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Sammanfattning 

Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller båda 

ett förbud mot att den som blivit frikänd eller dömd straffas på nytt gällande samma sak. 

Huruvida det svenska systemet där en skattskyldig kan påföras skattetillägg och lagföras för 

skattebrott gällande lämnandet av samma oriktiga uppgift är förenligt med förbudet har 

diskuterats och Europadomstolens bedömning av när dubbelbestraffning föreligger har 

förändrats. Högsta domstolen och Regeringsrätten anser trots förändringen att det svenska 

systemet är förenligt med konventionen men vissa underinstanser är av en annan åsikt. 

Uppsatsen syftar till att utreda om det svenska systemet är lämpligt. Lämpligheten bedöms 

dels med hänsyn till lagstiftarens syften och dels utifrån Europakonventionens 

dubbelbestraffningsförbud samt Europadomstolens nyare praxis. Syftet är även att klargöra 

om det utifrån Europadomstolens nyare praxis samt EU-rätt är befogat av 

underinstanserna att inte följa praxis.  

Författarens slutsats är att systemet är lämpligt utifrån lagstiftarens syften, eftersom syftena 

är rimliga och har uppnåtts. Utifrån Europakonventionens krav och Europadomstolens 

nyare praxis kan systemet dock inte anses lämpligt eftersom systemet enligt författarens 

mening leder till dubbelbestraffning och därmed inte uppfyller kraven. Underinstansernas 

beslut kan vidare sägas vara befogade då hänsyn tas till Europadomstolens nyare praxis. 

Detta eftersom det är antagligt att Europadomstolen skulle komma till samma slutsats som 

dessa domstolar gjort. Eventuellt kan EU-stadgan tillämpas i en 

dubbelbestraffningssituation och den ges då även företräde framför intern rätt samt 

tillerkänns direkt effekt. Det faktum att artikel 50 i EU-stadgan bör leda till att det är fråga 

om dubbelbestraffning bidrar till att underinstansernas avvikande avgöranden framstår som 

mer befogade.  
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Abstract 

The European Convention and the EU Charter contain a prohibition against that someone 

who have been acquitted or convicted is punished again for the same offence. Whether the 

Swedish system where a taxpayer can be charged with tax surcharges and sued for tax 

crime regarding the same inaccurate information is consistent with this prohibition has 

been discussed and the European Court’s assessment of when double punishment is at 

hand has changed. The Supreme Court and the Supreme Administrative Court consider the 

Swedish system to be consistent with the Convention despite the change but some lower 

courts have another opinion. 

The thesis aims at analyzing whether the Swedish system is suitable. The suitability is 

decided with regard to the legislator’s aims as well as the Convention’s prohibition against 

double punishment and the European Court’s newer case law. The aim is also to clarify if 

the European Court’s newer case law and EU-law makes it well-founded by the lower 

courts not to follow case law. 

The author’s conclusion is that the system is suitable from the legislator’s aims since the 

aims are reasonable and have been fulfilled. The system can however not be regarded as 

suitable from the Convention’s demands and the European Court’s case law, since the 

system according to the author leads to double punishment and with that do not fulfill the 

demands. The decisions by the lower courts can be regarded as well-founded when 

consideration is taken to the European Court’s newer case law since it is likely that the 

Court would draw the same conclusion as the lower courts. It is possible that the EU 

Charter can be applied in a double punishment situation and if so it is given priority over 

internal law and direct effect. The fact that article 50 of the Charter should result in double 

punishment makes the lower court’s differing decisions more well-founded. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Europakonventionen1 stadgar att den som blivit frikänd från eller dömd för ett brott inte 

får lagföras eller straffas på nytt gällande samma sak.2 Denna princip finns även intagen i 

Europeiska unionens (EU:s) stadga om de grundläggande rättigheterna.3 Principen, som 

benämns ne bis in idem eller förbudet mot dubbelbestraffning, har prövats av den europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i förhållande till svensk 

intern rätt vid flera tillfällen. Prövning har exempelvis skett då det gäller det svenska 

förfarandet som tillåter påförande av skattetillägg och påföljd för skattebrott gällande 

lämnandet av samma oriktiga uppgift i självdeklarationen. Europadomstolen har tidigare 

godtagit detta förfarande i Rosenquist mot Sverige4 och ansett att det inte är fråga om 

dubbelbestraffning. Även Högsta domstolen och Regeringsrätten har funnit att svensk rätt 

överensstämmer med konventionen i detta avseende.5  

Under 2009 kom dock nya avgöranden från Europadomstolen som medför en utveckling 

av praxis kring dubbelbestraffningsförbudet.6 Både Regeringsrätten och Högsta domstolen 

har prövat det svenska systemets förenlighet med Europakonventionen efter detta och 

funnit att svensk rätt trots den senaste utvecklingen är förenlig med konventionens 

dubbelbestraffningsförbud.7 Då både Regeringsrätten och Högsta domstolen prövat 

samma principiella fråga och kommit till samma slutsats borde rättsläget för svensk del vara 

klarlagt. Domsluten har dock debatterats och kritiserats och det har även visat sig att 

rättsläget inte är så klart som väntat eftersom vissa underinstanser valt att inte följa denna 

                                                 
1 Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

2 Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll artikel 4.1. 

3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 
december 2007 i Strasbourg (EU-stadgan). 

4 No. 60619/00, den 14 september 2004. 

5 Se exempelvis NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79. 

6 Se Zolotukhin mot Ryssland, no. 14939/03, den 10 februari 2009 m.fl. 

7 RÅ 2009 ref. 94 och NJA 2010 s. 168 I och II. 
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praxis.8 Hovrätten för Västra Sveriges beslut i mål B 2432-09, där hovrätten till skillnad 

från Högsta domstolen funnit att dubbelbestraffningsförbudet hindrar åtal för skattebrott 

efter att skattetillägg påförts, står dessutom fast vilket bidrar till den osäkerhet som råder i 

dagsläget. Frågor rörande dubbelbestraffning och det svenska systemet kan även komma 

att prövas av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)9 då Haparanda tingsrätt begärt 

ett förhandsavgörande.10 Osäkerheten kring hur det svenska systemet med dubbla 

förfaranden ska bedömas är besvärande inte minst eftersom frågan har stor betydelse för 

rättstillämpare och skattskyldiga. Den senaste tidens utveckling väcker vidare tankar kring 

det svenska systemets lämplighet då det kan hävdas att systemet ibland befinner sig på 

gränsen för vad Europakonventionen kan tillåta.11 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda om det svenska systemet, där en skattskyldig kan påföras 

skattetillägg och lagföras för skattebrott gällande lämnandet av samma oriktiga uppgift, är 

lämpligt. Syftet är även att klargöra om det är befogat av underinstanserna att inte följa 

Högsta domstolens praxis på området. 

Då det gäller huruvida det svenska systemet är lämpligt uppfylls syftet genom besvarandet 

av två frågor som belyser olika aspekter av systemets lämplighet: 

 Är det svenska systemet med dubbla förfaranden lämpligt med hänsyn tagen till 

lagstiftarens syften? 

 Är det svenska systemet med dubbla förfaranden lämpligt utifrån de krav som 

Europakonventionen ställer upp i sjunde tilläggsprotokollet artikel 4, angående 

förbudet mot dubbelbestraffning, samt den nyare praxis som utarbetats av 

Europadomstolen gällande förbudet?  

 

                                                 
8 Se exempelvis Hovrätten för Västra Sverige, mål B 2432-09, den 23 juni 2010, Solna tingsrätt, mål B 8288-

09, den 14 april 2010, Södertörns tingsrätt, mål B 15249-09, den 24 juni 2010, Stockholms tingsrätt, mål B 
12196-09, den 14 september 2010, Varbergs tingsrätt, mål B 2501-09, den 26 oktober 2010 och Värmlands 
tingsrätt, mål B 2159-09, den 23 november 2010. 

9 EU-domstolen kallades före Lissabonfördragets ikraftträdande för EG-domstolen. 

10 Haparanda tingsrätt, mål B 550-09, 2 november 2010. 

11 Jfr. Asp, P, Ne bis in idem: samma sak – men inte nödvändigtvis två gånger?, InfoTorg Juridik, 7 april 2010, 
https://www5-infotorg-se.bibl.proxy.hj.se/rb/premium/offentlig/manskligarattigheter/article147121.ece? 
sf=HY, [29 september 2010]. 
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Huruvida det är befogat av underinstanserna att inte följa Högsta domstolens praxis 

bedöms genom besvarandet av ytterligare två frågor: 

 Är det befogat av underinstanserna att inte följa Högsta domstolens praxis utifrån 

Europadomstolens nyare praxis gällande dubbelbestraffningsförbudet? 

 Är det befogat av underinstanserna att inte följa Högsta domstolens praxis utifrån 

EU-rättens relevanta delar? 

1.3 Metod 

I uppsatsen används en probleminriktad metod, vilket här innebär att problem identifieras 

för att sedan förtydligas genom att relevanta fakta presenteras. Det aktuella materialet 

analyseras därefter genom en redogörelse för olika lösningar. Det mest rimliga resultatet 

presenteras avslutningsvis som en slutsats. Rättskällorna beaktas genom uppsatsen i en 

hierarkisk ordning. Lagtext tillmäts härmed störst rättskällevärde, följt av förarbeten, praxis 

och doktrin.12  

Det finns ett antal lagar på området som uppsatsen behandlar och dessa lagar utgör den 

primära källan för framställningen. Relevanta lagar är exempelvis Taxeringslagen (1990:324, 

TL), Skattebrottslagen (1971:69, SkBrL) och Europakonventionen som gäller som lag i 

Sverige genom Lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (LEKMR). Förarbeten används 

för att tolka lagtexten och för att få en inblick i vilka motiv som ligger bakom 

lagstiftningen. Många av förarbetena till de relevanta lagarna är detaljerade och ger en god 

överblick över området.  

Europakonventionens bestämmelser kan ofta ges företräde vid situationer då LEKMR 

hamnar i konflikt med annan svensk lag.13 Konventionen ska vidare tolkas dynamiskt vilket 

innebär att tolkningen av konventionen kan förändras i takt med att samhällsvärderingarna 

förändras.14 Europadomstolens praxis anses härmed utgöra gällande rätt.15  

                                                 
12 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 29-30.  

13 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 37-38 och 
Regeringsformen (1974:152, RF) 2 kap. 23 §.  

14 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 47. 

15 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, s. 33. 
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Vad angår EU-rätt ska EU-rättsliga regler ges företräde då det förekommer en konflikt 

mellan dessa och intern rätt.16 För uppsatsens syfte är det främst EU-stadgan som är av 

relevans. Stadgan har i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget17 samma värde som 

EU:s fördrag.18 Fördragen är direkt tillämpliga och bindande för såväl domstolar som 

myndigheter. Är en artikel i fördraget ovillkorlig, klar och precis har artikeln direkt effekt 

vilket innebär att en fysisk person kan få rättigheter genom artikeln.19 EU-stadgan är därför 

bindande och kan ge rättigheter till enskilda då bestämmelserna är ovillkorliga, klara och 

precisa. 

Då det gäller praxis tillmäts domar från högsta instans störst prejudikatvärde.20 Domar från 

Högsta domstolen och Regeringsrätten är därför av yttersta betydelse. Gällande frågan om 

svensk intern rätt överensstämmer med Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud 

finns, som tidigare nämnts, vissa avgöranden från hovrätt och tingsrätt där dessa instanser 

inte följt överinstansernas avgöranden. Avgöranden från högsta instans har dock ett 

betydande prejudikatvärde trots att andra instanser kommit med avgöranden som inte 

överensstämmer med dessa.21 Underinstansernas domar behandlas emellertid för att visa på 

de meningsskiljaktigheter som finns på området och för att uppnå uppsatsens syfte. I viss 

mån beaktas även skiljaktiga meningar i de relevanta domarna. Dessa kan öka förståelsen 

för en dom men hänsyn tas samtidigt till att den skiljaktige kan ha lagt fokus på andra 

omständigheter än de övriga.22  

Dubbelbestraffningsproblematiken har varit omdiskuterad den senaste tiden och doktrin 

används för att få en ökad förståelse för ämnet. Doktrin bidrar vidare med olika åsikter och 

sätt att se på situationen.  

Europakonventionen förekommer på olika språk men i uppsatsen tas främst hänsyn till den 

svenska versionen som den kommer till uttryck i LEKMR. I vissa rättsfall har domstolen 

                                                 
16 Mål 6/64 Costa mot ENEL. 

17 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 (Lissabonfördraget). 

18 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) artikel 6. EUF-fördraget kallades före 
Lissabonfördragets ikraftträdande för EG-fördraget. 

19 Mål 26/62 Van Gend & Loos. 

20 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 141. 

21 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 88. 

22 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 155. 
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använt sig av den engelska versionen då olika begrepp diskuteras och då så är fallet nämns 

begreppen även i uppsatsen på engelska. Vad gäller EU-rättsligt material utgår 

framställningen från de svenska versionerna, eftersom svenska är ett av EU:s officiella 

språk.23 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar det internationella ämnet utifrån ett svenskt perspektiv, något som 

har betydelse då det relevanta materialet väljs. Perspektivet leder till att främst svenskt 

material uppmärksammas. Europakonventionen behandlas inte i sin helhet utan hänsyn tas 

främst till artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet. De delar av Europakonventionens artikel 

6 som är relevanta för att öka förståelsen för artikel 4 behandlas översiktligt, men 

uppsatsen redogör inte för det svenska systemets överensstämmelse med de krav som 

artikel 6 ställer upp.  

Uppsatsen omfattar inte heller alla de administrativa påföljder som förekommer i svensk 

rätt, utan fokuserar på skattetillägg. Det är vidare främst skattetillägg enligt TL som 

beskrivs eftersom lagrummen i andra lagar har stora likheter med dem i TL. Beräkningen 

av skattetillägg tas inte heller upp. Uppsatsen gör inte anspråk på att behandla samtliga 

rättsfall som finns på området eftersom detta blir för omfattande. 

Då det gäller rättsfall från EU-domstolen finns praxis kring dubbelbestraffningsförbud i 

andra regelverk än EU-stadgan. Exempelvis gällande förbudet som det kommer till uttryck 

i KTS.24 Det är dock EU-stadgans dubbelbestraffningsförbud som är av vikt i uppsatsen 

och nämnda rättsfall redogörs därför inte för i detalj utan EU-domstolens synpunkter som 

bedöms vara av särskild vikt lyfts istället fram.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning där läsaren får en översikt 

över problematiken på området. Bakgrunden leder fram till uppsatsens syfte och därefter 

                                                 
23 Rådets förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen, artikel 

1. 

24 Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i 
Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna, som undertecknades i Schengen (Luxemburg) den 19 juni 1990, 
(KTS). 
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redogörs för den metod som används för att uppnå syftet. Kapitlet innehåller även de 

avgränsningar som är aktuella och dispositionen av uppsatsen. 

I det andra kapitlet redogörs för det svenska systemet med dubbla förfaranden och kapitlet 

påbörjas liksom efterföljande kapitel med en inledning där kapitlets innehåll motiveras och 

presenteras. Kapitlet omfattar även en redogörelse för de motiv som ligger bakom 

skattetilläggssystemet samt de omständigheter som krävs för att kunna påföra skattetillägg. 

Vidare behandlas förutsättningar för befrielse från skattetillägget. Efter detta beskrivs det 

andra förfarande som kan aktualiseras till följd av en oriktig uppgift, det vill säga 

förfarandet enligt SkBrL. Vidare redogörs för det behov av utredning som anses föreligga. 

Kapitlet avslutas i likhet med övriga deskriptiva kapitel med en sammanfattande 

kommentar. Här lyfts det som är av särskild vikt att ta med i läsningen samt författarens 

egna synpunkter fram. 

I uppsatsens tredje kapitel berörs Europakonventionens huvuddrag och de 

tolkningsprinciper som är relevanta då det gäller tolkning av konventionen samt konflikter 

mellan intern rätt och Europakonventionen. Därefter behandlas Europakonventionens 

artikel 6 om rätten till domstolsprövning och en rättssäker process i korthet samt artikel 4 i 

det sjunde tilläggsprotokollet om rätten till att inte på nytt åtalas gällande samma sak mer i 

detalj.  

I kapitel fyra redogörs för de delar av EU-rätten som är väsentliga för uppsatsens syfte. EU-

stadgans historik, rättsliga ställning och tillämpningsområde behandlas därmed. Vidare 

redogörs för stadgans artikel 50 som rör dubbelbestraffning.  

I kapitel fem fokuseras på den praxis som Europadomstolen utarbetat kring 

dubbelbestraffningsförbudet. Ett rättsfall som tillkommit innan 2009 och som berör det 

svenska systemet behandlas inledningsvis. Detta följs av ett avsnitt där rättsfall från och 

med 2009 tas upp vilket påvisar utvecklingen i praxis.  

I det sjätte kapitlet redogörs för de svenska domstolarnas avgöranden då det gäller 

möjligheten att utöver lagföring även påföra skattetillägg eller tvärtom. Inledningsvis 

behandlas tidigare praxis på området vilket följs av Regeringsrättens och Högsta 

domstolens avgöranden som meddelats efter Europadomstolens nya bedömning. 
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I uppsatsens sjunde kapitel berörs några av de avgöranden från underinstanserna som 

avviker från de högsta svenska instansernas åsikt. Vissa avgöranden som diskuterar EU-

rättens betydelse tas också upp. 

I åttonde kapitlet analyseras utredningen med fokus på det som är väsentligt för uppsatsens 

syfte. Här vägs det svenska systemet med dubbla förfaranden dels mot den svenske 

lagstiftarens syften och dels mot de krav som Europakonventionen uppställer i artikel 4 

samt därtill kopplad praxis för att kunna dra slutsatser om det svenska systemets 

lämplighet. De svenska domstolarnas avgöranden sätts vidare i relation till 

Europadomstolens praxis samt EU-rätt för att kunna avgöra om underinstanserna haft fog 

för att inte följa överinstansernas praxis. 

Avslutningsvis följer ett nionde kapitel där de slutsatser som dragits med hjälp av uppsatsens 

utredning presenteras.  
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2  Det svenska systemet med dubbla förfaranden 

2.1 Inledning 

För att kunna avgöra om det svenska systemet med dubbla förfaranden är utformat på ett 

lämpligt sätt med hänsyn till lagstiftarens syften måste det klargöras vilka skäl som låg 

bakom införandet av systemet med skattetillägg. För att dessutom kunna bedöma det 

svenska systemets lämplighet utifrån dubbelbestraffningsförbudet och därtill kopplad 

praxis från Europadomstolen måste det visas hur det svenska systemet ser ut idag, för att 

detta senare ska kunna relateras till Europakonventionens krav.  

Kapitlet inleds med en redogörelse för motiven till skattetilläggssystemet. Efter detta följer 

en redogörelse för de krav som uppställs i lagstiftningen för att kunna påföra skattetillägg 

samt de grunder som i ett nästa steg kan befria den skattskyldige från skattetillägget. Vidare 

redogörs för det förfarande där den skattskyldige kan lagföras för skattebrott för att ge en 

helhetsbild av de dubbla förfaranden som kan aktualiseras vid lämnandet av en oriktig 

uppgift. Det behov av utredning som anses finnas på området berörs också. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande kommentar.  

2.2 Lagstiftarens syften för införandet av skattetillägg 

Fram till 1972 tillämpades straffrättsliga sanktioner då lagstiftningen på skatteområdet 

överskridits, detta oavsett om det rörde sig om lindrigare brott eller brott av mer allvarlig 

karaktär.25 Systemet fungerade dock inte tillfredställande bland annat eftersom mindre 

förseelser ofta undgick påföljd och systemet träffade därför de skattskyldiga ojämnt och 

slumpmässigt.26 Införandet av det nya systemet med skattetillägg innebar att administrativa 

sanktioner istället blev aktuella för de mer lindriga förseelserna. På så vis undantogs mer 

lindriga brott från handläggning vid domstol medan påföljd ändå aktualiserades.27 Syftet 

bakom det nya systemet var att uppnå en mer enhetlig tillämpning och att sanktioner skulle 

påföras då det fanns grund för detta och inte slumpmässigt som tidigare. Målet var även att 

införa ett mer nyanserat system.28 Genom förändringen skapades ett förfarande som kräver 

                                                 
25 Skattestrafflag (1943:313) och SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134. 

26 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134 och 140. 

27 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134 och 141. 

