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Sammanfattning
Artikel 6:2 i europakonventionen garanterar att var och en som blivit
anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen
fastställts. Trots att det rör sig om en relativt grundläggande mänsklig
rättighet som är gemensam för de flesta rättsstater, så har den varit föremål
för europadomstolens prövning i ett flertal fall.

Vid europakonventionens tillkomst kunde väl få ana den genomslagskraft
den senare skulle visa sig ha. Nyckeln till denna framgång är säkerligen
kopplad till dess kontrollorgan – europadomstolen. Konventionen innebär en
enorm möjlighet för enskilda medborgare att vända sig till en internationell
domstol då en konventionsstat kränkt deras mänskliga rättigheter.

Svenska skatter och brott mot mänskliga rättigheter är två begrepp som
normalt inte kopplas samman. År 2002 meddelade emellertid
europadomstolen dom i två mål som behandlade det svenska skattetilläggets
kompatibilitet med konventionens artikel 6. Domstolen konstaterade att
Sverige i två fall brutit mot de mänskliga rättigheterna i samband med
påförandet av skattetillägg. Skattetillägget är en form av sanktionsavgift som
kan påföras en skattskyldig om denne lämnar en oriktig uppgift i sin
deklaration. Storleken på skattetillägget bestäms schablonmässigt och kan i
praktiken uppgå till hur stora belopp som helst. Skattetillägget har kritiserats
för att slå alltför hårt mot den skattskyldige och för att det påförs på
objektiva grunder. Avsaknaden av de subjektiva elementen innebär att det i
praktiken rör sig om ett s.k. strikt ansvar.

En viktig fråga som därmed infinner sig är huruvida det svenska
skattetillägget bryter mot den oskyldighetspresumtion som garanteras av
konventionens artikel 6:2, eftersom ett strikt ansvar medför en omvänd
bevisbörda. Istället för att presumeras vara oskyldig, presumeras den
skattskyldige vara skyldig och måste därmed bevisa sin oskuld.
Europadomstolen har visserligen i en av sina domar konstaterat att lagregler
som innebär ett s.k. strikt ansvar i princip är tillåtna, men att
konventionsstaterna måste hålla sig inom vissa ”rimliga gränser”. Var den
gränsen går är naturligtvis svårt att säga men i uppsatsen konstateras att
gränsen eventuellt kan sättas med stöd av proportionalitetsprincipen, en
vedertagen princip som genomsyrar hela europakonventionen. Om denna
gräns sätts med stöd av proportionalitetsprincipen finns det mycket som talar
för att skattetillägget även bryter mot oskyldighetspresumtionen. Visserligen
fann europadomstolen i de två svenska fallen att Sverige inte hade brutit mot
artikel 6:2, men uppsatsen visar att det finns mycket som pekar på
motsatsen.  
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Förord
Två personer förtjänar tack för den insats som ligger bakom detta
examensarbete. Först och främst vill jag tacka min handledare, professor
Per-Ole Träskman, som vänligen hjälpt mig i sökandet efter relevant
material. Ett särskilt tack ska emellertid riktas till doktorand Karol Nowak
som under arbetets gång kommit med synnerligen intressanta synpunkter
och svar på mina (ibland kanske inte helt genomtänkta) frågor. 
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Förkortningar
BrB Brottsbalken
EG Europeiska gemenskapen
EU Europeiska unionen
FN Förenta nationerna
FS Festskrift
HD Högsta domstolen
JT Juridisk Tidskrift
LVU Lagen om vård av unga
MPRK Internationella konventionen om medborgerliga

och politiska rättigheter från 1966
NJA Nytt juridiskt arkiv
NTfK Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab
Prop Proposition
RF Regeringsformen
RSV Riksskatteverket
SFS Svensk författningssamling
SN Skattenytt
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk juristtidning
SvST Svensk skattetidning
TfSvDf Tidskrift för Sveriges domareförbund
TL Taxeringslagen 
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1 Inledning
I Sverige har mänskliga rättigheter av tradition inte beaktats i någon större
utsträckning i den inomstatliga rättstillämpningen. De senaste två
decennierna har dock fler och fler börjat uppmärksamma
europakonventionen och dess unika möjlighet att i en domstol få prövat om
en konventionsstat kränkt ens fri- och rättigheter. Att väga in
konventionsaspekter i sin argumentation börjar dessutom bli allt vanligare i
de svenska domstolarna.

Konventionens artikel 6:2 stadgar att var och en som blivit anklagad för
brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.
Denna presumtion är intressant av främst två anledningar. För det första
handlar det om en klassisk rättstatsprincip som återfinns i de allra flesta
rättsystem. För det andra har den en stor betydelse som genomsyrar flera av
straffprocessens mest centrala delar. Särskilt intressant är artikelns
förhållande till de bestämmelser som innebär ett strikt ansvar, dvs.
bestämmelser som saknar subjektiva rekvisit. Trots artikelns till synes
självklara innehåll så har den ofta varit föremål för europadomstolens
prövning.  

Tanken från början var att författa ett arbete med någon form av inriktning
på europakonventionen. De två skattetilläggsdomarna som meddelades från
europadomstolen i somras uppmärksammades en del i media vilket  väckte
mitt intresse för artikel 6 och särskilt då artikel 6:2 –
oskyldighetspresumtionen. Att ett land bryter mot de mänskliga rättigheterna
är väl ingen nyhet i sig, men att ett land som Sverige flera gånger fällts för
att ha åsidosatt de grundläggande fri- och rättigheterna är betydligt mer
förvånande.

Det svenska skattetillägget har ofta kritiserats för att vara alltför orättvist
och slå alltför hårt. Det är heller ingen hemlighet att ett av dess syften är att
fungera avskräckande för potentiella skattesmitare. Väger man in
konventionsaspekten på skattetillägget ställs frågan på sin spets: Kan vissa
delar av det svenska skattesystemet bryta mot de grundläggande mänskliga
rättigheterna?       

       

1.1 Syfte

Föreliggande text har flera syften. Huvudsyftet är emellertid att klargöra
huruvida det svenska skattetillägget står i strid med den
oskyldighetspresumtion som återfinns i europakonventionen.  Förhållandet
dessa två emellan ger upphov till en rad andra frågor. Hur långt sträcker sig
artikel 6:2? Hur är det svenska skattetillägget utformat? Hur tolkar man en
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dom från europadomstolen och vad innebär egentligen en fällande dom för
en konventionsstat? Dessa frågor kräver i sin tur en genomgång av
europakonventionen och skattetillägget i allmänhet, och artikel 6 i
synnerhet. Det vore emellertid meningslöst att diskutera ovanstående frågor
utan att belysa dessa i skenet av den rättspraxis som producerats av
europadomstolen.

 

1.2 Metod och material

Arbetsmetoden i detta arbete har varit klassisk juridisk, dvs. jag har sökt
finna svaren på mina frågeställningar med hjälp av etablerade rättskällor och
tolkningsprinciper.

Materialet har huvudsakligen bestått av relevanta artiklar och rättsfall från
europadomstolen. Jag har även använt mig av förarbeten, avhandlingar och
annan relevant litteratur. Ett särskilt omnämnande förtjänar Hans Danelius
bok ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” som onekligen är den främsta
boken på området som finns att tillgå på svenska.

Samtliga rättsfall från europadomstolen är hämtade från europadomstolens
hemsida (www.echr.coe.int) vilket förklarar varför det i källförteckningen
endast hänvisas till datumen då domarna meddelades.

1.3 Disposition

Arbetet består i huvudsak av tre delar. Den första delen behandlar
europakonventionen och dess betydelse för den inhemska rättsordningen.
Den andra delen beskriver det svenska skattetilläggets karaktär och funktion.
Dessa två delar är nödvändiga då de fungerar som bakgrund för den tredje
delen vars syfte är att knyta samman dessa två och analysera huruvida det
kan bryta mot oskyldighetspresumtionen att påföra någon ett skattetillägg. 

Jag har emellertid valt att fokusera uppsatsen på själva
oskyldighetspresumtionen och dess ursprung i europakonventionen vilket
betyder att dessa har fått betydligt mer utrymme än skattetillägget vars
genomgång inte är särskilt omfattande.

 

1.4 Avgränsningar

Oskyldighetspresumtionen spänner över en rad olika områden. Dessvärre
har jag varit tvungen att lämna vissa därhän. En särskild aspekt av
oskyldighetspresumtionen är dess förhållande till rätten till tystnad. Min

http://www.echr.coe.int/
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tanke var ursprungligen att även inkludera detta område, men jag fann snart
att detta blev mig övermäktigt. Jag har därför pga. tids- och platsbrist valt att
utlämna denna del och istället fokusera på artikel 6:2 och dess förhållande
till det strikta ansvaret.

Genomgången av europakonventionen och europadomstolen präglas även
dessa av begränsningar. Jag har inte tagit upp den reformation av
europadomstolen som skedde under 1998. Numera har europakommissionen
upphört och europadomstolen är sedan 1 november 1998 en heltidsarbetande
institution. 

Jag har heller inte tagit upp de enorma problem som europadomstolen står
inför. Antalet klagomål som skickas in till domstolen har de senaste åren
ökat lavinartat vilket lett till att handläggningstiden numera kan uppgå till
nästan 5 år. Denna trovärdighetsproblematik har jag pga. tidsbrist valt att
inte inkludera i arbetet.

Det bör även nämnas att de rättsfall som tas upp inte på något sätt är
uttömmande eller fullständiga. Det rör sig istället om ett axplock ur den rika
flora av rättsfall som finns att tillgå. 
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2 Europeiska konventionen
angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna

2.1 Allmänt

Andra världskrigets slut fick ett flertal av Europas länder att verka för ett
stärkande av skyddet för de mänskliga rättigheterna. Det stora antal
övergrepp som begicks mot enskilda människor i Europa före och under
kriget fick det att framstå som en angelägen uppgift att försöka förhindra
liknande händelser i framtiden. Samarbetet syftade till att skapa en
internationell plattform för samarbete med demokrati och rättstatlighet som
grundvalar.1

I maj 1949 undertecknades i London Europarådets stadga av 10 stater2.
Under dess första möte beslutade den rådgivande församlingen den 8
september samma år att rekommendera rådets regeringar att låta utarbeta en
konvention innehållandes garantier för skyddandet av de mänskliga
rättigheterna. Tanken var att konventionen skulle bygga på den allmänna
deklarationen om de mänskliga rättigheterna som hade antagits av FN:s
generalförsamling strax innan – den 10 december 1948. Konventionerna
skilde sig dock åt på åtminstone två viktiga punkter: (1.) FN:s konvention
var inte rättsligt förpliktande och (2.), den saknade bestämmelser om hur
konventionen skulle övervakas. Det fanns i efterkrigstidens Europa en
gemensam vilja gå längre än vad FN konventionen tillät, resultatet blev
skapandet av ett system som förpliktade staterna att följa konventionen
genom ett europeiskt kontrollorgan som övervakade staternas åtaganden.3 

Det gemensamma arbetet inom Europarådet  ledde till att konventionen blev
färdigställd 1950. Den 4 november samma år undertecknades i Rom den
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna.4

                                                
1 Se Jacobs m.fl. ”The European convention on human rights” s. 3 ff. Se även Danelius,
Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 17 ff.
2 Dessa undertecknande stater var: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige.
3 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 17
4 Konventionen trädde emellertid inte i kraft förrän den 3 september 1953 då den ratificerats
av tio stater. 
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Konventionen var för många länder en folkrättslig nyskapelse. Den öppnade
möjligheten för enskilda personer – även sådana som ej är medborgare i en
konventionsstat – att vända sig till ett internationellt skiljedomsorgan med
sina klagomål. Konventionen behandlade även en mängd förhållanden som
traditionellt sätt är av internrättslig natur och som tidigare aldrig varit
föremål för internationella tvisteförfaranden.5

Europadomstolen har idag en enorm spännvidd, från Lissabon i väster till
Vladivostok i Öster. Europadomstolens jurisdiktion sträcker sig över 44
stater6 vilket innebär att drygt 800 miljoner enskilda människor formellt har
klagorätt i Strasbourg.7

2.2 Europakonventionen och EU

I artikel 6.2. i unionsfördraget slås det fast att: Unionen skall som allmänna
principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna,
såsom de garanteras i europakonventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4
november 1950 och såsom de följer av de medlemsländernas gemensamma
konstitutionella traditioner.8 

Att europakonventionen har en central ställning inom gemenskapsrätten har
emellertid inte alltid varit en självklarhet. Till en början var EG-domstolen
skeptiska till grundläggande fri- och rättigheter, de ansåg att deras uppgift
var att tillämpa gemenskapsrätt och ingenting annat.9 EG-domstolen har
dock ändrat sin inställning successivt och dessutom tillämpat
europakonventionen i ett flertal fall, i synnerhet sådana med anknytning till
äganderättsfrågor.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att EU:s institutioner inte är
direkt bundna av Europakonventionen. Således kan inte beslut fattade inom
EU på något sätt överprövas av europadomstolen i Strasbourg. På samma
sätt är inte heller EG-domstolen bunden av de ställningstaganden som gjorts
av Europadomstolen. En överhängande risk med detta är att de båda
domstolarna kan komma hamna i olika ståndpunkter vad gäller tolkningen

