnivå så följer EUD 

                                                 
23 Bernitz, 2012, s. 70. 
24 Bernitz, 2012, s. 28ff. 
25 FEU 4:3 – ”Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna respektera och bistå 

varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, 

både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av 

unionens institutioners akter. Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå 

från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.” 

26 Bernitz, 2012, s. 28 ff. 
27 Mål C-432/05, Unibet. 
28 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 59 ff. 
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ED:s praxis.
29

  EUD består av en domare från varje medlemsland (28 st) samt nio stycken 

generaladvokater. I fall av särskilt stor betydelse sammanträder EUD i plenum/stor kammare 

och då består rätten av 15 domare. Fall som avgörs i stor kammare anses ha särskilt stort 

prejudikatvärde.
30

 

 När en stat inte följer fördragen kan talan mot denna stat väckas i EUD, antingen av en 

annan medlemsstat eller av EU-kommissionen. Enskilda kan dock inte väcka talan direkt i 

EUD utan är hänvisade till nationell domstol.
31

 Genom artikel 267 i Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionsrätt (FEUF) kan nationella domstolar begära förhandsavgörande från 

EUD vid tveksamheter om hur EU-rätten ska tolkas och tillämpas. Innan Lissabonfördraget 

var det endast sista instans som kunde begära förhandsavgörande, numera står denna 

möjlighet öppen för samtliga domstolar. Om det föreligger någon tveksamhet kring rättslaget 

i en fråga som berör EU-rätten så har däremot sista instans en särskild skydlighet att begära 

förhandsavgörande, enligt de s.k. CILFIT-kriterierna.
 32

 Denna skyldighet kan sammanfattats i 

att en sistainstans är skyldig att begära förhandsavgörande såvida inte den gemensamrättsliga 

frågan saknar relevans, redan är tolkad av EUD (acte éclaré) eller om svaret på 

frågeställningen är så uppenbart att det inte föreligger något rimligt tvivel i hur frågan ska 

avgöras.
33

 Svenska domstolars generella återhållsamhet att begära in förhandsavgöranden vid 

tveksamheter om EU-rättens tillämpning var år 2004 föremål för ett motiverat yttrande från 

EU-kommissionen
34

, vilket lett till svenska lagstiftningsåtgärder som stadgat att sistainstanser 

sedan år 2006 måste motivera i sina domskäl varför förhandsavgörande inte sökts om målet 

berör EU-rätt.
35

 Ett motiverat yttrande utgör sista steget i den process som föregår att EU-

kommissionen väcker talan mot ett medlemsland för fördragsbrott och är en åtgärd som EU-

kommissionen ytterst sällan behöver vidta.
36

  

  

                                                 
29 Lebeck, 2013, s. 65. 
30 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 87 ff. 
31 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 198 ff. 
32 Mål C-283/81, CILFIT. 
33 Mål C-495/03, Intermodal Transports. 
34 Bernitz, 2012, s. 40 och 81. 
35 Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol. 
36 Bernitz, 2012, s. 94. 
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3 Förbudet mot dubbelbestraffning 
 

3.1 Rättsprincipen ne bis in idem 

Dubbelbestraffning innebär att en tilltalad döms två gånger för samma brott.
37

 När en dom 

vunnit laga kraft ska den tilltalade kunna känna sig trygg i att saken slutligen är avgjord, 

oavsett om domen varit fällande eller friande. Detta är uttryckt i vissa allmänna rättsprinciper 

som syftar till att upprätthålla rättsäkerheten, till exempel res judicata, skyddar mot att ett mål 

tas upp på nytt ifall domen vunnit laga kraft
38

 och ne bis in idem, vilket betyder ”ej två gånger 

i samma sak” och har traditionellt ansetts innebära ett förbud mot ett andra straff för samma 

brott. Ordalydelsen i ne bis in idem ligger dock närmare ett skydd mot ett andra förfarande för 

samma sak och omfattar inte att få flera påföljder för samma brott i samma rättsprocess.
39

 

 Förutom att förbud mot dubbelbestraffning utgör en grundläggande rättsstatlig 

princip
40

 så finns det uttryckliga förbud mot dubbelbestraffning både i nationell lag och i olika 

konventioner och fördrag. Dessa kommer att behandlas närmare i följande avsnitt. 

 

3.2 Europakonventionens rättsäkerhetsgarantier 

Europakonventionens rättsäkerhetsgarantier finns i huvudsak i artikel 6 i 

ursprungsföredraget.
41

 Här regleras rätten till en rättvis rättegång och innehåller bland annat 

oskuldspresumtionen, rätt till rättegång inom skälig tid samt andra grundläggande rättigheter 

för den anklagade. Rättsprincipen ne bis in idem utgör också en rättssäkerhetsgaranti och 

inkorporerades i Europakonventionen genom artikel 4.1 i tilläggsprotokoll 7.
42

 

Tilläggsprotokollet upprättades 1984 och kräver ratificering för att gälla.
43

 Artikel 4.1 i 

tilläggsprotokoll 7 lyder som följer: 

 

”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för 

vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 

rättegångsordningen i denna stat.” 

 

                                                 
37 Wennergren, 2005, s. 231. 
38 Undantag dock vid extraordinära rättmedel, som t.ex. resning. 
39 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, 2009, s. 750 ff. 
40 Simon Almendal, 2009-2010, s. 552. 
41 Axén Linderl, Leidhammar, 2005, s. 14. 
42 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, 2009, s. 751. 
43 Europakonventionen, tilläggsprotokoll 7. 
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Artikel 4.1 är egentligen inte ett dubbelbestraffningsförbud per se, ifall man ska vara 

semantisk. Liksom rättsprincipen ne bis in idem innebär artikel 4.1 inget förbud mot flera 

påföljder vid samma rättegång. Istället gäller förbudet ett nytt förfarande, efter någon har 

blivit slutligt frikänd eller dömd, vilket kan leda till ett straff i Europakonventionens mening, 

för samma brott. Förbudet i artikel 4.1 avser endast ett andra förfarande inom samma stat, 

dock så finns det regler i den Europeiska Konventionen den 28 maj 1970 om Brottsmålsdoms 

Internationella Rättsverkningar som ger nationella brottsmålsdomar rättskraft i andra stater. 

Artikel 4.1 ska utgöra ett skydd för individen och innebär därför inte ett förbud mot ett andra 

förfarande som endast kan leda till ett bättre resultat, t.ex. resning.
44

  

Vad som i artikel 4.1 och i Europakonventionens mening utgör ett straff respektive samma 

brott har avgörande betydelse för hur artikeln ska tillämpas. För att bestämma vad som ska 

utgöra ett straff i Europakonventionens mening ska de s.k. Engelkriterierna användas, vilka 

utgörs av: 

1. Den nationella klassificeringen på förfarandet. 

2. Arten av den brottsliga handlingen. 

3. Graden av stränghet i det straff som maximalt kan utdömas för brottet.
45

 

 

ED har i praxis fastställt att det andra och tredje kriteriet är alternativa och inte nödvändigtvis 

kumulativa. Med andra ord är endast ett av dessa två kriterier nödvändigt för att avgöra att ett 

förfarande kan leda till ett straff i Europakonventionens mening. Detta utesluter dock inte en 

kumulativ bedömning i de fall när ett av kriterierna inte ensamt är avgörande.
46

 

Engelkriterierna utgör ett exempel på hur autonom tolkning används för att göra ett begrepp 

oberoende från sin klassificering i nationell rätt. 

Angående vad som ska utgöra samma brott så har europarättens praxis i sin tolkning 

och tillämpning av begreppet varit skiftande och stundtals motsägelsefull.
47

 Detta kommer 

närmare presenteras i uppsatsens genomgång av de rättsfall som utgör denna praxis.  

 

3.3 EU-rättens skydd mot dubbelbestraffning 

EU’s egen rättighetsstadga om skydd för de grundläggande rättigheterna antogs i Nice år 

2000.
48

 När Lissabonfördraget trädde i kraft år 2009 så blev rättighetsstadgan rättsligt 

                                                 
44 Danelius, 2015, s. 644 ff. 
45 Europadomstolens dom i Engel m.fl. mot Nederländerna den 23 november 1976. 
46 Europadomstolens dom i Sergey Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009. 
47 Danelius, 2015, s. 646 ff. 
48 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 50. 
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bindande med direkt effekt i Sverige. Rättighetsstadgan är baserad på Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter och upprätthåller samma skyddsnivå.
49

 Det är även en allmän 

rättsprincip i EU-rätten att respektera de grundläggande rättigheterna i Europakonventionen.
50

 

Alla fysiska och juridiska personer som befinner sig inom något av EU’s medlemsländers 

jurisdiktion omfattas och skyddas av rättighetsstadgan, oavsett om personen är medborgare i 

ett EU-land eller inte.
51

 Rättighetsstadgans förbud mot dubbelbestraffning står att finna i 

rättighetsstadgans artikel 50. 

Rättighetsstadgans dubbelbestraffningsförbud avser att ha samma betydelse som 

motsvarande regel i Europakonventionen.
52

 Dubbelbestraffningsförbudet i 

Europakonventionen är dock begränsat till att endast gälla ett andra förfarande i samma stat, 

medan rättighetsstadgans skydd gäller mot ett andra förfarande inom hela Europeiska 

Unionen. Rättighetsstadgan är dock endast tillämplig när medlemsstaterna tillämpar 

unionsrätten
53

, medan Europakonventionen är, som redan nämnts, tillämplig på all 

rättstillämpning i en stat som är juridiskt bunden av den.
54

  

 

3.4 Svenska lagrum rörande dubbelbestraffning  

Sverige har i nationell lagstiftning inget skydd mot dubbelbestraffning som direkt motsvarar 

det i Europakonventionen och rättighetsstadgan. Däremot är Sverige som nämnts bunden av 

både rättighetsstadgan och Europakonventionen, vilken även utgör svensk rätt. Det finns 

däremot svenska lagar som skyddar mot dubbelbestraffning under vissa omständigheter. I 

rättegångsbalken (RB) 30:9 finns en res judicata-regel om domars rättskraft vilken lyder som 

följer:  

”Sedan tid för talan mot dom utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som 

genom domen prövats, ånyo upptagas.”
55

 

 

Regeln gäller endast domar, godkända strafförelägganden och godkända förelägganden av 

ordningsbot, inte administrativa avgifter eller påföljder.
56

 För denna uppsats är det relevant att 

påpeka att administrativa avgifter och förelägganden såsom skattetillägg alltså inte faller inom 

                                                 
49 Lebeck, 2013, s. 65 och Bernitz, 2012, s. 65. 
50 Bernitz, 2012, s. 64 och FEU 6:3. 
51 Lebeck, 2013, s. 60. 
52 Bernitz, 2012, s. 74. 
53 Rättighetsstadgan artikel 51.1. 
54 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 148 ff.  
55 30:9 RB. 
56 Fitger, Mellqvist, 2002, s. 216. 
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ramen för 30:9 RB. Paragrafen tar sikte på den gärning som ett åtal, och sedermera en dom, 

grundar sig på. Paragrafen skyddar mot framtida åtal gällande samma gärning, även andra 

brottsrubriceringar som ryms inom samma gärningsbeskrivning i den dom eller det 

föreläggande som meddelats och vunnit rättskraft. Om ett nytt åtal sker för en gärning för 

vilken dom redan avkunnats ska åtalet avvisas som res judicata.
57

 Liknande regler finns i 

45:1, 3 st RB och 13:6 RB om lis pendens, vilka går ännu längre och innebär ett skydd mot 

nya åtal eller tvistemål för en gärning som redan är under åtal eller process.
58

 

 I regeringsformen (RF) 11:14 finns det ett förbud för domstolar att tillämpa lagar som 

strider mot ”grundlag eller annan överordnad författning”. Innan lag (2010:1408) om ändring 

i regeringsformen trädde i kraft den 1 januari 2011 fanns det även ett uppenbarhetsrekvisit 

som skulle vara uppfyllt för att förbudet skulle gälla. Europakonventionen gäller som tidigare 

nämnts som lag i Sverige sedan 1995, men har inte status såsom grundlag eller överordnad 

författning. Däremot så är EU’s primärrätt överordnad svensk lag och där ingår 

rättighetsstadgan.  