28 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134 och 140. 
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mindre resurser och som är snabbare och enklare, vilket även sågs som positivt för den 

skattskyldige.29 Tanken bakom reglerna var att de ska vara enkla och kunna tillämpas på ett 

schablonmässigt sätt vilket innebär att uppsåt eller oaktsamhet inte är ett krav. För att 

uppfylla kraven på rättssäkerhet ansågs att skattetillägget bör kunna framgå av en tabell eller 

liknande.30 Skattetillägget ansågs kunna utgöra ett lämpligt påtryckningsmedel för att få 

skattskyldiga att lämna de uppgifter som krävs trots att sanktionen enligt utredningen inte 

var av straffrättslig karaktär.31 

Det är en allmän princip för svensk lagstiftning att kriminalisering ska användas 

återhållsamt och att en avskräckande effekt bör kunna uppnås även utan kriminalisering.32 

Att använda sig av sanktionsavgifter är ett uttryck för denna princip.33 Reglerna om 

skattetillägg har setts över och förändrats flera gånger sedan de trädde i kraft.34 

Förändringarna har bland annat gjorts för att uppfylla Europakonventionens krav, något 

som kom till uttryck 2003 då lagstiftningen förändrades för att Europakonventionens 

rättssäkerhetskrav i artikel 6 skulle stadgas direkt i lagtexten.35 Enligt Asp kan det ibland 

vara motiverat att kritisera lagstiftaren då lösningar utan marginal till vad som är tillåtet 

enligt Europakonventionen väljs.36 

2.3 Rekvisit för att påföra skattetillägg 

I 5 kap. 1 § 1 st. TL uppställs vissa rekvisit som måste vara uppfyllda för att skattetillägg ska 

kunna påföras en skattskyldig. Lagrummet stadgar att då ”…den skattskyldige på något annat 

sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en 

särskild avgift (skattetillägg) tas ut.”  

                                                 
29 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134. 

30 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134 och 141 och prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag m.m. s. 82. 

31 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 134 och 141 och prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag m.m. s. 81. 

32 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 53-54. 

33 RÅ 2009 ref. 94. 

34 Se exempelvis SOU 1977:6 Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 1, eftergift och besvär m.m., och 
SOU 1982:54 Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 2, nyansering av skattetillägg m.m. 

35 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 1-2. 

36 Asp, P, Ne bis in idem: samma sak – men inte nödvändigtvis två gånger?, InfoTorg Juridik, 7 april 2010, 
https://www5-infotorg-se.bibl.proxy.hj.se/rb/premium/offentlig/manskligarattigheter/article147121.ece? 
sf=HY, [29 september 2010]. 
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De olika rekvisiten förtydligas i det följande. Den oriktiga uppgiften måste alltså ha lämnats 

av den skattskyldige. Att det är den skattskyldige som lämnat uppgiften kan säkerställas då 

självdeklarationen ska undertecknas av den deklarationsskyldige eller av en behörig 

ställföreträdare.37 Att uppgiften ska ha lämnats på annat sätt än muntligen inkluderar även 

uppgifter som uppgetts genom automatisk databehandling och det finns härmed inte längre 

ett krav på att uppgiftslämnandet ska ha skett skriftligen.38  

Tidigare förelåg en osäkerhet om när den oriktiga uppgiften skulle ha lämnats för att kunna 

leda till skattetillägg. Lagtexten har därför förtydligats med orden under förfarandet och det 

har därmed inte någon betydelse när under förfarandet som uppgiften lämnas.39 Ytterligare 

ett krav är att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats till ledning för taxeringen. Med detta är 

det den egna taxeringen som avses och uppgiften ska röra det aktuella taxeringsåret. Om en 

uppgift lämnats i ett annat syfte kan skattetillägg inte påföras.40  

TL uppställer ytterligare två situationer när skattetillägg kan påföras. Dessa situationer är 

dels om en avvikelse skett från en självdeklaration genom skönstaxering och dels när 

skönstaxering har skett på grund av utebliven självdeklaration.41 

2.4 Oriktig uppgift 

För att skattetillägg ska kunna belasta den skattskyldige krävs som nämnts även att det är 

en oriktig uppgift som lämnats. Vad som avses med en oriktig uppgift stadgas i TL 5 kap. 1 

§ 2 st. Lagrummet klargör att både felaktiga uppgifter och uppgifter som utelämnats men 

som borde ha lämnats omfattas av begreppet. Uttrycket omfattar alla osanna uppgifter som 

har betydelse för att kunna slå fast skyldigheten att betala skatt. Frågor som den 

skattskyldige är osäker på ska redovisas på ett tydligt sätt. Om så har skett men den 

skattskyldige dragit felaktiga slutsatser om följderna ska skattetillägg inte påföras.42 En 

oriktig uppgift har vidare lämnats även om det inte finns uppsåt eller oaktsamhet.43  

                                                 
37 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK) 4 kap. 3 §.  

38 Prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m., s. 652. 

39 Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, s. 39. 

40 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, s. 40. 

41 TL 5 kap. 2 §. 

42 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 116. 

43 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 136. 
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Lagtexten anger vidare att en uppgift inte ska anses vara oriktig om den tillsammans med 

andra lämnade uppgifter ger ett tillräckligt underlag för att fatta ett riktigt beslut.44 Så är 

exempelvis fallet om ett felaktigt avdrag gjorts men övriga uppgifter gör det möjligt att 

bedöma det korrekta avdraget.45 Enligt TL 5 kap. 1 § 2 st. är en uppgift inte heller oriktig 

om den är så orimlig att det är uppenbart att den inte kan utgöra grund för ett beslut. Här 

rör det sig om uppgifter som är så anmärkningsvärda att Skatteverkets utredningsskyldighet 

aktualiseras.46 Denna skyldighet innebär att ett ärende ska bli tillräckligt utrett och då en 

uppgift är orimlig krävs därför ytterligare utredning.47  

2.5 Befrielse från skattetillägg 

2.5.1 Förutsättningar för befrielse 

Om de objektiva förutsättningarna som krävs för att påföra skattetillägg föreligger blir 

nästa steg att avgöra om det finns skäl att befria den skattskyldige från tillägget. Denna 

prövning görs även om inte den skattskyldige yrkat om befrielse, förutsatt att det som 

framkommit i ärendet ger anledning till en sådan prövning.48 Efter att kritik framförts mot 

systemet har befrielsegrunderna förtydligats och ytterligare grunder tillförts för att ge 

möjlighet till en mer förutsebar och rättvis tillämpning.49 

Enligt TL 5 kap. 14 § 1 st. ska den skattskyldige befrias från skattetillägg om den aktuella 

felaktigheten eller underlåtenheten förefaller ursäktlig eller om det skulle vara oskäligt att ta 

ut fullt skattetillägg. Paragrafen stadgar vidare att befrielsen kan ske helt eller delvis. I 

paragrafens andra och tredje stycken anges omständigheter som särskilt ska beaktas för att 

avgöra om det föreligger ursäktlighet eller oskälighet. Är någon av dessa omständigheter 

aktuella ska befrielse normalt ges. De situationer som anges är inte uttömmande utan även 

andra omständigheter kan leda till befrielse.50 

                                                 
44 TL 5 kap. 1 § 2 st. 

45 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 233. 

46 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 233. 

47 TL 3 kap. 1 §. 

48 TL 5 kap. 15 §. 

49 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 142. 

50 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 240-241. 
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2.5.2 Oskälighet att ta ut skattetillägg på grund av ansvar för brott 

Den omständighet för befrielse som är av särskild betydelse för uppsatsens syfte är den 

möjlighet som finns till samordning av påföljder. Denna möjlighet innebär att det kan vara 

oskäligt att ta ut fullt skattetillägg om felaktigheten eller underlåtenheten har medfört att 

den skattskyldige även exempelvis lagförts för brott enligt SkBrL.51 

Denna befrielsegrund ska kunna motverka att de totala påföljderna blir för betungande. 

Har felaktigheten eller underlåtenheten lett till att den skattskyldige dömts till böter eller 

fängelse kan det bli aktuellt att helt eller delvis befria från skattetillägget. Att helt befria från 

skattetillägget bör endast ske då straffet i övrigt är ytterst kännbart, en nedsättning till 

hälften är annars det som oftast kan komma i fråga. Påförs skattetillägg innan en prövning 

sker i allmän domstol får hänsyn tas till skattetillägget när straffet bestäms och 

skattetillägget bör då inte anses oskäligt. Har prövning i allmän domstol skett innan det blir 

aktuellt att påföra skattetillägg behöver inte domen ha vunnit laga kraft för att befrielse ska 

kunna bli aktuell.52 

2.6 Förfarande enligt Skattebrottslagen 

2.6.1 Skattebrott 

SkBrL anger tre olika sorters skattebrott som skiljer sig åt i grovhet. Lagens 3 § behandlar 

det mildare brottet, skatteförseelse, medan 2 § berör skattebrott och 4 § det allvarligare 

brottet, grovt skattebrott. Det rör sig enligt SkBrL 2 § om skattebrott då den skattskyldige 

uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift på annat sätt än muntligen till en myndighet eller då 

den skattskyldige inte alls lämnar någon deklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift 

som ska lämnas. Begreppet oriktig uppgift definieras på samma sätt som då det gäller 

skattetillägg.53 Det förutsätts även enligt paragrafen att agerandet leder till fara för att skatt 

inte tillkommer det allmänna eller att skatt felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas, men det 

krävs alltså inte att detta faktiskt skett. Då det gäller farerekvisitet bör det vara tillräckligt att 

felet vid en normal rutinmässig kontroll sannolikt inte skulle upptäckas.54  

                                                 
51 TL 5 kap. 14 § 3 st. 3 p. 

52 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 244. 

53 Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, s. 159. 

54 Prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen, s. 95. 
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Beskrivningen av brotten skatteförseelse och grovt skattebrott utgår ifrån beskrivningen 

gällande skattebrott i 2 §. SkBrL 3 § anger därför att om ett skattebrott klassas som ringa 

ska den åtalade dömas för skatteförseelse. Anses skattebrottet däremot vara grovt är det 

fråga om ett grovt skattebrott enligt 4 §. Vid bedömningen av om brottet kan anses vara 

grovt tas hänsyn till exempelvis om det varit fråga om ett stort belopp eller om vilseledande 

bokföring använts.55 

För att den skattskyldige ska kunna dömas för någon typ av skattebrott krävs att det funnits 

uppsåt då det gäller de objektiva förutsättningarna. Dessa förutsättningar är lämnandet eller 

underlåtenheten att lämna, uppgiftens oriktighet och undandragandet av skatt.56  

2.6.2 Vårdslös skatteuppgift 

Då det inte föreligger uppsåt men istället grov oaktsamhet kan en annan typ av brott 

aktualiseras, nämligen vårdslös skatteuppgift. Enligt SkBrL 5 § är detta aktuellt då en 

skattskyldig av grov oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift till en myndighet på annat sätt än 

muntligen. Liksom då det gäller de olika skattebrotten krävs också här att agerandet lett till 

fara för att staten ska undandras skatt. Då det krävs grov oaktsamhet bör det inte bli 

aktuellt med ansvar då det rör sig om glömska, förhinder, oföretagsamhet eller nonchalans. 

I dessa situationer lämpar sig skattetillägg bättre.57 

Det kan inte bli aktuellt med vårdslös skatteuppgift då den skattskyldige av grov 

oaktsamhet inte lämnat någon självdeklaration. Det passiva skattebrottet har därmed inte 

någon motsvarighet.58 

2.7 Behov av utredning 

I SOU 2009:58 konstaterades att en utredning bör företas för att analysera behovet av 

ändringar i lag så att konflikter med dubbelbestraffningsförbudet kan undvikas.59 Även i 

NJA 2010 s. 168 I och II uppmärksammade två av justitieråden i sina tillägg att det finns ett 

                                                 
55 SkBrL 4 § 2 st. 

56 Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, s. 164. 

57 Prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen, s. 164. 

58 Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, s. 176. 

59 SOU 2009:58 del 2, Skatteförfarandet, s. 556. 
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behov av utredning.60 Någon närmare utredning har dock inte genomförts och pågår inte 

heller.61 Munck menar att det inte är önskvärt att det svenska systemet ligger nära en 

kränkning av mänskliga rättigheter och instämmer därför i behovet.62  

Norge har utrett hur det norska systemet förhåller sig till dubbelbestraffningsförbudet och 

har till följd av Europadomstolens senare praxis funnit att vissa ändringar måste göras. 

Skattemyndigheten får enligt förslaget välja mellan att påföra skattetillägg (tilleggsskatt) och 

att göra en anmälan gällande skattebrott (skattesvik).63  

2.8 Sammanfattande kommentarer 

Då det gäller motiven till införandet av systemet där mindre allvarliga brott undgår 

lagföring kan konstateras att de präglas av en vilja av att effektivisera och uppnå likhet 

mellan skattskyldiga. Det kan därför anses att skälen till ett system med dubbla förfaranden 

är befogade och rimliga.  

En jämförelse av de två förfaranden som kan aktualiseras vid lämnandet av en oriktig 

uppgift leder till konstaterandet att skattetillägg påförs oavsett uppsåt eller oaktsamhet hos 

den skattskyldige medan detta krävs för att dömas för skattebrott. Systemet erbjuder vidare 

en möjlighet att samordna påföljder mellan de dubbla förfarandena genom att göra det 

möjligt att ta hänsyn till att skattetillägg påförts respektive att straff utdömts. Att det finns 

ett behov att ytterligare utredning då det gäller systemets överensstämmelse med 

dubbelbestraffningsförbudet kommer att framgå tydligare i det följande.  

                                                 
60 Lindskog, S i tillägg till skiljaktig mening, p. 9 och Lambertz, G i tillägg, p. 7. 

61 Enligt mailkontakt med Lena Gustafson, departementsråd på enheten för skatteadministration, skatteavtal 
och tullfrågor, Finansdepartementet, 15 oktober 2010.  

62 Munck, J, Skattetillägg och dubbelbestraffning, Svensk juristtidning 2010 s. 750. 

63 Ot.prp. nr. 82 (2008-2009) Om lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt), s. 5-6.   
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3 Europakonventionen 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för Europakonventionens huvuddrag. För att klargöra hur begrepp 

i konventionen bör tolkas och hur en eventuell konflikt mellan intern rätt och 

Europakonventionen bör hanteras tas även relevanta tolkningsprinciper upp. Kapitlet 

innehåller dessutom en kortare redogörelse för konventionens artikel 6, en mer detaljerad 

beskrivning av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet samt praxis kopplad till vissa begrepp i 

artikeln. Detta är av betydelse för att kunna fastställa om det svenska systemet med dubbla 

förfaranden är lämpligt utformat med tanke på de krav som uppställs i artikel 4 samt därtill 

kopplad praxis. Avslutningsvis följer ett avsnitt med sammanfattande kommentarer. 

3.2 Europakonventionens historik 

3.2.1 Europakonventionens tillkomst och uppbyggnad 

Efter andra världskriget fanns en önskan att staterna skulle respektera de mänskliga 

rättigheterna samt att de inblandade länderna skulle knytas till varandra. Som ett resultat av 

detta bildades Europarådet 1949 av Sverige och nio andra länder. Rådet utarbetade 

Europakonventionen som undertecknades den 4 november 1950 och trädde i kraft 1953 

efter att tio stater ratificerat denna.64  

Konventionen omfattar civila och politiska rättigheter samt bestämmelser rörande ett 

institutionellt kontrollsystem.65 Dessa institutioner bestod till en början av 

Europadomstolen och Europeiska kommissionen men genom det elfte tilläggsprotokollet 

bär Europadomstolen sedan 1998 de båda organens uppgifter. Europadomstolen förväxlas 

ibland med EU-domstolen men har alltså inget samband med denna domstol. 

3.2.2 Europakonventionen i Sverige 

Sverige undertecknade konventionen i slutet av 1950 och ratificerade den i början av 1952. 

Sverige var därmed länge endast folkrättsligt förpliktat att uppfylla de åligganden som 

konventionen ställer upp. Trots att Europakonventionen inte var en del av den svenska 

rättsordningen tog lagstiftaren hänsyn till den då ny lagstiftning skulle införas och 

                                                 
64 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 10-11. 

65 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 11. 
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konventionen ledde även till ändringar i svensk lag.66 Konventionen blev intern svensk rätt 

den 1 januari 1995 då LEKMR trädde i kraft i samband med att Sverige blev en av EU:s 

medlemsstater. Konventionen och avgöranden från Europadomstolen ska därmed 

tillämpas direkt av domstolar och myndigheter i Sverige. Några av anledningarna till att 

inkorporera konventionen var att markera dess betydelse och att klargöra vilken status den 

har i den interna rätten.67 I samband med att konventionen blev en del av intern svensk rätt 

infördes även en ny paragraf i RF där det klargörs att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med de åtaganden som Sverige har till följd av Europakonventionen.68  

3.3 Europakonventionens tolkningsprinciper 

3.3.1 Wienkonventionen om traktaträtten  

Europakonventionen måste ofta tolkas eftersom dess bestämmelser är allmänt hållna. 

Wienkonventionen69 ger vissa allmänna principer vid tolkning av internationella traktater. 

Dess artikel 31 anger att konventionen ska tolkas i enlighet med ordalydelsen. Uttrycken 

måste dock läsas i sitt sammanhang och med hänsyn tagen till ändamålet och syftet. Vad 

som avses med sammanhanget är enligt artikeln exempelvis bilagor och dokument som 

upprättats i samband med ingåendet. Leder inte tolkningen enligt artikel 31 till klarhet kan 

sekundära rättskällor, såsom förarbeten, användas för att bekräfta vad som framkommit 

genom tolkning enligt artikel 31.70  

Att se en specifik artikel i Europakonventionen i sitt sammanhang är av vikt för att en 

tolkning inte ska hamna i konflikt med någon annan av konventionens bestämmelser och 

för att ge regelverket en rimlig helhet. Förarbetena till Europakonventionen används sällan 

i Europadomstolens resonemang. Ett skäl till detta är att konventionen ska tolkas 

dynamiskt vilket innebär att det som uttalades vid konventionens tillkomst förändras i takt 

med att samhället utvecklas och kanske inte längre har samma betydelse.71 

                                                 
66 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 11-12. 

67 SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor, del B, Inkorporering av Europakonventionen, s. 123. 

68 RF 2 kap. 23 §. 

69 Wienkonventionen om traktaträtten antagen 23 maj 1969 (Wienkonventionen). 

70 Wienkonventionen artikel 32. 

71 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 47. 
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3.3.2 De nationella domstolarnas diskretionära prövningsrätt 

Europadomstolen har utvecklat ett antal principer genom sina avgöranden och en sådan 

princip är de nationella domstolarnas diskretionära prövningsrätt, margin of appreciation. I en 

situation då exempelvis nationella intressen eller allmän moral har en speciell betydelse kan 

en nationell domstol ha bättre förutsättningar än Europadomstolen då det gäller att fatta ett 

korrekt beslut. Europadomstolen överprövar därför inte de nationella domstolarnas beslut 

om inte speciella skäl föreligger.72 Denna princip är dock av mindre betydelse när det gäller 

rättigheter som har en absolut karaktär. Då det gäller artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet 

får avvikelse inte heller ske vid nödläge vilket begränsar prövningsrätten ytterligare.73 

3.3.3 Fristående begrepp och proportionalitet 

Konventionens olika begrepp ges en autonom tolkning vilket innebär att hänsyn inte tas till 

den innebörd som begreppen har i de olika konventionsstaternas rättsordningar utan tolkas 

fristående.74 Europadomstolen har valt att tolka de olika begreppen autonomt eftersom 

Europakonventionen ska garantera en minimistandard och för att möjliggöra detta måste 

konventionen ha samma innehåll oavsett vilken stat det gäller.75 

Åtgärder som går längre än vad som krävs för att skydda ett visst intresse kan bryta mot 

konventionen även om åtgärden i sig accepteras. En åtgärd måste därför vara 

proportionerlig och principen ska vara en del av hela Europakonventionen. För att avgöra 

om ett ingrepp är proportionerligt och nödvändigt får en avvägning göras mellan behovet 

som ingreppet tillgodoser och hur den enskildes rättighet påverkas.76 

                                                 
72 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna, s. 48-49. 

73 Åhman, K, Europakonventionen och förbudet mot dubbelbestraffning, Svensk skattetidning 2010 s. 111. 

74 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 62. 

75 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 47-48. 

76 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 49-50. 
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3.4 Tolkningsprinciper vid konflikt mellan konventionen och 

annan svensk lag 

Inför inkorporeringen av Europakonventionen i svensk intern rätt fördes diskussioner om 

hur eventuella konflikter mellan konventionens bestämmelser och annan svensk lag skulle 

lösas. Konventionen gavs formen av en vanlig lag och tillerkänns alltså inte samma status 

som grundlag eller på annat sätt status utöver vanlig lag.77 I prop. 1993/94:117 redogjorde 

regeringen vidare för de principer som kan bli aktuella i en konfliktsituation. En lag som 

grundas på en internationell konvention gäller inte automatiskt framför andra lagar men 

svensk lag ska dock tolkas i enlighet med de internationella åtaganden som Sverige har. 