                                                
5 Se Kellberg, Love ”Den svenska inställningen till Europarådsdomstolen” s. 304
6 Stater som ratificerat konventionen per 2002-07-18; Albanien, Andorra, Armenien,
Azerbadjan, Belgien, Bosnien och Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien,  Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
7 Se Ehrenkrona, Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den Svenska
rättegångsordningen” s. 495, Södergren, Jan ”Europadomstolen skärper staternas ansvar att
hantera konventionsfrågor” s. 20
8 Den kursiva delen återger artikel 6.2. i Maastrichtfördraget (tidigare artikel F) 
9 Se Bernitz, Ulf ”Europarättens grunder” s. 115 
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av konventionen. En grundläggande skillnad dem emellan ligger i att EG-
domstolen i första hand har att tolka Romfördragets bestämmelser som
främst handlar om de fyra ekonomiska friheterna10. Europakonventionen
poängterar istället de individuella rättigheterna som till stor del är av icke-
ekonomisk karaktär.11 

Varför tillträder då inte EU europakonventionen? Svaret är helt enkelt att det
inte är möjligt. Europakonventionen är en s.k. sluten konvention som
innebär att den endast kan tillträdas av stater som är medlemmar av
Europarådet. För att bli medlem av Europarådet måste staten uppfylla vissa
kriterier innefattandes ett demokratiskt statsskick samtidigt som staten
bedöms som trovärdig vad gäller respekten för de grundläggande fri- och
rättigheterna12. Det har även under en lång tid diskuterats om inte
konventionen borde ändras för att tillåta ett tillträdande av EU. EG-
domstolen har dock i ett yttrande förklarat att EG:s tillträda till
europakonventionen inte är möjlig utan en ändring av de grundläggande EG-
fördragen.13

2.3 Europakonventionen och förhållandet till
svensk rätt

Som nämnts tidigare var Sverige en av de tio ursprungliga stater som
undertecknade Europarådets stadga. Samtidigt som konventionen trädde
ikraft14 erkände Sverige som första stat den enskilda besvärsrätten till ett av
de två övervakande organen, nämligen kommissionen för mänskliga
rättigheter. Det skulle dock dröja ända till 1966 innan Sverige erkände det
andra övervakande organet – europadomstolen och dess jurisdiktion – och
därigenom dess möjlighet att pröva svenska interna rättsregler förenlighet
med europakonventionen. Det skulle dröja ännu längre innan konventionen
fullt ut införlivades med svensk rätt. Detta skedde först 199515 i samband
med Sveriges inträde i EU.16  

Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att Sverige är ett av de sista länderna i
Västeuropa som tagit detta steg. Konventionen har i Kontinentaleuropa
länge varit del av den inhemska rättsordningen. I Sverige har emellertid
konventionen under en lång tid varit motarbetad, inte minst från
                                                
10 Det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.
11 Se Bernitz, Ulf ”Europarättens grunder” s. 117
12 Vägen till Europarådet och europakonventionen var således stängd för stater som Spanien
och Portugal så länge de styrdes av totalitära regimer. 
13 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 21 ff.
14 Konventionen  ratificerades av Sverige den 4 februari 1952 och trädde ikraft den 3
september 1953
15 SFS 1994:1269
16 Se Bernitz, Ulf  ”Europarättens grunder” s. 118, Bernitz, Ulf  ”Europakonventionens
införlivande i svensk rätt – en halvmesyr” s. 259, Kellberg, Love ”Den svenska
inställningen till Europarådsdomstolen för mänskliga rättigheter” s. 299
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socialdemokratiskt håll.17 Östen Undén som var utrikesminister under hela
den relevanta tiden för Europakonventionens utarbetande, motsatte sig en
svensk anslutning som han ansåg utgöra en svensk suveränitetskränkning.
Han betraktade konventionen som ett folkrättsligt experiment vars värde
framtiden skulle få utvisa.18 Undéns hårda hållning mot domstolen medförde
att Sverige inte erkände europadomstolens jurisdiktion förrän efter Undéns
avgång som utrikesminister.19 

Även om Sverige under många år var skeptisk gentemot en inkorporering
fullt ut av europakonventionen i svensk rätt, var inställningen hos HD och
de andra domstolarna snarare den motsatta. Särskilt under slutet av 1980-
talet och början av 1990-talet tillämpades europakonventionen i flera mål.
Vikt fästes inte bara vid konventionstexten i sig, utan också vid den
omfattande praxis som domstolen presterat.20 HD tillämpade i flera fall
principen om föredragskonform tolkning och tolkade därmed svensk rätts
överensstämmelse med europakonventionen.21

För Sveriges del blev konventionen uppmärksammad först i samband med
europadomstolens dom i Sporrong – Lönnrothmålet.22 Fallet betraktas som
banbrytande då det var första gången som en internationell domstol fann att
den svenska staten kränkt en enskild medborgares konventionsskyddade
rättigheter. Målet handlade om tillstånd till expropriation av ett par
fastigheter i Stockholm. Domstolen ansåg att klaganden borde haft möjlighet
att få expropriationsfrågan prövad av svensk domstol, något som då gällande
svensk lagstiftning inte medgav. Således hade de konventionsskyddade
rättigheterna till skydd för enskild egendom och rätten till en rättvis
rättegång enligt konventionen kränkts. Domen, som föll 1982 medförde att
ett stort antal klagomål riktades mot Sverige de följande åren inom flera
olika rättsområden.23

Årskiftet 1991-92 tillsattes det, av den nytillträdda borgerliga
fyrpartiregeringen, en fri- och rättighetskommitté vars uppgift var att
överväga förstärkningar i det svenska fri- och rättighetsskyddet, samt
europakonventionens tillämplighet i Sverige med hänsyn till EG-rätten.

                                                
17 Se bl.a. Bernitz, Ulf ”Europarättens grunder” s. 118 ff., Bernitz, Ulf
”Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr” s. 260.
18 Se Kellberg, Love ”Den svenska inställningen till Europarådsdomstolen för mänskliga
rättigheter” s. 300 ff. Se även Lidbom, Carl ”Europarådet och de mänskliga rättigheterna”
SvJT 1979 s. 34. Socialdemokraterna var dock inte motståndare varken till konventionen
eller mänskliga rättigheter i sig, utan endast formen för dess övervakning.
19 Se Sundberg, Jacob m.fl. ”Studier kring Europakonventionen” s. 23 ff.
20 Mer om denna praxis i avsnitt 4.3.3.
21 Se bl.a. NJA 1993 s. 109, 1992 s. 532, NJA 1992 s. 36, NJA 1991 s. 188 och NJA 1988
s. 572. 
22 Se Sporrong-Lönnroth mot Sverige. Målet har även gett upphov till en tävling i praktisk
europaprocess mellan de nordiska universiteten – tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska
priset
23 Se Ehrenkrona Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den svenska
rättegångsordningen” s. 486
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Kommittén beslutade att  rekommendera  ett införlivande av
europakonventionen, och att fri- och rättighetsskyddet i RF:s 2 kap. skulle
stärkas. Förslaget mötte heller inget större motstånd vid remissbehandlingen.
Ett av de mer grundläggande skälen för en inkorporering av
europakonventionen i svensk rätt var onekligen den förestående ansökan om
medlemskap i EG/EU.24 Resultatet blev att konventionen inkorporerades i
svensk lag i januari 1995.25 

Man valde dock att inte ge europakonventionen status som grundlag, en
lösning som föreslogs bl. a. av remissinstansen Svea hovrätt.26 Emellertid
valde man att införa ett nytt stadgande i grundlagen – Lag eller annan
föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna. (RF 2:23) Denna bestämmelse innebär
numera en markering av europakonventionen som därmed får en särskild
betydelse utan att för den skull ges status som grundlag. Tanken bakom detta
är enligt propositionen27 att skapa en garanti för att europakonventionens
regler inte sätts åt sidan genom inhemska föreskrifter.28 I första hand riktar
sig bestämmelsen således till lagstiftaren som har det primära ansvaret.
Domstolarna har också möjligheten genom lagprövningsregeln i RF 11:14
att underlåta tillämpning av en inhemsk föreskrift om denna skulle befinnas
oförenlig med europakonventionen.29 Resultatet har således blivit en
”haltandes” konvention som rent formellt befinner sig på samma nivå i
normhierarkin, som alla andra svenska lagar, samtidigt som den har viss
förankring i grundlagen genom RF 2:23.

Europakonventionen har dock blivit del av intern svensk rätt via två kanaler.
Inte bara genom lag, som tidigare nämnts, utan också som en integrerad del
av rättighetsskyddet i EG-rätten.30 Som nämnts ovan så slås det fast i
unionsfördraget att gemenskapsrätten ska respektera de grundläggande
rättigheterna såsom de garanteras i europakonventionen. Framförallt Bernitz
har varit kritisk mot den rättstekniska lösningen av europakonventionens
inkorporerande, och menar att den numera har en haltande status –
”Konventionen har inte givits den företrädesrätt som den hade bort
tillerkännas och som en följd av detta har den en haltande status, starkare
såsom i Sverige tillämplig EG-rätt än såsom intern rätt. Såsom en
anmärkningsvärd kosekvens av detta blir rättighetsskyddet på det i vid
mening ekonomiska området i viss mån starkare i Sverige än inom andra
områden, något som knappast är lätt att rationellt motivera.”31 Att
                                                
24 Se Bernitz, Ulf  ”Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr” s. 260.
se även Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” kap. 1.3.
25 SFS 1994:1219, förarbetena utgörs av prop. 1993/94:117
26 Se Bernitz, Ulf ”Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr” s. 266
27 Prop. 1993/94:117
28 Prop. 1993/94:117 s. 53
29 Prop. 1994/94:117 s. 54
30 Se ovan avsnitt Europakonventionen och EU.
31 Se Bernitz, Ulf  ”Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr” s.
268. Att gemenskapsrättsliga bestämmelser har företräde framför nationell rätt framgår
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konventionen i Sverige numera har status som lag kommer dock knappast
att innebära några stora förändringar i praktiken. Det kan däremot leda till
att konventionen och europadomstolens praxis kommer att väcka ökat
intresse och således åberopas oftare i svenska domstolar.32 

2.4 Att tolka europakonventionen

Europakonventionens bestämmelser är väldigt allmänt och lakoniskt
formulerade vilket betyder att det kan vara svårt att med säkerhet klargöra
hur konventionen skall tolkas. Dessutom styr domstolen själv till stor del
rättsutvecklingen i och med dess dynamiska rättspraxis, dvs. att
konventionen tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen och eventuella
förändringar av rättsuppfattningen i konventionsstaterna. Det är därför
ganska meningslöst att fästa någon större vikt vid konventionens förarbeten,
vad domstolen idag anser vara acceptabel rättstillämpning i den nationella
domstolen, kan i morgon vara mindre väl förenligt med konventionen.33

Detta medför också att förutsebarheten i domstolens rättstillämpning kan
uppfattas lägre än när det gäller nationell svensk rätt. När europadomstolen
skall ta ställning till huruvida den nationella domstolen gjort sig skyldig till
en kränkning av konventionen gör domstolen alltid en helhetsbedömning av
det föreliggande fallet. Detta betyder att det kan vara vanskligt att särskilja
en viss typ av fråga från rättegångsförfarandet och därefter isolerat försöka
bedöma om just denna detalj utgör en kränkning av konventionen.34

Vissa principer är emellertid vägledande vid tolkning av
europakonventionen. Rent allmänt har det inom folkrätten utvecklats vissa
principer för hur traktater skall tolkas. Som utgångspunkt återfinns dessa
kodifierade principer för tolkning i Wienkonventionen om traktaträtten35.
Att Wienkonventionens tolkningsprinciper är tillämpliga på
Europakonventionen konstaterades av europadomstolen i fallet Golder mot
Förenade Konungariket. Domstolen slog i sina domskäl fast att artikel 31
och 32 i Wienkonventionen ska leda domstolen i dess tolkning av
europakonventionen då dessa principer i stort speglar internationell rätt.36 

Frågan är emellertid hur långt dessa traktatstolkningsprinciper sträcker sig
vad gäller Europakonventionen. De bör förmodligen tillämpas med ett visst
mått av försiktighet med tanke på europakonventionens särskilda status.
Trots att europakonventionen är ett folkrättsligt instrument har den p.g.a.