 

 

4 Bakgrund till systemet med skattetillägg och skattebrott 
 

4.1 År 1972: Skattetilläggens tillkomst 

Grunden till det svenska systemet med både skattetillägg och skattebrott lades i en större 

omarbetning av skatterätten som trädde i kraft den 1 januari 1972.
59

 Denna innebar bland 

annat att skattebrottslagen
60

 ersatte den äldre skattestrafflagen.
61

 Av betydelse för denna 

uppsats var dock det tillägg till taxeringsförordningen
62

 som samtidigt trädde i kraft och 

införde en möjlighet för Skatteverket att påföra en skattskyldig skattetillägg.
63

  

 Skattetillägget kunde tas ut om en skattskyldig skriftligen lämnade en oriktig uppgift, 

t.ex. i en självdeklaration, som om den tillämpades i skatteberäkningen skulle ge en lägre 

skatt än annars.
64

 Dessa fall hade tidigare hanterats straffrättsligt av Skatteverket med process 

i domstol som enda tillängligt förfarande.
65

 Som ett mått på hur många processer som skedde 

                                                 
57 Fitger, Mellqvist, 2002, s. 216-217. 
58 Se även Fitger, Mellqvist, 2002, s. 304. 
59 Prop 1971:10, s. 2 f. 
60 Skattebrottslagen (1971:69). 
61 Skattestrafflagen (1943:313). 
62 Taxeringsförordningen (1956:623). 
63 Prop 1971:10, s. 2 och 8. 
64 Prop 1971:10, s. 2. 
65 Prop 1971:10, s. 57. 
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så dömdes år 1967 ca 8000 personer för vårdslös deklaration, vilket var den absolut mest 

frekvent använda åtalsrubriceringen.
66

 Detta stod i bjärt kontrast till drygt 160 000 objektivt 

konstaterbara fall av oriktiga uppgifter i deklarationen.
67

 

Till följd av detta hade det tidigare systemet, med domstolsprocess som enda 

förfarande, fått mycket kritik för brister i sin systematik och likformighet. Den allvarligaste 

kritiken påtalade dock det ineffektiva i att belasta rättsväsendet med till övervägande del 

bagatellartade fall som var enkla att kontrollera och rörde små belopp.
68

 För att komma 

tillrätta med dessa problem gavs Skatteverket möjlighet att ta ut en administrativ avgift i form 

av ett skattetillägg.
69

 Systemet med skattetillägg skulle tillämpas parallellt med det 

straffrättsliga förfarandet men för att avlasta rättsväsendet skulle åtal och straffrättslig process 

reserveras för de allvarligare fallen.
70

 

För att göra skattetilläggsförfarandet rättssäkert och minimera bedömningsmomentet 

för Skatteverkets tjänstemän krävdes inget subjektivt rekvisit i form av uppsåt eller 

oaktsamhet för att påföras skattetillägg, rekvisiten var endast objektiva utifrån enkelt 

konstaterbara fakta.
71

 Dessa rekvisit var vid oriktigt meddelande att den skatteskyldige 

skriftligen hade inkommit med en oriktig uppgift som medförde fara för att skatten till följd 

av den oriktiga uppgiften skulle bli för låg.
72

  

Antalet som fick påförd skatt på grund av felaktig uppgift ökade dramatiskt efter 

införandet av skattetillägg: från några tusen åtalade till 100.000 påförda skattetillägg, med 

motsvarande ökade inkomster till staten som följd.
73

  

 

4.2 År 1973-1991: Skattetilläggen nyanseras 

Förfarandet med skattetillägg har av olika anledningar kritiserats hårt redan från start och har 

som följd därav löpande utvecklats och reformerats. Till exempel kritiserade JO systemet i 

sina respektive årsberättelser för år 1973-1975 och menade att reglerna bland annat tillämpats 

för strikt, onyanserat och i alltför stor omfattning – speciellt då lagstiftaren uttryckligen begärt 

en initialt försiktig tillämpning av den nya lagstiftningen.
74

 För att utvärdera det nya systemet 

tillsattes i början av 1975 en utredning som mynnade ut i delbetänkandet SOU 1977:6. 

                                                 
66 Prop 1971:10, s. 80. 
67 SOU 1969:42, s. 139. 
68 Prop 1971:10, s. 79-81. 
69 Almgren, Leidhammar, 2006, s. 15. 
70 Prop 1971:10, s. 240. 
71 Prop 1971:10, s. 81 ff. 
72 Prop 1971:10, s. 2 samt 116 a § Taxeringsförordningen (1956:623). 
73 Thornstedt, 1994, s. 18. 
74 Prop 1976/77:92, s.12-13. 
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Reformbehovet ansågs dock så angeläget att regeringen genomförde de första ändringarna av 

systemet redan 1977, medan SOU 1977:6 fortfarande remissbehandlades. Ändringarna bestod 

av i huvudsak nyanseringar och sänkta påföljder för de drabbade av skattetilläggen.
75

 År 

1978, efter utredningens slutförande, sänktes dessutom procentsatsen för det normalfallet av 

påfört skattetillägg med 10 procentenheter.
76

 Systemet var fortsättningsvis föremål för både 

större utredningar
77

 och mindre ändringar
78

 som inte hade någon koppling till europarätten.  

 

4.3 År 1995-2003: Anpassning till Europakonventionen 

Europakonventionens införlivande i svensk rätt föranledde inga omedelbara 

lagstiftningsåtgärder vad gällde skattetillägg eller skattebrott. Däremot tillsattes en utredning 

angående skattesystemets förhållande till rättssäkerhetsgarantierna i Europakonventionens 

artikel 6.
79

 Utredningen kom sammanfattningsvis fram till att det svenska systemet med 

skattetillägg inte stred mot artikel 6 och därför inte krävde någon åtgärd.
80

 Huruvida det 

svenska skattesystemet med både skattetillägg och skattebrott stred mot Europakonventionens 

förbud mot dubbla förfaranden utreddes dock inte.  

 År 2003 anpassades skattetilläggssystemet i syfte att bättre uppfylla 

Europakonventionens krav på rättsäkerhet.
81

 Grund för detta utgjorde betänkandet från 1999 

års skattetilläggskommittée, SOU 2001:25. Kommittéens uppdrag var att ”kartlägga den 

nuvarande tillämpningen av skattetilläggsreglerna och att, mot bakgrund av de problem som 

uppmärksammats, utforma ett sanktionssystem som uppfyller högt ställda krav på effektivitet, 

förutsebarhet, likformighet och rättssäkerhet samt de krav som Europakonventionen kan 

tänkas ställa på förfarandet.”
82

 Som passus ålades kommittén att balansera förslaget så att 

konsekvensen av dess införande innehöll lika många intäktsminskande som intäktshöjande 

åtgärder för statskassan, något som kritiserades både av kommittén själv samt anlitade 

experter.
83

  

                                                 
75 Prop 1976/77:92, s. 1 ff. 
76 Prop 1977/78:136, s. 1. 
77 SOU 1982:54 – Nyansering av skattetillägg m.m, ett ambitiöst och omfattande lagförslag som dock inte ledde 

till några lagändringar. 
78 Se bl.a. Prop 1991/92:43. 
79 SOU 1996:116, s. 3. 
80 SOU 1996:116, s. 10. 
81 Axén Linderl, Leidhammar, 2005, s. 25-26. 
82 SOU 2001:25, s. 65. 
83 SOU 2001:25, s. 262 och 438. 
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 Skattetilläggskommittéens förslag var tämligen långtgående och föreslog bland annat 

skärpning av beviskravet för oriktig uppgift och införande av subjektiva rekvisit.
84

 Av särskilt 

intresse var att utredningen dels konstaterade att ”criminal proceedings” i artikel 4.1 utgjorde 

ett autonomt begrepp,
85

 dels att skattetillägg sågs som ett straff i Europakonventionens 

mening och alltså förelåg en dubbelbestraffning när en skattskyldig både påfördes 

skattetillägg och dömdes för skattebrott för samma oriktiga uppgift.
86

 Även om denna 

dubbelbestraffning sannolikt inte direkt ansågs strida mot ED:s rådande praxis, då det ena 

straffet var administrativt och det andra straffrättsligt
87

, så ifrågasatte utredningen ändå 

lämpligheten i att ha en system som inte följde Europakonventionens anda.
88

 Kommittén 

uttalade bland annat att Sverige inte bör ”balansera på gränsen till vad som kan tänkas strida 

mot grundläggande mänskliga rättigheter”.
89

 För att lösa detta föreslog utredningen att de fall 

där skattetillägg påförts skulle falla under en åtalsprövningsregel och att det ej skulle åtalas 

för skattebrott på samma oriktiga uppgift som låg till grund för skattetillägget.
90

 Lagrådet 

ansåg i sitt yttrande att utredningens förslag innebar en förbättring av systemet i förhållande 

till dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen och föreslog dessutom ytterligare 

kompletteringar i samma linje.
91

 

De lagändringar som genomfördes behöll dock systemet med skattetillägg tämligen 

intakt, med små modifikationer och nyanseringar på det befintliga regelverket så att det bättre 

klarade Europakonventionens krav.
92

 Regeringens fokus låg dock i princip enbart på 

rättssäkerhetsgarantierna i Europakonventionens artikel 6, inte på 

dubbelbestraffningsförbudet.
93

 

 

4.4 År 2012: Skatteförfarandelagen 

År 2012 genomfördes en större omskrivning av skatterätten. Reglerna om skatteförfarandet 

hade tidigare varit uppdelade i en stor mängd olika lagar och systemet var svårt att överskåda. 

Den nya skatteförfarandelagen
94

 samlade ihop en stor del av skattereglerna i en och samma 

                                                 
84 SOU 2001:25, s. 15 ff samt Prop 2002/03:106 s. 256 ff. 
85 SOU 2001:25, s. 208. 
86 Prop 2002/03:106, s.269. 
87 SOU 2001:25, s. 214. 
88 Prop 2002/03:106, s.269. 
89 SOU 2001:25, s. 17 och 232. 
90 Prop 2002/03:106, s.270. 
91 Prop 2002/03:106, s.333. 
92 SOU 2009:58, s. 503. 
93 Prop 2002/03:106, s. 1-2. 
94 Skatteförfarandelagen (2011:1244). 
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lag och ersätter många tidigare lagar på skatterättens område.
95

 Skatteförfarandelagen innebar 

alltså en förenkling och omstrukturering av skattesystemets regler, inte en förändring i 

innehåll eller systematik.  

 I skatteförfarandelagens förarbeten konstaterade utredaren en motsägelse i ED:s 

dåvarande praxis. Å ena sidan mynnade Rosenquist mot Sverige, där juridiken i fråga gällde 

just det svenska skattetilläggssystemet, ut i att det svenska systemet inte på någon avgörande 

punkt stred mot Europakonventionen. Rosenquist behandlade dessutom det svenska 

skatterättssystemet såsom det såg ut innan 2003 års lagändring införde utökade 

befrielsegrunder och anpassningar till Europakonventionen.
96

 Å andra sidan har ED därefter, i 

och med Zolotukhin mot Ryssland, ändrat utgångspunkterna för hur 

dubbelbestraffningsförbudet ska tolkas och skapat en enhetlig metod för bedömningen av vad 

som ska anses vara samma brott i Europakonventionens mening. Utredaren framhåller flera 

skäl varför Zolotukhin skulle kunna vara av tveksam betydelse för det svenska 

skattetilläggssystemet, bland annat att ED:s avgörande rör ett helt annat rättsområde och att 

domen inte angett vilken betydelse de ändrade utgångspunkterna angående 

dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen får för tidigare avgöranden. Lagstiftaren 

drog dock slutsatsen att skillnader i syften mellan olika straff och sanktioner i fortsättningen 

inte kommer innebära undantag från dubbelbestraffningsförbudet, men fullföljde inte 

resonemanget. Utredningen konstaterade istället slutligen att Zolotukhin-målet innebar en 

”ökad osäkerhet” för det svenska skattetilläggssystemets förenlighet med 

Europakonventionen och att dra ytterligare slutsatser skulle kräva ett omfattande arbete som 

inte var möjligt att genomföra inom tidsramarna för utredningen,
97

 men att ett ytterligare 

utredningsbehov förelåg i denna fråga.
98

  

 I propositionen anslöt sig lagstiftaren tills vidare till den bedömning som gjorts av HD 

i NJA 2010 s. 168 I och II
99

, det vill säga att det saknas klart stöd att underkänna det svenska 

systemet med skattetillägg och skattebrott men tillade att ED:s praxis angående ne bis in idem 

förändrats och att frågan bör utredas ytterligare.
100

 En sådan utredning tillsattes dock först 

efter beslut av regeringen den 8 mars 2012.
101

 

                                                 
95 Prop 2010/11:165 s. 1 ff. 
96 SOU 2009:58, s. 563-564. 
97 SOU 2009:58, s. 565-566. 
98 SOU 2009:58, s. 556. 
99 Rättsfallet refereras i avsnitt 5.6. 
100 Prop 2010/11:165, s. 472-474. 
101 SOU 2013:62, s. 3. 
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Här finner jag det påkallat att påvisa en motsägelse i lagstiftarens och utredningens 

resonemang kring vilken betydelse Zolotukhin har för det svenska skattetilläggssystemet. 