Genom denna allmänna tolkningsprincip kan rättigheterna i konventionen ofta ändå 

tillgodoses.78  

Då en konflikt konstaterats blir nästa steg att om möjligt tolka det inhemska lagrummet så 

att det uppfyller konventionens krav. Skulle lagrummet inte ha något tolkningsutrymme 

måste ett av lagrummen väljas och en faktisk lagkonflikt föreligger. Lex posterior-principen 

kan få betydelse i en sådan situation och innebär att lag som utfärdats senare går före den 

som utfärdats tidigare. Lex specialis-principen kan också bli aktuell och det lagrum som kan 

sägas vara en specialregel får därmed företräde framför det lagrum som är mer allmänt 

hållet. Detta skulle kunna innebära att en inhemsk regel ges företräde trots att den strider 

mot Europakonventionen, men dessa situationer bör bli fåtaliga eftersom lagförslag 

granskas i förhållande till Europakonventionens krav. Högsta domstolens ledamöter lyfte 

även fram en tredje princip att beakta som innebär att en konvention om mänskliga 

rättigheter bör ha en särskild betydelse vid en eventuell konflikt. Den inhemska regeln kan 

även prövas mot RF 2 kap. 23 § och därigenom åsidosättas om den uppenbart strider mot 

förbudet att meddela lag i strid med konventionen. Med hänsyn tagen till dessa principer är 

det domstolarnas sak att avgöra hur eventuella konfliktsituationer ska lösas.79 Att 

lagstiftaren låtit domstolarna leda rättsutvecklingen trots att det rör sig om frågor som är av 

relevans för ett stort antal människor, är enligt Thörnhammar svårt att förstå.80 Det kan 

                                                 
77 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 37. 

78 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 37. 

79 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 37-38. 

80 Thörnhammar, J, Förbud mot dubbel lagföring – dubbelbestraffning och en tillbakablick, InfoTorg Juridik, 
27 november 2009, http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/opinion/article140642. 
ece?format=print, [4 november 2010]. 
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dock konstateras att domstolarna tillerkänt konventionen en särskild betydelse på det sätt 

att de inte velat tillämpa andra svenska lagar på ett sätt som eventuellt kan underkännas vid 

en prövning av Europadomstolen.81 

3.5 Artikel 6 om en rättvis rättegång 

Europakonventionens artikel 6 behandlar rätten till en rättvis rättegång. Enligt artikeln 

aktualiseras dess bestämmelser bland annat vid anklagelse för brott och det var tidigare 

osäkert om skattetillägg omfattades. Högsta domstolen och Regeringsrätten har dock 

fastslagit att skattetillägg omfattas av artikel 6.82 Europadomstolen är av samma mening då 

domstolen anser att förfarandet gällande skattetillägg innefattar en anklagelse för brott trots 

att skattetillägg är en administrativ sanktion och inte ett straff enligt svensk rätt.83  

Vad artikel 6 kan sägas omfatta har tidigare diskuterats bland sakkunniga.84 De flesta anser 

att den inte innebär ett skydd mot att dömas två gånger gällande samma sak, vilket även är 

Europadomstolens åsikt. Domstolen ansåg i Ponsetti och Chesnel mot Frankrike85 att 

konventionens bestämmelser inte garanterar principen om ne bis in idem. Principen har dock 

uttryckligen införts i sjunde tilläggsprotokollets fjärde artikel och enligt domstolen är det 

endast denna artikel som omfattar principen.86 

3.6 Artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet om dubbel-        

bestraffning 

3.6.1 Artikelns utformning 

Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll är från 1984 och gäller som lag i Sverige 

sedan den 1 november 1998. Protokollet behandlar bland annat garantier för en rättssäker 

straffprocess. Dess artikel 4 innehåller ett förbud mot att någon lagförs eller straffas på nytt 

                                                 
81 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna, s. 36. 

82 Se exempelvis NJA 2000 s. 622 och RÅ 2000 ref. 66 I och II. 

83 Se Janosevic mot Sverige, no. 34619/97, den 23 juli 2002 och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, 
no. 36985/97, den 23 juli 2002. 

84 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 516. 

85 No. 36855/97 och 41731/98, den 14 september 1999. 

86 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, no. 36855/97 och 41731/98, den 14 september 1999. 
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i en brottsmålsrättegång. Detta förutsatt att rättegången äger rum i samma stat och gäller 

ett brott som denne redan har blivit slutligt frikänd från eller dömd för i enlighet med lagen 

och rättegångsordningen i staten. Principen benämns ne bis in idem där idem står för samma 

sak och bis för två gånger.  

Denna bestämmelse innebär dock inte ett hinder för att ta upp målet på nytt i enlighet med 

lagen i samma stat om det framkommit att det finns nya omständigheter eller om ett grovt 

fel har begåtts vid den tidigare rättegången.87 Artikel 4 bör inte heller hindra ett nytt 

förfarande om det endast kan medföra en mer fördelaktig dom för den enskilde, eftersom 

bestämmelser om mänskliga rättigheter har syftet att tillerkänna enskilda rättigheter.88  

Enligt konventionens artikel 15 får åtgärder som innebär avvikelse från skyldigheterna 

enligt Europakonventionen vidtas under krig eller annat nödläge. Artikel 4.3 i sjunde 

tilläggsprotokollet stadgar dock att så inte är fallet när det gäller rätten att inte bli lagförd 

eller straffad två gånger. 

3.6.2 Förutsättningar för tillämpning 

Artikel 4 tillämpas enligt ordalydelsen då en person redan blivit slutligt frikänd eller dömd i 

en brottmålsrättegång. Personen anses vara slutligt frikänd eller dömd då saken är res 

judicata vilket innebär att ordinära rättsmedel inte är tillgängliga eller har uttömts eller att 

tiden för att överklaga beslutet har löpt ut.89 

För att tillämpa artikel 4 är det vidare en förutsättning att brottet är av straffrättslig 

karaktär. Artikel 4 innebär nämligen inte ett hinder mot att den som blivit dömd för brott 

även blir föremål för exempelvis disciplinära förfaranden när det gäller samma gärning. 

Artikeln är tillämplig på prövning och dom i en brottmålsrättegång och ett disciplinärt 

förfarande, då det exempelvis gäller en tjänsteman, är av en annan karaktär.90 Begreppet 

brottsmålsrättegång i artikel 4 är autonomt och den interna rättens klassificering har 

därmed inte avgörande betydelse. Europadomstolen har utarbetat tre kriterier som används 

för att avgöra den straffrättsliga karaktären. De så kallade Engel-kriterierna tar hänsyn till 

                                                 
87 Europakonventionen artikel 4.2 sjunde tilläggsprotokollet.  

88 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., s. 93. 

89 Explanatory Report to Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, p. 22 och 29. 

90 Explanatory Report to Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, p. 32. 
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hur det interna rättssystemet klassificerar brottet, brottets karaktär och hur strängt straffet 

som personen riskerar att dömas till är. Kriteriet gällande karaktären och straffet är 

alternativa.91 En kumulativ metod kan dock användas när kriterierna var för sig inte ger ett 

säkert svar.92 Enligt Europadomstolens praxis är det svenska skattetilläggsförfarandet av 

straffrättslig karaktär inte bara då det gäller Europakonventionens artikel 6 utan dessutom 

enligt artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet.93 

Att påföra dubbla sanktioner i en och samma process eller i förfaranden som pågår 

parallellt hindras vidare inte av dubbelbestraffningsförbudet enligt ordalydelsen.94 Åsikter 

har dock exempelvis framförts av minoriteten i NJA 2010 s. 168 II om att ett nytt åtal inte 

heller får väckas då den tilltalade redan står under åtal för gärningen, vilket innebär att lis 

pendens föreligger.95 Detta förhållande omfattas alltså inte av artikelns ordalydelse men 

rättegångshinder skulle ändå kunna föreligga till följd av den svenska regeln om lis pendens.96 

Klart är dock att förbudet aktualiseras då två skilda processer gällande samma brott pågår 

och det ena beslutet vinner laga kraft innan det andra beslutet fattas.97  

3.6.3 Europadomstolens praxis rörande begreppet samma brott 

För att klargöra om det förekommer en kränkning av artikel 4 eller inte måste det avgöras 

om förfarandena gäller samma brott. Europadomstolens praxis på området har inte varit 

konsekvent. Fram till 2009 ansåg domstolen att rättskraften avsåg brott och inte gärning. 

Fram till dess var därför skillnader då det gäller subjektiva rekvisit avgörande för 

bedömningen av samma brott.98 

I Gradinger mot Österrike99 gavs uttryck för ett första sätt att göra bedömningen. 

Gradinger åtalades för att ha vållat annans död då han kört bil och senare även i ett 

                                                 
91 Se Engel m.fl. mot Nederländerna, no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 och 5370/72, den 8 juni 

1976. 

92 Se exempelvis Ruotsalainen mot Finland, no. 13079/03, den 16 juni 2009. 

93 Manasson mot Sverige, no. 41265/98, den 8 april 2003. 

94 SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, s. 75. 

95 NJA 2010 s. 168 II, Lundius, M och Lindskog, S i skiljaktig mening, p. 51 och 54.  

96 RB 45 kap. 1 § 3 st. och NJA 2010 s. 168 II, Lundius, M och Lindskog, S i skiljaktig mening, p. 51 och 54. 

97 SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, s. 75-76. 

98 SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, s. 74. 

99 No. 15963/90, den 23 oktober 1995. 



 

 
22 

administrativt förfarande för att ha kört bil alkoholpåverkad. Trots att de två förfarandena 

skilde sig åt gällande beteckningen, arten och syftet så ansåg domstolen att det var samma 

gärning som bedömts två gånger och att detta därför bröt mot artikel 4. 

Ett andra sätt att bedöma utvecklades i Oliveira mot Schweiz100 som också rörde 

bilkörning. Oliveira dömdes gällande samma bilkörning för både hastighetsförseelse och 

vållande av kroppsskada. Europadomstolen ansåg att det rörde sig om en gärning som 

dock bestod av flera brott och att det inte var i konflikt med artikel 4 att dessa prövades av 

olika domstolar. Artikeln förbjuder endast att någon prövas två gånger då det gäller samma 

brott medan det här alltså rörde sig om flera brott.101 

Ytterligare ett angreppssätt kan utläsas exempelvis ur Fischer mot Österrike102 där 

Europadomstolen konstaterade att praxis inte varit konsekvent och syftade på de tidigare 

avgörandena i Gradinger-målet och Oliveira-målet. Domstolen fastslog att artikel 4 kränkts 

då Fischer först fått ett administrativt straff för att alkoholpåverkad ha kört bil och sedan 

dömts för att ha vållat någons död. Vid förfarandet gällande vållande till annans död 

beaktades det faktum att han intagit alkohol som en försvårande omständighet vilket 

innebar att han åtalats och dömts för handlingen upprepade gånger. Domstolen 

konstaterade igen att en gärning som innefattar flera brott kan leda till flera åtal men att det 

även måste tas hänsyn till om brotten har samma väsentliga element, essential elements, vilket 

var fallet här.103 Begreppet väsentliga element har efter Fischer-målet ofta använts i domar 

på området.104  

I Zolotukhin-målet fann domstolen ett behov av att harmonisera tolkningen av begreppet 

samma brott. I beslutet konstaterades att artikel 4 ska innebära ett hinder mot ett andra 

                                                 
100 No. 25711/94, den 30 juli 1998. 

101 Europadomstolen har gjort liknande bedömningar i exempelvis Göktan mot Frankrike, no. 33402/96, den 
2 juli 2002. 

102 No. 37950/97, den 29 maj 2001. 

103 Europadomstolen har gjort liknande bedömningar i W. F. mot Österrike, no. 38275/97, den 30 maj 2002 
och Sailer mot Österrike, no. 38237/97, den 6 juni 2002. 

104 Se exempelvis Manasson mot Sverige, no. 41265/98, den 8 april 2003 och Bachmaier mot Österrike, no. 
77413/01, den 2 september 2004. 
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förfarande då brottet grundas på samma fakta eller fakta som väsentligen är de samma som 

för brottet i det första förfarandet.105  

Som tidigare nämnts kan det finnas anledning att kritisera Sveriges lagstiftare då det gäller 

att leva upp till Europakonventionens krav. Asp menar dock att kritik även kan riktas mot 

Europadomstolen eftersom dess praxis varit skiftande och otydlig.106 

3.7 Sammanfattande kommentarer 

Då det gäller tolkningsprinciper som är relevanta för Europakonventionen är det viktigt att 

beakta det faktum att tolkningen kan förändras och att en tidigare tolkning inte med 

säkerhet kan sägas gälla i ett senare skede. Bedömningen som Europadomstolen gjort 

gällande dubbelbestraffning har som framgått varierat i relativt hög grad, något som inte 

nödvändigtvis beror på en dynamisk tolkning vilket kan sägas framgå av den 

tolkningsharmonisering som Europadomstolen känt sig tvingad att företa. Att praxis från 

Europadomstolen inte varit entydig är olyckligt eftersom det försvårar för de nationella 

rättstillämparna att göra en korrekt bedömning. 

Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud ställer krav på det svenska systemet med 

dubbla förfaranden genom att inte tillåta att en skattskyldig lagförs eller straffas ytterligare 

en gång då slutlig prövning redan ägt rum. Frågan blir därför om skattetilläggsförfarandet 

respektive skattebrottsförfarandet kan sägas innebära en ny prövning av samma brott. 

Det faktum att svenska domstolar kan sägas ha tagit en särskild hänsyn till konventionen 

för att inte få beslut underkända vid en senare prövning av Europadomstolen kan 

diskuteras i nuläget. Detta eftersom Regeringsrättens och Högsta domstolens senaste 

avgöranden på området har kritiserats för att inte ta hänsyn till den förändring som skett i 

Europadomstolens praxis gällande bedömningen av när dubbelbestraffning föreligger. 

 

                                                 
105 Zolotukhin mot Ryssland, no. 14939/03, den 10 februari 2009. Se avsnitt 5.4.2 för en mer detaljerad 

redogörelse för beslutet. 

106 Asp, P, Ne bis in idem: samma sak – men inte nödvändigtvis två gånger?, InfoTorg Juridik, 7 april 2010, 
https://www5-infotorg-se.bibl.proxy.hj.se/rb/premium/offentlig/manskligarattigheter/article147121.ece? 
sf=HY, [29 september 2010]. 
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4 EU-rätt 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för de delar av EU-rätten som är relevanta för uppsatsens syfte. Av 

betydelse är främst EU-stadgan, därför behandlas dess historik och rättsliga ställning. 

Vidare beskrivs stadgans tillämpningsområde och dess artikel 50 som rör 

dubbelbestraffning. Kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer. Detta kapitel är 

av relevans för att kunna bedöma om det med hänsyn tagen till EU-rätt är befogat av 

underinstanserna att avvika från Högsta domstolens praxis. 

4.2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande     

rättigheterna 

4.2.1 Införandet av EU-stadgan och dess rättsliga ställning 

År 1996 konstaterades att EU inte hade möjlighet att tillträda Europakonventionen.107 Ett 

initiativ på de grundläggande rättigheternas område togs dock 1999 genom påbörjandet av 

EU-stadgan. I slutet av 2000 godtogs den politiskt men var inte rättsligt bindande. Genom 

stadgan skulle grundläggande rättigheter sammanfattas och göras tydliga.108 I och med att 

Lissabonfördraget trädde i kraft i slutet av 2009 har EU-stadgan numera samma rättsliga 

värde som EU:s fördrag.109 Som nämnts i metodavsnittet är fördragen direkt tillämpliga och 

bindande för domstolar och myndigheter. Då en regel är ovillkorlig, klar och precis får den 

dessutom direkt effekt vilket ger enskilda rättigheter.110 Genom att stadgan värderas som ett 

fördrag kan därför de regler som stadgan innehåller ges direkt effekt.111  

Vid en eventuell konflikt mellan intern rätt och EU-rättsliga regler ska EU-rätten vidare ges 

företräde.112 Då det gäller EU-stadgan ges denna därför företräde framför interna regler på 

det område där kompetens att lagstifta överlåtits till EU, ett område som dock inte är 

                                                 
107 EU-domstolens yttrande 2/94 [1996], ECR I-1759. 

108 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 13-14. 

109 EUF-fördraget artikel 6. 

110 Mål 26/62 Van Gend & Loos. 

111 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 43. 

112 Mål 6/64 Costa mot ENEL. 
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fixerat.113 På skatteområdet har EU exempelvis kompetens då det gäller indirekta skatter 

som mervärdesskatt. På området för direkt beskattning har EU-rätten också betydelse men 

inte i samma utsträckning som då det gäller indirekta skatter.114 Det kan även diskuteras 

huruvida stadgan skulle kunna få företräde framför interna regler då det straffrättsliga 

området är aktuellt. Området har tidigare varit en del av medlemsstaternas mellanstatliga 

samarbete.115 Något som innebar att alla medlemsstater var tvungna att vara överens 

gällande nya beslut. Straffrättens område har dock integrerats i växande utsträckning.116 

Lissabonfördraget har exempelvis inneburit att EU fått kompetens att lagstifta på vissa av 

straffrättens områden.117 Huruvida stadgan kan få företräde framför intern rätt diskuteras 

vidare i den avslutande analysen. 

Att stadgan fått samma status som fördragen innebär troligtvis ett större behov av att 

begära förhandsavgöranden från EU-domstolen, exempelvis då det gäller att värdera 

stadgans rättigheter mot EU-rättens andra intressen.118 Ett förhandsavgörande får begäras 

enligt artikel 267 i EUF-fördraget. Artikeln stadgar att en domstol får begära ett 

förhandsavgörande om det anses vara nödvändigt för att kunna döma i målet som är 

aktuellt.119 När en fråga om tolkningen av ett fördrag eller annan rättsakt är osäker i en 

domstol av högsta instans är denna domstol skyldig att begära ett förhandsavgörande.120 

När det gäller förhållandet mellan Europakonventionen och EU-stadgan får stadgans 

artiklar inte inskränka de friheter och rättigheter som framkommer i 

Europakonventionen.121 Stadgan anger vidare att då rättigheterna sammanfaller ska 

stadgans rättigheter ha samma betydelse och räckvidd som de i konventionen. Stadgan kan 

                                                 
113 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 43-44. 

114 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 632.  

115 Helin-Karnell, E, Lissabonfördraget och straffrätten, Europapolitisk analys 2008, s. 1, http://www.sieps.se 
/publikationer/european-policy-analysis/lissabonfordraget-och-straffratten-20089epa.html, [19 november 
2010]. 

116 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 17-18. 

117 EUF-fördraget artikel 82 och 83. 

118 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 47. 

119 EUF-fördraget artikel 267 2 st. 

120 EUF-fördraget artikel 267 3 st. 

121 EU-stadgan artikel 53. 
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dock ge ett mer omfattande skydd.122 Det regelverk som erbjuder det mest långtgående 

skyddet bör därför gälla.123 Regleringen syftar till att undvika att EU-domstolen och 

Europadomstolen tolkar rättigheter på olika sätt.124 

4.2.2 Tillämpningsområdet för EU-stadgan 

Enligt stadgans artikel 51.1 ska medlemsstaterna tillämpa stadgan endast då unionsrätten 

tillämpas, vilket innebär att den tillämpas då det gäller beslut på området för unionsrätten. 

Vad som kan sägas omfattas av unionsrätten då det gäller skatteområdet och det 

straffrättsliga området har berörts i föregående avsnitt och diskuteras vidare i uppsatsens 

avslutande analys. Då det gäller begränsningar av stadgans rättigheter måste detta ske 

genom lag. Proportionalitetsprincipen är av avgörande betydelse och begränsningarna 

måste vidare vara nödvändiga samt motsvara ett av unionen erkänt samhällsintresse.125  

4.2.3 Artikel 50 om dubbelbestraffning 

EU-stadgans artikel 50 behandlar principen om ne bis in idem. Artikeln klargör att ingen får 

lagföras eller straffas ytterligare en gång för ett brott som personen redan blivit frikänd från 

eller dömd för. Detta under förutsättning att frikännandet eller domen skett i ett av 

unionens länder genom en brottmålsdom som vunnit laga kraft.126 Till skillnad från artikel 4 

i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll gäller stadgans artikel även flera staters 

behörigheter. När det rör sig om en stat har dubbelbestraffningsförbudet samma betydelse 

i båda regelverken.127 

Då det gäller dubbelbestraffningsförbudet tillämpades detta redan innan Lissabonfördraget 

trädde i kraft. Förbudet har varit en del av EU-domstolens praxis alltsedan 1960-talet.128 

EU-domstolen har uttalat att principen är en grundläggande princip inom gemenskapen 

och att gemenskapsdomstolarna säkerställer att den efterlevs.129 Att omständigheternas 

                                                 
122 EU-stadgan artikel 52.3. 

123 Bernitz, U, Sverige och europarätten, s. 160. 

124 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 34. 

125 EU-stadgan artikel 52.1. 

126 EU-stadgan artikel 50. 

127 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 32. 