                                                                                                                           
visserligen inte av fördragen. Principen lanserades emellertid av EG-domstolen i det
klassiska rättsfallet Costa v. Enel. (mål 6/64)
32 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 46
33 Se Nowak, Karol ”Projekt 4 Europakonventionen artikel 6” s. 1
34 Ibidem
35 Sverige är ansluten till Wienkonventionen vars fulla namn är The Vienna Convention on
the Law of Treatsies of 23 May 1969.
36 Se Jacobs m.fl. ”The European convention on human rights” s. 26
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dess speciella karaktär en särställning då den, till skillnad från många andra
traktat har ett kontrollorgan.37 Det är därför viktigt att betrakta konventionen
som en helhet, alltså bör de olika bestämmelserna tolkas så att konventionen
som helhet får en innebörd.38Europadomstolen har också i sin tolkning av
konventionen lagt större vikt vid dess ändamål och syfte än vad
Wienkonventionens principer kan anses medge39 Många av konventionens
artiklar och begrepp som ofta är vaga har därför givits en vidare tolkning av
domstolen.40

Ett av europakonventionens syften är att etablera en form av europeisk
minimistandard – en skyddsnivå som är gemensam för alla
konventionsstater i den meningen att den inte får underskridas av någon stat.
För att detta skall vara möjligt krävs det att konventionen får samma
materiella innehåll för alla stater. Begreppen i konventionen måste därför
ges en autonom tolkning, utan att bygga på motsvarande begrepp i de
nationella rättsystemen.41

En tolkningsprincip som enligt domstolens praxis skall löpa som en röd tråd
genom konventionen är proportionalitetsprincipen. Åtgärder eller
inskränkningar som egentligen är konventionsenliga får därför endast vidtas
om de uppfyller kravet på proportionalitet – att de står i rimlig proportion till
det intresse de av avsedda att tillgodose. Som exempel kan nämnas artikel 1
i första tilläggsprotokollet till konventionen. Där konstateras det att
egendom får frånhändas ägaren under förutsättning att ingreppet är lagligt
och sker i det allmännas intresse. Det stipuleras inte att det skall utgå någon
form av ersättning för egendomen. Med hänvisning till
proportionalitetsprincipen har domstolen fastslagit att egendomsberövande
utan ersättning endast undantags kan anses konventionsenligt.42 Vid
fastställande av ersättningsbelopp eller dylikt är det dock inte säkert att
proportionalitetsprincipen alltid kräver att ersättningen motsvarar det fulla
värdet av exempelvis egendomen. Alla former av inskränkningar måste
således vara proportionerliga.43

Vid bedömningar som rör privatlivet och moral lämnar konventionen inga
hållpunkter för hur dessa ska behandlas. Detta kan naturligtvis många
gånger vara oerhört svårt. Därför har domstolen ofta valt att basera sina
ställningstaganden på en s.k. europeisk standard. Detta medför att
bedömningen av en fråga kan komma ändras eller utvecklas med tiden. Ett
exempel på en sådan fråga är Europas syn på homosexualitet. Vid
                                                
37 Se Jacobs m.fl. ”The European convention on human rights” s 27 ff.
38 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 57 ff.
39 Se Aall, Jörgen ”Rettergang og menneskerettigheter” s. 10 ff.
40 Se Aall, Jörgen ”Rettergang og menneskerettigheter” s. 34, Jacobs m.fl. ”The european
convention on human rights” s. 28
41 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 59. Denna
tolkningsprincip är särsklit viktigt vid tolkningen av konventionens artikel 6 och begreppet
anklagagelse för brott, mer om detta i avsnitt 4.4.2.
42 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 60
43 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 62
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europakonventionens utformande var homosexualitet straffbelagt i många av
konventionsstaterna strafflagar. Europakommissionen har i vissa tidiga fall
konstaterat att sådan bestraffning inte ansågs vara en ottillåten inskränkning
i rätten till respekt för privatlivet enligt artikel 8.44 Detta är dock en
uppfattning som ändrats och domstolen har i senare fall underkänt
straffbestämmelser av detta slag som fortfarande finns kvar

2.5 Betydelsen av europadomstolens domar

Europadomstolens domar är folkrättsligt bindande för de stater som anslutit
sig till europakonventionen och dess tilläggsprotokoll. En fällande dom från
europadomstolen innebär inte att beslut meddelade av nationella domstolar
upphävs, varför europadomstolen inte skall betraktas som en fjärde instans.
Om domstolen finner att ett konventionsbrott föreligger kan den i enlighet
med konventionens artikel 41 utdöma skadestånd. Ett sådant skadestånd
syftar till att gottgöra den materiella och den ideella skada som
konventionsbrottet medfört, samt täcka kostnader för rättegången45. En
fällande dom från europadomstolen innebär dock endast ett konstaterande av
huruvida den aktuella staten kränkt den enskildes rättigheter. Denna
kränkning kan dock ske på olika sätt, antingen genom direkta myndighets-
eller domstolsbeslut, eller genom statens passivitet eller underlåtenhet att
skydda den enskilde mot angrepp på dennes rättigheter.46

En fällande dom innebär inte heller ett direkt krav på ändrad lagstiftning.
Däremot föreligger det en allmän skyldighet i konventionens artikel 1 att
garantera enskilda de fri- och  rättigheter som anges i konventionen. En
fällande dom kan därför påminna om staternas konventionsåtaganden och
därigenom visa att det föreligger ett lagstiftningsbehov.47 Sverige har fällts i
ca. hälften av de drygt 40 mål som avgjorts av europadomstolen. Flera av
dessa fällningar har gett upphov till nya lagregler. Den viktigaste av dessa är
rättsprövningslagen från 1988 som innebar en stor principiell förändring.
Innan den trädde i kraft hade många som utsatts för rättighetskränkande
förvaltningsbeslut inte haft någon möjlighet att få saken prövad i domstol.

Konventionens inflytande på den svenska lagstiftningen har dock onekligen
varit störst på processrättens område. Under utredningsarbeten diskuteras
numera konventionen och domstolens praxis mer ingående och utgör ett
betydande inslag i de övervägande som görs för att reglerna skall vara
anpassade efter konventionen. Kritik har emellertid framförts gentemot hur

                                                
44 Se Danelius, Hans ”mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 63
45 I Sverige fordras det ett regeringsbeslut för att betala ut skadeståndet.
46 Se Ehrenkrona, Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den svenska
rättegångsordningen” s. 493, Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis”
s. 60
47 Se Ehrenkrona, Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den svenska
rättegångsordningen” s. 493 
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konventionen och dess domar betraktas av lagstiftaren. Istället för att se
konventionen som utgångspunkten eller som en miniminivå, ses den ofta
som en ribba eller ett slutmål. Istället för att skapa ett regelverk som
fungerar i god harmoni med konventionen siktar man på ett system vars
enda system är att klara en prövning i Strasbourg.48

En annan fråga som uppmärksammats, främst de senaste åren,  är huruvida
en fällande dom från europadomstolen skulle kunna grunda resning i
Sverige. Frågan har aktualiserats i samband med utlänningsmål när
lagakraftvunna avvisningsbeslut funnits strida mot tortyrförbudet på grund
av risken vid ett återsändande. Frågan kan uppstå även vid andra typer av
offentligrättsliga ingripanden såsom omhändertagande av barn enligt LVU
eller i brottmål då lagakraftvunna domar strider mot europakonventionen. I
fallet Jersild mot Danmark hade en dansk domstol dömt en programledare
då han i ett radioprogram tillåtit en debattör göra rasistiska uttalanden.
Europadomstolen fann att detta bröt mot yttrandefriheten. Europadomstolens
dom ledde till att Danmarks Höjesteret beviljade resning av brottmålsdomen
och klaganden frikändes senare från ansvar.49

Frågan om huruvida en fällande dom från Strasbourg kan utgöra grund för
resning i Sverige har naturligtvis stor principiell betydelse för fri- och
rättighetsskyddet, och för hur Sverige skall förhålla sig till domar från
internationella domstolar. Frågan har under senare tid fått ökad
uppmärksamhet och utreds numera i Strasbourg.50 

                                                
48 Se Palmkvist, Ragnar ”Lagstiftaren mer mån klara kraven än uppfylla konventionens
syfte?” s. 15
49 Se Ehrenkrona, Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den svenska
rättegångsordningen” s. 494
50 Ibidem.
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3 Det svenska skattetillägget

3.1 Allmänt

Det svenska skattesystemet för inkomst och förmögenhet bygger på de
uppgifter som den skattskyldige själv lämnar i självdeklarationen. För att en
rättvis och korrekt beskattning skall kunna uppnås krävs det att den
skattskyldige fullföljer sin uppgiftsskyldighet och att de skattelagar som
finns efterlevs. För de uppgifter som lämnas till skattemyndigheten råder
därför sanningsplikt.51

Trots detta finns det starka skäl som talar för att skatteundandragandet i
Sverige årligen uppgår till avsevärda belopp. För den skatteskyldige kan det
föreligga uppenbara ekonomiska skäl för att vilja vilseleda
skattemyndigheten. Av denna anledning har skattemyndigheten vida
kontrollbefogenheter samtidigt som skattelagstiftningen också innehåller
regler om sanktioner mot de som åsidosätter sin uppgiftsskyldighet. Den
viktigaste sanktionen i det sammanhanget är skattetillägget.52

Detta administrativa sanktionssystem trädde ikraft taxeringsåret 1972. Syftet
var att avkriminalisera enklare skattebrott och samtidigt skapa ett enkelt
system vid sidan om det allmänna straffrättsliga förfarandet. Det gamla
systemet betraktades av många som orättvist då endast ett fåtal,
slumpmässigt utvalda skatteskyldiga blev åtalade för skattebrott. För att göra
systemet effektivt beslutades det att inte införas några subjektiva inslag i
lagstiftningen. Avgörande för bedömningen blev istället ett objektivt rekvisit
som i realiteten innebär ett s.k. strikt ansvar. I praktiken innebär detta att ett
skattetillägg kan påföras oberoende av om en oriktig uppgift lämnats
uppsåtligen eller av vårdslöshet.53

   

3.2 Skattetilläggets karaktär

Det svenska skattetillägget är till sin form en sanktionsavgift, en ekonomisk
påföljd för ett rättsstridigt beteende. Påföljden är i sin tur bunden till en
författning och tillfaller i regel det allmänna. Sanktionsavgifter i sin tur
brukar kännetecknas av dess strikta ansvar.54 Sanktionsavgifter brukar även i

                                                
51 SOU 1996:116 s. 47
52 Prop. 1971:10 s. 194 ff. samt SOU 1996:116 s. 47
53 Prop. 1971:10 s. 197, SOU 1996:116 s. 63, se även Eklund, Hans ”Hög tid för
omprövning av den svenska skattetilläggsregleringen” s. 276
54 Om det strikta ansvaret se stycke 4.4.3.
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de flesta fall åläggas av förvaltningsmyndigheter.55 Skattetillägget kan
påföras inte bara fysiska utan även juridiska personer.

Skattetillägget påförs av beskattningsmyndigheten genom ett administrativt
förfarande. Det betrakas av samhället som ett effektivt påtryckningsmedel
mot felaktiga och ofullständiga uppgiftslämnanden till skattemyndigheten.
Således rör det sig om en metod att förmå den skattskyldige att fullgöra sin
deklarationsskyldighet så att den uttagna skatten bli korrekt.  Skattetillägget
utgår med 40 eller 20 procent av den skatt som skulle ha undandragits om
den oriktiga uppgiften hade följts.56 Detta innebär att det i realiteten kan röra
sig om mycket stora belopp, i princip hur stora som helst. Det har även visat
sig att skattetillägg i flera fall påförts med belopp som med god marginal
överstiger de beloppsmässiga påföljder som kan beslutas inom brottsbalkens
eller specialstraffrättens påföljdssystem. Regleringen av skattetillägget har
kritiserats hårt då det i praktiken tillämpats hårt och orättvist.57 Detta har lett
till att man från lagstiftarens sida vidtagit vissa åtgärder. Eftergiftsgrunderna
har utökats och vid två tillfällen har skattetillägget avseende
periodiseringsfel halverats. Ändringarna har emellertid varit marginella, i
grunden är lagstiftningen fortfarande den samma.58 Varje år påförs
skattetillägg i ca. 100 000 fall vilket genom åren har genererat åtskilliga
miljarder till statskassan.59

3.3 Förfarandet

Enligt taxeringslagens60 5 kap. 1§, skall skattetillägg påföras skattskyldig
som skriftligen lämnat en oriktig uppgift till ledning för sin taxering. Som
nämnts tidigare räcker det med att den skattskyldige objektivt sätt lämnat en
oriktig uppgift, hänsyn tas alltså inte till det subjektiva momentet, dvs.
oaktsamhet eller uppsåt. Innan ett beslut om skattetillägg fattas har också
den skattskyldige tillfälle att yttra sig. Ett skattetillägg skall däremot inte
påföras vid ett uppenbart fel, oriktigt yrkande eller om den skattskyldige
frivilligt rättat den oriktiga uppgiften.61

Skattetillägg kan påföras även vid andra situationer. Om avvikelser från en
deklaration skett genom skönstaxering skall skattetillägg påföras enligt TL 5
kap.  2§ st. 1. Skönstaxering aktualiseras i sin tur om skatten inte kan
beräknas tillförlitligt på grundval av lämnade uppgifter. Skattetillägg påförs
                                                
55 Ett av syftena bakom det administrativa sanktionssystemet var just att de allmänna
domstolarna skulle slippa de ekonomiska bagatellförseelserna.
56 SOU 1996:116 s. 63
57 Se Eklund & Johansson ”Hög tid för omprövning av den svenska
skattetilläggsregleringen” s. 277
58 Ibidem
59 Se Thörnhammar, Jan ”Ska vi verkligen behöva gå till Strasbourg för att få våra
mänskliga rättigheter tillgodosedda?” s. 20
60 SFS 1990:324
61 Se TL 5 kap. 4§ samt SOU 1996:116 s. 64
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således på grund av att deklarationen varit så bristfällig att den inte kunnat
läggas till grund för taxeringen.62

Om den skattskyldige väljer att ej lämna in sin deklaration trots att ett
föreläggande att deklarera skickats ut, skönstaxeras denne. Skattetillägget
påförs då med anledning av skönstaxeringen. Skattetillägget som utgår
beräknas således på den skatt som påförts den skattskyldige genom
skönstaxeringen. Beräkningen sker på samma sätt som för skattetillägg till
följd av oriktig uppgift63

Även om förutsättningarna för ett skattetillägg föreligger kan det finnas skäl
till varför det ej ska påföras. När det gäller skattetillägg på grund av oriktig
uppgift  framgår det, som nämnts tidigare, av TL 5 kap. 4§ att skattetillägget
inte skall tas ut vid uppenbara fel eller om den skattskyldige frivilligt rättat
den oriktiga uppgiften. 