Utredningen framhåller att ED i Zolotukhin inte har angett vilken betydelse de ändrade 

kriterierna för dubbelbestraffningsförbudet får för tidigare avgöranden, och att det därför är 

osäkert vilken betydelse avgörandet har för de svenska skattetilläggen. Detta trots att ED 

faktiskt uttryckligen angett att den har för avsikt att likrikta praxis, något som även 

konstateras i utredningen: ”Det är tydligt att [Europa]domstolen avser att skapa en gemensam 

metod för bedömningen om vad som är samma brott”.
102

  

 Det är möjligt att utredaren tänker sig att ED:s tidigare avgöranden som bedömt att 

skattetillägg och skattebrott inte utgör dubbelbestraffning i Europakonventionens mening ska 

ses som lex specialis och därför har företräde framför de allmänna kriterierna i Zolotukhin. 

Mot detta måste man dock i så fall ställa det faktum att kriterierna i Zolotukhin inte bara utgör 

lex posterior, utan dessutom har som ED:s uttalade syfte att harmonisera kriterierna för hur 

dubbelbestraffningsförbudet ska tillämpas. Mot den bakgrunden kan det i min mening inte 

finnas något tvivel om vilken betydelse Zolotukhin får för tidigare praxis: den nya liktade 

praxisen gäller hädanefter och den gamla motstridiga praxisen upphör därmed att gälla. ED 

avser att tillämpa de nya kriterierna i Zolotukhin på all framtida tillämpning av 

dubbelbestraffningsförbudet.  

 Jag vill därför hävda att utredaren hade alla möjligheter att konstatera att det svenska 

skatterättsystemet faktiskt stred mot den nya likriktade praxis som fastställts i Zolotukhin och 

att systemet därför måste konstrueras om. Frågan om hur ett nytt skattetilläggssystem som 

harmonierar med europarätten ska se ut hade utredaren däremot kunnat hänskjuta vidare. 

  

  

                                                 
102 SOU 2009:58, s. 563. 
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5 Utveckling i praxis 
 

5.1 NJA 2000 s. 622 – ”klart stöd” krävs 

Kärnan i NJA 2000 s. 622 är om skattetillägg ska anses som straff i Europakonventionens 

mening och om ett efterföljande åtal för skattebedrägeri i så fall ska avvisas med hänvisning 

till dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4.1, tilläggsprotokoll 7.  

 HD tillämpar Engelkriterierna och konstaterar att skattetillägg utgör ett straff i 

Europakonventionens mening då skattetillägg har ett ”repressivt syfte på samma sätt som en 

straffrättslig sanktion” och ”kan uppgå till mycket betydande belopp.” Vidare konstaterar HD 

att starka skäl talar för att skattetillägg utgör ”anklagelse för brott” (”criminal charge”) enligt 

artikel 6 då begreppet ska tolkas autonomt enligt Europakonventionen. Ordalydelsen i artikel 

4.1 hade dock enligt HD den innebörden att begreppet ”criminal proceedings” just i detta 

sammanhang skulle utgå ifrån den nationella rättens klassificering och att en autonom 

tolkning därför inte skulle göras av begreppet i detta fall. Vidare tolkade HD ordalydelsen 

“finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State“ 

till att förbudet mot dubbla förfaranden till skillnad från rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6 

innehöll en ”uttrycklig hänvisning till den enskilda statens interna lagstiftning” och att artikel 

4.1 avsåg ett avgörandes rättskraft enligt den nationella klassificeringen. För att en svensk 

domstol ska kunna underkänna en svensk rättsordning ”med hänvisning till 

Europakonventionen” krävs enligt HD därför ”klart stöd” för detta i ED:s praxis.  

 Eftersom skattetillägg är en administrativ sanktion i svensk rätt så saknar ett 

skattetillägg rättskraft i förhållande till en brottsmålsdom. Det saknas vidare ”klart stöd” i 

ED:s praxis för att dubbelbestraffningsförbudet är tillämpligt på de svenska skattetilläggen. 

Dessutom så noterar HD att ”samma sak” enligt konventionen avser ”samma brott” och inte 

”samma gärning”. Enligt ED:s tidigare praxis medförde skillnader i rekvisit vad gäller uppsåt 

att samma handling sågs som två skilda brott
103

, ett förhållande som delas med skillnaderna i 

rekvisit mellan skattetillägg och skattebrott. HD drar därmed slutsatsen att 

dubbelbestraffningsförbudet i EKMR inte hindrar ett åtal för skattebedrägeri efter att 

skattetillägg tagits ut.  

Resonemanget kring hur ordalydelsen i artikel 4.1 ska tolkas enligt HD ligger enligt 

min mening inte i linje med Wienkonventionen och övriga principer för hur 

Europakonventionen ska tolkas. Även om en tolkning ska utgå ifrån ordalydelsen i traktaten 

                                                 
103 Europadomstolens beslut i Ponsetti och Chesnell mot Frankrike den 14 september 1999. 
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så ska de läsas i sitt sammanhang, utifrån sitt syfte, och de får inte tolkas så att de motsäger 

varandra eller underminerar Europakonventionens syfte. Europakonventionen utgör en 

samling övergripande principer, rättigheter och friheter. Europakonventionsens artiklar bör 

med andra ord tolkas analogt snarare än bokstavligt. Det är knappast meningen, eller 

Europakonventionens syfte, att nationella domstolar ska göra djupgående analyser i 

betydelsen av en specifik ordalydelse - särskilt inte om detta leder till att en rättighet enligt 

Europakonventionen tolkas på ett sätt som avviker från en grundregel (autonom tolkning) och 

därigenom får en mer begränsad räckvidd. HD:s tolkning av artikel 4.1 anser jag 

underminerar Europakonventionens syfte att lägga en miniminivå av rättskydd, på det sättet 

att om den nationella rättens klassificering av en sanktion blir avgörande så kan 

Europakonventionens skydd mot dubbelbestraffning enkelt kringgås genom att nationer 

klassificerar sanktioner såsom administrativa. När dessutom tolkningsprincipen om autonom 

tolkning har det uttalade syftet att vissa viktiga begrepp ska användas på samma sätt i de stater 

som är anslutna till Europakonventionen så uppstår en motsägelse när HD gör en tolkning 

som säger att ”criminal”, vilket är just ett sådant viktigt begrepp, ska vara beroende av den 

nationella rättens klassificering i just detta fall. 

 Det finns mycket att säga om doktrinen som gör gällande att det ska krävas ”klart 

stöd” i ED:s praxis för att en svensk domstol ska kunna underkänna en svensk rättsregel 

såsom konventionsstridig. Magnus Gulliksson menar att det doktrinen om ”klart stöd” säger 

verkar vara att så länge som ED inte utryckligt utpekat en svensk rättregel som 

konventionsstridig så kan inte heller en svensk domstol underkänna den.
104

 En svensk 

domstol har alltså enligt denna doktrin ingen möjlighet att själv tolka Europakonventionen 

autonomt och som ett levande instrument enligt Europakonventionens stadagade 

tolkningsregler, om domstolens tolkning innebär att den på eget initiativ måste underkänna en 

svensk rättsregel. Domstolen måste i så fall vänta på att ED fattar beslut om just denna 

svenska rättsregel, vilket endast är möjligt genom att en svarande blir dömd, uttömmer varje 

tillgängligt nationellt rättsmedel, och sedan överklagar till ED. Ett sådant tolkningssätt 

försvårar ett dynamiskt tolkningssätt av Europakonventionen genom att nationella rättsystem i 

så fall inte självmant rättar sig efter ED:s ändrade praxis när den kommer i form av generella 

kriterier. Detta kan knappast anses vara en tolkning ”i ljuset av traktatbestämmelsernas syfte”. 

En svarande kan knappast heller anses ha tillgång till ett effektivt rättsmedel för att kunna ta 

tillvara på sina rättigheter enligt Europakonventionen under sådana omständigheter.  

                                                 
104 Gulliksson, 2009/2010, s. 657. 
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 Gulliksson hävdar genom en tämligen övertygande analys att det HD egentligen säger 

är att det krävs klart stöd ifrån Europakonventionen för att HD ska kunna frångå den faktiska 

ordalydelsen i artikel 4.1, och istället utöva en autonom begreppstolkning. I generella termer 

skulle en sådan betydelse innebära att en domstol behöver klart stöd från Europakonventionen 

eller i ED:s praxis för att kunna frångå betydelsen av en artikels exakta ordalydelse, om 

resultatet av att använda autonom tolkning ger en annan innebörd än ordalydelsen, och denna 

innebörd får till följd att domstolen måste underkänna en nationell lag. Denna tolkning av 

”klart stöd” får en betydligt mindre långtgående innebörd jämfört med den som menar att det 

krävs uttryckligt stöd från i Europakonventionen eller dess praxis, med bäring på en specifik 

rättregel, för att en nationell domstol ska kunna underkänna densamma.
 105

 Jag har ingenting 

att säga till kritik av Gullikssons analys eller slutsats, vilken förefaller mig väl motiverad, 

rimlig och underbyggd. Jag håller det för möjligt och kanske även troligt att det var så som 

doktrinen om ”klart stöd” var avsedd att tolkas när den ursprungligen formulerades. Som 

kommer visas är det dock den mer långtgående betydelsen som har använts i såväl senare 

svenska avgöranden som i lagstiftarens utredningar, för att motivera varför det svenska 

skattetilläggsystemet inte kan underkännas med hänvisning till Europakonventionens 

dubbelbestraffningsförbud. 

 Försvarare av HD:s ställningstagande angående ”klart stöd” menar att doktrinen ger 

uttryck för den dömande maktens motvilja att ge sig in i lagprövningsfrågor baserade på 

konventionsstridighet, eftersom detta skulle rubba balansen i kompentensfördelningen i 

förhållande till den lagstiftande makten. Frågor om konventionsstridighet är lämpligen och i 

första hand lagstiftarens ansvar, eftersom lagstiftaren inte bara kan underkänna en lag, utan 

även stifta en ny lag med målsättningen att fylla samma funktion utan att den strider mot 

Europakonventionen. Den dömande makten kan endast underkänna en lag, med risk att ett 

rättsligt vacuum uppstår.
106

  

 Mot bakgrund av att de starkaste skälen för att skapa det svenska 

skattetilläggssystemet var processekonomiska ser jag en viss ironi i konsekvenserna av 

doktrinen om ”klart stöd”. Ifall varje land som ratificerat Europakonventionen krävde ”klart 

stöd” för att tillämpa ny praxis från ED som skulle innebära ett underkännande av nationell 

lagstiftning, skulle alltså ED vid varje sådan förändring av praxis behöva göra ett särskilt 

domslut för varje land som berörs. 

                                                 
105 Gulliksson, 2009/2010, s. 658. 
106 Se bl.a Lindskog, 2015, s. 420 ff. och Cameron, 2010-2011, s. 121. 
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 Nationella domstolar har dock en viss margin of appreciation, ett visst spelrum att få 

tolka tillämpningen av Europakonventionen till att passa just den egna nationens 

förutsättningar, kultur och värderingar. Storleken på detta spelrum avgörs dock av vad frågan 

gäller och utrymmet för margin of appreciation i frågor om skatterätt torde vara mycket litet. 

En av förutsättningarna för att få använda margin of appriciation är dessutom att detta inte 

underminerar Europakonventionens skyddsnivå. 

  

5.2 Rosenquist mot Sverige
107

 (år 2004) – olika rekvisit = ej ”samma 

sak” 

Detta beslut från ED är av särskilt intresse eftersom det direkt rör det svenska systemet med 

skattetillägg och skattebrott och därför under flera år färgat Sveriges lagstiftning och dess 

förhållande till europarätten. Fallet rörde en svensk, bosatt i Spanien, vid namn Nils-Inge 

Rosenquist som hade åtalats för grovt skattebrott efter att ha påförts skattetillägg för samma 

underlåtelse att deklarera. Rosenquist bestred åtalet för skattebrott på den grunden att det stred 

mot Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud men dömdes i två instanser innan HD 

nekade honom prövningstillstånd.  

ED konstaterade att både skattetillägget och domen för grovt skattebrott var att anse 

som straff i Europakonventionens mening enligt tidigare fastslagen praxis, där 

engelkriterierna tillämpades.
108

 Den springande punkten i målet var dock huruvida 

skattetillägg och skattebrott utgjorde ”samma brott” i Europakonventionens mening. För att 

utreda detta undersökte ED brottens rekvisit och syften. Skattetillägget kräver inte något 

subjektivt rekvisit till skillnad från skattebrott. Syftet med skattetillägget är att de 

skattskyldiga ska fullgöra sin plikt att tillhandahålla uppgifter nödvändiga för att fastställa den 

skattskyldiges årliga skatt, medan åtal för skattebrott snarare tjänar ett avskräckande och 

bestraffande syfte. Med grund i detta fastställde ED att brotten skilde sig åt både vad gällde 

rekvisit och syften och att det därför rörde sig om två fullständigt väsenskilda och separata 

brott.
109

 Förfarandet med skilda förfaranden och straff för skattetillägg och skattebrott för 

samma oriktiga uppgift stred alltså inte mot Europakonventionen och ansökan avvisades. 