128 SOU 2008:43 del 1, Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, s. 32. 

129 Se exempelvis mål C-308/04 P SGL Carbon mot kommissionen. 
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rättsliga kvalificering eller det skyddade rättsliga intresset inte är av betydelse har uttalats av 

EU-domstolen vid ett flertal tillfällen, då i samband med dubbelbestraffningsförbudet i 

KTS.130 Vad som är av betydelse är istället om ”de konkreta gärningarna är identiska i den mening 

att de utgör en helhet av omständigheter som är oupplösligt förbundna med varandra…”.131 

4.3 Sammanfattande kommentarer 

EU-rättens dubbelbestraffningsförbud har alltså i stort sett samma betydelse som 

Europakonventionens. Det som kan ha betydelse är dock det sätt som EU-rätten får 

genomslag på i den svenska rätten genom principerna om direkt effekt och företräde 

framför intern rätt. Ett förhandsavgörande från EU-domstolen kan vidare påverka en 

svensk domstols avgörande under själva förfarandet istället för i efterhand som är fallet 

med Europadomstolens avgöranden.  

Det faktum att stadgan tillämpas på området för unionsrätten kan leda till 

gränsdragningsproblem då det gäller skatteområdet eftersom det finns gemensamma regler 

om indirekt beskattning medan dessa är färre på det direkta beskattningsområdet. 

Gränsdragningsproblem kan även uppkomma då det gäller att tillämpa EU-stadgans 

bestämmelser på det straffrättsliga området.  

 

                                                 
130 Se exempelvis mål C-288/05 Kretzinger och mål C-436/04 Van Esbroeck. 

131 Mål C-288/05 Kretzinger, p. 37. 
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5  Europadomstolens praxis rörande förbudet mot 

dubbelbestraffning 

5.1 Inledning 

Kapitlet innehåller allmän information om Europadomstolen för att läsaren ska få insikt i 

hur systemet är tänkt att fungera. Vidare beskrivs viss del av den praxis som finns gällande 

Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Redogörelsen för praxis delas upp i 

två avsnitt för att tydliggöra den utveckling som skett. Det första avsnittet beskriver 

Europadomstolens praxis fram till 2009. Det rättsfall som behandlas rör just det svenska 

systemet med dubbla förfaranden. Följande avsnitt beskriver de rättsfall på området som 

tillkommit från och med 2009. Alla rättsfall i avsnittet har inte en koppling till just det 

svenska systemet men är ändå relevanta för att få en förståelse för den utveckling som skett 

på området sedan det svenska systemet senast prövades av Europadomstolen. 

Avslutningsvis följer författarens sammanfattande kommentarer. 

Kapitlet är av relevans för att senare kunna bedöma om det var befogat av 

underinstanserna att inte följa Högsta domstolens avgörande med hänsyn tagen till 

Europadomstolens praxis. Kapitlet har även betydelse då det gäller att avgöra om det 

svenska systemet är lämpligt utifrån de krav som framkommer genom Europadomstolens 

praxis.  

5.2 Europadomstolen 

Enligt artikel 1 i Europakonventionen är det staterna som ska garantera att fri- och 

rättigheterna tillkommer individen. Om en fri- eller rättighet kränks är det vidare effektiva 

rättsmedel på nationell nivå som ska erbjudas.132 Europakonventionens kontrollsystem är 

därmed subsidiärt vilket medför att konventionsstaterna har ett stort ansvar då det gäller att 

anpassa sin lagstiftning efter Europadomstolens avgöranden, för att domstolen inte ska 

belastas med ytterligare mål av samma karaktär.133  

                                                 
132 Europakonventionen artikel 13. 

133 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 33. 
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Både mellanstatliga mål och enskilda klagomål kan anhängiggöras inför 

Europadomstolen.134 Ett krav är dock att alla inhemska rättsmedel uttömts för att målet ska 

kunna tas upp till prövning och att klagomålet sker inom sex månader från beslutet.135 

Enligt Europakonventionens artikel 46.1 är det endast de domar där medlemsstaten är part 

som binder staten. 

5.3 Europadomstolens tidigare praxis kring det svenska   

systemet 

Bland Europadomstolens tidigare praxis som berör det svenska systemet kan särskilt 

framhållas målet Rosenquist mot Sverige136 som rör den svenske medborgaren Rosenquist. 

Han hade underlåtit att deklarera och Skatteverket skönstaxerade honom därför och 

påförde skattetillägg. Han dömdes dessutom för grovt skattebrott till två års fängelse. 

Rosenquist anser att han prövats och dömts två gånger för samma brott vilket strider mot 

artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet. 

Europadomstolen konstaterar att syftet med artikel 4 är att förbjuda en upprepning av en 

brottsmålsrättegång där det redan finns ett slutligt beslut.137 För att avgöra om en sådan 

upprepning har förekommit måste domstolen se till brottens karaktär och om brotten har 

samma väsentliga element.138  

Domstolen ser först till om skattetilläggsförfarandet är av straffrättslig karaktär och 

hänvisar till Janosevic mot Sverige139 och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige140 där 

det konstateras att förfarandet var straffrättsligt trots att så inte är fallet enligt svensk lag. 

Domstolen hänvisar även till Manasson mot Sverige141 där det slagits fast att förfarandet 

gällande skattetillägg var av straffrättslig karaktär både enligt artikel 6 och artikel 4 i det 

                                                 
134 Europakonventionen artikel 33 och 34. 

135 Europakonventionen artikel 35.1. 

136 No. 60619/00, den 14 september 2004. 

137 Domstolen hänvisar till Gradinger mot Österrike, no. 15963/90, den 23 oktober 1995. 

138 Domstolen hänvisar till Fischer mot Österrike, no. 37950/97, den 29 maj 2001. 

139 No. 34619/97, den 23 juli 2002. 

140 No. 36985/97, den 23 juli 2002. 

141 No. 41265/98, den 8 april 2003. 
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sjunde tilläggsprotokollet. Båda de förfaranden som varit aktuella för Rosenquist är alltså av 

straffrättslig karaktär.  

Europadomstolen konstaterar att uppsåt eller grov oaktsamhet är ett väsentligt rekvisit för 

skattebrott men inte då det gäller skattetillägg. Därefter citeras delar av de svenska 

avgörandena i NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79 och domstolen konstaterar att syftet 

med straff för skattebrott är ett annat än syftet med att påföra skattetillägg. Skattetilläggets 

syfte är nämligen att garantera det nationella systemets grunder. Sanktioner är nödvändiga 

för att säkerställa att skattskyldiga lämnar den information som krävs för taxeringen. 

Domstolen drar slutsatsen att de två brotten är helt skilda och att de väsentliga elementen 

inte är de samma. Det strider därför inte mot artikel 4 att döma Rosenquist för skattebrott 

trots att skattetillägg påförts. Ansökan kunde därför inte antas och målet prövades inte i 

sak. 

Munck välkomnar slutsatsen eftersom det enligt hans mening vore orimligt att anse att det 

svenska systemet skulle strida mot grundläggande mänskliga rättigheter men menar att 

motiveringen inte helt stämmer överens med Europadomstolens tidigare avgöranden.142 

Under 2009 skedde en utveckling av Europadomstolens praxis på området, vilket redogörs 

för i det följande. 

5.4 Europadomstolens utveckling av praxis från och med 

2009 

5.4.1 Carlberg mot Sverige 

I målet Carlberg mot Sverige143 ansåg Skatteverket att vissa inkomster i Carlbergs 

taxirörelse inte tagits upp och upptaxerade honom därför och påförde skattetillägg. Han 

dömdes dessutom för bokföringsbrott till två månaders fängelse. Carlberg menade att vissa 

rättigheter under artikel 6 inte tillgodosetts samt att sjunde tilläggsprotokollets artikel 4 

kränkts då han straffats två gånger genom skattetillägget och straffet för bokföringsbrottet.  

                                                 
142 Munck, J, Recension av Karin Almgren & Börje Leidhammars Skattetillägg och skattebrott, Norstedts 

Juridik 2006, Juridisk tidskrift 2006-07 s. 465-466. 

143 No. 9631/04, den 27 januari 2009. 
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Europadomstolen konstaterar att syftet med artikel 4 är att förbjuda att något som redan 

avgjorts genom ett slutligt beslut ska kunna prövas igen.144 För att avgöra om något som 

redan slutligen prövats blivit föremål för ännu en prövning konstaterar domstolen att den 

tidigare sett till exempelvis om brotten har samma väsentliga element.145  

Det konstateras vidare att förfarandena gällande skattetillägg och bokföringsbrott båda är 

av straffrättslig karaktär enligt artikel 6 och dessutom enligt artikel 4.146 Domstolens nästa 

steg blir att se till om Carlberg straffats två gånger för samma brott. För bokföringsbrott 

krävs uppsåt eller oaktsamhet medan detta inte är ett krav för skattetillägg. Domstolen 

anser dock inte att dessa subjektiva rekvisit ger en grund för att skilja mellan de två brotten 

i enlighet med artikel 4.  

Att upprätta en korrekt bokföring är enligt domstolen en skyldighet som är oberoende av 

skyldigheten att deklarera. Trots att Carlberg inte uppfyllt kraven för bokföringen kunde 

han ha gett korrekt information i samband med deklarationen genom annat material och 

Europadomstolen anser därmed att det rör sig om två olika brott.147 Carlberg har därför 

inte blivit straffad två gånger för samma brott, och inte heller har någon annan rättighet 

kränkts.  

Vad som är av särskilt intresse då det gäller det aktuella målet är Europadomstolens 

uttalande att skillnader då det gäller subjektiva rekvisit inte längre anses kunna ligga till 

grund för att skilja två brott åt. Något som får anses vara ett första steg för 

Europadomstolens nya sätt att bedöma om dubbelbestraffning föreligger eller inte. 

Europadomstolen fortsätter på denna linje i det avgörande som följer nedan. 

5.4.2 Zolotukhin mot Ryssland 

Målet Zolotukhin mot Ryssland148 gäller inte skatteområdet men är ändå av intresse 

eftersom domstolen uttalar sig generellt om exempelvis begreppet samma brott. 

Europadomstolen avgjorde Zolotukhin mot Ryssland i stor sammansättning efter att detta 

                                                 
144 Se Gradinger mot Österrike, no. 15963/90, den 23 oktober 1995. 

145 Se Franz Fischer mot Österrike, no. 37950/97, den 29 maj 2001. 

146 Se Manasson mot Sverige, no. 41265/98, den 8 april 2003. 

147 Europadomstolen har tidigare kommit till samma slutsats gällande relationen mellan bokföringsbrott och 
skattetillägg i Synnelius och Edsbergs Taxi AB mot Sverige, no. 44298/02, den 17 juni 2008.   

148 No. 14939/03, den 10 februari 2009. 



 

 
32 

begärts av Ryssland i enlighet med Europakonventionens artikel 43. Omständigheterna i 

fallet var följande. Zolotukhin tog med sin flickvän in på ett militärt område och greps där 

av polis. Mannen var alkoholpåverkad, uppträdde på ett oförskämt sätt och hotade även att 

ta till våld mot tjänsteman. Zolotukhin dömdes samma dag i ett administrativt förfarande 

för oförskämt uppträdande och då domen redan vunnit laga kraft inleddes ett straffrättsligt 

förfarande. Zolotukhin menar att han prövats igen för samma brott och att artikel 4 i det 

sjunde tilläggsprotokollet därför kränkts.  

Domstolen ser till hur principen lyder i andra främst internationella regelverk och 

konstaterar att det finns flera lydelser. Både same offence och same act, alltså samma brott och 

samma gärning, förekommer. Europadomstolen börjar utredningen med att avgöra om det 

första förfarandet som Zolotukhin var föremål för hade en straffrättslig karaktär vilket är 

av betydelse för att artikel 4 ska kunna tillämpas. Med hjälp av de tre Engel-kriterierna 

konstaterar domstolen efter en analys att förfarandet har straffrättslig karaktär och därmed 

omfattas av begreppet penal procedure i artikel 4.  

Nästa steg är att avgöra om brotten som Zolotukhin åtalats för var samma i båda 

förfarandena. Den praxis som domstolen utarbetat kring samma brott sammanfattas och 

det konstateras att ett flertal metoder använts.149 Domstolen anser detta vara olyckligt då 

det leder till en rättslig osäkerhet och det finns därför anledning att harmonisera tolkningen 

av begreppet samma brott. Denna harmonisering leder till att artikel 4 ska förstås som ett 

förbud mot åtal eller rättegång gällande ett andra brott då det andra brottet härrör från 

identiska fakta eller fakta som väsentligen är de samma. Undersökningen ska fokusera på 

fakta som är konkreta faktiska omständigheter och gäller samma person. Dessutom ska de 

hänga samman i tid och rum.  

Då Europadomstolen applicerade tolkningen på det specifika fallet konstaterades att två av 

brotten hade samma väsentliga element, förhållandena skiljde sig åt på bara en punkt, och 

att Zolotukhin alltså dömts för samma brott två gånger vilket kränker artikel 4. Den 

harmoniserade tolkning som domstolen gör av begreppet samma brott bekräftas i det 

efterföljande målet Ruotsalainen mot Finland.150 

                                                 
149 I avsnitt 3.6.3 behandlades denna tidigare praxis rörande begreppet samma brott. 

150 No. 13079/03, den 16 juni 2009. 
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5.4.3 Ruotsalainen mot Finland 

Europadomstolen avgjorde Ruotsalainen mot Finland den 16 juni 2009.151 Ruotsalainen 

stoppades av polis och det upptäcktes då att han körde sin skåpbil på ett bränsle som är 

lägre beskattat än diesel utan att ha betalat den tilläggsskatt som ska betalas då denna sorts 

bränsle används. För detta ringa skattebedrägeri dömdes han till böter och i ett senare 

separat förfarande påfördes han en avgift av fordonsförvaltningscentralen. Avgiften 

påfördes eftersom Ruotsalainen använt denna sorts bränsle utan att meddela berörd 

myndighet. Ruotsalainen menade att det strider mot artikel 4 att påföra avgiften efter att 

han dömts för ringa skattebedrägeri eftersom det innebär att han straffats två gånger för 

samma brott.  

Domstolen börjar, liksom i tidigare beslut på området, med att konstatera syftet med artikel 

4. För att avgöra om sanktionerna var av straffrättslig karaktär ses till Engel-kriterierna152 

och både förfarandet gällande skattebedrägeri och det administrativa förfarandet bedöms 

vara straffrättsliga.  

Nästa steg är att avgöra om den senare sanktionen grundas på samma fakta som den 

tidigare och om det därmed förekommit dubbla förfaranden. Domstolen hänvisar till 

Zolotukhin-målet och den harmoniserade tolkning som uttryckts där. Europadomstolen 

konstaterar att de fakta som förekommit i de båda förfarandena knappast skiljer sig åt även 

om det första förfarandet innehöll ett krav på uppsåt. Faktan är därför väsentligen samma 

enligt artikel 4 och artikeln har därmed kränkts. 

5.4.4 Efterföljande avgöranden  

Domstolen har efter Ruotsalainen-målet153 fortsatt att göra bedömningen av om det är 

fråga om samma brott i enlighet med vad som uttalas i Zolotukhin-målet154. Så har skett i 

Maresti mot Kroatien155 och Tsonev mot Bulgarien156 som båda rörde misshandel. Den 

                                                 
151 No. 13079/03. 

152 Se Engel m.fl. mot Nederländerna, no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 och 5370/72, den 8 juni 
1976. 

153 No. 13079/03, den 16 juni 2009. 

154 No. 14939/03, den 10 februari 2009. 

155 No. 55759/07, den 25 juni 2009. 

156 No. 2376/03, den 14 januari 2010. 
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fakta som låg till grund för förfarandena i respektive fall bedömdes vara väsentligen den 

samma och artikel 4 hade därför kränkts i båda fallen.  

5.4.5 Synpunkter gällande Europadomstolens utveckling av praxis 

Norberg och Nyquist hävdar att det från och med Zolotukhin-målet157 inte längre är 

möjligt att dra slutsatsen att det rör sig om två olika brott på grund av att det för skattebrott 

krävs ett subjektivt rekvisit medan så inte är fallet för skattetillägg.158  

Lindkvist resonerar kring abstrakta rättsfakta, något som inte behöver ha ägt rum men som 

är en förutsättning för att uppfylla en specifik regel, och konkreta rättsfakta, något som 

faktiskt inträffat. Han ställer sig frågan vilken typ av fakta det är som Europadomstolen 

syftar på i Zolotukhin-avgörandet159 och anser att det är troligt att domstolen syftar på 

konkreta rättsfakta. Detta bland annat eftersom Europadomstolen vid tillämpningen av 

artikel 4 enbart ser till det som skett och inte de likheter och skillnader som föreligger då 

det gäller de aktuella lagrummen.160 Åhman konstaterar, i likhet med Lindkvist, att 

Europadomstolens utveckling av praxis leder till att den abstrakta gärningsbeskrivningen 

inte längre är avgörande för om det rör sig om samma gärning enligt artikel 4. Det är istället 

den konkreta gärningen som är av betydelse.161 Vidare menar Simon Almendal att 

omständigheterna som ligger till grund för skattetillägg och skattebrott nästan alltid är 

väsentligen de samma.162  

Enligt Norberg och Nyquist finns det stora likheter mellan det finska systemet som 

prövades i Ruotsalainen-målet163 och det svenska systemet. Likheterna ligger i att båda 

länderna har allmänna domstolar samt allmänna förvaltningsdomstolar. Vidare påförs den 

finska tilläggskatten som var aktuell i målet på samma sätt som skattetillägget i Sverige och 

                                                 
157 No. 14939/03, den 10 februari 2009. 

158 Norberg, C, Nyquist, K, ”In Sweden we have a system…” – Regeringsrätten och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Skattenytt 2009 s. 
718. 

159 Zolotukhin mot Ryssland, no. 14939/03, den 10 februari 2009. 

160 Lindkvist, G, Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?, Skattenytt 2009 s. 300-301.   

161 Åhman, K, Europakonventionen och förbudet mot dubbelbestraffning, Svensk skattetidning 2010 s. 113. 

162 Simon Almendal, T, Ne bis in idem – ett nytt rättsläge?, Juridisk tidskrift 2009-2010 s. 566. 

163 No. 13079/03, den 16 juni 2009. 
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även i Finland kan den skattskyldige i allmän domstol åtalas för skattebrott gällande samma 

gärning.164 

Munck anser att det inte är självklart att Europadomstolen numera skulle godta flera 

sanktioner för samma brott165 enligt sin tidigare praxis, men anser att den ordning som 

gäller i Sverige är ”konsekvent, transparent och förutsebar” samt tar hänsyn till likhet inför lagen. 

Att systemet bryter mot konventionen är därför enligt hans mening svårt att godta.166 

5.5 Sammanfattande kommentarer 

Då det gäller bokföringsbrott har Europadomstolen i både Carlberg-målet och Synnelius-

målet ansett att bokföringsskyldigheten är oberoende av skyldigheten att deklarera vilket 

innebär att brotten är helt separata. Dubbelbestraffningsproblematiken aktualiseras därmed 

inte i förhållande till bokföringsbrott. 

Det kan konstateras att Europadomstolen tidigare godtog det svenska systemet med 

påföljd för skattebrott och skattetillägg och att ställningstagandet grundades på den skillnad 

som finns mellan påföljderna då det gäller syfte och subjektiva rekvisit. Från och med 

Carlberg-målet uttalas dock att subjektiva rekvisit inte kan vara avgörande för att skilja 

brott från varandra. I Zolotukhin-målet framkommer hur begreppet samma brott bör tolkas 

och då beslutet tagits i stor kammare och domstolen uttalar att det finns behov av 

harmonisering kan detta ses som en nystart. Att det är denna linje som domstolen i 

fortsättningen tänker utgå ifrån bekräftas av efterföljande domar. 

Domstolen gör sin bedömning i två steg där fastställandet av förfarandenas straffrättsliga 

karaktär utgör ett första moment. Steget är av mindre intresse då det gäller den svenska 

situationen eftersom det tidigare klarlagts att skattetilläggsförfarandet och självklart även 

skattebrottsförfarandet är av straffrättslig karaktär, en bedömning som inte bör ha ändrats. 

Nästa steg är att se till om det rör sig om samma brott och avgörande är då om 

förfarandena grundar sig på väsentligen samma fakta samt om det är fråga om dubbel 

prövning. I nästa kapitel redogörs för hur de svenska domstolarna resonerar kring detta. 

                                                 
164 Norberg, C, Nyquist, K, ”In Sweden we have a system…” – Regeringsrätten och Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Skattenytt 2009 s. 
719. 

165 Se avsnitt 6.4.1 som behandlar Högsta domstolens resonemang angående flera sanktioner för samma brott 
och avsnitt 6.4.3 som behandlar Europadomstolens praxis angående flera sanktioner. 

166 Munck, J, Skattetillägg och dubbelbestraffning, Svensk juristtidning 2010 s. 749. 
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6 Svensk praxis rörande förbudet mot                  

dubbelbestraffning 

6.1 Inledning 

Kapitlet angående svensk praxis inleds med en av de tidigare domar som avkunnats då det 

gäller det svenska systemet med dubbla förfaranden och förbudet mot dubbelbestraffning. 