Vid skattetillägg till följd av att den skattskyldige sköntaxerats skall
skattetillägget inte påföras om en deklaration inkommit till
skattemyndigheten eller annan förvaltningsdomstol före utgången av året
efter det då beslutet fattades, detta enligt TL 5 kap. 3§ 

I TL 5 kap. 6§ finner man mer generella regler om när skattetillägget inte
skall påföras. Reglerna är av subjektiv karaktär vilket innebär att hänsyn tas
till de personliga förhållandena hos den skattskyldige såsom ålder, sjukdom
eller bristande erfarenhet. Hänsyn tas också till andra särskilda
omständigheter eller om det framstår som uppenbart oskäligt att påföra ett
skattetillägg. Dessa eftergiftsgrunder skall tillämpas generöst, samtidigt som
man måste beakta att det normalt ställs höga krav på den skattskyldige att
känna till aktuella författningar.64   

Vid en jämförelse med andra europeiska staters65 sanktioner vid
skatteöverträdelser finner man att de flesta europeiska stater liksom Sverige,
tillämpar  ett administrativt sanktionssystem parallellt med det
straffrättsliga. En viktig skillnad är emellertid att i övriga länders
sanktionssystem återfinns det subjektiva rekvisitet och att sanktionens
storlek är beroende av den skattskyldiges skuld.66

                                                
62 SOU 1996:116 s. 64
63 Ibidem.
64 Se Rydberg, Taina ”Skattetillägg, tillämpningen av eftergiftsgrunderna.” s. 728 ff. 
65 I detta fall Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Norge, Tyskland och Österrike. Se
SOU 1996:116 s. 66
66 Ibidem



19

3.4 Bevisbörda och skattetillägg

Som huvudregel gäller i taxeringsfrågor att den skattskyldige har
bevisbördan för de avdrag som yrkas i deklarationen eller i en begäran om
omprövning. Om den skatteskyldige inte kan göra det sannolikt att han haft
en kostnad skall denna normalt underkännas. I TL 5 kap. 1§ framgår det att
ett skattetillägg skall påföras om en lämnad uppgift befinns oriktig. Det
måste således framgå av omständigheterna att det rör sig om en oriktig
uppgift. Av detta följer att bevisbördan för att en oriktig uppgift har lämnats
vilar på det allmänna, dvs. skattemyndigheten.67 Det uppställda beviskravet
befinns kan på den normala sannolikhetsskalan (antagligt, sannolikt,
visat/styrkt och uppenbart) anses motsvara visat/styrkt.68

I sammanhanget måste emellertid följande klargöras. Huvudregeln stipulerar
att det är den skattskyldige som har bevisbördan för ett i deklarationen yrkat
avdrag. Om skattemyndigheten underkänner bevisningen om ett sådant
avdrag innebär detta inte på något sätt att det automatiskt föreligger
tillräcklig bevisning om att en oriktig uppgift skulle ha lämnats om avdraget.
Det är därför viktigt att hålla isär bedömningen av om avdraget kan godtas i
taxeringssamanhang från bedömningen av om den skattskyldige lämnat
oriktig uppgift i skattetilläggssammanhang.69

Vid skönstaxering vilar bevisbördan på skattemyndigheten. Bevisbördan
gäller dels för grunden för skönstaxeringen, dels för det belopp som den
skattskyldige skall taxeras för. Frågan har dessvärre inte ägnats något större
utrymme i förarbetena.70

Vad gäller eftergiftsgrunderna skall dessa enligt förarbetena tillämpas med
generositet. Detta innebär också att det inte krävs full bevisning avseende
orsakssambandet mellan den åberopande omständigheten och den
konstaterande felaktigheten. Beviskravet är således lågt.71 

                                                
67 Se Almgren & Leidhammar 5:1:12 TL
68 Ibidem
69 Ibidem
70 Se Leidhammar, Börje ”Bevisprövning i taxeringsmål” s. 198
71 Prop. 1977/78:136 s. 205
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4 Artikel 6 – Rätten till en
rättvis rättegång

4.1 Allmänt

Artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är en
mångsidig bestämmelse som har gett upphov till en omfattande rättspraxis.
Således har de rättigheter som garanteras av artikel 6 en mycket central
ställning i europakonventionen. Rätten till en rättvis rättegång eller ”fair
trial” kan uppfattas som självklar, men dess tillämpning har i praktiken
vållat stora problem. Ingen annan artikel har åberopats, tolkats eller
tillämpats i europadomstolen lika mycket som artikel 6.72 

Av de drygt 1000 mål som avgjorts av europadomstolen har drygt 40 rört
klagomål gentemot Sverige, de flesta rörande  rättighetsgarantierna i artikel
6. Av dessa 40 mål har Sverige fällts i drygt 20.73 När Sverige anslöt sig till
europakonventionen ansågs det att artikel 6 inte skulle komma att vålla
några problem för Sverige. Det skydd som rättegångsbalken garanterade
ansågs gott och väl motsvara konventionens krav. Detta visade sig dock vara
fel. Europadomstolen har i sina domar flera gånger konstaterat att artikel 6:s
tillämpningsområde sträcker sig långt utanför rättegångsbalkens ram.
Rättegångsbalkens regler motsvarade heller inte fullt ut de krav som
garanteras av artikel 6.74

4.2 Omfattningen av artikel 6 

Artikel 6 i europakonventionen har följande ordalydelse:

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal
charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing
within a reasonable time by an independent and impartial tribunal
established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press
and public may be excluded from all or part of the trial in the interest of
morals, public order or national security in a democratic society, where
the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties
so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court

                                                
72 Se Ehrenkrona, Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den svenska
rättegångsordningen” s. 468 ff.
73 Se Ehrenkrona, Carl Henrik ”Europakonventionens betydelse för den svenska
rättegångsordningen s. 487
74 Se Danelius, Hans ”Europakonventionens artikel 6 och dess betydelse för det svenska
rättegångsförfarandet” s. 100. Se även prop. 1951:165 s. 12 
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in special circumstances where publicity would prejudice the interest of
justice. 

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocence
until proved guilty according to law

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum
rights:

a. to be informed promptly, in a language which he
understands and in detail, of the nature and cause of the
accusation against him;

b. to have adequate time and facilities for the preparation of
his defence;

c. to defend himself in person or through legal assistance of
his own choosing or, if he has not sufficient means to pay
for legal assistance, to be given it free when the interests of
justice so require;

d. to examine or have examined witnesses against him and to
obtain the attendance and examination of witnesses on his
behalf under the same conditions as witnesses against him;

e. to have free assistance of an interpreter if he cannot
understand or speak the language used in court.

Artikeln ger uttryck för en av de mest grundläggande
rättssäkerhetsprinciperna, nämligen att få tvistefrågor och anklagelser för
brott prövade av domstol. Många av de termer som återfinns i artikeln är
väldigt vaga och kräver därför ofta tolkning. Därför är det kanske inte så
konstigt att just artikel 6 har gett upphov till ett stort antal rättsfall från
europadomstolen. Domstolen har också i sin praxis konstaterat att artikel 6:1
ej skall tolkas restriktivt utan istället extensivt.75 Något som dock försvårat
tolkningen av inte bara artikel 6, utan av konventionen som helhet är att
konventionen har två huvudspråk – engelska och franska. Detta har medfört
svårigheter då det föreligger skillnader i strukturen av vissa artiklar i de
engelska och franska texterna.76

Artikeln är som nämnts tillämplig på två förfaranden. Artikel 6:1 gäller både
tvistemål och brottmål. De övriga delarna 6:2 och 6:3 gäller endast
brottmål.77

                                                
75 Se fallet Delcourt mot Belgien. Där konstaterade domstolen följande: In a democratic
society within the meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice
holds such a prominent place that a restrictive interpretation of Article 6:1 would not
correspond to the aim and the purpose of that provision. 
76 Se Jacobs m.fl. ”The European convention on human rights” s. 123
77 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 123
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En medborgares civila rättigheter eller skyldigheter och anklagelse för brott
skall alltid kunna prövas av domstol. Under detta förfarande måste följande
krav enligt artikel 6:1vara uppfyllda:78

(a) Domstolen skall vara oberoende och opartisk.
(b) Domstolen skall ha inrättats enligt lag.
(c) Förfarandet skall vara korrekt och rättvist mot den enskilde.
(d) Förfarandet skall i allmänhet vara muntligt och offentligt, men undantag

härifrån får göras i vissa fall.
(e) Domstolsprövningen skall ske inom skälig tid.
(f) Domen skall avkunnas offentligt.

I artikel 6:2 återfinns den grundläggande rättsäkerhetsprincipen om att den
tilltalade skall betraktas som oskyldig så länge en fällande dom inte existerar
– oskyldighetspresumtionen.79 
 
I artikelns sista stycke återfinns de minimirättigheter den åtalade är
berättigad till. Dessa är följande:80

(a) att bli underrättad om anklagelsen mot honom,
(b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,
(c) att försvara sig personligen eller genom ombud,
(d) att förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att få vittnen inkallade

och förhörda under samma förhållanden som vittnen mot honom,
(e) att vid behov få kostnadsfritt biträde av tolk.

De rättigheter som garanteras av artikeln gäller dock endast för den som
befinner sig under en konventionsstats jurisdiktion.81 Vid bedömningen av
huruvida en rättegång skall bedömas som rättvis räcker det dessutom inte att
stirra sig blind på om all kriterier i artikel 6 är uppfyllda. Artikeln i sig
garanterar inte en rättvis rättegång. Domstolen har upprepade gånger
konstaterat att det måste göras en helhetsbedömning om huruvida en
rättegång kan anses vara rättvis.82

 

4.2.1 Begreppet “fair trial”

En rättvis och rättsäker rättegång, eller ”fair trial” utgör själva kärnan av
artikel 6:1. I den svenska översättningen av konventionen har begreppet
”fair trial” översatts till opartisk rättegång.83 Danelius menar dock att det i
                                                
78 Uppräkningen är Danelius egen. Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk
praxis” s. 123
79 Oskyldighetspresumtionen behandlas i avsnitt 4.3.
80 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 124
81 Se Europakonventionens artikel 1.
82 Se Jacobs m.fl. ”The European convention on human rights” s. 124. Se även Kraska mot
Schweiz.
83 SFS 1994:1219
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originaltextens ord ”fair och ”equitable” ligger något mera än ett krav på
opartiskhet.84 Till grund för bedömningen ligger emellertid inte bara artikel
6:1 utan även vissa principer som kanske inte direkt framgår av artikeln.

Principen om equality of arms dvs. om parternas likställdhet myntades av
domstolen redan 1968 i Neumeister mot Österrike och har sedan dess utgjort
en betydande del av artikel 6:1. Principen är givetvis tillämplig i både
brottmål och tvistemål.85  

Att parterna skall vara likställda och ha samma processuella möjligheter har
en annan innebörd i brottmål än i tvistemål. I brottmålsprocessen har den
åtalade en betydligt mer förmånlig ställning än åklagaren då hela
bevisbördan vilar på den senare. Kravet i brottmål är emellertid inte att den
tilltalade och åklagaren skall ha samma processuella rättigheter, däremot får
inte den åtalade ha sämre möjligheter att föra sin talan vid
huvudförhandling. Det faktum att den tilltalade i själva verket har en mycket
förmånlig ställning i brottmålsprocessen är nödvändigt för att denne inte
skall riskera att bli oskyldigt dömd.86 

Principen kan konkretiseras enligt följande:87

1. En dom eller ett beslut får inte meddelas om inte båda parter haft
möjlighet att vara närvarande personligen eller genom ombud/försvarare

2. Parterna skall ha samma rätt till insyn i sakens akt och övriga handlingar

3. Parterna skall behandlas lika när det gäller kontradiktion/kommunikation

4. Parterna skall ha samma möjlighet att åberopa och höra vittnen och
sakkunniga.

För brottmål gäller utöver ovan nämnda även följande:

1. En tilltalad i brottmål har rätt att närvara personligen vid rättegången och
att uttala sig. Rätten att närvara gäller emellertid helt och fullt endast i
första instans.