Skälen för ED att godkänna systemet med skattetillägg och skattebrott grundar sig alltså 

endast på skillnaderna i rekvisit och att skattetillägg och skattebrott därmed utgör olika brott 

                                                 
107 Europadomstolens beslut i Rosenquist mot Sverige den 14 september 2004. 
108 Europadomstolens dom i Janosevic mot Sverige den 23 juli 2002, Europadomstolens dom i Manasson mot 

Sverige den 20 juli 2004, m.fl. 
109 Europadomstolens beslut i Rosenquist mot Sverige den 14 september 2004, engelsk version: “the two 

offences in question were entirely separate and differed in their essential elements”. 
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(ej ”samma sak”), vilket också har stöd i ED:s tidigare praxis. Det hade varit intressant att se 

vad ED hade att säga om HD:s krav på ”klart stöd” och resonemanget om betydelsen av 

ordalydelsen i artikel 4.1. Tyvärr berör inte ED detta när NJA 2000 s. 622 behandlas i 

Rosenquist. 

 

5.3 Zolotukhin mot Ryssland
110

 (år 2009) –  ”samma sak” = ”samma 

handling” 

Soldat Sergey Aleksandrovich Zolotukhin försökte tidigt på morgonen den 4 januari 2002, 

under kraftigt alkoholrus, smussla in sin flickvän på den militärförläggning där han var 

stationerad. Efter att ha blivit ertappad togs Zolotukhin till polisstationen för förhör. Där var 

han förolämpande, våldsam, samt verbalt och fysiskt hotfull mot ett antal poliser och 

statsanställda. För sitt beteende på polisstationen dömdes Zolotukhin till tre dagars 

frihetsberövande för ”minor disorderly acts”, ett brott som hanteras som en administrativ 

sanktion i det ryska rättssystemet. Att påföljden var administrativ innebar bland annat att den 

verkställdes omedelbart utan möjlighet att överklaga. Senare samma år dömdes Zolotukhin i 

tingsrätten för det straffrättsliga brottet ”disorderly acts”. Zolotukhin överklagade domen men 

Voronezh Regional Court fastställde tingsrättens beslut och han dömdes till fem och ett halvt 

år i fängelse samt till tvångsvård för alkoholism. 

Zolotukhin sökte och fick prövningstillstånd till ED för att pröva ifall det ryska 

förfarandet i detta fall stred mot Europakonventionen och dess förbud mot dubbelbestraffning. 

Målet prövades i stor kammare, då frågan ansågs ha stor betydelse för tolkningen och 

tillämpningen av Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll. 

 ED tog först ställning till huruvida båda de utdömda sanktionerna (bis) som utdömts 

gentemot Zolotukhin var att se som straff enligt Europakonventionen, trots att det ryska 

rättssystemet klassificierat den första sanktionen som ”administrativ”. För att avgöra om det 

administrativa förfarandet till sin natur var att se som straffrättsligt tillämpade ED 

Engelkriterierna. Mot bakgrund av att förseelsen i fråga kunde leda till upp till 15 dagars 

frihetsberövande så bedömdes sanktionen såsom ett straff (criminal conviction) i 

Europakonventionens mening. 

 ED gick sedan vidare med andra kriteriet i dubbelbestraffningsförbudet, frågan om det 

rör sig om samma sak (idem). I tidigare praxis från ED så fann domstolen att det förekom ett 

flertal olika metoder för att avgöra om det rör sig om flera straff för samma brott. ED 

                                                 
110 Europadomstolens dom i Sergey Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009. 
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konstaterade att den rättsosäkerhet som flera olika metoder ledde till inte var acceptabel och 

åtog sig att likrikta denna praxis så att den bättre uppfyllde Europakonventionens syften. Efter 

att ha undersökt hur olika internationella konventioner, fördrag och instutitioner på olika sätt 

definierat ne bis in idem anslöt sig ED till den tolkning som görs av Court of Justice of the 

European Communities samt Inter-American Court of Human Rights, nämligen att endast 

utgå ifrån de faktiska handlingarna och att bortse ifrån hur dessa handlingar är klassificerade 

juridiskt. Att tolka kriterierna för ”samma brott” på detta sätt uppfyllde målsättningen att 

Europakonventionen ska tolkas och tillämpas på ett sätt som gör att dess ”rättigheter blir 

praktiska och effektiva, inte teoretiska och illusoriska.”
111

 Ett internationellt fördrag som 

Europakonventionen måste tolkas utifrån dess syfte på ett sätt som gör det effektivt att 

tillämpa. En domstol som beaktar ifall Europakonventionens skydd mot dubbelbestraffning 

ska tillämpas ska jämföra de två brotten enbart med utgångspunkt i de faktiska 

omständigheter och rättsfakta som åberopas. Dessa ska utgöra en kedja konkreta och faktiska 

omständigheter vilka bildar ett obrutet sammanhang i tid och rum. Europakonventionens 

artikel 4.1, tilläggsprotokoll 7 ska förhindra ett andra åtal eller rättegång för ett andra brott 

som grundar sig på samma, eller i stort sett samma rättsfakta. 

 Utifrån dessa tolkningsregler/resonemang fann ED att den admistrativa sanktionen för 

”minor disorderly acts” och straffet för ”disorderly acts” grundade sig på samma 

bakomliggande rättsfakta och att respektive lagtext innehöll samma grundläggande kriterier. 

Domstolen drog därmed slutsatsen att svaranden hade blivit åtalad och dömd för ett brott som 

han redan fällts för och att detta stred mot dubbelbestraffningsförbudet i 

Europakonventionens artikel 4.1, tilläggsprotokoll 7.  

 

5.4 Ruotsalainen mot Finland
112

 (år 2009) – Zolotukhin befästs 

Fallet handlade om en person som framfört sin pickup på diesel som var lägre beskattad än 

fordonsdiesel. Han hade först blivit dömd till 720 euro i böter för ringa skattebrott. Domen 

överklagades inte och hade vunnit laga kraft när den dömde sex månader senare dessutom 

blev påförd en drivmedelsavgift på 15,157 euro för att ha tankat sitt fordon med lågt beskattad 

diesel utan att ha anmält detta till berörd myndighet. Sanktionerna skiljde sig åt genom att den 

första krävde uppsåt och klassificerades enligt det finska rättsystemet såsom straffrättslig, den 

andra krävde inget uppsåt och var klassificerad som en administrativ avgift.  

                                                 
111 Europadomstolens dom i Sergey Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009, s. 22, uppsatsförfattarens 

översättning. 
112 Europadomstolens dom i Ruotsalainen mot Finland den 16 juni 2009. 
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 På samma sätt som i Zolotukhin framhärdade ED att den nationella klassificeringen av 

en sanktion inte kan utgöra det enda kriteriet för att avgöra ifall en sanktion ska anses ha 

straffrättslig karaktär eller inte i Europakonventionens mening. Alltså tillämpade ED 

Engelkriterierna och konstaterade att båda sanktionerna hade straffrättslig karaktär i 

Europakonventionens mening, trots att det finska systemet klassificerade den ena sanktionen 

såsom administrativ och saknade subjektivt rekvisit. Sedan tillämpade ED den nya likriktade 

praxis som fastställdes i Zolotukhin om vad som utgör ”samma brott”. De båda sanktionerna 

grundade sig på samma, eller åtminstone tillräckligt lika, händelseförlopp och rättsfakta, vilka 

inträffat inom samma tidsrymd, för att den första sanktionen skulle utgöra res judicata och 

därmed stred det andra förfarandet mot dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4.1, 

tilläggsprotokoll 7. Domstolen gjorde i punkt 56 i domen ett särskilt uttalande att just det 

faktum att omständigheterna i de båda förfarandena hade varit väsentligen desamma skulle 

utgöra den enda bedömningsgrunden för om det rörde sig om ”samma brott” i 

Europakonventionens mening. 

 

5.5 RÅ 2009 ref 94 – Sverige omfattas inte av ED:s nya praxis 

 Saken gäller en skattskyldig som först dömts till 7500 kr i dagsböter för skatteförseelse och 

sedan påförts fullt skattetillägg av Skatteverket. Den skattskyldige överklagade Skatteverkets 

beslut och fick nedsättning av skattetillägget till hälften i Länsrätt och Kammarrätt. I 

Regeringsrätten prövade domstolen ex officio frågan om de dubbla förfarandena stred mot 

dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4.1, tilläggsprotokoll 7 Europakonventionen.  

 Regeringsrätten noterar att ED:s praxis rörande dubbelbestraffningsförbudet nyligen 

ändrats i och med Zolotukhin och Routsalainen, vilka avgjorts tidigare samma år, och att detta 

innebär en ”delvis ny tolkning av Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning”. 

Domstolen hänvisar också till analysen av Zolotukhin i SOU 2009:58, vilken mynnar ut i 

konstaterandet ”rättsläget är osäkert” vad angår svensk skattelagstiftning. 

 Regeringsrätten anför att dubbelbestraffningsförbudet ”bör tolkas med beaktande av 

hur konventionsstaternas rättsordningar utformats.” Det svenska systemet för prövning av 

skattebrott och skattetillägg är enligt Regeringsrätten uppbyggt på ett särskilt rättssäkert sätt 

då förvaltningsdomstolarna besitter god sakkunskap i skatterätt. Påföljderna vid de två 

förfarandena anpassas dessutom till varandra så att den sammanlagda straffbördan för den 

enskilde inte blir orimligt stor i förhållande till brottet. Domstolen uttalade också att ”En 

alltför snäv teknisk tolkning av dubbelbestraffningsförbudet skulle kunna leda till 
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svåröverskådliga konsekvenser för enskilda konventionsstater, utan att för den skull den 

rådande ordningen med fog kan påstås kränka grundläggande mänskliga rättigheter.” 

 Eftersom de nya avgörandena från ED inte direkt berör det svenska systemet och 

Regeringsrätten anser att det svenska systemet har en särskilt rättsäker utformning bedömer 

domstolen att det svenska rättsystemet inte omfattas av den nya praxis som etablerats i 

Zolotukhin och Routsalainen. Till stöd för detta hänvisar Regeringsrätten till ED:s tidigare 

praxis
113

 då det svenska systemet godtagits och tidigare svenska rättsfall där HD och 

Regeringsrätten bedömt att det svenska systemet följer Europakonventionens regler och 

normer. Slutligen går Regeringsrätten på Skatteverkets linje och upphäver underrätternas 

domar så att fullt skattetillägg tas ut.  

I sin artikel “In Sweden we have a system…”
114

 går Claes Norberg och Kerstin 

Nyquist igenom rättsfallen Zolotukhin och Ruotsalainen och ställer dessa emot den då alldeles 

nyligen avkunnade RÅ 2009 ref 94. De tolkar rättsläget efter Zolotukhin som att all tidigare 

praxis vad gäller ”samma brott” numera är överspelad och att ED har satt ner foten och 

bestämt att ”samma brott” hädanefter ska tolkas med ”samma gärning”. Ruotsalainen har 

tydliggjort detta ytterligare genom att slå fast ett det rör sig om en dubbelbestraffning även då 

det rör sig om en administrativ och en straffrättslig sanktion som skiljer sig åt i att den 

administrativa sanktionen saknar krav på uppsåt – precis som i det svenska 

skattetilläggssystemet.
115

 

 Regeringsrättens resonemang i RÅ 2009 ref 94 kritiseras i sin helhet i artikeln. 

Artikelförfattarna saknar en analys av Zolotukhin och Ruotsalainen. Regeringsrätten hänvisar 

i stället till tidigare domslut från HD och RR där ED:s praxis analyserats – problemet är att 

denna praxis inte inkluderar Zolotokhin och därmed numera är obsolet. Artikelförfattarna 

kallar syrligt Regeringsrättens resonemang för ”ny typ av lagtolkning”,
116

 då Regeringsrätten 

inte använt ED:s tolkningsprinciper till stöd för sitt resonemang utan istället hävdat att det 

svenska systemets särdrag gör att Zolotukhin inte innebär någon förändring i praxis som 

påverkar det svenska skatterättssystemet.
117

 

 Artikelförfattarna finner det möjligt att Regeringsrättens uppfattning har sin grund i 

tolkningsprincipen margin of appreciation, men vid närmare granskning rör inte saken en 

sådan fråga som gör att margin of appreciation får användas. Det rör sig inte om en 

                                                 
113 Bl.a. Europadomstolens beslut i Rosenquist mot Sverige den 14 september 2004. 
114 Norberg, Nyquist, 2009, s.714-720. 
115 Norberg, Nyquist, 2009, s.718 ff. 
116 Norberg, Nyquist, 2009, s.719. 
117 ibid. 
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moralfråga eller ett hot mot nationens säkerhet, inte heller föreligger det något annat särskilt 

skäl till att en svensk domstol skulle kunna använda sin margin of appreciation till att kunna 

frångå ED:s praxis. Att Regeringsrätten på detta sätt (upp)funnit en tolkningsmarginal i 

dubbelbestraffningsförbudet har kritiserats från flera håll.
118

 I sammanhanget är det också 

relevant att påminna om att margin of appreciation uttryckligen inte får användas på ett 

sådant sätt att syftet med Europakonventionen undergrävs. Syftet med Europakonventionen är 

att utgöra en miniminivå av mänskliga rättigheter som är gemensam för alla anslutna stater. 