Därefter redogörs för Regeringsrättens och Högsta domstolens senaste avgöranden som 

avkunnats efter det att Europadomstolen fattat de beslut som innebär en utveckling av 

praxis på området. Kapitlet avslutas med ett avsnitt innehållande sammanfattande 

kommentarer. En redogörelse för de högsta instansernas avgöranden är av betydelse för att 

kunna bedöma om underinstansernas avvikande beslut är befogade. 

6.2 Högsta domstolens tidigare praxis 

I NJA 2000 s. 622 var det fråga om en skattskyldig som åtalats för bokföringsbrott, 

skattebedrägeri167 och grovt skattebedrägeri. Den skattskyldige hade även påförts 

skattetillägg avseende de oriktiga uppgifter som lämnats. Högsta domstolen prövade frågan 

om skattetilläggsbeslutet kunde få rättskraftsverkan i förhållande till senare åtal.  

Högsta domstolen konstaterar att den viktiga rättsstatliga principen om ne bis in idem finns 

upptagen såväl i internationella konventioner som i intern rätt. I svensk rätt kommer 

principen till uttryck genom bestämmelserna om res judicata168 och lis pendens.169 

Högsta domstolen konstaterar att skattetillägg inte är en straffrättslig påföljd enligt intern 

svensk lagstiftning. Om denna interna kategorisering blir avgörande även för 

Europakonventionens bestämmelse hindrar påförande av skattetillägg därför inte att den 

skattskyldige även åtalas för skattebrott, trots att det rör sig om samma gärning som i 

skattetilläggsfallet. Det faktum att bestämmelserna kan tolkas autonomt kan dock innebära 

en annan kategorisering av skattetilläggsförfarandet. 

Vidare resonerar Högsta domstolen kring om artikel 6 gällande en rättvis rättegång är 

tillämplig då det gäller det svenska skattetilläggssystemet. Att skattetilläggssystemet 

                                                 
167 Skattebedrägeri rubriceras sedan 1996 års reform som skattebrott. 

168 RB 30 kap. 9 §. 

169 RB 45 kap. 1 § 3 st. 
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eventuellt omfattas av artikel 6 innebär dock enligt domstolen inte att ett 

skattetilläggsbeslut får rättskraft mot ett kommande brottmålsförfarande. Artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet innehåller nämligen en hänvisning till intern lag i och med uttrycket "in 

accordance with the law and penal procedure of that State", vilket inte artikel 6 gör. Högsta 

domstolen menar att det därmed inte finns utrymme för en autonom tolkning. 

Europadomstolens praxis bör ge klart stöd för att ändå underkänna den svenska 

regleringen, men Högsta domstolen anser att ett sådant klart stöd inte föreligger.  

Vidare används begreppet brott och inte gärning i artikel 4. Högsta domstolen menar att 

detta innebär att konventionen inte hindrar ett nytt åtal som avser ett annat brott även om 

RB 30 kap. 9 § anser det vara samma gärning. Högsta domstolen tar även upp 

Europadomstolens beslut i Ponsetti och Chesnel mot Frankrike170 där påförandet av 

skattetillägg inte hindrade ett senare åtal för skattebedrägeri, eftersom rekvisiten för 

skattebedrägeri inte var de samma som för skattetillägg. Så är fallet även då det gäller 

skattetillägg och skattebedrägeri i Sverige och det är därför inte fråga om samma brott. Den 

skattskyldige kan därför dömas för skattebedrägeri trots att skattetillägg påförts.  

Gulliksson diskuterar den osäkerhetsgrad som kan accepteras då interna regler ska 

underkännas på grund av Europakonventionen och konstaterar att det krav på klart stöd 

som Högsta domstolen uttalar i avgörandet kommit att tolkas på olika sätt. Gulliksson 

menar att kravet inte bör vara speciellt långtgående eftersom det nämns i samband med en 

eventuell tolkning mot bestämmelsens ordalydelse utan stöd i Europadomstolens praxis.171 

Regeringsrätten har, i likhet med Högsta domstolen, kommit till slutsatsen att den 

skattskyldige både kan åtalas och påföras skattetillägg eftersom det inte rör sig om samma 

rekvisit.172 I nästa avsnitt behandlas de avgöranden som Regeringsrätten och Högsta 

domstolen meddelat efter Europadomstolens nya tolkning av dubbelbestraffningsförbudet. 

Denna tolkning innebär alltså att ett åtal gällande ett andra brott hindras då brottet härrör 

från fakta som är identiska eller väsentligen de samma som det tidigare brottet. 

                                                 
170 No. 36855/97 och 41731/98, den 14 september 1999.  

171 Gulliksson, M, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet, Juridisk tidskrift 2009-2010 s. 
656-658. 

172 Se exempelvis RÅ 2002 ref. 79. 
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6.3 Regeringsrättens praxis efter Europadomstolens nya 

tolkning 2009  

RÅ 2009 ref. 94 rörde en skattskyldig som dömts för skatteförseelse till dagsböter. 

Anledningen till detta var att han underlåtit att ta upp ersättningar i sin självdeklaration för 

arbete som han utfört. Dessa oredovisade ersättningar ledde även till att den skattskyldige 

påfördes skattetillägg. Underinstanserna valde att sätta ned skattetillägget till hälften vilket 

Skatteverket överklagade. 

Regeringsrätten börjar med att konstatera att det är förenligt med intern lagstiftning att 

påföras skattetillägg och att dömas för skatteförseelse gällande samma oriktiga uppgift. 

Parterna har inte tagit upp om detta överensstämmer med Europakonventionens förbud 

mot dubbelbestraffning, men Regeringsrätten tar ändå upp det faktum att 

Europadomstolen meddelat ny praxis som innebär en delvis ny tolkning av förbudet.173 

Domstolen hänvisar även till SOU 2009:58 där utredningen finner att rättsläget är osäkert. 

Möjligheten att befrias från skattetillägget om det skulle vara oskäligt att ta ut tillägget med 

fullt belopp tas också upp.  

Hur konventionsstaterna valt att utforma rättsordningen anser Regeringsrätten har 

betydelse för dubbelbestraffningsförbudet. Det faktum att Sverige har allmänna domstolar 

och allmänna förvaltningsdomstolar har tillvaratagits då sanktionssystemen utformats. 

Regeringsrätten menar att om dubbelbestraffningsförbudet tolkas för snävt kan detta leda 

till konsekvenser för staterna som är svåra att överblicka. Det konstateras vidare att 

Europadomstolen tidigare godtagit att skattetillägg och påföljd för skattebrott åläggs någon 

avseende samma oriktiga uppgift samt att Högsta domstolen och Regeringsrätten tidigare 

ansett att svensk intern rätt inte strider mot konventionen.  

Regeringsrätten menar att Europadomstolens avgöranden från 2009 tyder på en utveckling 

av praxis men att det svenska systemet, med dess särdrag, inte behandlas. Den interna 

rätten stämmer därför överens med Europakonventionen och Regeringsrätten finner inte 

heller skäl för att sätta ned skattetillägget.  

Simon Almendal menar att avgörandet fått betydelse som ståndpunkt gällande frågan om 

dubbelbestraffning trots att målet främst rörde om den skattskyldige skulle befrias från 

                                                 
173 Domstolen hänvisar till Zolotukhin mot Ryssland, no. 14939/03, den 10 februari 2009 och Ruotsalainen 

mot Finland, no. 13079/03, den 16 juni 2009. 
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skattetillägg.174 Norberg och Nyquist anser vidare att Regeringsrätten använder sig av en 

lagtolkning som inte tidigare använts eftersom domstolen underlåter att analysera aktuella 

rättsfall och istället hänvisar till de särdrag som det svenska systemet har. Norberg och 

Nyquist menar dock att den diskretionära prövningsrätt som Europadomstolen ger de 

nationella domstolarna i vissa fall inte bör bli aktuell här. Detta eftersom Europadomstolen 

enligt Ruotsalainen-målet175 inte lägger vikt vid att det finns både allmänna domstolar och 

allmänna förvaltningsdomstolar. Samordningen av påföljder kan inte heller vara av 

avgörande betydelse eftersom proportionalitetsprincipen knappast är ett svenskt särdrag. 

Artikelförfattarna ifrågasätter därmed den rättsliga grunden för beslutet.176 Även Gulliksson 

ifrågasätter Regeringsrättens avgörande och menar att analysen har brister och att relevant 

argumentation saknas.177 Nästa avsnitt innehåller Högsta domstolens senaste avgörande på 

området. 

6.4 Högsta domstolens praxis efter Europadomstolens nya 

tolkning 2009 

6.4.1 NJA 2010 s. 168 I och II 

NJA 2010 s. 168 I rör en skattskyldig som åtalas för grovt skattebrott alternativt vårdslös 

skatteuppgift. Den skattskyldige har sedan tidigare påförts skattetillägg genom ett 

lagakraftvunnet beslut. Hovrätten ansåg att det svenska förfarandet sannolikt inte skulle 

godtas av Europadomstolen och avvisade därför åtalet. Riksåklagaren yrkade i sin tur att 

hovrättens beslut skulle undanröjas. NJA 2010 s. 168 II rör en skattskyldig som åtalas för 

grovt skattebrott, även här har den skattskyldige påförts skattetillägg avseende de oriktiga 

uppgifterna som är aktuella i målet. Frågan i båda målen är om Europakonventionens 

artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet innebär att åtalen ska avvisas eftersom det finns beslut 

om skattetillägg som kan hindra lagföring enligt åtalet. 

                                                 
174 Simon Almendal, T, Ne bis in idem – ett nytt rättsläge?, Juridisk tidskrift 2009-2010 s. 562. 

175 No. 13079/03, den 16 juni 2009. 

176 Norberg, C, Nyquist, K, ”In Sweden we have a system…” – Regeringsrätten och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Skattenytt 2009 s. 
719-720. 

177 Gulliksson, M, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet, Juridisk tidskrift 2009-2010 s. 
654. 
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Domstolen redogör inledningsvis för skattetilläggssystemets införande och utredningar 

som gjorts bland annat för att klargöra om systemet är förenligt med Europakonventionen. 

Högsta domstolen konstaterar även att Europadomstolens praxis för vad som är samma 

brott inte varit konsekvent och att det är en av anledningarna till att det svenska systemets 

förenlighet varit svår att avgöra. Domstolen hänvisar till Rosenquist mot Sverige178 där 

brottet som låg till grund för skattetillägget ansågs vara ett annat än det som den 

straffrättsliga talan grundade sig på samt det senare fallet Carlberg mot Sverige179 där 

bedömningen dock var en annan. Bedömningen i Carlberg-målet överensstämmer enligt 

domstolen med avgörandet i Zolotukhin mot Ryssland180 där Europadomstolen menar att 

artikel 4 är ett förbud mot åtal då brottet rör identiska fakta eller fakta som väsentligen är 

de samma.181  

Högsta domstolen anser att Zolotukhin-avgörandet och ett antal domar182 som följt 

därefter leder till att den praxis som fanns sedan tidigare angående samma brott är 

överspelad och att det även gäller bedömningen som gjorts i Rosenquist gällande det 

svenska systemet. De kriterier som nu ska avgöra vad som är samma brott är de som 

utarbetats i Zolotukhin och efterföljande domar. Högsta domstolen konstaterar vidare att 

då samma oriktiga uppgift ligger till grund för skattetillägg och straffansvar, är det endast 

kravet på uppsåt eller grov oaktsamhet då det gäller straffansvaret som utgör skillnaden. 

Det är därför uteslutet att Europadomstolen skulle finna att förfaranden gällande samma 

oriktiga uppgift inte avser identiska fakta. 

I prop. 2002/03:106 ansågs det vara avgörande för det svenska systemets förenlighet med 

dubbelbestraffningsförbudet om rekvisiten för skattebrott respektive skattetillägg var så 

olika att det kunde anses vara fråga om olika brott. Regeringen ansåg att det var fråga om 

olika brott vilket bekräftades av Europadomstolen i Rosenquist. I och med 

Europadomstolens nya praxis är denna förutsättning inte längre aktuell och det kan därför 

framstå som klart att det svenska systemet inte uppfyller kraven i artikel 4. Enligt tidigare 

praxis finns dock möjligheten att ha flera sanktioner för samma brott, vilka olika organ kan 

                                                 
178 No. 60619/00, den 14 september 2004. 

179 No. 9631/04, den 27 januari 2009. 

180 No. 14939/03, den 10 februari 2009. 

181 Se avsnitt 5.4.2 för en utförligare redogörelse av Zolotukhin-målet. 

182 Ruotsalainen mot Finland, no. 13079/03, den 16 juni 2009, Maresti mot Kroatien, no. 55759/07, den 25 
juni 2009 och Tsonev mot Bulgarien, no. 2376/03, den 14 januari 2010. 
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besluta om vid olika tillfällen. Högsta domstolen anser att de nya avgörandena som rör 

samma brott inte begränsar dessa möjligheter.  

Högsta domstolen tar därefter upp RÅ 2000 ref. 65 där en person blivit dömd för grovt 

rattfylleri och olovlig körning i allmän domstol och där länsstyrelsen sedan beslutade att 

återkalla körkortet. Regeringsrätten ansåg att återkallelsen inte stred mot artikel 4 men 

personen klagade till Europadomstolen som i Nilsson mot Sverige183 fann att klagomålet 

var uppenbart ogrundat. Europadomstolen ansåg att det fanns en tillräckligt nära 

förbindelse mellan sanktionerna även om de beslutats av olika myndigheter vid skilda tider. 

Återkallelsen kunde därför anses vara en del av sanktionen för de brott som personen 

dömts för.  

Högsta domstolen konstaterar att den praxis som Europadomstolen utarbetat gällande flera 

sanktioner som beslutats av olika myndigheter för samma brott varken är omfattande eller 

utan tolkningsmöjligheter. Den praxis som Högsta domstolen nämner i sammanhanget är 

utöver Nilsson-målet även Malige mot Frankrike184, R. T. mot Schweiz185, Maszni mot 

Rumänien186 och Phillips mot Storbritannien187. Högsta domstolen menar att det står klart 

att ett brott kan förbindas med två straff som utdöms av olika domstolar eller myndigheter 

och att detta är möjligt även om det ena förfarandet avslutas med en lagakraftvunnen dom. 

För att sanktionerna ska anses vara del av de sanktioner som ett visst brott kan leda till bör 

förfarandet vara förutsebart och det bör även finnas ett sakligt samband och ett tidsmässigt 

tillräckligt nära samband mellan förfarandena. 

Högsta domstolen fortsätter med att se till den oriktiga uppgiftens betydelse både i 

skatteförfarandet och i straffprocessen samt tanken bakom detta. Domstolen menar att 

lagstiftaren har möjliggjort att lämnandet av en oriktig uppgift leder till att olika 

beslutsorgan bestämmer om olika sanktioner, skattetillägg och brottspåföljd, utifrån skilda 

kriterier. Högsta domstolen redogör vidare för de tolkningsmetoder som ska användas i 

enskilda fall men menar att då det gäller mer allmänna frågor om förenlighet med 

Europakonventionen så är det främst lagstiftarens uppgift att åstadkomma 

                                                 
183 No. 73661/01, den 13 december 2005. 

184 No. 68/1997/852/1059, den 23 december 1998. 

185 No. 31982/96, den 30 maj 2000. 

186 No. 59892/00, den 21 september 2006. 

187 No. 41087/98, den 12 december 2001. 
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överensstämmelse.188 Uppkommer allmänna frågor om förenligheten i rättstillämpningen 

krävs det enligt Högsta domstolens tidigare praxis klart stöd i konventionen eller 

Europadomstolens praxis för att underkänna det som gäller enligt intern rätt. Klart stöd 

saknas dock för att generellt underkänna systemet som innebär dubbla förfaranden och det 

föreligger inte heller hinder mot att pröva åtalen. 

6.4.2 Skiljaktig mening 

Två av justitieråden var skiljaktiga i sak men menade liksom majoriteten att det finns ett 

visst utrymme för att samma brott leder till flera sanktioner. Europadomstolens praxis 

förutsätter dock att det andra förfarandet endast utgör en komplettering i 

sanktionshänseende, brottet ska alltså inte helt prövas på nytt. Då en allmän domstol 

prövar om den skattskyldige gjort sig skyldig till skattebrott utgör detta en självständig 

prövning i förhållande till prövningen som görs innan skattetillägg påförs. Åtal för 

skattebrott är därför ett nytt straffrättsligt förfarande som grundas på samma oriktiga 

uppgift och skattetilläggsbeslutet innebär hinder mot ett skattebrottsåtal. Det föreligger 

därför hinder mot att pröva åtalen.   

Ett av de skiljaktiga justitieråden gör även ett eget tillägg där bland annat kravet på klart 

stöd diskuteras och justitierådet menar att ett sådant krav kanske bör sättas åt sidan då 

lagstiftaren inte kunnat beakta de aktuella rättsfallen från Europadomstolen.189 Cameron 

anser i likhet med justitierådet att huruvida lagstiftaren granskat bestämmelserna i 

förhållande till konventionen eller inte kan leda till en skillnad och att domstolarna har en 

större möjlighet att åsidosätta det system som inte granskats av lagstiftaren.190 

Även ett av majoritetens justitieråd gör ett eget tillägg och diskuterar de omständigheter 

som är av betydelse för att avgöra om parallella förfaranden är acceptabla och konstaterar 

att det är främst det tidsmässiga sambandet som kan utgöra problem för det svenska 

systemet. Han anser dock att anknytningen mellan förfarandena i övrigt gör att systemet är 

godtagbart.191 Ett av majoritetens justitieråd är dessutom skiljaktig i fråga om motiveringen 

och menar att Zolotukhin-målet inte behandlat det svenska systemet och med hänsyn tagen 

                                                 
188 För en mer detaljerad redogörelse för de tolkningsprinciper som bör användas i enskilda fall, se avsnitt 3.4. 

189 Lindskog, S i tillägg till skiljaktig mening, p. 5. 

190 Cameron, I, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur konstitutionellt perspektiv, Juridisk 
tidskrift 2010-2011, s. 121. 

191 Lambertz, G i tillägg. 
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till att Europadomstolens praxis skiftar kan resultatet av en ny prövning inte förutses, klart 

stöd saknas därmed.192 

6.4.3 Åberopad praxis kring flera sanktioner för samma gärning 

Europadomstolens praxis angående möjligheten att ha flera sanktioner för samma gärning, 

som Högsta domstolen nämner i sitt avgörande, beskrivs kortfattat i det följande. En sådan 

redogörelse är av intresse för att närmare se vilken grund som finns för att ha flera 

sanktioner. 

Malige mot Frankrike193 rör fortkörning och huruvida konventionens artikel 6 kränkts. 

Artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet behandlas dock inte. R. T. mot Schweiz194 berör 

rattfylleri och R. T. anser att han straffats två gånger för att ha kört berusad till följd av att 

han dömts för att ha kört alkoholpåverkad och även fått sitt körkort indraget. 

Europadomstolen anser inte att detta bryter mot artikel 4 eftersom sanktionerna som 

förutsetts i lag påfördes samtidigt av två olika myndigheter. 

I Maszni mot Rumänien195 hade Maszni fått körkortet indraget men körde bil ändå, vilket 

han dömdes för. Han återfick körkortet efter den första perioden av återkallelse men det 

återkallades igen till följd av den nya domen. Europadomstolen anser att återkallelsen var 

möjlig att förutse genom domen och att det inte är fråga om ett nytt förfarande då 

körkortet återkallas. Brottmålsdomen utgör grunden för återkallandet och återkallandet är 

endast ett komplement till domen. 

Phillips mot Storbritannien196 nämner Högsta domstolen i sitt avgörande eftersom 

Europadomstolen hänvisat till beslutet i Nilsson mot Sverige197 som Högsta domstolen 

redogör för. Beslutet behandlar ett förverkandeförfarande som skett efter att Phillips dömts 

för narkotikabrott och rör artikel 6. Förverkandet innebar inte en anklagelse för brott utan 

syftet var att fastställa beloppet för beslutet.  

                                                 
192 Blomstrand, S i skiljaktig mening angående motiveringen. 

193 No. 68/1997/852/1059, den 23 december 1998. 

194 No. 31982/96, den 30 maj 2000. 

195 No. 59892/00, den 21 september 2006. 

196 No. 41087/98, den 12 december 2001. 

197 No. 73661/01, den 13 december 2005. 
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6.4.4 Synpunkter gällande Högsta domstolens beslut 

Bylander menar att Högsta domstolens beslut är ”klart försvagade” på grund av den oenighet 

som råder bland ledamöterna samt att mycket tyder på att Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis hanteras ”som något främmande”.198 Asp anser dock att det inte är 

orimligt att en domstol väljer att inte underkänna det svenska systemet då grunderna för ett 

underkännande är osäkra.199 Simon Almendal menar att om Högsta domstolen funnit att 

det svenska systemet inte är förenligt med Europakonventionen hade det varit tvunget att 

omgående vidta lagstiftningsåtgärder.200 Den praxis som Högsta domstolen hänvisar till, då 

det gäller flera sanktioner för samma gärning, borde vidare ha nämnts av Europadomstolen 

i något av de mål där två straffrättsliga förfaranden aktualiseras om dessa varit av relevans 

för att avgöra dubbelbestraffningsfrågan, anser Palm.201 

Efter att NJA 2010 s. 168 I och II avgjorts meddelade jur. kand. Lekander att han kommer 

att gå vidare till Europadomstolen.202 Det är även klart att advokat Frisk lämnat in ett antal 

klagomål gällande dubbelbestraffning till Europadomstolen.203 En framtida prövning av det 

svenska systemet i Europadomstolen är därmed möjlig.  