2. Den tilltalade eller hans försvarare har rätt till insyn i akten (partsinsyn)
och kontradiktion av alla relevanta upplysningar.

3. Vissa begränsningar finns när det gäller vilka bevis som kan användas i
brottmål och hur bevisningen framläggs för domstolen.

                                                
84 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 172
85 Se Jacobs mfl. ”The European convention on human rights” s. 124
86 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 173
87 Uppräkningarna är Nowaks egen, se Nowak, Karol ”PP6” s. 4 
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4. Den tilltalade kan inte tvingas att lämna uppgifter till skada för honom.

5. Domen skall innehålla en tillräcklig motivering/tillräckliga domskäl.

4.2.2 Det kontradiktoriska förfarandet

Principen om parternas likställdhet (”equality of arms”) och principen om
det kontradiktoriska förfarandet (”adversarial procedure”) har ett mycket
nära samband då de till viss del överlappar varandra. Den kontradiktoriska
förfarandeprincipen garanterar att båda parter får kännedom om allt material
i processen och att det ges tillfälle att framföra synpunkter på detta material.
Den innebär även att parterna har likvärdiga möjligheter att åberopa
bevisning och att utföra samt utveckla sin talan i processen. Båda
principerna är viktiga beståndsdelar av artikel 6:1 och åberopas som nämnts
tidigare ofta i domstolens praxis.88 

Det kontradiktoriska förfarandet har emellertid inte alltid varit en
självklarhet i Öst- och Centraleuropa. I många kontinentaleuropeiska länders
interna straffprocessrätt har åklagare betrakats som en form av medhjälpare
till domstolarna, vilket betyder att parterna inte varit helt likställda. Många
länder tillämpar också systemet med en generaladvokat. Generaladvokaten
är visserligen inte part i målet men inlämnar ofta ett yttrande i saken till
domstolen som de facto främjar den ena partens sak. Generaladvokatens roll
är att analysera målet mot bakgrund av gällande rätt och därefter ge
domstolen ett förslag till hur målet bör avgöras. Generaladvokatens
särpräglade roll i processen har därför skapat problem i förhållande till
artikel 6. Danelius menar att det finns en risk att ytterligare problem av detta
slag kommer att visa sig nu när många östeuropeiska stater tillträtt
konventionen. I dessa stater fanns det under kommunistregimerna en
befattning (som inte var helt olikt generaladvokatens) som statsprokurator,
ett ämbete som medförde stora maktbefogenheter.89

4.3 Oskyldighetspresumtionen – Artikel 6:2

4.3.1 Allmänt

En av de allra viktigaste rättsäkerhetsprinciperna är onekligen presumtionen
om den anklagades oskuld. Som människorättsnorm och som klassisk
rättsstatsprincip hör den till en av de viktigaste inom straffprocessens

                                                
88 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 173 ff.
89 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” s. 174. För problematiken
kring generaladvokaten och artikel 6, se Delcourt mot Belgien och Borgers mot Belgien för
brottmål och Lobo Machado mot Portugal och Vermeulen mot Belgien för tvistemål.
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område. Oskyldighetspresumtionen påverkar inte bara tolkningen utan även
tillämpningen av flera av processrättens centrala regler. 

Gemensamt för de flesta straffprocessuella system är presumtionen om att
den tilltalade skall betraktas som oskyldig fram till dess att dom meddelas.
Normen har också historiskt sett en mycket stark förankring. Principen kan
spåras tillbaka så lång som till 1215 då den för första gången lagfästes i
kung Edward I:s Magna Carta. Den återfinns även i föregångaren till den
amerikanska ”Bill of Rights” från 1791, som i sin tur kan spåras till
delstaten Virginias ”Bill of Rights” från 1776.90 

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 återfinns
oskuldspresumtionen i artikel 11:1, som har följande lydelse: ”Everyone
charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until
proven guilty according to law in a public trial at which he has had all the
guarantees necessary for his defence” Deklarationen är visserligen inte
folkrättsligt bindande men den har emellertid fungerat som modell för
senare konventioner.91

Den viktigaste människorättskonventionen är förutom europakonventionen,
den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
från 1966. Den sistnämnda bygger på flera olika regler som i princip har
samma innehåll som europakonventionen. En av dessa är
oskyldighetspresumtionen som i MPRK återfinns i artikel 14:2: Envar som
anklagats för brottslig gärning skall ha rätt att betraktas som oskyldig intill
dess hans skuld lagligen fastställts.92 Att principen har status som
internationell människorättsnorm har kanske inte inneburit så mycket för det
nordiska rättsväsendet eftersom principen om den anklagades oskuld är
något som de senaste decennierna haft en mycket central roll i den nordiska
rättstraditionen. Normen benämns ofta som en av straffprocessens mest
ledande principer.93

Oskyldighetspresumtionen i artikel 6:2 har ett mycket nära samband med
den i artikel 6:1 stipulerade rätten till en rättvis rättegång. När
europadomstolen gör en bedömning av huruvida det föreligger ett brott mot
artikel 6:1, dvs. om en nationell domstol förfarit opartiskt, är ofta en av
kärnfrågorna om domstolen kan tänkas ha haft en förutfattad mening om den
åtalades skuld. En sådan förutfattad mening om den åtalades skuld berör
direkt artikel 6:2 Därför har europadomstolen ofta ansett det överflödigt att
uttala sig om huruvida artikel 6:2 också kränkts om de redan konstaterat ett
brott mot artikel 6:194

                                                
90 Se Aall, Jörgen ”Rettergang og menneskerrettigheter” s. 3 ff.
91 Ibidem 
92 Se Träskman, Per-Ole ”Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet” s. 469
93 Se Träskman, Per-Ole ”Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet” s. 470
94 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” 2:a uppl. s. 233
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Trots det nära sambandet mellan artikel 6:1 och artikel 6:2 kan man fråga
sig om de båda artiklarna riktar sig till samma personer. Artikel 6:1
använder sig av formuleringen ”In the determination of…any criminal
charge against him”  medan det i artikel 6:2 står ”everyone charged with
criminal offence”. Formuleringarna är inte identiska. Den som är anklagad
för brott omfattas naturligtvis av båda formuleringarna. Frågan är dock om
artikel 6:2 sträcker sig en liten bit längre då oskyldighetspresumtionen har
en helt annan karaktär än de övriga rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6. De
övriga rättigheterna i artikel 6 är knutna till själva rättegången och syftar till
att skydda den åtalade. Dessa rättigheter aktualiseras först då vederbörande
blivit åtalad. Skyddsbehovet kan dock föreligga långt innan ett eventuellt
åtal väckts, något som artikel 6:2 tar sikte på. Europakommissionen har
konstaterat att oskyldighetspresumtionen också rent allmänt ska skydda
medborgare mot att myndighetspersoner pekar ut vissa som brottslingar
innan en eventuell fällande dom. Skyddsbehovet mot sådana uttalanden är ju
det samma oberoende av om man är åtalad eller inte.95 

4.3.2 Oskyldighetspresumtionens omfattning

Oskyldighetspresumtionen skall beaktas vid tillämpningen av flera av
straffprocessens regler. Som exempel kan nämnas bevisbördans fördelning
mellan åklagare och den tilltalade, bevisvärderingen96, processledningen,
åklagarens bevisföring, domslut och domskäl97 och även vissa beslut som
avser de straffprocessuella tvångsmedlen.98 

Trots att oskyldighetspresumtionen är en grundläggande rättighet är den
subsidiär i förhållande till vissa andra normer. Exempelvis är presumtionen
subsidiär i förhållande till konventionens artikel 5:3 dvs. reglerna om rätt till
domstolsprövning avseende beslut om arrestering eller annat
frihetsberövande på grund av brott. Oskyldighetspresumtionen är således
även subsidiär till den i artikel 6:1 stipulerade rättigheten till en opartisk
prövning inför domstol.99

Det är i sammanhanget viktigt att erinra sig om att
oskyldighetspresumtionen inte på något sätt innebär ett förbud mot att
misstänka en person för ett brott och att på grund av denna misstanke vidta
de åtgärder som är nödvändiga för bevisningen. Vad presumtionen däremot
förbjuder är ett brottmålsförfarande som juridiskt eller de facto tvingar den
tilltalade att själv undanröja misstanken för brott och därigenom undgå straff
eller andra påföljder.100 
                                                
95 Se Aall, Jörgen ”Rettergang og menneskerrettigheter” s. 254
96 Exempelvis regeln in dubio pro reo
97 Exempelvis kravet på full bevisning, el. att det är ställt utom rimligt tvivel.
98 Se Träskman, Per-Ole ”Omvänt eller bakvänt? Om konststycket att lägga bevisbördan i
brottmål på den tilltalade utan att det kommer bak på människorättigheterna.” s. 352
99 Se Träskman, Per-Ole ”Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet” s. 473
100 Se Träskman, Per-Ole ”Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet” s. 472



27

Oskyldighetspresumtionen innebär två grundläggande former av skydd för
den som står åtalad för brott. En domstol får inte uttala sig om skuldfrågan
innan en fällande dom meddelats och hela bevisbördan faller på åklagaren
vilket i sin tur även innebär att tvivel skall gynna den tilltalade, in dubio pro
reo.101 Träskman102 preciserar oskyldighetspresumtionen ytterligare enligt
följande:

1. Domstolen har en skyldighet att behandla målet objektivt.

2. Domstolen har en skyldighet att fatta ett materiellt riktigt avgörande i
frågan.

3. Domstolen har en skyldighet att bedöma alla tveksamheter i bevisningen
till den tilltalades fördel.

4. Hela bevisbördan vid bevisning i skuldfrågan skall falla på åklagaren.

5. Den åtalade skall tillåtas att lägga fram den motbevisning som denne
finner vara av relevans.103

Vad gäller presumtionens betydelse för bevisbördans fördelning och för
bevisvärderingen  är det viktigt att komma ihåg följande.
Oskyldighetspresumtionen innebär att den som står anklagad för ett brott har
rätt att förhålla sig passiv under hela rättegången och att denna rättighet skall
respekteras. Detta innebär också att den tilltalades tystnad vid polis- eller
domstolsförhör ej får beaktas till den tilltalades nackdel vid
bevisvärderingen. Konsekvensen av detta blir att den tilltalade i princip inte
behöver göra någonting för att bevisa sin oskuld.104 

Dessvärre finns det exempel från senare års praxis där det kan noteras
uppenbara åsidosättanden av oskyldighetspresumtionen. Som exempel på ett
sådant övertramp kan nämnas en dom från skånska hovrätten105 från 1992.
Åtalet gällde grov stöld alternativt häleri. Enligt åklagarens
gärningsbeskrivning hade de båda åtalade D och S tillsammans och i samråd
brutit sig in i en butik och där stulit diverse varor, såsom högtalare, CD-
spelare, CD-skivor, förstärkare, kassettspelare och telefoner. Stöldgodset
hade därefter blivit transporterat till S:s bostad med taxi. En del av
stöldgodset hade vid en husrannsakan påträffats i S:s bostad. S var även
alternativt åtalad för häleri då han enligt åklagaren mottagit vissa varor från

                                                
101 Se Nowak, Karol ”PP4” s. 5
102 Se Träskman, Per-Ole ”Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet” s. 469
ff. Se även Nowak, Karol ”PP4” s. 5
103 Här är det frågan om en rätt och således inte en skyldighet. 
104 Se Träskman, Per-Ole ”Presumtionen om den för brott tilltalades oskyldighet” s. 476
105 Målnr. B423/92
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D som han visste var stöldgods. Befattningen med godset påstods vara ägnat
att försvåra dess återställande.106

I tingsrätten fälldes D till ansvar för grov stöld och S till ansvar för häleri.
Domen överklagades till hovrätten av båda parter. Hovrättens slutsats
angående S:s eventuella medgärningsmannaskap i den grova stölden var
följande:

”Med hänsyn till det anförda som då det inte framkommit något i målet som
tyder på att S inte kan ha deltagit i stölden och då S uppenbarligen inte är
främmande för gärningar av detta slag, finner hovrätten att det är ställt utom
allt rimligt tvivel att S deltog i stölden tillsammans med  D”

Vad som är mest förvånande med hovrättens dom är att den så uppenbart
tillmäter bevisvärdeförhöjande slutsatser till S:s nackdel bara på grund av att
han ej lyckats med sin motbevisning och för att denne hade ett kriminellt
förflutet, något som enligt oskyldighetsprincipen ej skall tillmätas betydelse.
Ett kriminellt förflutet får endast beaktas vid påföljdsbestämningen (BrB
29:4 och 30:4 st. 2), inte vid skuldfrågan.107    

4.3.3 Konventionspraxis

Oskyldighetspresumtionen har prövat flera gånger av europadomstolen, i
vissa fall har de också uttalat sig principiellt om oskyldighetspresumtionens
innebörd. Nedan följer en genomgång av några av de viktigaste målen. 