Då Regeringsrättens användande av margin of appreciation innebär att just Sverige inte skulle 

omfattas av ED:s nya praxis så anser jag att detta undergräver Europakonventionens syfte och 

att margin of appreciation inte får användas på det sätt som Regeringsrätten gör.  

  Dessutom konstaterar artikelförfattarna att det särdrag som Regeringsrätten menar att 

ett system med förvaltningsdomstolar med kompetens i skatterätt innebär inte var något som 

ED fäste någon vikt vid fallet Ruotsalainen, då även det finska systemet är uppbyggt på detta 

sätt. Det andra svenska särdraget utgör enligt Regeringsrätten att påföljderna för skattetillägg 

och skattebrott samordnas, men detta är enligt artikelförfattarna endast ett uttryck för 

proportionalitetsprincipen – en grundläggande princip i europarätten som knappast kan sägas 

utgöra ett särdrag för det svenska systemet. Artikelförfattarna ifrågasätter slutligen om RÅ 

2009 ref 94 har rättslig grund.
 119

 

 Även jag har svårt att följa rättens resonemang. Påståendet att svensk rätt skulle vara 

mer rättssäkert än andra konventionsstaters system och därför besitta någon sorts särställning 

förefaller mig otillräckligt underbyggt. Varför ska svenska förvaltningsrättsdomare anses ha 

en sådan specialkompetens att systemet blir extra rättsäkert? Är svenska 

förvaltningsrättsdomare mycket mer kompetenta på skatterätt än domare i andra nationers 

rättssystem? Jag saknar fakta eller en komparativ studie som stödjer rättens påstående. Den 

enda jämförelse som görs är med hur det svenska rättsystemet såg ut innan frågor om 

skattetillägg hanterades i förvaltningsrätt: man jämför alltså det svenska rättssystemet med sig 

självt – inte mot andra länders rättsystem. Att skattetilläggets storlek och påföljden för 

skattebrott anpassas till varandra förändrar inte grundproblemet: att det rör sig om två skilda 

förfaranden. Ett förfarande behöver inte strida mot proportionalitetsprincipen för att utgöra en 

dubbelbestraffning.  

 Sammantaget förstår jag inte vad det är som gör att det svenska systemet kvalificerar 

för ett särskilt undantag från den praxis som etablerats i Zolotukhin och befästs i 

                                                 
118 Bl.a. Åhman, 2010, s. 104 och Gulliksson, 2009-2010, s. 653.  
119 Norberg, Nyquist, 2009, s.720. 
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Routsalainen. Särskilt i ljuset av att ED:s uttalade syfte med sin nya praxis är att likrikta 

tidigare praxis kring vad som ska räknas som ”samma sak” i Europakonventionens mening, 

då denna praxis varit spretig och motsägelsefull. Den praxis som etableras i Zolotukhin 

innebär alltså ett tydligt avståndstagande från tidigare praxis. Vidare utgör HD:s resonemang 

ett åsidosättande av den allmänna rättsprincipen lex posterior derogat legi priori (senare 

tillkommen lag har företräde framför tidigare lag). Regeringsrättens förhållningssätt strider 

dessutom direkt mot principen om dynamisk tolkning av Europakonventionen.  

 Enligt principen om autonom tolkning så ska begrepp som är av vikt för tolkningen 

och tillämpningen av Europakonventionen ha samma betydelse i alla anslutna länder. Vissa 

begrepp av stor betydelse är särskilt nämnda, t.ex. ”anklagelse för brott”, vilket är ett 

grundläggande element i dubbelbestraffning. Zolotukhin innebär i korthet att det hädanefter 

räknas som en dubbelbestraffning om det sker två anklagelser för brott vid separata 

förfaranden för samma gärning. Tidigare praxis tillät detta om kriterierna för anklagelserna 

för brott såg olika ut, kriterierna fokuserade alltså tidigare på hur anklagelsen såg ut – inte 

gärningen. Zolotukhin innebär alltså en förändring av betydelsen för ”anklagelse av brott” vid 

dubbelbestraffning och därför borde de nya kriterierna som Zolotukhin introducerar utgöra 

sådana begrepp som ska tolkas autonomt och tillämpas lika i alla anslutna länder. Trots det, 

och trots Zolotukhins uttalade ambition att skapa en ny likriktad praxis, hävdar 

Regeringsrätten att Sverige inte ska omfattas av denna. Jag undrar hur Regeringrätten har 

tänkt att det ska kunna vara möjligt för Europakonventionen att ha samma innebörd och hålla 

samma skyddsnivå i alla anslutna stater om enskilda stater hävdar särskilda skäl för att de inte 

ska omfattas. Om man skulle dra Regeringsrättens resonemang till sin spets skulle det, som 

jag redan framfört, innebära att ED skulle behöva avge ett särskilt beslut för varje nationellt 

rättssystem som påverkas av dess nya praxis.  

 Sammanfattningsvis synes det mig betydligt lättare att finna argument för att det 

svenska rättssystemet omfattas av Zolotukhin än varför det skulle finnas något särskilt 

undantag.  

 

5.6 NJA 2010 s. 168 I och II – klart stöd saknas 

Dessa båda rättsfall bygger på identiska motiveringar och domsluten liksom de skiljaktiga 

meningarna följer samma linje i båda rättsfallen. Därför refereras endast NJA 2010 s. 168 I. 

Fallen gäller åtal om grovt skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift sedan beslut om 

skattetillägg vunnit laga kraft. Frågan är om åtalet ska avvisas med hänvisning till 

Europakonventionens skydd mot dubbla förfaranden, vilken gäller som lag i Sverige. 
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 HD gör en rättsutredning över gällande praxis i ED rörande vad som ska anses som 

”samma brott” i den mening som avses i Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud och 

konstaterar att i och med Zolotukhin så är tidigare praxis gällande denna fråga, t.ex. 

Rosenquist mot Sverige, överspelad. ”Samma brott” ska numera i det närmaste tolkas som 

”samma handling” enligt de kriterier ED ställer upp i fallet Zolotukhin. Dessa kriterier medför 

att skattetillägg och skattebrott skulle anses som samma brott enligt Europakonventionens 

mening i de fall de grundar sig på samma oriktiga uppgift.  

ED hade dock i tidigare praxis avgjort att det inte strider mot Europakonventionen att 

olika myndigheter i skilda förfaranden beslutar om olika straff för samma gärning, under 

förutsättning att förfarandena hade ett tillräckligt nära samband i tid och rum och att 

händelseförloppet var förutsägbart för den tilltalade. HD tolkade rättsläget som att de nya 

kriterierna för vad som anses som ”samma brott” i Zolotukhin inte påverkade denna möjlighet 

negativt. 

Dessutom bör det krävas klart stöd i Europakonventionen eller ED:s praxis för att en 

svensk domstol ska kunna underkänna en svensk lag med hänvisning till 

Europakonventionen. HD konstaterar att skattetillägg och skattebrott efter Zolotukhin måste 

anses som ”samma brott” i Europakonventionens mening, men att det fortfarande finns ett 

visst stöd i ED:s praxis för dubbla förfaranden under vissa förutsättningar och att denna 

motsättning innebär att det inte finns något klart stöd att kunna underkänna det svenska 

systemet med skattetillägg och skattebrott för samma oriktiga uppgift. 

Två skiljaktiga justitieråd anförde att de dubbla straff som tidigare godtagits i ED:s 

praxis endast avsåg förhållandet när två olika straff dömdes ut av två olika myndigheter, men 

där det andra straffet grundade sig på beslutet i det första förfarandet. I fallet med de svenska 

skattetilläggen och skattebrotten var det fråga om separata överväganden i två skilda 

förfaranden. Det fanns alltså inte längre något stöd i ED:s praxis för systemet med 

skattetillägg och skattebrott, där förfarandet för skattebrott sker utan att vara bundet av 

beslutet i skattetillägget. Då det följaktligen inte finns någon motsättning i ED:s praxis 

angående dubbla förfaranden på det sätt som sker i skattetillägg och skattebrott så ansåg de 

skiljaktiga att det faktiskt förelåg ”klart stöd” för att skattetillägg och skattebrott utgör dubbla 

förfaranden på ett sätt som strider mot Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud. 

Efter att HD konstaterat att tidigare praxis rörande vad som ska anses vara ”samma 

brott” i Europakonventionens mening ska vara överspelad skulle man kunna tro att 

resonemanget är färdigt och att HD en gång för alla skulle konstatera att det svenska systemet 

med skattetillägg och skattebrott för samma oriktiga uppgift strider mot Europakonventionens 
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dubbelbestraffningsförbud. Trots det hävdar majoriteten att Zolotukhin, trots ED’s ambition 

att likrikta praxis, inte skulle påverka ED’s tidigare praxis vilken tillåtit dubbelbestraffning 

under vissa omständigheter och att det därför inte föreligger ”klart stöd” att underkänna 

skattetilläggssystemet. Jag har svårt acceptera logiken i resonmenaget, när HD först uttalar att  

Zolotukhin innebär att tidigare praxis är överspelad och sedan fortsätter med att Zolotukhin 

inte påverkat möjligheten som funnits enligt tidigare praxis att under vissa förutsättningar 

godkänna dubbelbestraffning. 

Det är enligt min mening mycket tydligt att ED i Zolotukhin har som avsikt att skapa 

en ny och likriktad praxis för bedömning av idem-kriteriet i dubbelbestraffningsförbudet. 

Denna mening delas av Iain Cameron, som skriver: ”Det uttryckliga syftet med Zolotukhin-

domen [...] är att bringa klarhet i ED:s inkonsekventa praxis”.
120

 Cameron pekar på 

motsägelsen mellan HD:s motsträviga hållning och syftet med att inkorporera EKMR, vilket 

enligt honom var att domstolarna skulle sträva efter att ta tillvara på enskildas rättigheter i 

Europakonventionen utan att dessa skulle behöva vända sig direkt till ED. Cameron ser dock 

kravet på ”klart stöd” och HD:s ovilja att med stöd av EKMR underkänna det svenska 

skattetilläggssystemet som ”ett uttryck för domstolarnas insikt om deras begränsade 

institutionella kompetens: lagstiftaren (genom utredningsväsendet) är mycket bättre lämpad 

att skapa allmänna regelverk.”
121

 

 Rättsfallet expemplifierar hur HD använder ”klart stöd” som en förutsättning för att en  

domstol kunna underkänna nationell lagstiftning. Det blir här mycket tydligt att det sätt på 

vilket HD tillämpar doktrinen om ”klart stöd” på skiljer sig ifrån Gullikssons tolkning av 

doktrinens ursprungliga betydelse.
122

 Här är det inte längre fråga om att tolka ordalydelsen i 

artikel 4.1, tilläggsprotokoll 7. ED har i Zolotukhin fastställt att en autonom tolkning av 

”criminal proceedings” i artikeln ska göras med hjälp av Engelkritierierna och därmed raserat 

förutsättningarna för HD:s resonemang om ”klart stöd” i NJA 2000 s 622. Det ryska 

förfarandet i Zolotukhin byggde, precis som det svenska skattetilläggsystemet, på en 

administrativ sanktion följd av en straffrättslig process. Att båda dessa förfaranden ändå sågs 

som ”criminal proceedings” i konventionens mening är en följd av att begreppet tolkats 

autonomt av ED.  