6.4.5 Skadeståndskrav till följd av Högsta domstolens beslut 

Den skattskyldige som dömdes i NJA 2010 s. 168 II yrkar i stämningsansökan till 

Stockholms tingsrätt att staten ska utge ideellt skadestånd till honom.204 Grunden för 

yrkandet är att artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll samt artikel 50 i 

EU-stadgan kränkts. I stämningsansökan anges vidare att Högsta domstolens beslut 

förefaller vara unika på det sättet att ett flertal domare inte kan godta dem.  

                                                 
198 Bylander, E, Högsta domstolens dubbelbestraffningsbeslut som bidrag till ledning av rättstillämpningen, 

Juridisk tidskrift, 2010-2011, s. 114 och 115.  

199 Asp, P, Inte bis in idem?, Juridisk tidskrift 2010-2011, s. 108. 

200 Simon Almendal, T, Ne bis in idem – ett nytt rättsläge?, Juridisk tidskrift 2009-2010 s. 570. 

201 Palm, E, Dubbelbestraffning och Europadomstolens praxis, Svensk skattetidning 2010, s. 629.  

202 Hedberg, E, HD: Skattebrott och skattetillägg inte dubbelbestraffning, InfoTorg Juridik, 31 mars 2010, 
https://www5-infotorg-se.bibl.proxy.hj.se/rb/premium/offentlig/manskligarattigheter/article146948.ece 
?sf=HY, [24 oktober 2010]. 

203 Frisk, J, Skattetillägg: ett straff som strider mot svensk rätt, 14 september 2010, http://advokat 
frisk.blogspot.com/2010/09/skattetillagg-ett-straff-som-strider.html, [17 oktober 2010]. 

204 Stämningsansökan är daterad 31 oktober 2010. 
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6.5 Sammanfattande kommentarer 

Regeringsrättens och Högsta domstolens tidigare avgöranden grundades på att det fanns 

skillnader mellan skattetillägg och skattebrott då det gäller rekvisiten och att det svenska 

systemet därför inte bröt mot dubbelbestraffningsförbudet. Efter att Europadomstolen 

utvecklat sin praxis anser Regeringsrätten och Högsta domstolen fortfarande att det 

svenska systemet inte bryter mot Europakonventionen men inte längre baserat på 

skillnader då det gäller rekvisit. De båda avgörandena kan sägas vara försvagade eftersom 

grunden för Regeringsrättens avgörande har ifrågasatts och eftersom Högsta domstolens 

avgörande innehöll skiljaktiga meningar och särskilda yttranden. Detta visar sig också 

genom de beslut där vissa underinstanser valt att inte följa överinstanserna och genom den 

kritik som framförts. 



 

 
46 

7  Underinstansernas beslut där praxis inte följs 

7.1 Inledning 

Kapitlet inleds med det förhållningssätt som en underinstans bör ha till överinstansens 

avgöranden. Efter detta följer ett avsnitt där utvalda avgöranden som inte följer 

överinstansernas linje presenteras vilket är av vikt för att kunna analysera om det var 

befogat av underinstanserna att inte följa överinstansernas praxis. Vidare följer några 

avgöranden som är av intresse då det gäller EU-rätt, vilket är av betydelse i analysen av EU-

rättens inverkan för ett berättigande att inte följa praxis. Kapitlet avslutas med 

sammanfattande kommentarer. 

7.2 Hur en underinstans bör förhålla sig till överinstansens 

avgöranden 

Underinstanserna har som tidigare konstaterats valt att inte följa överinstansernas 

avgöranden angående dubbelbestraffning i vissa fall. I Sverige är en underinstans inte 

formellt bunden av att följa ett prejudikat från en överinstans. Prejudikatens vikt beror på 

de skäl som motiverar domslutet och den tyngd som dessa har. Det är dock vanligt att 

prejudikat följs vilket exempelvis beror på att det tidsmässigt är effektivt för underinstansen 

att acceptera prejudikat samt att de högsta instanserna är kompetenta då det gäller 

rättstillämpning. Det faktum att underinstansens dom kan komma att ändras av en högre 

instans bör också leda till en följsamhet mot prejudikaten.205 

De högsta instanserna har dock inte möjlighet att pröva alla avgöranden som inte följer 

praxis, eftersom detta i sig inte är skäl för att bevilja prövningstillstånd. En situation där en 

underinstans följer en annan linje än den som överinstansen valt leder till att medborgarna 

inte behandlas lika inför lagen enligt RF 1 kap. 9 §. Möjligheten att förutse tillämpningen 

minskar dessutom.206  

                                                 
205 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 142. 

206 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 142. 
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7.3 Hovrätten för Västra Sverige 

7.3.1 Hovrätten för Västra Sveriges dom i B 2432-09 

Hovrätten för Västra Sverige meddelade dom i mål B 2432-09 den 23 juni 2010. Målet 

rörde en skattskyldig som i tingsrätten dömdes för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott 

och skattebrott till fängelse. I hovrätten yrkar den skattskyldige bland annat att hovrätten 

ska ogilla åtalet gällande skattebrott. Hovrätten konstaterar att den skattskyldige påförts 

skattetillägg gällande den skatt som är en del av åtalet vilket leder till frågan om han kan 

dömas för skattebrott utan att detta hindras av artikel 4 i Europakonventionens sjunde 

tilläggsprotokoll. 

Hovrätten konstaterar att frågan nyligen har prövats av såväl Regeringsrätten som Högsta 

domstolen och att båda fann att Europakonventionen inte innebär ett hinder. Hovrätten 

anser dock att dessa avgöranden inte ska tillämpas på den aktuella situationen eftersom 

domstolarna i avgörandena inte tolkat konventionen på ett korrekt sätt. Hovrätten menar 

att en enskild stat inte har möjlighet att begränsa rättigheten i artikel 4 på grund av 

angelägna allmänna intressen och att rättigheten är absolut eftersom den enligt artikelns 

ordalydelse inte får åsidosättas ens under krigssituationer. Vidare är rättigheten en av de 

viktigaste delarna av rättsstatsprincipen och del av flera internationella regelverk. 

Skattetillägget som den skattskyldige påförts har inte vunnit laga kraft och det måste därför 

utredas om skattetilläggsförfarandet utgör lis pendens när det gäller skattebrottsprocessen. 

Artikel 4 omfattar till ordalydelsen de avgöranden som vunnit laga kraft, res judicata. 

Minoriteten hävdade i NJA 2010 s. 168 II att de två typerna av rättegångshinder har ett 

starkt samband och detta är ett av de skäl som hovrätten anser innebär att även lis pendens 

omfattas av artikel 4. 

Hovrätten hänvisar till Zolotukhin-målet207 där begreppen samma sak och två gånger 

förtydligats. Hovrätten ser först till begreppet samma sak och menar att Europadomstolens 

tolkning innebär att begreppet ska förstås som en och samma gärning. Hovrätten menar 

liksom Högsta domstolen att tidigare praxis efter Zolotukhin inte längre är aktuell och 

pekar särskilt på Rosenquist mot Sverige208 där skillnaderna då det gäller subjektiva rekvisit 

ledde till att det rörde sig om två olika brott. Hovrätten menar att det svenska systemet 

                                                 
207 Zolotukhin mot Ryssland, no. 14939/03, den 10 februari 2009. 

208 No. 60619/00, den 14 september 2004. 
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med dubbla förfaranden baserades på att skattetillägget och skattebrottet utgjorde två olika 

brott.209  

Hovrätten går vidare till begreppet två gånger och konstaterar att artikel 4 innebär en rätt att 

inte straffas eller lagföras upprepade gånger för samma gärning. Däremot syftar 

bestämmelsen inte till att säkra en mildare eller strängare påföljd eller till att samordna olika 

instansers bedömning av en sådan påföljd, vilket klart stödjer att dubbel lagföring strider 

mot artikel 4. 

Eftersom den skattskyldige påförts skattetillägg riskerar han att straffas ytterligare en gång 

för samma gärning i och med åtalet för skattebrott. Att något beslut ännu inte föreligger 

gällande ett andra straff är inte avgörande eftersom enbart risken att straffas två gånger kan 

leda till en kränkning av rättigheten. Hovrätten menar att en process angående skattebrott 

innebär en ny fullständig prövning av lämnandet av den oriktiga uppgiften och att 

dubbelbestraffningsförbudet blir aktuellt. Hovrätten konstaterar dock att synsättet inte 

delas av Regeringsrätten och Högsta domstolen.  

Regeringsrättens argument om att det svenska systemet innehåller särdrag med allmänna 

domstolar och förvaltningsdomstolar och att sanktionerna kan samordnas stöds på ett antal 

domar som hovrätten dock anser vara överspelade i och med avgörandet i Zolotukhin. Då 

Europakonventionen skulle införlivas med svensk rätt framhölls att ett avgörande skäl var 

att skapa en likhet mellan staterna i Europa, vilket kan sägas tala emot resonemanget med 

särdrag i det svenska systemet. Hovrätten menar vidare att Europadomstolen prövat ett 

system som liknar det svenska i Ruotsalainen mot Finland210 och håller inte med om att 

Europadomstolens nya tolkning inte skulle ha någon betydelse för det svenska systemet. 

Högsta domstolen menar att flera sanktioner kan tillåtas för ett brott och att det inte finns 

klart stöd för att underkänna det svenska systemet. Hovrätten anser att begreppet klart stöd 

är oklart eftersom det inte preciseras eller förekommer i konventionen eller 

Europadomstolens praxis. Eventuellt kan detta referera till den diskretionära prövningsrätt 

som staterna har vilken dock bör ha en mycket begränsad tillämpning eftersom rättigheten 

är processuell och inte får begränsas ens under krig.  

                                                 
209 Hovrätten hänvisar till prop. 2002/03:106 s. Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m., 97 ff. 

210 No. 13079/03, den 16 juni 2009. 
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Kravet på klart stöd ska vägas mot den living instrument doktrin som etablerats av 

Europadomstolen. Konventionen ska tolkas enligt syftet och rättigheterna ska vara 

praktiska och effektiva. Genom ett krav på klart stöd kan rättigheten urholkas och den 

begränsande inställning som Högsta domstolen uttalar strider mot living instrument 

doktrinen. Troligtvis överensstämmer kravet inte heller med subsidiaritetsprincipen som 

innebär en plikt för nationella domstolar att tillgodose de rättigheter som konventionen 

innehåller och att ge dem effekt.  

Sammanfattningsvis konstaterar hovrätten att den fått ta ställning till två olika tolkningar av 

dubbelbestraffningsförbudet, Regeringsrättens och Högsta domstolens samt 

Europadomstolens. Vidare konstateras att en hovrätt normalt sett bör beakta avgöranden 

från Högsta domstolen som en betydelsefull rättskälla, men att Europadomstolens 

avgöranden är av större betydelse då det gäller rättigheter i konventionen. Hovrätten 

avvisar därför åtalen mot den skattskyldige då det gäller gärningar som redan bestraffats 

med skattetillägg. Två av hovrättsråden var skiljaktiga och anslöt sig till Högsta domstolens 

bedömning i NJA 2010 s. 168 I och II. De ansåg därför att det inte fanns skäl att avvisa 

åtalen.  

7.3.2 Riksåklagarens överklagande 

Riksåklagaren valde att i överklagande dnr ÅM 2010/4261 överklaga hovrättens dom och 

yrkade att domen ska undanröjas. Grunderna är att Högsta domstolen funnit att ett 

påförande av skattetillägg inte hindrar åtal för skattebrott. Högsta domstolen är 

prejudikatinstans även avseende tolkningen av Europadomstolens praxis och har avgjort 

hur svenska domstolar ska förhålla sig till artikel 4. Eftersom rättsläget inte förändrats 

genom ett nytt beslut från Europadomstolen sedan Högsta domstolens avgörande så finns 

det inte möjlighet för en underinstans att dra en annan slutsats när omständigheterna är de 

samma.  

Det finns alltså prejudikat på området men riksåklagaren anser att prejudikatdispens ändå 

bör lämnas. Detta bland annat eftersom en hovrätt avvikit från den tolkning som Högsta 

domstolen gjort och eftersom det finns ett allmänt intresse för att praxis förstärks då 

Högsta domstolens beslut varit omdiskuterade.  

Hovrättens avgörande innebär en risk för att fall som är lika inte behandlas på samma sätt 

eftersom en domstol kan tolka artikel 4 på sitt eget sätt och det skulle vara ohållbart att de 
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åtalade utsätts för en sådan slumpmässighet. Ett par avgöranden från tingsrätten avviker 

liksom hovrättsdomen från Högsta domstolens praxis och detta gör det mer angeläget att 

meddela prejudikatdispens trots att avgörandet är ett undantag från en annars likartad 

hovrättspraxis. 

7.3.3 Högsta domstolens nekande av prövning 

Enligt beslut den 15 oktober 2010 meddelar Högsta domstolen inte prövningstillstånd och 

hovrättens dom står därför fast.211 Högsta domstolen anger som skäl att det för 

prövningstillstånd ska vara viktigt för att leda rättstillämpningen eller att det finns 

synnerliga skäl. Domstolen anser att det inte finns skäl och hänvisar till NJA 2010 s. 168 I 

och II. 

7.4 Södertörns tingsrätt 

Södertörns tingsrätt behandlar dubbelbestraffningsförbudet i mål B 15249-09 från den 24 

juni 2010. Den skattskyldige har åsidosatt sin enskilda firmas bokföringsskyldighet och 

lämnat oriktiga uppgifter och anklagas nu för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. 

På grund av de oriktiga uppgifterna i inkomstdeklarationerna har han påförts skattetillägg. 

De oriktiga uppgifterna ligger till grund för åtalet gällande grovt skattebrott. 

Tingsrätten ser till om dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 hindrar en prövning av åtalet 

om skattebrott då det finns ett beslut om skattetillägg. Domstolen konstaterar att det av 

Europadomstolens Zolotukhin-dom212 framgår att artikel 4 förbjuder rättegång gällande ett 

andra brott om det baseras på fakta som är identiska eller som är väsentligen de samma 

som det brott som redan prövats. Tingsrätten ser även till NJA 2010 s. 168 där Högsta 

domstolen menar att det bör röra sig om samma brott men att det finns utrymme för att 

sanktionera ett brott på flera sätt och att detta även kan ske vid olika tidpunkt och med 

olika organ som beslutsfattare, vilket leder till att det inte finns klart stöd för att 

underkänna det svenska systemet.  

Tingsrätten anser liksom Högsta domstolen att skattetilläggsbeslutet och skattebrottsåtalet 

baseras på samma gärning eller brott i enlighet med artikel 4. Domstolen menar även att 

det finns ett utrymme för flera sanktioner men att det vid prövningen om skattebrott inte 

                                                 
211 Högsta domstolens beslut i mål nr B 3553-10.  

212 Zolotukhin mot Ryssland, no. 14939/03, den 10 februari 2009. 
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är fråga om ännu en sanktion utan ytterligare en prövning som berör både ansvar och 

påföljd. Tingsrätten anser att detta knappast kan vara förenligt med förbudet och att det är 

svårt att se vilka andra situationer som i så fall kan omfattas av artikeln om inte denna 

situation anses göra det. Domstolen fortsätter med att konstatera att en så restriktiv 

tolkning av artikeln inte är avsikten.213 Resonemanget leder till ett klart stöd för att 

underkänna det svenska systemet.  

Besluten gällande skattetillägg har inte vunnit laga kraft men tingsrätten anser liksom 

minoriteten i NJA 2010 s. 168 att RB 45 kap. 1 § 3 st. ska utgöra rättegångshinder även vid 

lis pendens om det finns hinder till följd av res judicata. Åtalet mot den skattskyldige avseende 

grova skattebrott avvisas därmed. Domen är överklagad till Svea Hovrätt.214  

Södertörns tingsrätt är inte den enda tingsrätt som valt att besluta i strid med Högsta 

domstolens avgörande. Även Stockholms tingsrätt kom till slutsatsen att det finns hinder 

för åtal och att åtalet därför ska avvisas, ett beslut som vunnit laga kraft.215 Solna tingsrätt 

beslutade på samma sätt i mål B 8288-09 från den 14 april 2010. Beslutet har dock 

undanröjts av Svea Hovrätt och återförvisats till tingsrätten för ny handläggning eftersom 

NJA 2010 s. 168 I och II enligt hovrätten innebär att det inte finns hinder för att åtala för 

skattebrott då skattetillägg påförts.216 Varbergs tingsrätt har också avvisat talan om 

skattebrott eftersom skattetillägg redan påförts. Tingsrätten ansåg att den inte kunde bortse 

från den bedömning som Hovrätten för Västra Sverige gjort.217 Även Värmlands tingsrätt 

har valt att avvisa skattebrottstalan då det gäller en av de tilltalade eftersom han påförts 

skattetillägg. Tingsrätten hänvisar till nyss nämnda hovrättsdom och menar vidare att det 

finns en skillnad i hur Europadomstolen och Högsta domstolen tolkar artikel 4 och att det 

är Europadomstolens tolkning som är av störst vikt och ska följas.218 

                                                 
213 Domstolen hänvisar till Ruotsalainen mot Finland, no. 13079/03, den 16 juni 2009. 

214 Hovrättens mål B 6398-10 där huvudförhandling är bokad till den 3 februari 2011. 

215 Mål B 12196-09, den 14 september 2010 som vann laga kraft den 5 oktober 2010. 

216 Svea Hovrätt, mål Ö 4147-10, den 3 november 2010. 

217 Varbergs tingsrätt, mål B 2501-09, den 26 oktober 2010. Beslutet har överklagats till Hovrätten för Västra 
Sverige, hovrättens mål Ö 4435-10. Målet har inte avgjorts fram till den 3 december 2010. 

218 Värmlands tingsrätt, mål B 2159-09, den 23 november 2010. 
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7.5 Beslut där EU-rättens betydelse berörs 

7.5.1 Hovrätten för övre Norrland 

I mål B 801-09 från den 8 september 2010 behandlar Hovrätten för övre Norrland 

dubbelbestraffningsförbudet i korthet. Det konstateras att Högsta domstolen inte anser att 

det är ett hinder att först påföra skattetillägg och sedan döma den skattskyldige för 

skattebrott i ett annat förfarande. Hovrätten anser därför att det inte finns skäl att avvisa 

åtalet mot den skattskyldige. Domen är därmed inte av särskilt intresse för syftet eftersom 

det inte förs ett mer ingående resonemang kring dubbelbestraffningsfrågan. Att målet ändå 

behandlas i uppsatsen beror på den skiljaktiga mening som ett av hovrättsråden lämnade 

och som redogörs för i det följande. 

Det hovrättsråd som är av skiljaktig mening konstaterade att en hovrätt i vanliga fall inte 

bör göra en annan bedömning än den som Högsta domstolen nyligen gjort. Anledningen 

till att en annan bedömning ändå görs är att EU-rättens betydelse inte belysts i 

överinstansens avgörande. Den skiljaktige ser närmare till Högsta domstolens avgöranden i 

NJA 2010 s. 168 I och II och menar att kravet på klart stöd för att åsidosätta svensk lag är 

av avgörande betydelse i beslutet och anser att kravet är rimligt på Europakonventionens 

område. Situationen gällande EU-rätt är dock en annan. EU-rätten ska ges företräde och 

kan även ge enskilda rättigheter som kan åberopas i en nationell domstol. 

Europakonventionen får genomslag i den svenska rätten på ett mer indirekt sätt medan 

EU-rätten får betydelse mer direkt genom möjligheten att få ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen under ett pågående förfarande.  

Artikel 50 i EU-stadgan innebär ett förbud mot dubbelbestraffning som ska ges företräde 

framför intern rätt och som även har direkt effekt. Genom Högsta domstolens krav på 

klart stöd undviks en bedömning av det svenska systemets förenlighet med 

dubbelbestraffningsförbudet. Detta är inte förenligt med EU-rätten som innebär att en 

nationell domstol ska tillämpa EU-rätten fullt ut och själv genomföra en komplett 

prövning, alternativt begära ett förhandsavgörande om detta inte är möjligt.  

Hovrättsrådet betonar att intern rätt kan aktualisera EU-rättsliga regler vid en bedömning 

och även om målet i sig inte har EU-rättslig anknytning kan EU-domstolen avgöra både 

möjligheten att ha ett krav på klart stöd och om det svenska systemet bryter mot 

dubbelbestraffningsförbudet. Tillämpningsområdet för EU-rätten begränsas till situationer 
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där en materiell EU-rättslig regel blir aktuell. Enligt hovrättsrådet är det inte avgörande om 

det aktuella fallet berör någon sådan situation eftersom det framöver kommer att dyka upp 

situationer som gör det. Det är därför inte möjligt att med hänsyn tagen till likhetsprincipen 

tillämpa kravet på klart stöd i situationer som inte berör EU-rätt men att inte göra det i 

EU-rättsliga situationer. Nationella domstolar bör göra en egen prövning även om 

materiella EU-rättsliga regler inte aktualiseras. 