I fallet Barberá, Messegue och Jabardo mot Spanien var omständigheterna
följande. De tre ovan nämnda personerna stod i Spanien åtalade för mord.
Natten innan rättegången hade de tre tilltalade förts från Barcelona till
Madrid och hade på rättegångsdagen därför befunnit sig i ett tillstånd av
utmattning. Domstolens sammansättning ändrades oväntat innan rättegången
började, vilket skedde detta utan att de åtalade underrättades om detta.
Viktiga bevis diskuterades inte heller i de tilltalades närvaro. Domstolen
konstaterade att de garantier som uppställs i artikel 6:1 inte hade uppfyllts,
och vad gäller själva oskyldighetspresumtionen uttalade domstolen följande:

”Paragraph 2 embodies the presumption of innocence. It requires, inter alia,
that when carrying out their duties, the members of the court should not start
with the preconcieved idea that the accused has comitted the offence
charged; the burden of proof is on the prosecution, and any doubt should
benefit the accused. It also follows that it is for the prosecution to inform the
accused of the case that will be made against him, so that he may prepare

                                                
106 Rättsfallet finns refererat och kommenterat i Westbergs artikel. Se Westberg, Peter
”Förklaringsbörda och knölargument i brottmål – den moderne domarens vapen i kampen
mot brottsligheten?” s. 878 ff.
107 Se Westberg, Peter ”Förklaringsbörda och knölargument i brottmål” s. 894
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and present his defence accordingly, and to adduce evidence sufficient to
convict him."

Många fall som behandlar oskyldighetspresumtionen rör tillämpningen av
artikel 6:2 utanför själva domstolsförfarandet. Som bekant så tar artikel 6:2
sikte på den som står anklagad för brott, men i realiteten sträcker den sig lite
längre. Även de som är misstänkta för brott skall bli behandlade som
oskyldiga och ej offentligt utpekas som brottslingar av diverse
myndighetspersoner. 

Ett vägledande rättsfall som avgjordes 1985 är Allenet de Ribemont mot
Frankrike. Personen i fråga var misstänkt och anhållen för mordet på en
fransk parlamentsledamot tillika f.d. minister. Vid en presskonferens som
sändes i fransk TV dagen efter hans gripande, förklarade polischefen och
inrikesministern att mordet var uppklarat och att Allenet de Ribemont var en
av dem som stod bakom mordet. Vid rättegången som följde kunde
emellertid inte Allenet de Ribemont bindas vid brottet varför åtalet mot
honom lades ner.  Han begärde senare skadestånd för den skada uttalanden
vållat honom då dessa kränkt hans rätt att enligt artikel 6:2 bli betraktad som
oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. 

Europadomstolen konstaterade i sin dom att rätten att bli betraktad som
oskyldig kan kränkas inte bara av en domstol, utan även av andra offentliga
myndigheter. Visserligen får myndigheter informera allmänheten om
pågående brottsutredningar men att detta måste ske med försiktighet så att
ingen ställning tas i skuldfrågan. I förevarande fall hade uttalandena vid
presskonferensen skett utan förbehåll som inneburit ett klart fastställande av
den misstänktes skuld. Detta fann domstolen stå i strid med artikel 6:2.

I ett liknande fall Butkevicius mot Litauen från 2002 hade en åklagare och
talesmannen i parlamentet uttalat sig om en tidigare ministers skuld bara
några dagar efter att denne gripits för mutbrott. Europadomstolen skiljde i
detta fall på vem som hade sagt vad. Domstolen konstaterade att åklagarens
uttalande skulle förstås som ett påstående om att han ansåg sig ha tillräckligt
med bevis mot den f.d. ministern. Talmannens uttalande som syftade till att
informera allmänheten om brottsutredningen innebar däremot ett brott mot
artikel 6:2 då han i en intervju i själva verket tagit ställning till den tidigare
ministerns skuld.

Många mål vid europadomstolen som rör oskyldighetspresumtionen tar sikte
på uttalanden som en nationell domstol gör, dessa kan ofta uppfattas som ett
ställningstagande i skuldfrågan.108

Ett sådant mål är Engels m.fl. mot Nederländerna. Fallet rörde ett stort antal
artiklar och brott mot europakonventionen varav brott mot
oskyldighetspresumtionen dock inte var den huvudsakliga frågan.

                                                
108 Se Danelius, Hans ”Mänskliga  rättigheter i europeisk praxis” 2:a uppl. s. 235
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Klaganden gjorde gällande att deras straff påverkats av att de deltagit i
publiceringen av vissa förbjudna skrifter. Detta trots att de varken dömts
eller åtalats för dessa handlingar. Europadomstolen konstaterade att det
faktum att en domstol beaktar omständigheter som rör den dömdes
personlighet vid straffmätningen inte utgör ett brott mot
oskyldighetspresumtionen i artikel 6:2. I förevarande fall rörde det sig
således inte om ett konstaterande huruvida de hade begått brottsliga
gärningar.109

I ett liknande fall, Adolf mot Österrike var bakgrunden följande. Herr Adolf
hade av en äldre dam blivit polisanmäld efter att enligt henne ha kastat en
nyckelknippa på hennes arm och därmed tillfogat henne skada. Herr Adolf
bestred detta och hävdade att detta inte var sant. I själva verket bestod
”nyckelknippan” enligt honom av en nyckel som låg i ett kuvert som han,
när han skulle ge det till henne, tappade på hennes arm. Polisutredningen
slutade med att den avskrevs av en österrikisk domstol då det ansågs vara
bagatellartat. Domstolen hade emellertid uttalat sig som om vissa fakta i
målet var bevisade, och att Adolf i själva verket var skyldig. Högsta
domstolen i Österrike förklarade dock senare att det bara hade varit fråga om
en misstanke mot Adolf och att det inte var fråga om att hans eventuella
skuld var fastställd. Europadomstolen konstaterade att det inte förelåg något
konventionsbrott mot artikel 6:2 då den högsta domstolen faktiskt hade
undanröjt alla tidigare konstaterade av Adolfs skuld.

Ett annat fall där Österrike fick stå till svars var i fallet Sekanina mot
Österrike från 1993. Den österrikiske medborgaren Karl Sekanina stod
åtalad för att den fjärde juli 1985 ha mördat sin fru genom att ha puttat ut
henne genom fönstret från deras gemensamma bostad på femte våningen.
Karl Sekanina satt häktad en tid före rättegången. I rättegången frikändes
han dock av den österrikiska domstolen. Sekanina sökte därefter ersättning
för den skada han lidit genom att sitta häktad. Han vägrades emellertid detta
med motiveringen att den frikännande domen ej innebar att misstanken mot
honom inte stod kvar. Det konstaterades att man normalt har rätt till
ersättning då man suttit häktad och sen frikänts, men att misstankarna mot
Sekanina i det här fallet kvarstod, det hävdades att han bl.a. uppträtt väldigt
aggressivt mot sina medfångar, lämnat olika versioner om vad som hänt
dagen då hans fru dog och att han försökt få ut en livförsäkring som hans fru
hade tecknat. Europadomstolen fann inte helt förvånande att det förelåg ett
brott mot artikel 6:2 då man inte kan grunda ett beslut på att det kvarstår
misstankar om den frikändes skuld om denne blivit frikänd i en rättegång.

Andra liknande fall är Lutz, Englert och Nölkenbockhoff, samtliga mot
Tyskland. Dessa tre gällde olika rättegångar som ej lett till någon dom i
saken men där tyska domstolar förpliktat klagandena att stå för vissa
kostnader i samband med rättegångarna. Åläggandena förklarades med att

                                                
109 För ett utförligare referat, se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis”
2:a uppl. s. 94, 97, 103, 106, 122, 146, 192, 235 och 235 
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om de olika förfarandena hade fullföljts så hade de förmodligen fällts för
brott. Europadomstolen konstaterade emellertid i sina avgöranden att de
tyska domstolarnas uttalanden endast syftade till att klargöra att det förelåg
en misstanke av viss grad mot klagandena, varför det inte förelåg brott mot
artikel 6:2110

Ett annat fall, Minelli mot Schweiz, gällde journalisten Minelli som 1972
skrev en artikel i tidningen ”National Zeitung” där han anklagade företaget
Télé-Répertoire S. A. och dess direktör herr Vass för bedrägeri. Herr Vass
svarade med att anmäla Minelli för ärekränkning. Proceduren drog
emellertid ut på tiden vilket ledde till att åtal för ärekränkning ej kunde
väckas  på grund av preskription. Dessvärre blev Minelli ålagd att betala 2/3
av domstolskostnaderna vilket domstolen motiverade med att om
preskriptionen inte hade inträtt så hade Minelli förmodligen befunnits
skyldig. Europadomstolen konstaterade att den ålagda betalningen kränkte
Minellis rätt att bli betraktad som oskyldig då han i realiteten fällts av en
domstol utan att hans sak blivit prövad en domstol.

Ett fall som är liknande fallet Minelli är Leutscher mot Nederländerna.
Leutscher var en nederländare med hemvist i Alicante, Spanien. Han blev i
Nederländerna åtalad för grova skattebrott och fälldes också i en rättegång.
Han överklagade domen men åtalet lades ner då fallet hann preskriberas.
Leutscher krävde ersättning för kostnader i samband med rättegången för
bl.a. hans försvarsadvokat, men vägrades detta. Motiveringen var att han
faktiskt hade dömts i den första instansen och att det inte fanns anledning att
ifrågasätta om det beslutet var riktigt. Europadomstolen konstaterade i sin
dom att det ej förelåg ett brott mot artikel 6:2. Europadomstolen fann vidare
att den domstol som avgjorde kostnadsfrågan faktiskt hade kunnat beakta
om det fortfarande förelåg en misstanke mot Leutscher trots att preskription
inträtt och åtalet därmed ogillats. Den domstolen var emellertid ej behörig
att avgöra om Leutscher hade begått ett brott samtidigt som dess uttalande
sett i sitt sammanhang inte var ett konstaterande av hans skuld.

Av ovan nämnda fall från europadomstolen kan följande slutsats dras. En
frikännande dom skall ge ett starkare skydd mot misstänkliggörande jämfört
med de fall där rättegången avbrutits och någon dom ej meddelats. Samtidigt
så kan man ifrågasätta huruvida fallen Englert, Lutz, Nölkenbockhoff och
Leutscher faktiskt överensstämmer med fallet Minelli. Formuleringarna som
de tyska och nederländska domstolarna använder sig av skiljer sig inte så
mycket från den schweiziske domstolens formulering i fallet Minelli.
Däremot såg de olika nationella lagarna olika ut, enligt schweiziska
rättsprinciper skulle beslutet om kostnaderna bero på vilken dom som skulle
ha meddelats om preskriptionen i fråga ej inträtt. Däremot skulle det enligt
tyska regler tas hänsyn till styrkan av misstanken mot den person vilket det
straffrättsliga förfarandet riktats. Enligt nederländsk rätt skulle domstolen
också endast beakta om personen fortfarande var misstänkt för brott. Det var

                                                
110 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” 2:a uppl. s. 236
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därför med hänsyn till detta som Europadomstolen ansåg att de tyska
respektive de nederländska domstolarnas formuleringar inte skulle tolkas på
något annat sätt än att det förelåg en skälig misstanke. En annan viktig
skillnad som domstolen fäste vikt vid var att det i de tyska fallen var fråga
om klaganden skulle få ersättning för sina egna kostnader, medan det i fallet
Minelli var fråga om skyldighet att betala domstolskostnader och
målsägandens kostnader.111

En annan fråga av relevans och som dessutom är principiellt viktig är
huruvida rättsliga presumtioner, som i praktiken innebär omvända
bevisbördor, är förenliga med artikel 6:2.112 Spörsmålet har berörts av
europadomstolen i fallet Salabiaku mot Frankrike. Bakgrunden var följande:
Amosi Salabiaku var medborgare i dåvarande Zaire men bosatt i Paris. Han
hade begett sig till flygplatsen i Paris för att hämta ett paket från sin släkting
i Zaire innehållandes afrikanska matprodukter som hade skickats med Air
Zaire. Då han ej kunde hitta något paket med hans namn på bad han om
hjälp av en anställd från flygbolaget. Den anställde pekade på en väska som
var märkt Air Zaire. Han varnade honom emellertid för att göra anspråk på
väskan då den skulle kunna innehålla förbjudet material. Salabiaku tog
väskan ändå och begav sig ut från terminalen genom den franska tullen. När
han skulle kliva på flygbussen greps han av tullmyndigheten. När de
öppnade väskan fann de i ett lönnfack ca. 10kg cannabis. Salabiaku hävdade
att han ej varit medveten om att väskan innehöll narkotika. Salabiaku
åtalades och dömdes senare för smuggling. Han hävdade dock att han ej haft
uppsåt smuggla, något som inte spelade någon roll då det enligt fransk lag ej
behövde bevisas uppsåt i en sådan situation. Den som passerar tullen med
förbjudna varor presumerades ha haft uppsåt. Det enda sättet att undgå
straffansvar i en sådan situation var om Salibiaku hade kunnat bevisa att
force majure förelegat. Det bör också nämnas att det två dagar efter han
greps dök upp en väska från Air Zaire i  Bryssel som var märkt med Amosi
Salabiakus namn och adress i Paris. När den öppnades visade den sig
innehålla afrikanska matprodukter.