                                                 
120 Cameron, 2010-2011, s. 117. 
121 Cameron, 2010-2011, s. 120 ff. 
122 Gulliksson, 2009-2010, s. 656 ff. 
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 Petter Asp kommenterar NJA 2010 s. 168 i sin artikel ”Inte bis in idem?”.
123

 Där 

vänder han på frågeställningen och ifrågasätter hur HD menar att rekvisiten i Artikel 4.1 

protokoll 7 inte är uppfyllda, en fråga som torde vara besvärande svår att besvara. HD:s 

inställning ses av artikelförfattaren som en yttring för en ovilja från HD att i sin roll som 

domstol omkullkasta ett helt regelsystem och påpekar att doktrinen om ”klart stöd” även har 

sina förtjänster. Sammanfattningsvis så håller artikelförfattaren dock det för troligt att ED 

skulle underkänna det svenska skattetillläggssystemet om det kom upp till prövning.
124

 Denna 

bedömning delas även av Teresa Simon-Almendal som därför ser en reform av det 

skatterättsliga systemet som nödvändig.
125

 

 Erik Bylander har också kommenterat rättsfallet men undviker att bedöma rättsläget 

på egen hand och fokuserar istället på en analys av justitierådens argumentation. Han kallar 

HD:s resonemang för en ”främmandegörande gissningslek”, då i stort sett varje justitieråd har 

sin egen skiljaktiga mening i flera av domens väsentliga element, något som inte inger något 

större förtroende för domslutet.
126

 Artikeln avslutas med en förhoppning om att lagstiftaren 

ska ta tag i det otydliga rättsläget då författaren finner osäkerheten i det aktuella rättsläget 

oacceptabel.
127

  

 Jag bedömer att domen har ett svagt prejudikatvärde eftersom två av fem justitieråd 

ansåg att det sedan Zolotukhin förelåg klart stöd att underkänna skattetilläggssystemet. Fyra 

av fem justitieråd tolkade dessutom Zolotukhin som att ED’s tidigare praxis rörande”samma 

brott” inte längre är aktuell. Det verkar om att varje justitieråd har funnit sitt eget sätt att 

komma fram till just sin tolkning av rättsläget och domen präglas av skiljaktiga meningar 

snarare än konsensus. Flera underrätter fortsatte också att avvisa mål om skattebrott efter 

skattetillägg vunnit laga kraft med stöd av dubbelbestraffningsförbudet efter NJA 2010 s. 168 

hade avkunnats.
128

 

 

5.7 NJA 2011 s. 444 – skattetillägg utgör ej unionsrätt 

Fallet gällde ett överklagande om grovt skattebrott på den grunden att åtalet borde avvisas då 

den tilltalade redan påförts skattetillägg och ett andra förfarande skulle strida mot både 

rättighetsstadgans artikel 50 och Europakonventionens artikel 4.1, tilläggsprotokoll 7. Den 

                                                 
123 Asp, 2010-2011, s. 102-110. 
124 Asp, 2010-2011, s. 108 ff. 
125 Simon Almendal, 2009-2010, s. 565 ff. 
126 Bylander, 2010-2011, s. 111. 
127 Bylander, 2010-2011, s. 116. 
128 Asp, 2010-2011, s. 105. 
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tilltalade begärde därför att HD skulle vända sig till EUD för att begära ett 

förhandsavgörande.  

HD konstaterade att en förutsättning för att rättighetsstadgan skulle vara tillämplig var 

att den aktuella rättsliga tvisten rörde unionsrätt. Rätten observerade att unionen har ett 

gemensamt system för mervärdesskatt. Direktiven som innehåller det gemensamrättsliga 

systemet för mervärdesskatt innehåller dock ”ingen skyldighet för medlemsstaterna att anta 

administrativa eller straffrättsliga sanktioner för att säkerställa direktivens efterlevnad”. 

Utifrån detta drog HD slutsatsen att skattebrott och skattetillägg inte utgör unionsrätt utan är 

svensk nationell lagstiftning utanför rättighetsstadgans tillämplighet. Det var därför inte 

aktuellt att inhämta något förhandsbesked från EUD och HD avslog den tilltalades begäran.  

Två justitieråd förklarade sig skiljaktiga till domen. Enligt deras mening förelåg det en 

skyldighet att begära förhandsavgörande så länge det förelåg någon som helst osäkerhet kring 

rättighetsstadgans tillämplighet på de aktuella rättsreglerna, d.v.s. att det inte var uppenbart 

bortom varje rimligt tvivel att tillämplighet saknades.
129

 Systemet om mervärdesskatt är 

gemensamhetsrättsligt och medlemsstaterna har en skyldighet att med lag säkerställa dess 

funktion och genomslag. Det finns alltså en viss unionsrättslig koppling mellan skattebrott, 

skattetillägg och det gemensamrättsliga systemet för mervärdesskatt. Därför menade de 

skiljaktliga att tillräcklig osäkerhet förelåg för att HD skulle anses ha skyldighet att begära 

förhandsavgörande i detta fall.  

De skiljaktiga ville med andra ord både tillämpa CILFIT-principen och uppfylla den i 

såväl svensk lag som EU-rätt stadgade skyldigheten att begära förhandsavgörande vid minsta 

tveksamhet i EU-rättens tolkning. Att osäkerheten rörde själva tillämplighetsfrågan och 

huruvida frågan rörde EU-rätt ger inget undantag från denna skyldighet. Redan den stora 

oenigheten mellan justitieråden pekar på att det föreligger ett sådant rimligt tvivel, något som 

framförts bland annat av Ulf Bernitz.
130

 Enligt min mening måste även frågan om saken faller 

inom unionsrätten vara någonting som domstolen kan, och bör, få svar på direkt från ED 

medelst en begäran om förhandsavgörande och därmed torde denna fråga även falla inom 

HD:s skyldighet att begära in ett sådant förhandsavgörande. Här skulle det vara intressant att 

föra ett resonemang om HD har brutit mot denna skyldighet, vilket alltså skulle innebära att 

HD brutit både mot EU-rätten och mot svensk lag. Vad blir konsekvenserna i sådana fall? 

EU-rättsligt kan Sverige bli skadeståndsskyldigt både till den tilltalade och till EU. Vilken är 

konsekvensen enligt svensk rätt? Dessa intressanta frågor faller dock utanför syftet för denna 

                                                 
129 Se även om CILFIT-principen i avnsitt 2.5. 
130 Bernitz, 2012, s. 92 ff. 
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uppsats. Det går i alla fall att i efterhand konstatera att HD efter NJA 2013 s. 502 beviljat 

resning i målet och undanröjt hovrättens dom.
131

 

 NJA 2011 s. 444 är det första rättsfallet i uppsatsen som utspelas efter att 

uppenbarhetsrekvisitet togs bort från den dömande maktens grundlagsstadgade 

lagprövningsrätt. Detta innebar att HD skulle ha kunnat pröva skattetilläggsystemet mot 

dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen, vilken de facto åberopades i fallet, och på 

ett enklare sätt än tidigare kunna motivera ett underkännande. Så skedde dock inte. 

 

5.8 Domstolsupproret 

Som framgått har frågan om det svenska skattetilläggssystemets överrensstämmelse med 

europarättens rättssäkerhetsgarantier varit omdiskuterat och ifrågasatt ända sedan Sverige 

ratificerade Europakonventionen. Saken har varit föremål för juridisk debatt, lagstiftning och 

utredningar. Efter att ED hade meddelat dom i Zolotukhin fick diskussionerna ny fart i och 

med det förändrade rättsläget.
132

 Efter Zolotukin och Ruotsalainen bedömde ett antal 

underrätter det som otillåtet enligt Europakonventionen att döma för skattebrott efter att beslut 

om skattetillägg vunnit laga kraft, i strid med etablerad praxis från Regeringsrätten/HFD och 

HD. Även efter RÅ 2009 ref 94 bedömde Göta Hovrätt i mål nr B 6-09 att ett redan uttaget 

skattetillägg hindrade åtal för skattebrott med hänvisning till ED:s ändrade praxis för 

dubbelbestraffningsförudet enligt Zolotukhin och Ruotsalainen, vilken enligt hovrätten 

utgjorde ”klart stöd” för att underkänna den svenska rättsordningen. Hovrättens dom 

överklagades och HD gav prövningstillstånd.
133

 HD slog som bekant fast redan etablerad 

praxis. Flera underrätter ansåg dock fortfarande att sistainstanserna tolkat rättsläget felaktigt 

och tillämpade istället Europakonventionen efter eget huvud: bland annat i Solna Tingsrätt 

mål nr B 8288-09, Göteborgs Tingsrätt mål nr B 2683-09, Södertörns Tingsrätt mål nr B 

15249-09 och Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 2432-09.  

Rådman Anders Alenskär vid Haparanda Tingsrätt var en av de som ansåg att 

sistainstanserns avgöranden var uppenbart felaktiga. När tillfälle gavs valde han, istället för 

att döma efter eget huvud, att förklara målet Åkerberg-Fransson vilande och lämna in en 

begäran om förhandsavgörande till EUD.
 134

 

 

                                                 
131 Bellman, Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se] 2014-03-31. 
132 Asp, 2010-2011, s 102. 
133 Det var detta rättsfall som i HD blev NJA 2010 s. 168 I. 
134 Lisinski, Dagens Nyheter [www.dn.se] 2013-07-17. 

http://www.dagensjuridik.se/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/han-tvingade-sverige-ta-bort-dubbla-straff/
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5.9 Åklagaren mot Åkerberg Fransson
135

 - skattetillägg utgör unionsrätt 

Saken gällde åtal om bland annat grovt skattebrott på grund av oriktiga uppgifter i 

självdeklarationer, med fara för att uttaget av inkomstskatt och moms skulle bli för lågt. 

Skattetillägg hade påförts av Skatteverket och beslutet hade vunnit laga kraft. Haparanda 

tingsrätts frågeställning till EUD rörde bland annat ifall skattetillägg och skattebrott för 

samma oriktiga uppgift var förenligt med europarättens dubbelbestraffningsförbud samt om 

den av HD:s etablerade praxis om ”klart stöd” var förenlig med EU-rätten och dess allmänna 

principer. 

 Sverige med flera länder hävdade att begäran om förhandsavgörande skulle avvisas på 

den grunden att frågan inte utgjorde unionsrätt. EUD konstaterade dock att målet ifråga bland 

annat rörde sig om mervärdesskatt och då systemet om mervärdesskatt är gemensamrättsligt 

så utgör rättsregler som syftar till att upprätthålla detta system också tillämpning av 

unionsrätten. EUD var alltså behörig att behandla begärandet av förhandsavgörande och 

gjorde så i stor kammare. 

Skattetillägg och skattebrott för samma oriktiga uppgift stred enligt EUD mot 

dubbelbestraffningsförbudet i rättighetsstadgan under förutsättning att även skattetillägg 

kunde sägas ha straffrättslig karaktär och om beslutet om skattetillägg hade vunnit laga kraft. 

För att bedöma om skattetillägg har straffrättslig karaktär ska Engelkriterierna
136

 användas, 

vilket är den nationella domstolens uppgift.   

Vad gäller HD:s krav på ”klart stöd” så konstaterade EUD inledningsvis att 

Europakonventionen endast utgör unionsrätt såsom allmänna principer. Då EU inte anslutit 

sig till Europakonventionen gäller inte denna såsom lag inom unionen och EUD är alltså inte 

inte är behörig att reglera hur nationella domstolar får tillämpa Europakonventionen. Vad 

gällde rättighetsstadgan så ska nationella domstolar se till att den får full verkan i 

domstolarnas rättsutövning och ge rättighetsstadgan företräde framför nationella rättregler, 

utan att invänta åtgärder från lagstiftaren. Bestämmelser och praxis vilka inskränker nationella 

domstolars möjligheter att ge unionsrätten företräde framför nationella bestämmelser som 

strider mot unionsrätten och därmed hindrar dess genomslag, strider mot unionsrättens krav. 

Kravet på klart stöd är alltså inte förenligt med unionsrätten. Finns det tveksamheter i hur 

unionsrätten ska tillämpas och tolkas ska istället domstolen begära förhandsavgörande från 

EUD. 

                                                 
135 Mål C-617/10, Åkerberg Fransson. 
136 Se närmare i avsnitt 3.2. 



37 

 

Det juridiska nyhetsvärdet i Åkerberg Fransson kan diskuteras. Att Engelkriterierna 

ska användas för att fastställa om en sanktion är utgör ett straff i europarättens mening är 

fastställt i praxis sedan länge.
137

 Det är även fastställt att just skattetillägg ska ses som ett 

straff, både i ED
138

 och i HD
139

. Detta innebär att det EUD egentligen säger är att det strider 

mot dubbelbestraffningsförbudet att åtala för skattebrott sedan ett beslut om skattetillägg 

vunnit laga kraft. Dubbelbestraffningsförbudets kriterier vad gäller ”samma sak”, vilka då var 

förhållandevis nya i och med beslutet i Zolotuhkhin 2009, diskuteras däremot inte i EUD:s 

beslut. EUD konstaterar bara att dubbelbestraffningsförbudet är tillämpligt om båda 

sanktionerna har straffrättslig karaktär och ett andra förfarande följer efter det första har 

vunnit laga kraft. Eftersom praxis gällande ”samma sak” nyligen ändrats hade jag önskat att 

EUD tog tillfället i akt och tydligt angav samtliga kriterier för hur 

dubbelbestraffningsförbudet nu ska tillämpas enligt rättighetsstadgan. 