När det gäller frågan om det svenska systemet är förenligt med EU-rätten och 

Europakonventionen anser hovrättsrådet att det är lämpligt att EU-domstolen lämnar ett 

förhandsavgörande. EU-domstolen menar att medlemsstaterna har en viss processuell 

självständighet när det gäller sanktioner men att denna begränsas av gemensamma 

principer. Avgörande blir om medlemsstaten gått längre än vad utrymmet för handling 

tillåter. Kravet på proportionalitet begränsar också vilka metoder som kan användas.  

Den skiljaktige anser att det interna systemet bör åsidosättas men att bedömningen 

försvåras av förfarandenas olika syften, möjligheten till samordnig av sanktioner samt den 

orimlighet som det skulle innebära att en person som döms för brott inte behöver betala 

skattetillägg medan någon som inte döms måste göra det. De nämnda omständigheterna 

kan ge Sverige ett något större handlingsutrymme än vad som framkommer genom 

Europadomstolens praxis när det gäller sanktioner för oriktiga uppgifter.  

Det nuvarande systemet bör dock inte vara förenligt med dubbelbestraffningsförbudet 

eftersom systemet skulle kunna behållas utan att bryta mot förbudet. Hovrättsrådet 

hänvisar till det norska förslag som innebär att skattemyndigheten ska välja mellan 

skattetillägg eller polisanmälan. Ett sådant system även i Sverige skulle uppfylla syftena 

bakom systemet men tillgodose dubbelbestraffningsförbudet, varför det nuvarande 

systemet får anses vara oproportionerligt. Hovrättsrådet anser att åtalet ska avvisas. Av 

samma åsikt är Haparanda tingsrätt och domstolens begäran om förhandsavgörande 

redogörs för i det följande. 

7.5.2 Haparanda tingsrätts begäran om förhandsavgörande 

B 550-09 vid Haparanda tingsrätt gäller en skattskyldig som åtalats för bland annat grovt 

skattebrott. Han har dessutom påförts skattetillägg gällande samma objektiva 

omständigheter som rör åtalet. Frågan är därmed om åtalet ska avvisas till följd av 
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dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll artikel 4 och 

EU-stadgans artikel 50. 

Tingsrätten väljer att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen den 2 november 

2010 och ställer två frågor. Den första frågan gäller om det är förenligt med EU-rätten att 

det i svensk rätt krävs ett klart stöd i Europakonventionen eller i Europadomstolens praxis 

för att kunna åsidosätta nationell rätt som strider mot artikel 4 och därmed även EU-

stadgans artikel 50. Domstolens andra fråga består av tre delfrågor och den första lyder om 

det är förenligt med artikel 4 och artikel 50 att pröva ett åtal om grovt skattebrott när 

samma objektiva handlande redan lett till skattetillägg. Andra delfrågan rör om 

förenligheten enligt första delfrågan påverkas av att det finns en möjlighet att samordna 

påföljderna. Tredje delfrågan rör också första delfrågans förenlighet och domstolen undrar 

om förenligheten påverkas av att dubbelbestraffningsförbudet kan undvikas genom att 

skattetilläggsbeslutet istället tas av allmän domstol då skatteåtalet prövas, något som inte 

skulle förändra den sammanlagda reaktionen. 

Då det gäller behovet av ett förhandsavgörande menar tingsrätten att ett sådant är 

nödvändigt eftersom tingsrätten i målet måste avgöra hur kravet på klart stöd ska bedömas 

i förhållande till EU-rätten och om dubbelbestraffningsförbudet leder till att åtal ska 

avvisas. Om ett åtal ska avvisas till följd av dubbelbestraffningsförbudet när EU-rätten är 

aktuell anser tingsrätten att likabehandlingsprincipen leder till att alla åtal måste avvisas där 

dubbelbestraffningsförbudet är aktuellt, även om EU-rättsliga regler inte direkt aktualiseras. 

Det går inte heller att bara i EU-rättsliga situationer bortse från kravet på klart stöd. 

Tingsrätten anser att det inte är rimligt att vänta på att ett mål som specifikt berör EU-

rättsliga bestämmelser ska uppkomma eftersom enskilda till dess kan komma att dömas 

enligt ett åtal som inte borde ha tagits upp. Tingsrätten anser vidare att det är klart att 

dubbelbestraffningsförbudet ska ges företräde framför intern rätt och att det även har 

direkt effekt. 

Tingsrätten gör en egen bedömning av de frågor som den begärt svar på från EU-

domstolen. När det gäller den första frågan gällande kravet på klart stöd anser tingsrätten 

att kravet leder till att den svenska domstolen inte kan göra någon självständig och 

fullständig prövning utan att den endast får se till om det finns stöd. Detta är inte förenligt 

med EU-rätten eftersom domstolen självmant ska pröva om det svenska systemet är 

förenligt med dubbelbestraffningsförbudet och annars åsidosätta interna regler. Tingsrätten 
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ifrågasätter även om kravet på klart stöd bryter mot Wienkonventionens artikel 31, som 

innebär att en konvention ska tolkas enligt syften och ändamål, och subsidiaritetsprincipen, 

som leder till att Europakonventionens rättigheter ska säkerställas av domstolarna i 

respektive stat. Praxis från EU-domstolen leder inte till att en nationell domstol skulle få 

större möjligheter att tillämpa ett krav på klart stöd än vad den har enligt 

Europakonventionen och folkrätten. Kravet på klart stöd bör därför inte anses vara 

förenligt med EU-rätten. 

När det gäller frågan om det svenska systemet är förenligt med 

dubbelbestraffningsförbudet ser tingsrätten till skälen för skattetilläggssystemets införande. 

Domstolen fortsätter med att konstatera att Europadomstolen inte längre skulle anse att 

skillnader när det gäller subjektiva rekvisit leder till att det rör sig om olika brott och att 

EU-domstolen anser att det är den faktiska gärningen som är relevant och inte den rättsliga 

klassificeringen.219 Det är därför klart att det är fråga om samma sak då det gäller åtal för 

skattebrott gällande samma oriktiga uppgift som den skattskyldige påförts skattetillägg för. 

När det gäller om dubbel lagföring förekommer eller inte kan konstateras att prövningen av 

åtal efter ett skattetilläggsbeslut innebär en ny och fristående prövning. Detta innebär att 

det rör sig om dubbel lagföring och den svenska ordningen bör därför inte vara förenlig 

med artikel 4 och artikel 50.  

De kvarvarande två delfrågorna berör omständigheter som kan rättfärdiga det svenska 

systemet trots att dubbelbestraffningsförbudets villkor är uppfyllda. Tingsrätten anser inte 

att möjligheten till samordning av påföljder är tillräcklig för att åsidosätta förbudet mot 

dubbelbestraffning. Tingsrätten anser nämligen att samma ändamål kan uppnås genom det 

norska förslaget som ger skattemyndigheten möjlighet att välja mellan skattetillägg eller 

polisanmälan.  

Den tredje delfrågan rör möjligheten att ha flera sanktioner trots att det rör sig om samma 

gärning. Tingsrätten anser att det då inte får röra sig om ny prövning utan bara utredas om 

ännu en påföljd ska påföras.  

Tingsrätten menar att ett bättre alternativ till prövningen av om det föreligger klart stöd 

skulle vara att avgöra om Sverige har något handlingsutrymme när rättigheten i 

Europakonventionen eller EU-stadgan implementeras. Tingsrätten menar även att 

                                                 
219 Tingsrätten hänvisar till EU-domstolens avgörande i mål C-436/04 Van Esbroeck som rör 

dubbelbestraffningsförbudet i KTS. 
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problemet förstorats på så sätt att många av problemen relativt enkelt kan undvikas, 

exempelvis genom att skattetilläggsbeslutet istället fattas under brottsmålsförfarandet.  

7.6 Sammanfattande kommentarer 

Underinstansernas avgöranden där Högsta domstolens beslut inte följs får anses innehålla 

en förhållandevis stark kritik. Något som särskilt gäller Hovrätten för Västra Sveriges 

avgörande där både Regeringsrättens och Högsta domstolens argument behandlas och 

omkullkastas. Det faktum att hovrättens beslut står fast leder till en osäkerhet för de 

skattskyldiga som kan anses vara mycket olycklig. Att även EU-rättens 

dubbelbestraffningsförbud uppmärksammats av vissa domstolar är mycket intressant och 

att det nu finns en möjlighet att EU-domstolen kan pröva det svenska systemet välkomnas.  
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8  Analys 

8.1 Inledning 

Kapitlet innehåller en analys av det material som tidigare presenterats i uppsatsen där fokus 

läggs på de frågor som ställs upp i syftet. Om det förekommer argument som leder till olika 

slutsatser vägs dessa mot varandra för att nå den mest rimliga slutsatsen, vilket är en följd 

av den probleminriktade metod som används.  

Den första frågan som analyseras är om det svenska systemet är lämpligt. Lämpligheten 

bedöms dels utifrån de syften som den svenske lagstiftaren hade då systemet infördes och 

dels utifrån Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud och Europadomstolens 

praxis som finns kring förbudet. De två perspektiven sätts avslutningsvis i relation till 

varandra. Den andra frågan som analyseras rör underinstansernas beslut där 

överinstansernas avgöranden inte följts. Med utgångspunkt i Europadomstolens praxis och 

EU-rätt analyseras om underinstansernas förhållningssätt är befogat. Även här jämförs de 

två grunderna avslutningsvis. 

8.2 Det svenska systemets lämplighet 

8.2.1 Det svenska systemets lämplighet utifrån lagstiftarens syften 

Som konstaterats låg flera skäl bakom införandet av ett system med skattetillägg. Två av de 

huvudsakliga anledningarna till förändringen var att även mindre förseelser faktiskt skulle 

leda till påföljd och att skapa ett enklare och mer effektivt system. Att en förändring var 

nödvändig står enligt författaren klart eftersom ett system som framstår som slumpmässigt 

inte kan få den grad av acceptans som krävs för att anses vara tillförlitligt. Det faktum att 

domstolarna har begränsade resurser för att hantera även dessa mindre förseelser är 

ytterligare ett skäl till varför en förändring var ofrånkomlig. De motiv som låg bakom det 

nya systemet måste därför anses vara välgrundade och acceptabla.  

För att kunna avgöra huruvida systemet är lämpligt utifrån lagstiftarens syften måste först 

konstateras om syftena faktiskt uppnåtts. Att det nu finns regler för när skattetillägg ska 

påföras och att så faktiskt också sker då förutsättningarna är uppfyllda kan sägas ha lett till 

ett mer enhetligt system genom att de mindre förseelserna inte undgår påföljd. Klart är 

även att systemet blivit effektivare eftersom Skatteverket, som redan är insatt i ärendet, 
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även fattar beslutet om påföljd. Systemet har vidare blivit enklare på det sättet att uppsåt 

eller oaktsamhet inte behöver föreligga vid påförandet av skattetillägg. 

Sedan systemet infördes har flera förändringar gjorts. För att leva upp till de 

rättssäkerhetskrav som bland annat Europakonventionen ställer upp har prövningen därför 

gjorts mer subjektiv. Den ökade subjektiviteten är något som kan tala emot att systemet är 

lämpligt utifrån lagstiftarens syften, av den anledningen att en mer subjektiv prövning leder 

till en handläggning som inte är fullt så effektiv och enkel. Trots förändringarna kan 

konstateras att förfarandet fortfarande är relativt schabloniserat och effektiviseringssyftet 

kan därför fortfarande sägas vara uppnått.  

Att en konflikt med dubbelbestraffningsprincipen skulle undvikas var inte ett uttalat mål då 

det nya systemet utarbetades. Skattetillägg ansågs inte vara av straffrättslig karaktär varför 

diskussionen inte aktualiserades. Lagstiftaren fokuserade dessutom på de mer lindriga 

förseelserna. I dessa fall är det oftast inte aktuellt med ett åtal för skattebrott och 

problematiken kring dubbelbestraffningsförbudet behöver därför inte uppkomma just i de 

situationer som lagstiftaren ville förbättra, trots att det nu konstaterats att 

skattetilläggsförfarandet är straffrättsligt. Att en konflikt med förbudet gällande 

dubbelbestraffning oftast inte förekommer i de situationer som lagstiftaren fokuserade på 

kan därför utgöra ytterligare en aspekt som kan vägas in då systemets lämplighet bedöms. 

Sammanfattningsvis kan det svenska systemet, där mer lindriga förseelser endast 

sanktioneras genom skattetillägg, anses vara lämpligt ur denna synvinkel. Detta eftersom de 

syften som lagstiftaren hade kan sägas vara rimliga och eftersom dessa syften även uppnåtts 

genom förändringen. 

8.2.2 Det svenska systemets lämplighet utifrån Europakonventionens 

krav och därtill kopplad praxis 

För att det svenska systemet ska anses vara lämpligt utifrån artikel 4 i 

Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll samt Europadomstolens praxis på området 

krävs att systemet uppfyller de krav som artikeln och praxis ställer upp. Kraven i artikel 4 

innebär att ingen får lagförs eller straffas på nytt i en brottsmålsrättegång då det gäller ett 

brott som personen redan slutligt prövats för. Det måste därför konstateras om det svenska 

systemet leder till dubbelbestraffning eller inte.  
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I den praxis som Europadomstolen utarbetat kring dubbelbestraffningsförbudet används 

ofta en bedömning i två steg. I det första steget avgörs om det är fråga om två straffrättsliga 

förfaranden eller om ett av dem eventuellt kan klassas som disciplinärt, vilket skulle 

innebära att dubbelbestraffningsförbudet inte aktualiseras. Då det gäller det svenska 

systemet är det klart att förfarandet gällande skattebrott är straffrättsligt. Att så även är 

fallet då det gäller skattetilläggsförfarandet har tidigare fastställts i Europadomstolens praxis 

och uttalats senast under 2009 i samband med Carlberg-målet. Efter detta har inga 

ändringar skett som skulle kunna föranleda en annan bedömning. Att 

skattetilläggsförfarandet bedömts vara av straffrättslig karaktär får dessutom anses vara en 

rimlig slutsats med hänsyn tagen till att skattetillägget syftar till att avskräcka och bestraffa 

samt att tillägget kan uppgå till betydande belopp. 

Bedömningens andra steg fastställer om de båda förfarandena rör samma brott och om 

brottet därför prövats två gånger. Europadomstolens bedömning har som tidigare 

konstaterats varierat, men det får nu anses klart att den tolkning som kommit till uttryck i 

Zolotukhin-målet är den som kommer att tillämpas av Europadomstolen framöver. Vad 

som tyder på detta är att målet avgjorts i stor kammare, att Europadomstolen uttalar 

behovet av harmonisering samt att tolkningen använts i efterföljande fall. De mål där 

Europadomstolen använt sig av det nya tillvägagångssättet har i de flesta fall rört 

misshandel men även skattebedrägeri. Detta talar för att den nya tolkningen av huruvida 

det rör sig om samma brott kommer att användas oavsett vilket område som 

dubbelbestraffningsproblematiken aktualiseras inom. Att den nya tolkningen av samma 

brott tillämpats på skatteområdet i Ruotsalainen-målet gör det än mer troligt att det är 

denna tolkning som skulle aktualiseras även vid en prövning av det svenska systemet med 

dubbla förfaranden.  

Den nya tolkningen innebär att det rör sig om samma brott då de grundas på identiska 

fakta eller fakta som är väsentligen de samma. Faktan som avses bör rimligen vara konkreta 

rättsfakta eftersom Europadomstolen fokuserar på vad som faktiskt hänt och inte vad som 

krävs för att rekvisiten i en viss regel ska vara uppfyllda. Då det gäller det svenska systemet 

kan alltså en skattskyldig påföras skattetillägg då en oriktig uppgift lämnats till ledning för 

taxeringen på annat sätt än muntligen. Lämnandet av samma oriktiga uppgift kan även leda 

till att den skattskyldige döms till påföljd för skattebrott. Som tidigare nämnts anser Simon 

Almendal att omständigheterna då det gäller skattetillägg och skattebrott nästan alltid kan 

anses vara väsentligen de samma och författaren anser att det är svårt att komma till en 
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annan slutsats. Detta inte minst eftersom Europadomstolen i Ruotsalainen-målet klart 

uttalat att de fakta som de båda aktuella förfarandena grundades på inte skilde sig åt trots 

att det för ett av förfarandena krävdes uppsåt. Det är därmed enligt författarens mening 

klart att skillnaden mellan skattetilläggsförfarandet och förfarandet gällande skattebrott, då 

det gäller subjektiva rekvisit, inte längre är av någon betydelse.  

Som tidigare konstaterats omfattas endast avgöranden som är res judicata uttryckligen av 

artikel 4. Betydelsen av detta ska kort diskuteras. Artikelns lydelse kan få till följd att bara 

situationer där skattetilläggsbeslutet vunnit laga kraft kan aktualisera en konflikt med 

dubbelbestraffningsförbudet. Att den svenska regeln om lis pendens ändå skulle kunna 

hindra en senare talan om skattebrott, i enlighet med minoritetens resonemang i NJA 2010 

s. 168 II, får dock anses vara rimligt. Bedömningen anses rimlig särskilt med hänsyn tagen 

till det faktum att skattskyldiga annars kan dömas för skattebrott alternativt slippa 

ytterligare påföljd endast baserat på när beslutet fattades. 

Vid en prövning av det svenska systemet i enlighet med Europadomstolens praxis på 

området är det baserat på föregående utredning mest troligt att Europadomstolen skulle 

komma till slutsatsen att det rör sig om två straffrättsliga förfaranden och att dessa 

dessutom grundar sig på väsentligen samma fakta. Till följd därav är förutsättningarna för 

dubbelbestraffning uppfyllda. Eftersom det svenska systemet därmed inte uppfyller de krav 

som Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll artikel 4 och därtill kopplad praxis 

ställer upp talar detta för att det svenska systemet ur denna synvinkel inte kan anses vara 

lämpligt. Regeringsrätten och Högsta domstolen har dock kommit till slutsatsen att det 

svenska systemet inte bryter mot dubbelbestraffningsförbudet och de argument som 

domstolarna anför måste beaktas, eftersom de kan tala för att systemet trots allt är lämpligt. 

Regeringsrätten bygger sitt resonemang i RÅ 2009 ref. 94 på att det svenska systemets 

särdrag inte prövats av Europadomstolen. De särdrag som domstolen pekar på är 

möjligheten att samordna påföljder genom TL 5 kap 14 § och att det finns både allmänna 

domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar. Ett accepterande av resonemanget 

försvåras då hänsyn tas till de tolkningsprinciper som ska gälla för Europakonventionen. 

Exempelvis kan det faktum att begrepp i konventionen ska tolkas autonomt visa på att de 

särdrag som de olika konventionsstaterna har inte ska vara av avgörande betydelse. Att 

påföljderna kan samordnas bör vidare inte rättfärdiga systemet eftersom det som är 

relevant då det gäller artikel 4 inte är hur strängt straffet är utan istället att samma brott inte 
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ska prövas två gånger. Genom en samordning av påföljder undviks inte en upprepad 

prövning. Då det gäller domstolssystemet med två kategorier av domstolar har detta 

dessutom inte varit av betydelse vid Europadomstolens bedömning i Ruotsalainen mot 

Finland, trots att Finland har samma uppdelning i allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar som Sverige har.220 Rättigheterna i konventionen ska vidare 

tillgodoses av konventionsstaterna i första hand och staten har därmed ett ansvar att 

anpassa den interna rätten efter Europadomstolens praxis. Eftersom ett system med stora 

likheter med den svenska ordningen prövats av Europadomstolen bör det med hänsyn till 

nyss nämnda anpassningsansvar vara mindre lämpligt att hänvisa till att den svenska 

ordningen inte prövats. 

Då det gäller Högsta domstolens resonemang i NJA 2010 s. 168 I och II bygger detta på att 

domstolen anser att möjligheten att ha flera sanktioner för samma brott inte begränsats i 

och med de nya avgörandena från Europadomstolen. De mål som Högsta domstolen 

hänvisar till måste dock anses utgöra ett svagt underlag. Likheterna mellan 

skattebrottssituationen och de fall där ett straff följts av ett återkallande av körkort får 

anses vara begränsade eftersom återkallelsen kan sägas vara en direkt följd av domen och 

inte en ny prövning. Det faktum att en efterföljande prövning av åtal gällande skattebrott 

utgör en ny fristående prövning i förhållande till prövningen av skattetillägget talar för att 

denna andra prövning är för omfattande för att kunna accepteras, något som även 

minoriteten i NJA 2010 s. 168 I och II ger uttryck för. Författaren är vidare tveksam till om 

det tidsmässiga sambandet mellan de två förfarandena verkligen kan sägas vara tillräckligt 

eftersom skattetilläggsbeslutet och en dom angående skattebrott kan avkunnas med en 

relativt lång tidsperiod emellan. 