I sina domskäl konstaterade europadomstolen följande:113

”Faktiska och rättsliga presumtioner förekommer i alla rättssystem. Det är
tydligt att konventionen inte i princip förbjuder sådana presumtioner. Den
kräver emellertid att konventionsstaterna i detta hänseende, såvitt gäller den
straffrättsliga bedömningen, håller sig inom vissa gränser. Om --- artikel 6:2
bara innehöll en garanti som skulle respekteras i rättegångsförfaranden,
skulle de krav som bestämmelsen ställer i praktiken sammanfalla med
plikten till opartiskhet i punkt 1. Framför allt skulle det stå den nationelle
lagstiftaren fritt att beröva den dömande domstolen all verklig prövningsrätt
                                                
111 Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk  praxis” 2:a uppl. s. 237
112 Frågan kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 4.4.4. om skattetilläggets
överensstämmelse med oskyldighetspresumtionen
113 Citat enligt Danelius. Se Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” 2:a
uppl. s. 237ff. 
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och oskuldspresumtionen dess reella innehåll, om ordet ”lagligen” tolkades
så, att det uteslutande avsåg inhemsk lag. En sådan situation vore inte
förenligt med ändamålet och syftet med artikel 6 som, genom att skydda
rätten till en rättvis rättegång och särskilt rätten att presumeras oskyldig, är
avsedd att innefatta den grundläggande principen om rättsäkerhet.--- Artikel
6:2 betraktar därför inte faktiska eller rättsliga presumtioner inom
straffrätten med likgiltighet. Den kräver att staten håller dem inom rimliga
gränser med beaktande av vad som står på spel och med bevarande av rätten
att försvara sig.”

Domstolen fann således att de franska domstolarna i det här fallet hade varit
tillräckligt försiktiga då de tillämpat presumtionsregeln114. De hade även
beaktat vissa indicier gällande frågan om uppsåt. Träskman115 menar också
att europadomstolen måste ha ansett att den franska lagregeln som sådan var
tillräckligt uppmärksam på det oförenliga i att ställa uppställa presumtioner
som berövade en anklagad den faktiska rätten att presumeras oskyldig. 

Kärnfrågan i Salabiakufallet är emellertid hur långt den nationella
lagstiftaren kan tillåtas gå när det gäller vid formuleringar av
brottsbeskrivningar innehållandes faktiska och rättsliga presumtioner som i
själva verket begränsar eller utplånar regeln om att det är åklagarens uppgift
att bevisa brott.116 

En annan aspekt av oskyldighetspresumtionen är dess betydelse för
domskälen. En frikännande dom innebär kortfattat att den friade är att
betrakta som oskyldig. Den friande domen bör därför inte innehålla
antydningar om den friades skuld som om att den tilltalade eventuellt skulle
ha frikänts i brist på bevis. Frågan har ställts huruvida det kan anses strida
mot artikel 6:2 att en domstol i domskälen konstaterar att den åtalade begått
ett annat brott än det som åtalet gällde. Så var fallet i det i Sverige mycket
uppmärksammade s.k. styckmordsrättegången där bakgrunden var följande:

Två män, Thomas A och Teet H stod vid Stockholms tingsrätt åtalade för
mord på en ung kvinna, Catrin da Costa. Åtalet ogillades emellertid och de
båda männen friades därför från mordanklagelserna, men tingsrätten
konstaterade i domskälen att det var ställt utom rimligt tvivel att de
tillsammans styckat Catrines kropp under pingsthelgen 1984 eller i
anslutning till denna och att denna gärning var att betrakta som brott mot
griftefriden, trots att detta brott inte omfattades av åtalet, dessutom var det
preskriberat. Europakommissionen konstaterade att tingsrättens uttalande
angående styckningen hade ett så pass nära samband med åtalet för mord att
det inte stred mot artikel 6:2 att behandla dessa omständigheter i domskälen.
HD avslog också en ansökan om resning där de konstaterade att
bestämmelsen (artikel 6:2) måste antas ge domstolen ett betydande utrymme
                                                
114 För ett analogt avgörande se Pham Hoang mot Frankrike.
115 Se Träskman, Per-Ole ”Omvänt eller bakvänt? Om konsten att lägga bevisbördan i
brottmål på den tilltalade, utan att det kommer bak på människorättigheterna” s. 355
116 Ibidem
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att ingå i prövning av en sådan fråga i den mån domstolen anser att den har
betydelse för bedömningen av det mål som domstolen har att avgöra.117 En
punkt som tingsrätten kan kritiseras på är emellertid är själva formuleringen
tingsrätten använde sig av då de skrev att det var ställt utom rimligt tvivel.
En sådan formulering implicerar starkt att läkarna var skyldiga. 

   

4.3.4 Presumtionens rättspolitiska förankring118

Själva grundtanken med en oskyldighetspresumtion är att förhindra
oberättigade ingripanden i den enskildes rättsfär, dvs. förhindrandet av att
oskyldiga döms i domstol. Baksidan av detta rättvisemynt är emellertid att
en sådan presumtion innebär en stark begränsning av en effektiv
bekämpning av brott. Det uppstår därför en intressekonflikt mellan
hänsynstagandet till att undgå att oskyldiga döms och strävan efter att
bekämpa kriminalitet. 

Frågan är vilka värderingar som ligger i denna intressekonflikt. En av
rättsstatens uppgifter måste vara att upprätthålla ordning och skydda dess
medborgare mot övergrepp från bl. a statens sida. Det ligger också i statens
intresse att de som begår straffbara handlingar, som de facto kränker dessa
värderingar, döms för detta. Detta är en förutsättning för att medborgarna
ska känna tilltro till systemet. Ett straff kan emellertid endast anses som
rättfärdigat om det drabbar den verkliga gärningsmannen och ingen annan.
Om istället en oskyldig skulle dömas skulle detta skapa misstro och ha en
urholkande effekt i förhållandet mellan individen och rättsstaten. Rättsstaten
måste därför garantera att medborgarna ej utsätts för dylika övergrepp. Detta
garanteras med en oskyldighetspresumtion som i sin tur uppställer ett väldigt
högt beviskrav. Ett straff är ett mycket stort ingrepp i den enskildes
rättssfär, därför bör man försöka minimera riskerna för oskyldiga döms och
att fel begås.

En fungerande stat förutsätter att dess medborgare lever i enlighet med dess
regler. För att säkerställa reglernas efterlevnad krävs det att staten har
möjligheten att utdöma straff då någon bryter mot dessa. En av rättsstatens
viktigaste uppgifter är att bekämpa denna kriminalitet. En
oskyldighetspresumtion i samband med ett strängt beviskrav begränsar
emellertid denna uppgift avsevärt. Dt skulle kunna argumenteras för en
sänkning av beviskravet för att effektivisera kampen mot kriminalitet. Ett
lägre ställt beviskrav skulle emellertid öppna för möjligheten att man straffar
oskyldiga för att fungera som avskräckande exempel, något som rimmal illa
med de principer kring rättstaten är uppbyggd. Strandbakken ställer

                                                
117 Se NJA 2000 not C 49. Se även Danelius, Hans ”Mänskliga rättigheter i europeisk
praxis” 2:a uppl. s. 237
118 Detta avsnitt bygger på ett kapitel i Asbjörn Strandbakkens avhandling om
oskyldighetspresumtionen. Se Strandbakken, Asbjörn ”Uskyldspresumsjonen – in dubio pro
reo” s. 43
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emellertid frågan i sin avhandling om en sänkning av beviskravet i
straffrätten i realiteten skulle medföra en effektivare brottsbekämpning.
Svaret enligt Strandbakken är på kort sikt ja. Däremot skulle ett sänkt
beviskrav och därmed ett större antal oriktiga fällande domar medföra ökad
kriminalitet då individen till slut blir likgiltig inför lagens regler och straff. 

Vissa typer av kriminalitet är dock svårare än andra att bevisa. Som exempel
kan nämnas narkotikabrott och organiserad brottslighet. Skadeverkningarna
av dessa brott är så pass stora att det skulle kunna motivera en sänkning av
beviskravet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle det vara bättre att
döma en för mycket än en för lite. Strandbakken menar att sådan
tankegångar är farliga. En individs frihet kan inte tillämpas i
samhällsekonomiska modeller, dessutom är detta som nämnts tidigare
oförenligt med rättstatsidealet att offra en människa för folket.

4.4 Skattetillägget och artikel 6:2 

4.4.1 Inledning

Sommaren 2002 meddelades två domar från Strasbourg där
Europadomstolen för första gången behandlade det svenska skattetillägget.
Utslagen var efterlängtade då skattetilläggets förenlighet med
europakonventionen föregåtts av en intensiv debatt. Skattebetalarnas
förening som drivit frågan sedan 1997 betecknade domarna som en seger,
dels för skattebetalare, dels för rättsäkerheten.119 Frågan är emellertid vad
domarna från Strasbourg egentligen kommer att ha för effekt, frågan om
artikel 6 - och i synnerhet artikel 6:2:s förenlighet med skattetillägget är
fortfarande inte helt klargjord. Nedan följer en genomgång, och försök till
förklaring av de problem som aktualiserades i domarna.

4.4.2 Anklagad för brott

En förutsättning för att artikel 6:2 skall aktualiseras är att den som blivit
påförd ett skattetillägg kan anses ha blivit anklagad för brott i
europakonventionens mening. Bedömningen är emellertid inte helt enkel.
Vid bedömningen huruvida en företeelse utgör en anklagelse för brott utgår
europadomstolen från att detta är ett autonomt begrepp. Detta medför att den
nationella klassificeringen av en företeelse inte ensamt är avgörande. Skälet
till detta är att konventionsstaterna inte skall ha möjligheten att kringgå
europakonventionen genom att definiera bort vissa företeelser från dess
tillämpningsområde.120

                                                
119 Se Jungdalen, Åke ”Seger för skattebetalarna” s. 12ff.
120 Se Asp, Petter ”Skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 703
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Vid bedömningen av vad som utgör anklagelse för brott utgår
europadomstolen från tre kriterier vilket konstaterades i målet Engel mot
Nederländerna. Dessa tre kriterier är (a) klassificeringen i den nationella
rätten, (b) överträdelsens natur och (c) påföljdens natur och stränghet.121

Begreppet brott är att anse som autonomt varför den nationella
klassificeringen har en mycket begränsad betydelse. Detta betyder i sin tur
att europadomstolen inte är bunden av den nationella klassificeringen vid
bedömning av huruvida anklagelse för brott föreligger. Som exempel kan
nämnas fallet Özturk mot Tyskland. Bakgrunden var att den turkiske
medborgaren Özturk kört in i en parkerad bil med sin egen bil. Enligt tysk
nationell rätt rörde det sig om en trafikförseelse och inte ett brott. Domstolen
konstaterade att det faktum att en stat avkriminaliserat en lagöverträdelse,
inte på något sätt medför att påföljden upphör att utgöra ett straff i enlighet
med artikel 6. Dessutom beaktade domstolen att vissa delar av den tyska
straffrätten tillämpades analogt på ordningsförseelser. Domstolen fann
därför att det rörde sig om ett brott och inte en trafikförseelse.122

De nationella staterna har även rätt att själv välja att artikel 6 skall vara
tillämplig genom att klassificera ett förfarande som en brottslig anklagelse.
Om det enligt nationell rätt är ostridigt att det är fråga om en straffrättslig
anklagelse lämnar man de andra kriterierna därhän.123 Hur andra
konventionsstater valt att klassificera en gärning har också en viss betydelse,
något som domstolen i fallet Özturk tog sikte på. Den trafikförseelse som
Özturk gjort sig skyldig till ansågs vara av straffrättslig natur i många av de
andra staterna.124

Det andra kriteriet vid bedömningen av vad som utgör anklagelse för brott är
överträdelsens natur. Där är två faktorer avgörande vid gränsdragningen
mellan anklagelse för brott och förfaranden som prövar ordnings- eller
administrativa förseelser. Den första är om bestämmelsens räckvidd är av
generell karaktär och därmed gäller alla medborgare eller om den endast
riktar sig till en specifik grupp. Den andra faktorn är själva syftet med
bestämmelsen. Om syftet är avskräckande och bestraffande och därmed inte
att kompensera för skada är handlingen straffrättslig vilket även
konstaterades i ovan nämnda fall Özturk mot Tyskland. Vad gäller
gärningens svårighetsgrad så innebär det inte att en bagatellartad gärning
faller utanför artikel 6. Det finns ingenting som tyder på att en brottslig
anklagelse i konventionens mening förutsätter en viss grad av allvar.125