 Den största nyheten anser jag vara att EUD fastslog att skattetillägg och skattebrott 

utgör unionsrätt då unionen har ett gemensamrättsligt system för mervärdesskatt. Dock kan 

man ifrågasätta betydelsen av denna nyhet. Dels påverkas nyhetsvärdet negativt av att HD i 

NJA 2011 s. 444
140

 redan observerat att systemet för mervärdesskatt var gemensamrättsligt, 

dock gjorde HD vid den tidpunkten bedömningen att detta inte medförde att även skattetillägg 

och skattebrott föll inom unionsrättten. Dels är det faktum att skattetillägg utgör unionsrätt 

endast av betydelse för att kunna tillämpa rättighetsstadgan, och Europakonventionen 

innehåller samma dubbelbestraffningsförbud. Eftersom EUD följer ED:s praxis och EUD 

konstaterar att rättighetsstadgans dubbelbestraffningsförbud är tillämpligt, borde man kunna 

dra slutsatsen att det svenska skattetilläggssystemet även strider mot Europakonventionen. 

Oavsett rättighetsstadgans tillämplighet hade resultatet alltså till slut blivit detsamma. Frågan 

hade dock inte kunnat avgöras förrän någon enskild återigen väckt talan mot Sverige i ED.  

  EUD slog också fast att doktrinen om ”klart stöd” inte är förenlig med EU-rättens 

syfte och tolkningsprinciper. Doktrinen om ”klart stöd” har jag redan diskuterat i de svenska 

rättsfall där den introduceras, dock med huvudsaklig bäring på Europakonventionen.  

 I mina ögon har Åkerberg Fransson närmast karaktären av en fastställelsetalan, vilken 

slår fast att den nya praxis och de nya kriterier för dubbelbestraffningsförbudet från 

Zolotukhin även ska gälla det svenska skattetilläggssystemet.  

                                                 
137 Europadomstolens beslut i Rosenquist mot Sverige den 14 september 2004, Europadomstolens dom i 

Janosevic mot Sverige den 23 juli 2002, Europadomstolens dom i Manasson mot Sverige den 20 juli 2004, 

NJA 2000 s. 602 m.m. 
138 Europadomstolens beslut i Rosenquist mot Sverige den 14 september 2004. 
139 NJA 2000 s. 622. 
140 Refereras i avsnitt 5.7. 
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5.10 NJA 2013 s. 502 – HD underkänner skattetilläggssystemet 

Efter att Haparanda Tingsrätt begärt och fått förhandsavgörande från EUD i fallet Åkerberg 

Fransson så var rättsläget sådant att HD såg det som lämpligt att ge prövningstillstånd till 

ännu ett fall där den dömde överklagat en dom angående ett dubbelt förfarande med 

skattetillägg och skattebrott med hänvisning till dess förhållande till förbuden mot dubbla 

förfaranden i Europakonventionen och rättighetsstadgan. I sitt resonemang konstaterar HD att 

trots att lagstiftningen kring förfarandet med både skattetillägg och skattebrott ändrats flera 

gånger så har aldrig grunden, två skilda förfaranden för samma oriktiga uppgift, ändrats av 

lagstiftaren. Detta trots att Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1994. Även 

rättighetsstadgan, med ett liknande förbud mot dubbla lagföringar gällande unionsrättsliga 

bestämmelser, har varit rättsligt bindande för Sverige sedan den 1 december 2009 då 

Lissabonföredraget trädde i kraft.  

 I Zolotukhin gav ED en ny och enheltlig tolkning av vad som ska anses som ”samma 

brott” i Europakonventionens mening. Då rättighetsstadgan innehåller samma bestämmelse 

mot dubbla förfaranden, och ska tillämpas på samma sätt, så påverkar ED:s nya praxis även 

hur rättighetsstadgan ska tolkas. Alltså föreligger det nu ett nytt rättsläge för bedömningen om 

det svenska systemet med skattebrott och skattetillägg strider mot 

dubbelbestraffningsförbuden i rättighetsstadgan och Europakonventionen. 

 Det nya rättsläget med dess nya förutsättningar tillämpade sedan HD på de svenska 

rättsregler som berördes i det aktuella målet. HD konstaterade att vad gäller skattetillägg och 

skattebrott som utgår ifrån samma oriktiga deklarationsuppgift så är det fråga om samma 

handling och alltså ”samma brott” enligt Europakonventionen respektive ”samma 

lagöverträdelse” enligt rättighetsstadgan. 

 Europakonventionen tillämpas som svensk lag när det är fråga om den enskildes 

konventionsgaranterade rättigheter i förhållande till staten. När Europakonventionen tillämpas 

som svensk lag fungerar den på samma sätt som andra svenska lagar och det finns enligt HD 

inget krav på ”klart stöd” för att Europakonventionen som svensk lag ska kunna få företräde 

framför en annan svensk rättsregel som strider mot Europakonventionen. I de fall där 

lagstiftaren redan bedömt att en lag är förenlig med Europakonventionen så anser dock HD att 

domstolen är bunden av lagstiftarens tolkning. Att en fråga ännu inte prövats av ED ska inte 

hindra en svensk domstol från att kunna underkänna en lag som strider mot 

Europakonventionen. HD framhöll att 2010 års avgörande med kravet på ”klart stöd” till stor 

del gav uttryck för en återhållsamhet från HD mot att kort efter Zolotukhin underkänna hela 
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skattetilläggsystemet, då förändringar i rättssystemet i första hand bör hanteras av lagstiftaren. 

Några lagändringar som syftat till att göra sanktionerna i skatterätten anpassade till de nya 

kriterierna för ”samma brott” i dubbelbestraffningsförbudet har dock inte lagstiftaren infört 

under de år som gått sedan ED:s praxis ändrats.  

Alla faktorer sammantagna ser HD inte längre någon annan möjlighet än att underkänna 

de delar av det svenska skatterättsystemet där det förekommer dubbla sanktioner för samma 

handling, på det sätt som det gör i till exempel skattetillägg och skattebrott, såsom oförenliga 

med det förbud mot dubbelbestraffning som finns i både rättighetsstadgan och 

Europakonventionen. 

 

 

6 Rättsutvecklingen efter NJA 2013 s. 502 
 

Utredningen som tillsattes av regeringen i mars 2012 hade i uppgift att ”lämna förslag på hur 

rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare utan att effektiviteten i 

Skatteverkets kontrollverksamhet [...] minskar” och att ”analysera systemet med skattetillägg 

och skattebrott [...] med beaktande av Europakonventionen, samt ge förslag på lämpliga 

författningsändringar”.
141

 Innan utredningen hann färdigställas så lämnade dock EUD 

förhandsavgörande i Åkerberg Fransson, vilket klargjorde rättsläget i förhållande till EU’s 

rättighetsstadga. Det hade varit intressant att se vilken slutsats utredningen hade kommit fram 

till utifrån Europakonventionen, utan inblandning av EUD. Även NJA 2013 s. 502 hann 

publiceras innan utredningen blev klar. I det läget tog Riksåklagaren
142

 och Skatteverket
143

, i 

brist på lagstiftning, egna initiativ till strategier för att undvika ytterligare dubbla förfaranden. 

 Utredningen mynnade ut i en proposition med titeln Skattetillägg: 

Dubbelprövningsförbudet och andra rättsäkerhetsfrågor.
144

 Denna antogs av Riksdagen och 

de nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2016.
145

 Det nya systemet förhindrar dubbla 

förfaranden genom spärregler som samordnar förfarandena för skattetillägg och skattebrott så 

att ingen konflikt med dubbelbestraffningsförbudet uppstår.  

                                                 
141 SOU 2013:62, s. 529. 
142 Wahlberg, Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se] 2013-06-17. 
143 Balcer Bednarska, Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se] 2015-02-02. 
144 Prop 2014/15:131. 
145 Bl.a. lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 

http://www.dagensjuridik.se/
http://www.dagensjuridik.se/
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På samma sätt som redan görs ska Skatteverket anmäla misstänkta skattebrott till 

åklagare.
146

 En spärregel hindrar dock Skatteverket att besluta om skattetillägg i de fall där det 

görs eller gjorts en anmälan om skattebrott eller om ett åtal redan inletts, om skattebrottet rör 

samma person och samma omständigheter som skattetillägget.
147

 På samma sätt hindras 

åklagare att inleda förundersökning eller process för skattebrott mot en person som redan 

blivit föremål för skattetillägg för samma felaktighet eller underlåtenhet.
148

 Om ett ärende 

lagts ner av åklagare, inte längre är föremål för utredning och inte lett till något slutligt beslut, 

så är ärendet inte längre spärrat från beslut om skattetillägg.
149

 I de fall där både skattetillägg 

och skattebrott kan hanteras i samma rättegång så ska så ske genom yrkande av åklagare.
150

  

Den nya svenska regleringen sätter alltså spärrpunkten enligt principen för lis pendens. 

Värt att notera är att den nya svenska regleringen därmed går längre än vad rättighetsstadgan 

egentligen kräver. Rättighetsstadgans dubbelbestraffningsförbud grundar sig på res judicata 

och hindrar således ett andra domstolsförfarande efter att saken slutligt avgjorts.
151

 

 

 

7 Anpassningen till Europarätten 
 

Ända sedan Europakonventionen inkorporerades som svensk lag 1994 har lagstiftaren 

löpande gjort förändringar i skatterätten med syfte att anpassa den till Europakonventionens 

krav. Dessa förändringar har dock framför allt tagit sikte på Europakonventionens artikel 6 

och rättssäkerhetsgarantierna däri, inte på dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4.1, 

tilläggsprotokoll 7. 

 Kravet på ”klart stöd” som HD ställde upp i NJA 2000 s. 622 är svårt att se som 

någonting annat än en omständighet ägnad att försvåra Europakonventionens genomslag i 

svensk rätt. Kravet på ”klart stöd” underminerar både Europakonventionens princip för 

autonom tolkning och domstolarnas lagprövningsfunktion i förhållande till 

Europakonventionen. Det är med ett krav på ”klart stöd” närmast omöjligt för en domstol att 

underkänna en nationell rättregel, enda möjligheten är om ED i sin praxis pekat ut den 

nationella regeln som konventionsstridig och alltså i praktiken redan underkänt den. I ett 

system med krav på ”klart stöd” faller ansvaret att anpassa nationell lagstiftning till 

                                                 
146 Skattebrottslagen (1971:69) § 17. 
147 Skatteförfarandelagen (2011:1244) 49 kap. 10 a-b §§. 
148 Skattebrottslagen (1971:69) §10b. 
149 Skatteförfarandelagen 49 kap. 10 a § 2. 
150 Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall, 6-8 §§. 
151 Med undantag av extraordinära rättsmedel, som t.ex. resning.  
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förändringar i ED:s praxis helt och hållet på lagstiftaren. Det är möjligt, och kanske till och 

med troligt, att HD haft som bakomliggande motiv just att tydliggöra lagstiftarens ansvar, då 

lagstiftaren onekligen är bättre lämpad att göra lagförändringar än domstolarna. Lagstiftaren 

har tillgång till hela utredningsapparaten och har möjlighet att ersätta den 

Europakonventionsstridiga lagstiftningen med något nytt som både uppfyller europarättens 

krav och det som lagstiftningen syftar att reglera. Om en domstol underkänner nationella 

rättsregler finns det risk för att ett rättsligt vacuum uppstår. 

 Genom avgörandet i Rosenquist hade skattetilläggssystemet med all tydlighet ED:s 

godkännande, liksom andra liknande system system med parallella administrativa och 

straffrättsliga förfaranden. Genom Zolotukhin gjorde dock ED en dramatisk förändring av 

kriterierna för vad som ska anses vara ”samma sak” och ”samma brott” enligt 

Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud. ED var också tydlig med att den fann 

situationen med en inkonsekvent praxis ohållbar och att den avsåg att likrikta kriterierna för 

vad som är ”samma sak” till att endast avse den bakomliggande gärningen. I Ruoutsalainen 

befästes och förtydligades rättsläget och det borde här varit tydligt att ED både i avsikt och 

handling lämnat tidigare praxis bakom sig.  

 Med en fungerande lagprövningsfunktion hade möjligen saken tagit en annan riktning 

redan i RÅ 2009 ref 94, men då ED:s praxis inte berört just det svenska skatterättssystemet så 

var inte kravet på ”klart stöd” uppfyllt. Domstolen argumenterade vidare för att det svenska 

förfarandet med skattetillägg och skattebrott var utformat på ett så rättssäkert sätt att det 

motiverade till ett undantag från dubbelbestraffningsförbudet. Avgörandet har utsatts för 

omfattande kritik och det finns mig veterligt inget giltigt undantag från att tillämpa de 

kriterier som ED ställt upp.  

 I SOU 2009:58 argumenterar utredaren utförligt för varför Zolotukhin har tveksam 

betydelse för det svenska skatterättssystemet. Jag menar att utredaren här hade möjlighet att 

konstatera att det svenska skatterättssystemet inte skulle godkännas vid prövning av ED efter 

Zolotukhin och hänskjuta frågan om hur systemet skulle utformas för att inte bryta mot 

dubbelbestraffningsförbudet vidare. Istället avslutar utredaren med att konstatera att rättsläget 

efter Zolotukhin kräver ytterligare utredning som inte är möjligt att slutföra inom ramen för 

SOU 2009:58. 