Högsta domstolen uttalar även att det bör finnas klart stöd i konventionen eller i 

Europadomstolens praxis för att det svenska systemet ska kunna underkännas. Att en 

domstol inte vill omkullkasta ett system utan att en viss säkerhet föreligger är förståeligt. 

Vilken betydelse som kravet på klart stöd kan sägas ha är dock osäkert men i enlighet med 

Gullikssons uttalande att kravet inte kan tänkas vara särskilt långtgående anser författaren 

att ett tillräckligt klart stöd för ett underkännande bör kunna utläsas i Europadomstolens 

senare praxis på området. Domstolarnas försök att rättfärdiga det svenska systemet är 

                                                 
220 Sveriges domstolar, Domstolar i Norden, 28 augusti 2009, http://www.domstol.se/templates/DV_Info 

Page____729.aspx, [19 november 2010]. 
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enligt författarens åsikt inte tillräckligt övertygande och det är även svårt att se att 

Europadomstolen skulle dela de bedömningar som gjorts.  

Högsta domstolen och Regeringsrätten anser alltså inte att en konflikt med 

Europakonventionen föreligger. De tolkningsprinciper som diskuterades vid 

inkorporeringen av Europakonventionen och som ska användas vid en konflikt mellan 

konventionen och annan intern lag aktualiserades därför inte. Högsta domstolen anser 

dessutom i NJA 2010 s. 168 I och II att dessa principer är lämpliga att använda i enskilda 

fall men att allmänna frågor gällande förenligheten med konventionen bör hanteras av 

lagstiftaren. Lagstiftaren har dock inte haft möjlighet att ta hänsyn till Europadomstolens 

senaste praxis och det framstår därmed som rimligt att domstolen skulle kunna tillämpa 

tolkningsprinciperna. Även om det rör en allmän förenlighetsfråga är det även en 

skattskyldigs specifika situation som prövas och denne har rätt till en fullständig prövning 

varför tolkningsprinciperna bör kunna tillämpas. Det faktum att lagstiftaren inte kunnat 

beakta de nytillkomna rättsfallen talar även för att kravet på klart stöd för att underkänna 

systemet är mindre lämpligt än i situationer då lagstiftaren haft möjlighet att pröva 

förenligheten. Även om lex posterior-principen eller lex specialis-principen inte skulle leda till 

att konventionens krav tillgodoses finns möjligheten att åsidosätta regler genom att hänsyn 

tas till RF 2 kap. 23 §. 

Domstolarnas argument ändrar alltså inte bedömningen och det svenska systemet anses 

sammanfattningsvis inte uppfylla kraven i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll 

artikel 4 och relevant praxis från Europadomstolen. Det svenska systemet med dubbla 

förfaranden kan därför inte anses lämpligt ur denna synvinkel. Behovet av utredning har 

påtalats från flera håll och det får anses vara förvånande och olyckligt att en utredning ännu 

inte genomförts. Att lösa konflikten med dubbelbestraffningsförbudet torde även vara 

förhållandevis enkelt om exempelvis en lösning i linje med det norska förslaget väljs. En 

sådan lösning leder inte till en skillnad då det gäller bestraffningen men innebär att brottet 

endast prövas en gång och en konflikt med dubbelbestraffningsförbudet undviks därmed. 

8.2.3 Förhållandet mellan de två lämplighetsperspektiven 

Då systemets lämplighet har analyserats står det följaktligen klart att systemet kan anses 

vara både lämpligt och icke lämpligt beroende på det perspektiv som analysen har som 

utgångspunkt. Det får konstateras att risken för att det svenska systemet inte uppfyller 

kraven som Europakonventionen och praxis uppställer är av väsentlig betydelse eftersom 
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det rör sig om en mänsklig rättighet som troligtvis inte tillgodoses. Det kan tyckas att den 

aktuella situationen inte är av stor betydelse, men hänsyn måste tas till att det rör sig om en 

eventuell överträdelse av en bestämmelse i en konvention om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. Om en överträdelse accepteras finns risken att konventionen på 

sikt försvagas. För den skattskyldige har situationen dessutom stor betydelse. Då 

skattetillägg påförts kan personen som det ser ut i dagsläget förutom detta dömas även för 

skattebrott eller helt slippa påföljd för skattebrott eftersom domstolarna inte är eniga om 

hur bedömningen ska göras. Klart är att detta leder till en oönskad osäkerhet som är 

betydelsefull för den enskilde då en eventuell påföljd kan röra sig om fängelsestraff. Att 

systemet med hänsyn till lagstiftarens syften kan anses vara lämpligt kan därför inte få 

någon avgörande betydelse.  

Det måste även konstateras att lagstiftarens syften till stor del kan uppnås också i ett system 

där Skatteverket väljer mellan att påföra skattetillägg och att göra en polisanmälan. I de fall 

då endast skattetillägg påförs, vilket är de flesta, uppnås lagstiftarens syften genom att 

förfarandet är relativt enkelt och genom att lagöverträdelsen leder till påföljd. 

Dubbelbestraffningsförbudet respekteras vidare eftersom det bara är fråga om ett 

förfarande. I de fall där det i dagsläget blir aktuellt med både skattetillägg och åtal skulle 

Skatteverket istället bara göra en polisanmälan.  Inte heller detta tillvägagångssätt leder till 

en konflikt med förbudet mot dubbelbestraffning eftersom det blir fråga om ett förfarande. 

Lagstiftarens syften blir inte tillgodosedda på samma sätt i denna situation men 

effektiviteten kan ökas genom att Skatteverket exempelvis lämnar en rekommendation i det 

enskilda fallet angående hur den eventuella ekonomiska sanktionen inom 

skattebrottsförfarandet bör se ut.  

8.3 Underinstansernas motsatta domslut 

8.3.1 Betydelsen av Europadomstolens praxis för underinstansernas 

motsatta domslut 

Som beskrivits råder det en oenighet mellan överinstanserna och vissa underinstanser då 

det gäller att bedöma situationen gällande det svenska systemet och 

dubbelbestraffningsförbudet. Det har tidigare konstaterats att en underinstans inte är 

formellt bunden av att följa överinstansens avgörande, underinstansens avvikande beslut 

kan dock anses vara mer eller mindre befogat. Den situation som uppstått kring det 
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svenska systemet är ovanlig och att skattskyldiga nu kan behandlas på olika sätt är inte 

rimligt. 

Den diskussion som måste föras för att avgöra om Europadomstolens praxis bidrar till att 

göra underinstansernas beslut mer befogade sammanfaller delvis med den diskussion som 

förts i analysavsnittet gällande det svenska systemets lämplighet. Detta eftersom det är 

avgörande om det svenska systemet leder till dubbelbestraffning eller inte. Är det fråga om 

dubbelbestraffning enligt Europadomstolens praxis innebär det att underinstansernas 

avgöranden är mer befogade eftersom dessa domstolar, till skillnad från Högsta domstolen 

och Regeringsrätten, kommit till slutsatsen att det är fråga om dubbelbestraffning vid 

påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott gällande samma oriktiga uppgift. 

Enligt den tidigare lämplighetsdiskussionen är det troligt att det svenska systemet uppfyller 

förutsättningarna för dubbelbestraffning eftersom det är fråga om två straffrättsliga 

förfaranden där det dessutom rör sig om väsentligen samma fakta. Det av Högsta 

domstolens och Regeringsrättens argument för en motsatt slutsats som får särskild 

betydelse i den nuvarande diskussionen är huruvida det enligt Europadomstolens praxis är 

acceptabelt med flera sanktioner för samma brott. En tvetydighet i Europadomstolens 

praxis kan nämligen inte utgöra en lika stark grund som en tydlig praxis för att finna 

underinstansernas avgöranden befogade. Utifrån Europadomstolens praxis får det anses 

troligt att det är möjligt att ha flera sanktioner för samma brott i vissa situationer. Det är 

dock tveksamt om så kan anses vara fallet i den nu aktuella situationen med tanke på att en 

ny prövning genomförs gällande åtalet för skattebrott alternativt påförande av skattetillägg. 

Prövningen kan inte heller anses innebära endast ett utdömande av ytterligare en sanktion. 

Argumenten kan liksom i den föregående diskussionen kring lämplighet därmed inte anses 

leda till en annan slutsats än att det är fråga om dubbelbestraffning. Slutsatsen betyder att 

underinstansernas bedömning framstår som mer befogad eftersom det är troligt att 

Europadomstolen skulle dela den mening som dessa domstolar ger uttryck för.  

8.3.2 Betydelsen av EU-rätten för underinstansernas motsatta 

domslut 

Då det gäller den betydelse som EU-rätten kan ha för att göra avvikandet från Högsta 

domstolens avgörande befogat måste det först utredas om EU-stadgan, där förbudet mot 

dubbelbestraffning i EU-rätten behandlas, är tillämplig i den aktuella situationen. Eftersom 

EU-stadgan ska tillämpas när unionsrätten tillämpas måste det avgöras om så är fallet. Då 
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det gäller skatter finns EU-rättsliga regler men området är långt ifrån harmoniserat. EU-

rättsliga bestämmelser aktualiseras därför säkerligen inte i alla situationer där det är fråga 

om skattetillägg och åtal för skattebrott, dock kan så vara fallet i vissa situationer. Om EU-

domstolen gör en strikt bedömning kan det betyda att EU-stadgan inte kommer att 

tillämpas i alla fall där dubbelbestraffningsförbudet är aktuellt eftersom en konkret EU-

rättslig regel inte berörs. En sådan bedömning kan dock sägas vara mindre trolig då hänsyn 

tas till att fall där dubbelbestraffningsförbudet aktualiseras därigenom kan komma att 

bedömas på olika sätt.  

Båda de förfaranden som kan aktualiseras vid lämnandet av en oriktig uppgift är enligt 

Europadomstolen av straffrättslig karaktär och att EU-domstolen skulle göra en liknande 

bedömning är inte otänkbart. Oavsett bedömningen gällande skattetilläggsförfarandet 

befinner sig givetvis skattebrottsförfarandet på det straffrättsliga området. Tidigare hade 

EU inte rätt att reglera en medlemsstats interna frågor rörande polissamarbete och 

straffrättsligt samarbete, men i och med Lissabonfördraget har den tredje pelaren slopats 

och EU har nu som nämnts rätt att lagstifta då det gäller vissa delar av dessa områden.221 

Den aktuella problematiken kring det svenska systemet befinner sig därmed på ett område 

som traditionellt sett inte reglerats av EU och det talar emot att stadgan kan tillämpas. Det 

faktum att EU i och med Lissabonfördraget har möjlighet att lagstifta då det gäller vissa av 

straffrättens områden talar dock för motsatt uppfattning. Haparanda tingrätt och det 

skiljaktiga hovrättsrådet i Hovrätten för övre Norrland synes vidare inte ha 

uppmärksammat den eventuella problematiken alternativt kommit till slutsatsen att en 

prövning av EU-domstolen ändock är möjlig. 

Det kan vidare konstateras att EU-domstolen ofta gör tolkningar för att främja integrering. 

Det betyder att EU-domstolen bör vara mer motiverad att pröva situationer där 

problematiken kring dubbelbestraffning rör två länder. Exempelvis gällande en situation 

där fråga är om huruvida ett rättsligt avgörande från en medlemsstat ska utgöra 

rättegångshinder i en annan medlemsstat. Eftersom den svenska situationen rör två interna 

förfaranden är det svårt att hänvisa till viljan att möjliggöra den fria rörligheten och även 

detta kan sägas tala emot att EU-domstolen skulle finna unionsrätten aktuell. 

Sammanfattningsvis anser författaren det vara tveksamt om stadgan kan komma att 

                                                 
221 Jfr. Helin-Karnell, E, Lissabonfördraget och straffrätten, Europapolitisk analys 2008, s. 1-2, http:// 

www.sieps.se/publikationer/european-policy-analysis/lissabonfordraget-och-straffratten-20089epa.html, 
[19 november 2010]. 
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tillämpas eftersom situationen kan sägas befinna sig på gränsen för att unionsrätten ska 

anses vara aktuell. I de fall en konkret EU-rättslig regel gällande skatter aktualiseras i 

samband med dubbelbestraffningsproblematiken bör det dock vara möjligt och eventuellt 

kan stadgan även tillämpas i andra situationer för att undvika en olikbehandling.  

För att kunna ta diskussionen vidare får det i det följande förutsätts att EU-stadgan kan 

tillämpas då det gäller dubbelbestraffningsproblematiken och det svenska systemet. Nästa 

steg blir då att se till om EU-stadgan kan få företräde framför intern rätt och om artikel 50 

har direkt effekt. 

Då det gäller EU-stadgans eventuella företräde framför intern rätt blir diskussionen delvis 

den samma som då det gäller om stadgan alls ska tillämpas. Detta eftersom stadgan får 

företräde på de områden där lagstiftningskompetens överlåtits till EU. Viss kompetens att 

lagstifta har som konstaterats överlåtits på skatteområdet och det straffrättsliga området 

och om stadgan är tillämplig kommer den även att få företräde framför intern rätt. Artikel 

50 bör vidare ges direkt effekt till följd av att bestämmelsen uppfyller kraven på att vara 

ovillkorlig, klar och precis. 

I ett nästa steg måste det utredas om stadgan kan sägas göra underinstansernas beslut mer 

befogade. Utredningen görs genom att konstatera om EU-rätten innebär hinder för att 

åtala en skattskyldig för skattebrott sedan denne påförts skattetillägg för samma oriktiga 

uppgift. EU-domstolen har i likhet med Europadomstolen kommit till slutsatsen att det är 

gärningen och inte den rättsliga kvalificeringen som är avgörande. Eftersom gärningen då 

det gäller åtalet och skattetillägget är den samma bör det röra sig om samma brott. Det bör 

även vara fråga om upprepad bestraffning eftersom skattetilläggsförfarandet är fristående 

från skattebrottsförfarandet.  

Som tidigare nämnts krävs det vidare enligt Högsta domstolen klart stöd i konventionen 

eller i praxis från Europadomstolen för att det svenska systemet ska kunna underkännas. 

Huruvida ett sådant krav kan sägas vara förenligt med EU-rätten eller inte kan utgöra 

ytterligare ett skäl för att underinstansernas avvikande beslut anses vara mer eller mindre 

befogade. Ett krav på klart stöd innebär, som påpekats av Haparanda tingsrätt och det 

skiljaktiga hovrättsrådet vid Hovrätten för övre Norrland, att den nationella domstolen inte 

själv behöver pröva om det svenska systemet är förenligt med förbudet mot 

dubbelbestraffning. Om EU-rätten är aktuell är det inte troligt att ett sådant krav kan 

accepteras eftersom domstolen då självmant ska pröva den interna rättens 
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överensstämmelse med EU-rätten och åsidosätta de regler som inte överensstämmer med 

EU-rättsliga regler. Uppenbarligen ansåg Högsta domstolen inte att EU-rätten hade något 

att tillföra eftersom det inte togs upp i beslutet. Det är troligt att EU-rätten inte kom upp 

till diskussion eller att domstolen gjorde bedömningen att EU-stadgan inte var tillämplig. 

Ett resonemang kring grunderna för den bedömningen hade dock varit önskvärd, inte 

minst eftersom Högsta domstolen som högsta instans är skyldig att begära ett 

förhandsavgörande då det är oklart hur EU-rätten ska tolkas.   

Alla de underinstanser som inte delar Högsta domstolens åsikt har inte valt att hänvisa till 

EU-rätten. Underinstansernas avvikande åsikter får dock, genom EU-rättens potentiella 

inverkan på det svenska systemet, anses mer befogade. Detta grundat på det faktum att 

EU-stadgan kan vara tillämplig i de aktuella situationerna och då även ha företräde framför 

intern rätt och direkt effekt. Artikel 50 bör vidare innebära att det rör sig om 

dubbelbestraffning eftersom det är fråga om samma brott och upprepad bestraffning. 

Kravet på klart stöd bör vidare inte kunna accepteras i förhållande till EU-rätten. 

8.3.3 Förhållandet mellan de två grunderna för befogande 

Diskussionen av de två grunderna leder således till att underinstansernas avgöranden 

framstår som mer befogade både då hänsyn tas till Europadomstolens praxis och till EU-

rätten. Högsta domstolens och Regeringsrättens avgöranden har ändå betydelse av den 

anledningen att de avkunnats på högsta nivå. Avgörandena kan dock som tidigare 

konstaterats sägas vara försvagade till följd av den oenighet som råder bland justitieråden 

och på grund av argumentationen som inte övertygar på alla punkter. Det är klart att den 

situation som nu råder leder till att situationer då samma förutsättningar är aktuella kan 

komma att bedömas på olika sätt. Något som visas genom Högsta domstolens och 

Regeringsrättens senaste avgöranden respektive Hovrätten för Västra Sveriges beslut. 

Vid en jämförelse mellan de två grunder som valts för att utreda hur befogade 

underinstansernas beslut kan sägas vara kan konstateras att Europadomstolens praxis är 

den grund som har störst betydelse för att beakta domarna som befogade. 

Europadomstolens nyare praxis anger tydligt ett alternativt sätt att tolka domstolens praxis 

jämfört med vad de svenska högsta instanserna gjort gällande. EU-rätten utgör inte samma 

starka grund eftersom det får anses oklart om EU-rätten och stadgan är tillämplig. Är så 

fallet bör dock även artikel 50 leda till den slutsats som underinstanserna nått och därmed 

göra domsluten mer motiverade. 



 

 
68 

Europadomstolens praxis respektive EU-rätten påverkar vidare den svenska interna rätten 

på olika sätt. Om systemet strider mot EU-rätten får detta en mer direkt inverkan eftersom 

ett förhandsbesked kan begäras inom ramen för den nationella processen. 

Europadomstolens praxis är inte formellt bindande för de konventionsstater som inte är 

part i målet men den skyldighet som staterna har att tillgodose konventionens 

bestämmelser kräver ändock att även andra avgöranden beaktas. Påverkan kan dock sägas 

bli mer indirekt eftersom det först måste konstateras vilken betydelse ett mål gällande en 

annan stat får för svenska förhållanden. Krävs en prövning av Europadomstolen gällande 

den specifika situationen kan denna inte företas förrän efter den svenska domstolens 

beslut.  

Författarens förhoppning är att EU-domstolen anser att EU-stadgan är tillämplig i dessa 

situationer och att domstolen anser sig ha möjlighet att lämna ett förhandsavgörande. 

Förhoppningen är även att Europadomstolen kommer att pröva situationen och att de 

klagomål som nu väntar hos domstolen inte enbart leder till förlikningar. Detta för att det 

osäkra läge som nu råder ska få ett slut och att situationen slutligen ska kunna avgöras på 

ett sätt som samtliga domstolar i Sverige accepterar och följer.  
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9  Slutsats 

Det svenska systemet kan utifrån lagstiftarens syften sägas vara lämpligt. Detta eftersom 

lagstiftarens syften är rimliga och eftersom dessa syften har uppnåtts genom systemet. 

Utifrån de krav som Europakonventionen ställer upp i sjunde tilläggsprotokollet artikel 4 

och Europadomstolens nyare praxis kan det svenska systemet dock inte anses vara lämpligt 

eftersom systemet enligt författarens mening leder till dubbelbestraffning och därmed inte 

uppfyller de krav som artikeln och praxis ställer på systemet.  

Underinstansernas beslut kan sägas vara befogade då hänsyn tas till Europadomstolens 

nyare praxis gällande dubbelbestraffningsförbudet. Något som grundas på att det är troligt 

att Europadomstolen skulle komma till samma slutsats som dessa svenska underinstanser 

gjort, nämligen att förutsättningarna för dubbelbestraffning är uppfyllda och att en 

skattskyldig därför inte kan åtalas för skattebrott efter att skattetillägg påförts eller tvärtom. 

Huruvida EU-stadgan kan komma att tillämpas i en dubbelbestraffningssituation kopplad 

till det svenska systemet med dubbla förfaranden är mer osäkert men är så fallet ska den 

även ges företräde framför intern rätt samt tillerkännas direkt effekt. Det faktum att artikel 

50 i EU-stadgan bör leda till att det är fråga om dubbelbestraffning samt att kravet på klart 

stöd inte kan sägas var förenligt med EU-rätten bidrar till att underinstansernas avvikande 

avgöranden framstår som mer befogade. 
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Bilaga 

Utdrag ur Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll 

Artikel 4 – Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger 

1. 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. 

2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder mot att målet tas upp på nytt 

i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om det föreligger bevis 

om nya eller nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt fel har begåtts i det tidigare 

rättegångsförfarandet, vilket kan ha påverkat utgången i målet. 

3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i konventionen.  

 

Utdrag ur Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

Artikel 50 - Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott 

Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan 

har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet 

med lagen. 

 