 Det var mycket nära att HD underkände skattetilläggssystemet som 

konventionsstridigt i NJA 2010 s. 168. Två justitieråd mot tre ansåg att Zolotukhin och 

Ruotsalainen utgjorde tillräckligt ”klart stöd”, vilket sedermera skulle visa sig vara korrekt. 

HD kom också fram till att ED:s äldre praxis gällande vad som är att anse som ”samma brott” 
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är överspelad och att det nu är att förstå som ”samma handling” enligt Zolotukhin. Däremot 

ansåg majoriteten att Zolotukhin inte påverkade de andra möjligheter som fanns i äldre praxis 

från ED att under vissa omständigheter godkänna dubbla förfaranden och att det därmed inte 

förelåg ”klart stöd”. I NJA 2013 s. 502 kommenterade HD att majoritetens inställning i NJA 

2010 s. 168 ”får anses ge uttryck för ståndpunkten att det i den situationen låg närmast till 

hands att låta den förändrade konventionsrätten bedömas och hanteras av lagstiftaren”. Stefan 

Lindskog, som var ett av justitieråden i NJA 2010 s. 168, utvecklar problematiken ytterligare. 

Långt in i arbetet med denna uppsats trodde jag att det var svårigheter i att förstå och tillämpa 

Europarätten och att tolka innebörden av en skiftande praxis från ED som var orsaken till 

sistainstansernas svårbegripliga resonemang efter Zolotukhin. Europarätten är en utmaning att 

förstå och tillämpa och har stora skillnader i systematik jämfört med svensk rätt. Använder 

man traditionella juridiska metoder på europarätten så hamnar man väldigt snett. Lindskog 

menar dock att det som splittrade justitieråden inte var den materiella rätten eller tolkningen 

av Europakonventionen, utan hur de såg på kompetensfördelningen mellan den dömande och 

lagstiftande makten och vid vilken tidpunkt de ansåg att den dömande makten var tvungen att 

vidta åtgärder. Majoriteten ansåg att den punkten ännu inte var nådd vid NJA 2010 s. 168 och 

domslutet avsåg att ge lagstiftaren tid att lösa problemet.
152

 

 Det synsätt som Stefan Lindskog beskriver har sina goda poänger. Lagändringsfrågor 

hanteras som sagt bäst av lagstiftaren. Men synsättet leder också till problem. Om det inte är 

den materiella rätten som avgör hur domstolarna dömer, utan andra skäl som inte 

framkommer i rättens resonemang, så kan argumentationen framstå som bristfällig och 

därmed undergrävs domstolens trovärdighet och auktoritet. Man kan även se HD:s agerande 

på två olika sätt. Det ena är att HD i NJA 2010 s. 168 försökt lösa problemet på det sätt som 

var smidigt och praktiskt genomförbart. Det andra är att HD har frångått sin uppgift att 

tillämpa den materiella rätten och avstått ifrån sin lagprövningsrätt. Det blir ett moment 22: 

att underkänna skattetilläggssystemet blir att göra ett visst övertramp på lagstiftarens 

kompetensområde (dock inom domstolens lagprövningsrätt). Att inte tillämpa den materiella 

rätten blir också ett övertramp, men kanske snarare på ett principiellt plan - är det verkligen 

HD:s roll att undvika att döma efter gällande rätt för att köpa lagstiftaren tid? HD:s val av 

strategi kan i det läget aldrig bli ”rätt”, utan handlar snarare om att hitta den väg som är minst 

skadlig. Vid den aktuella tidpunkten räknade HD förmodligen med att lagstiftaren inom kort 

skulle ta sitt ansvar, vilket sannolikt påverkade HD:s vägval i frågan.  

                                                 
152 Lindskog, 2015, s. 420 ff. 
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 Istället använde lagstiftaren i prop. 2010/11:165 HD:s resonemang i NJA 2010 s. 168 

som stöd till att motivera varför Zolotukhin inte gällde det svenska skattetilläggssystemet och 

att det därför inte krävdes någon akut lagstiftningsåtgärd. Lagstiftaren konstaterade förvisso 

att det förelåg ett utredningsbehov, men denna utredning tillsattes först den 8 mars 2012.  

 Även i NJA 2011 s. 444 var det en djupt oening domstol som med tre justitieråd mot 

två lät majoriteten avgöra att skatterätt inte utgjorde unionsrätt och att det därför inte var  

nödvändigt att begära ett förhandsavgörande från EUD. Då det enligt CILFIT-kriterierna 

föreligger en skadeståndssanktionerad EU-rättslig skyldighet för sistainstanser att begära in 

förhandsavgörande vid tveksamheter om EU-rätten, så framstår det närmast som ett systemfel 

att låta en knapp majoritet besluta att förhandsavgörande ej ska inhämtas. Om man i 

avgörandet beräknar osäkerhetsfrågan med enkel matematik så uppgår osäkerheten i denna 

fråga till 40%, vilket normalt torde anses vara en tämligen stor osäkerhet. I retrospekt kan det 

dessutom konstateras att det återigen var minoriteten som hade tolkat rättsläget korrekt. I 

ljuset av att Sveriges sistainstansers motsträvighet att begära in förhandsavgöranden från EU-

domstolen varit föremål för ett särskilt yttrande från EU-kommissionen år 2004 förefaller 

domslutet än mer anmärkningsvärt. Att förhandavgörande inte begärdes i NJA 2011 s. 444 

var troligen avhängigt att tveksamheten rörde just ifall frågan utgjorde EU-rätt eller inte, och 

alltså rörde EU-rättens tillämplighet snarare än en materiell tolkningsfråga. Detta anser jag 

dock inte borde ha någon betydelse, då även detta utgör en fråga som kan ställas i en begäran 

av förhandsavgörande. HD utnyttjade inte heller sin, efter grundlagsändringen 2011, utökade 

möjlighet till lagprövning för att pröva saken mot Europakonventionen. Den avhållsamma 

inställning som HD:s majoritet gav uttryck för i NJA 2010 s. 168 kan dock även ha påverkat 

NJA 2011 s. 444.  

 Istället blev det en tingsrätts begäran om förhandsavgörande som fick EUD att 

klargöra rättsläget. I Åkerberg Fransson konstaterar EUD sakligt och inom ramen för sin 

behörighet att skattetillägg utgör EU-rätt, att aktuella kriterier för dubbelbestraffningsförbudet 

ska tillämpas av nationella domstolar och att något ”klart stöd” inte får krävas i förhållande 

till EU-rätten. 

 I NJA 2013 s. 502 tillämpar HD rättighetsstadgan enligt EUD:s instruktioner och 

underkänner systemet med skattetillägg och skattebrott för samma gärning. Frågan handlar nu 

inte längre om när tiden är mogen för HD att utnyttja sin lagprövningsrätt. Med ett färskt 

förhandsavgörande som både utgör ”klart stöd” och annulerar kravet på ”klart stöd”, 

åtminstone i förhållande till EU-rätten, så har HD inte längre har något annat val än att 

använda denna lagprövningsrätt och döma i enlighet med rättighetsstadgan och EUD:s 
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instruktioner, även om det innebär att underkänna rättsordningen med dubbla förfaranden i 

skattetilläggssystemet. I det efterföljande NJA 2013 s. 804 fastställdes också att tidpunkten 

när det svenska rättsläget ändrades var vid Zolotukhins avkunnande den 10 februari 2009.  

 Den 1 januari 2016 införde lagstiftaren nya regler om skattetillägg och skattebrott som 

inte stred mot europarättens dubbelbestraffningsförbud. Denna anpassning tog alltså i det 

närmaste sju år. Det är min avsikt att föregående analys ska ge en god uppfattning om vilka 

faktorer man kan utläsa i rättskällorna som bidragit till att anpassningen tagit så lång tid. Efter 

denna analys konstaterar jag att anpassningsprocessen har färgats av en hög grad av 

motsträvighet från svenskt rättsväsende. 

 Att anpassa svensk rätt efter förändringar i europarättens praxis är en 

lagstiftningsfråga och därmed i första hand lagstiftarens ansvar. Lagstiftaren och utredaren har 

vid olika tillfällen konstaterat att Zolotukhins innebörd för det svenska skatterättssystemet 

behöver utredas, men har skjutit frågan framåt och det dröjde tills början på 2012 innan en 

sådan utredning tillsattes.  

 Det som sätts på sin spets i den här uppsatsen blir hur sistainstanserna bör agera när 

lagstiftaren underlåter att ta detta sitt ansvar. Uppsatsens analys av svensk praxis efter 

Zolotukhin visar att sistainstanserna på olika sätt i det längsta undvikit att underkänna det 

svenska skattetilläggsystemet som stridigt mot europarätten. Lagstiftaren hade kunnat ta 

tillvara på den tid som sistainstanserna kämpat för att tillhandahålla och utnyttjat den till att 

producera en lagstiftning som överensstämmer med europarättens krav på rättssäkerhet. 

Istället har lagstiftaren använt sistainstansernas motiveringar och domslut till att rättfärdiga 

sin underlåtenhet. Slutsatsen blir ofrånkomligen att sistainstansernas metod inte har haft 

avsedd effekt.  

Om HD:s avsikt med kravet på ”klart stöd” var att tydliggöra lagstiftarens ansvar har 

detta snarare bidragit till systemets tröghet, då lagstiftaren använt kravet på ”klart stöd” såväl 

som HD:s bakomliggande resonemang om varför dubbelbestraffningsförbudet inte är 

tillämplig på svensk rätt som motiv till att inte förändra systemet. En viss tröghet till 

förändring i systemet kan förvisso vara önskvärd, särskilt i ljuset av att ED:s praxis under 

perioden fram till Zolotukhin varit tämligen skiftande. Denna tröghet får dock inte bli så stor 

att Europakonventionens dynamik och domstolarnas lagprövningsfunktion helt sätts ur spel. 

 Slutsatsen att den valda strategin inte fungerat verkar också HD ha dragit. Även om 

HD inte hade mycket till val efter Åkerberg Fransson så vill jag tro att det inte enbart var 

tvång från EUD som födde fram NJA 2013 s. 502. Vid den tidpunkten föreställer jag mig att 

även de justitieråd som var mest restriktiva att utöva HD:s lagprövningsrätt hade nått gränsen 
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för sitt tålamod med lagstiftarens underlåtenhet. När HD i NJA 2013 s. 502 till slut 

underkände dubbelbestraffning i skatterättsystemet så sågs underkännandet inte bara som en 

naturlig funktion av ett otvetydigt rättsläge och den dömande maktens grundlagsstadgade 

lagprövningsrätt, utan som ett uttryck för något som kommit att benämnas Högsta 

Domstolens aktivism.
153

 Detta fenomen utgör bland annat att HD tillämpar sin 

lagprövningsrätt för att låta grundläggande rättsprinciper få utrymme i rättstillämpningen. 

Även NJA 2013 s. 804 har setts som ett uttryck för denna aktivism, då HD slog fast att svensk 

rättstillämpning har stridit mot Europarätten sedan Zolotukhin avkunnades. Det verkar av allt 

att döma som att HD inte längre har för avsikt att invänta åtgärder från lagstiftaren vid 

lagprövningsfrågor. Ett sådant förhållningssätt från den dömande makten får förhoppningsvis 

den följden att lagstiftaren blir mer benägen att lösa eventuella normkonflikter med 

europarätten innan de kan bli föremål för lagprövning med ett underkännande och ett rättsligt 

vacuum som potentiell följd.  

 

 

8 Slutord 
 

Samspelet mellan svensk rättsutveckling och europarätten är en dynamisk process och det 

ligger i sakens natur att lagstiftaren inte alltid är angelägen att anta en rättsordning som 

begränsar effektiva rättsmedel när nationella intressen kolliderar med europarättsliga 

rättigheter. HD:s balansgång mellan lojalitet till lagstiftaren och att utöva sin 

lagprövningsfunktion illustrerar svårigheterna med att väga de olika intressena mot varandra. 

Rättsutvecklingen på ne bis in idem-området har, trots att det tog tämligen lång tid, med 

önskvärd tydlighet visat att det i en rättstat som Sverige finns begränsade möjligheter att 

inskränka europarätten till förmån för nationella intressen. I förenklade ordalag kan sägas att 

Sveriges rättsliga anpassningsförmåga till europarätten är god och att systemet till slut säger 

ifrån i de fall viljan och engagemenget vacklar. Händelseförloppet har dessutom bidragit till 

en ökad aktivism från HD med följd att kompetensfördelningen mellan den lagstiftande och 

dömande makten påverkats på ett sätt som förhoppningsvis leder till en snabbare anpassning i 

framtiden.  

  

                                                 
153 Lindskog, 2015, s. 417 ff. 
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