                                                
121 Se SOU 2001:25 s. 134 ff. Se även Asp, Petter ”Skattetilläggen och
oskuldspresumtionen” s. 703
122 Se Eklund & Johansson ”Europakonventionens tillämpning i mål om skattetillägg” s.
176. Se även SOU 2001:25 s. 134
123 SOU 2001:25 s. 134
124 SOU 2001:25 s. 135
125 SOU 2001:25 s. 135
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Det sista, och i många fall avgörande kriteriet är påföljdens natur och
stränghet. Det är inte den faktiskt utdömda påföljden som då beaktas, av
betydelse är istället den påföljd som riskeras. Vad gäller påföljdens natur
gäller följande: Innebär påföljden ett frihetsberövande är huvudregeln att
sanktionen är så pass allvarlig att överträdelsen är av straffrättslig karaktär.
Undantag är vissa kortare frihetsberövanden. Vid ekonomiska påföljder som
exempelvis böter kan det ofta vara möjligt att omvandla dessa till
fängelsestraff. I de fall detta sker innebär det i sin tur att artikel 6 blir
tillämplig, detta gäller även de fall då böterna till en början varit relativt
låga.126 

Däremot är inte möjligheten att omvandla böter till fängelse av avgörande
betydelse. Något som europadomstolen konstaterade i de nästintill identiska
fallen Kadubec mot Slovakien och Lauko mot Slovakien. De båda klaganden
hade ålagts böter av polis för ordningsförseelser, något som kunde
omvandlas till fängelsestraff. Domstolen konstaterade att det inte fanns
någon anledning att bedöma överträdelserna i ljuset av det tredje kriteriet då
den relativa bristen på stränghet i de aktuella påföljderna inte kunde förta
överträdelserna deras kriminella natur. Det hade heller ingen avgörande
betydelse att lagöverträdelsen medförde en notering i kriminalregistret.127

I ljuset av de tre nämnda kriterierna är det intressant att notera
europadomstolens slutsats i fallet Ravnsborg mot Sverige. Asp128 menar att
avgörandet möjligen kan vara feldömt. Den svenske medborgaren Göran
Ravnsborg hade blivit dömd till att betala böter för rättegångsförseelse då
han i ett mål ingivit inlagor som innehöll nedsättande omdömen om vissa
domare. Ravnsborg menade att böterna var att betrakta som en anklagelse
för brott varför artikel 6 skulle vara tillämplig på förfarandet. Ravnsborg
ville därför ha en muntlig förhandling, något som han nekades. Han menade
att den aktuella överträdelsen faktiskt var klassificerad som straffrättslig i
svensk lagstiftning samtidigt som förseelser som kan leda till böter per
definition är straffrättsliga i Sverige.129 Ravnsborg hävdade också att böterna
under vissa förutsättningar kunde omvandlas till fängelsestraff.
Europadomstolen fann emellertid artikel 6 inte vara tillämplig på detta
förfarande då böterna var att betrakta som en disciplinär åtgärd. Asp130

menar att tillämpar man de kriterier som europadomstolen gör, bör man utan
tvekan finna att artikel 6 är tillämplig i förhållande till dessa böter.
Förklaringen till europadomstolens felbedömning är enligt Asp att
domstolen måste ha missförstått, eller fått otillräcklig information om de
svenska rättegångsförseelserna och regleringen kring dessa.

                                                
126 SOU 2001:25 s. 136
127 Se Eklund & Johansson ”Europakonventionens tillämpning i mål om skattetillägg” s. 175
128 Se Asp, Petter ”Skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 704, särskilt fotnot 8. Se
även Asp, Petter ”EG:s sanktionsrätt – ett straffrättsligt perspektiv” s. 321 ff.
129 Se BrB 1:1där brott definieras som gärningar på vilka straff kan följa. I BrB 1:3
definieras straff som böter och fängelse.
130 Se Asp, Petter ”EG:s sanktionsrätt – ett straffrättsligt perspektiv” s. 321ff.
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4.4.3 Problematiken kring det strikta ansvaret

Frågan om det svenska skattetilläggets förhållande till artikel 6 har
behandlats i skattekontrollsutredningen. I SOU 1996:116 fann utredningen
efter en grundlig genomgång att artikel 6 inte var  tillämplig på de svenska
skattetilläggen, ett konstaterande som nu i efterhand har visat sig vara fel.
Två medlemmar i utredningen reserverade sig emellertid mot detta och
hävdade bl.a. att det faktum att det svenska skattetillägget utdöms på
grundval av ett strikt ansvar troligen strider mot oskyldighetspresumtionen i
artikel 6:2.131 Den uppfattningen har fått stöd i en rad artiklar.132 Kärnfrågan
tycks vara om oskyldighetspresumtionen tillåter regler med strikt ansvar
som ej tar hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet.

Ett i sammanhanget mycket centralt avgörande från europadomstolen som
berör det strikta ansvaret är Salabiaku mot Frankrike. Europadomstolen
fann som bekant att presumtioner i princip är tillåtna men att det måste
hållas inom gränser och samtidigt ge domstolen utrymme för en viss
prövning av presumtionens hållbarhet. Således står presumtioner i strid med
artikel 6:2 i den mån presumtionen fråntar domstolen reell prövningsrätt vid
fastställandet av sakförhållandena. Strikt ansvar ju är enligt Salabiakufallet i
princip tillåtet.133

Den franska lagregel som fällde Salabiaku innebar att en person i besittning
av narkotika som förts in i landet utan att tulldeklareras presumerades ha
gjort sig skyldig till smuggling om inte den tilltalade kunde påvisa force
majure. I Europadomstolen hävdade Salabiaku att lagregeln var att betrakta
som en presumtionsregel som inte kan motbevisas. Frankrike hävdade i sin
tur att lagregeln ej var att betrakta som en icke motbevisbar presumtion av
Salabiakus skuld, den skulle istället betraktas som motbevisbar presumtion
avseende själva sakomständigheterna och ansvarsfrågan. Europadomstolen
fann, som nämnts tidigare, att konventionen inte innehåller något principiellt
förbud mot presumtioner, men att de måste hållas inom vissa gränser och
samtidigt ge domstolen ett visst utrymme att pröva presumtionens
hållbarhet. Om den nationella lagstiftaren faktiskt kunde använda sig av
presumtioner som fråntar domstolens rätt till prövning, skulle
oskyldighetspresumtionen riskeras att urholkas.134

                                                
131 Se det särskilda yttrandet av experterna Cecilia Gunne och Kerstin Nyqvist, SOU
1996:116 s. 167 ff.
132 Se Alexandersson, Stig ”Europakonventionens betydelse i mål om skattetillägg” s. 251
ff., Alexandersson, Stig ”Skattetilläggen strider mot oskuldspresumtionen” s. 449 ff., Asp,
Petter ”Skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 702 ff., Eklund & Johansson ”Hög tid
för omprövning av den svenska skattetilläggsregleringen” s. 276 ff., Eklund & Johansson
”Europakonventionens tillämpning i mål om skattetillägg” s. 174 ff., Eklund & Johansson
”Beträffande skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 132 ff.  
133 Se Asp, Petter ”Skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 705
134 Se Eklund & Johansson ”Beträffande skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 133
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De flesta som gett sig in i debatten kring skattetillägget och
oskyldighetspresumtionen har funnit att skattetilläggets strikta ansvar
strider mot oskyldighetspresumtionen. Asp135 har emellertid funnit stöd för
motsatsen efter en grundlig analys av just Salabiakufallet. Asp finner
visserligen stöd för uppfattningen att icke motbevisbara presumtioner
avseende det subjektiva rekvisitet strider mot artikel 6:2. Trots detta menar
Asp att domen tyder på att den interna rätten kan utformas på ett sådant sätt
att den kan påverka tillämpningen av artikel 6:2 i praktiken. Det skulle
därför vara möjligt att tolka domstolens resonemang så att om det i den
interna rätten inte uppställdes några krav på subjektiva rekvisit skulle en
icke motbevisbar presumtion trots allt vara tillåten. Dessutom menar Asp att
den svenska skattetillägget egentligen inte innehåller några
presumtionsregler varför problematiken egentligen saknar relevans.136

Det går emellertid att kritisera Asps slutsatser på en rad punkter. Hur den
nationelle lagstiftaren väljer att utforma den interna rätten ska inte påverka
tillämpligheten av de rättssäkerhetsgarantier som återfinns i
europakonventionen. Eklund & Johansson137 menar att likväl som begreppet
anklagelse för brott tolkas autonomt så bör även innebörden av
rättsäkerhetsgarantierna ges en autonom tolkning. Om man bedömer det
svenska skattetillägget med utgångspunkt från europakonventionen där
skattetillägget är synonymt med straff och den oriktiga uppgiften ett brott, så
måste det anses att det förhållandet att skattetilläggsregleringen gjorts helt
oberoende av en skuldprövning får som konsekvens att den enskilde
presumeras vara skyldig till det straffbelagda brottet. 

Det intressanta med domstolens resonemang i Salabiakufallet är att det
avgörande var inte den franska lagregelns utformning med det strikta
ansvaret, utan istället hur den de facto hade tillämpats i det enskilda fallet.
Domstolen ansåg att Salabiaku faktiskt hade åtnjutit de rättigheter han
garanteras i artikel 6:2. Den franska domstolen hade frångått ordalydelsen i
den franska presumtionsregeln och i realiteten gjort en skuldprövning och då
funnit ”a certain element of intent” hos Salabiaku.138

Frågan blir då vad som egentligen kan utläsas ur Salabiakudomen för
Sveriges del beträffande skattetillägget. Wennergren139 drar i en artikel
följande slutsatser. Vad gäller skattetilläggssystemet, som bygger på en
presumtion om att den som har lämnat en oriktig uppgift har begått en
straffvärd handling, så är det Sveriges skyldighet enligt europakonventionen
att hålla den presumtionen inom rimliga gränser med beaktande av vad som
står på spel samt med hänsyn till den skattskyldiges rätt att försvara sig.

                                                
135 Se Asp, Petter ”Skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 702 ff.
136 Se Asp, Petter ”Skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 711 ff. Se även
motargumenten till Asps ställningstagande i Eklund & Johansson ”Beträffande
skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 133 ff.
137 Se Eklund & Johansson ”Beträffande skattetilläggen och oskuldspresumtionen” s. 134
138 Ibidem
139 Se Wennergren, Bertil ”Oskuld och objektivt ansvar” s. 10
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Wennergren menar att en fundamental skillnad ligger i hur de nationella
domstolarna behandlar en presumtionsregel. Den tillämpning den franska
domstolen gjorde i Salabiakufallet är inte möjlig i Sverige. Den svenska
lagstiftningen ger inte de svenska domstolarna utrymme att göra en sådan
kvasiskuldprövning som den franska domstolen gjorde i Salabiakufallet.
Enligt Wennergren kan inte en svensk allmän förvaltningsdomstol i likhet
med de franska domstolarna rucka på det föreskrivna strikta ansvaret.

4.4.4 Prövningen av det svenska skattetillägget i
europadomstolen

Sommaren 2002 kom slutligen de efterlängtade domarna från Strasbourg
som behandlade det svenska skattetillägget. Skattetillägget hade dittills
aldrig prövats av europadomstolen, däremot har det svenska skattetillägget
varit föremål för kommissionens granskning vid ett antal tillfällen.

Det mest kända av dessa är von Sydowfallet från 1987 där bakgrunden var
följande: Skådespelaren Max von Sydow hade i samband med en
eftertaxering blivit påförd ett skattetillägg på 120 399 kr. Han hävdade att
han i samband med att skattetillägget påfördes inte fått en rättvis och
offentlig rättegång. Brott förelåg enligt von Sydow mot artikel 6:1 då hela
förfarandet varit skriftligt samt att hans begäran om en muntlig förhandling
hade avslagits. Det hade heller inte funnits någon möjlighet att överklaga
beslutet. Max von Sydow ansåg även att förfarandet inneburit ett brott mot
oskyldighetspresumtionen i artikel 6:2, då han blivit tvungen att bevisa sin
oskuld. Kommissionen konstaterade efter sin preliminära undersökning att
klagomålet väckte allvarliga frågor när det gällde tolkningen av
konventionen. Kommissionen fann även att krävdes en sakprövning för att
avgöra de frågor klagomålet aktualiserade. Nu blev det emellertid inte så,
von Sydow och den svenska staten träffade en förlikning i målet som i
korthet innebar att staten betalade 200 000 kr. i skadestånd till von Sydow
samt hans rättegångskostnader.140

Naturligtvis kan det vara vanskligt att dra några slutsatser från förlikningen i
von Sydowfallet. Men det faktum att den svenska staten valde att ingå en
förlikning pekar trots allt på att staten måste ha ansett att det förelåg en stor
risk att artikel 6 skulle kunna anses vara tillämplig på det svenska
skattetillägget. Denna uppfattning verkade även delas av kommissionen.141

Den 23 juli 2002 meddelade då europadomstolen dom i två fall som
behandlade det svenska skattetillägget – Janosevic mot Sverige och

                                                
140 SOU 2001:25 s. 146 ff. 
141 SOU 2001:25 s. 147. Det påpekas i utredningen att det förmodligen var just von
Sydowfallet som ledde till den lagändring 1998 där det numera konstateras att den
skattskyldige har en ovillkorlig rätt att begära en muntlig förhandling i mål om särskild
avgift. I förarbetena finns det dock ingen hänvisning till von Sydowfallet.
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Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige. Bakgrunden i de båda likartade
fallen var följande. Samtliga skattskyldiga bedrev i Sverige taxirörelser,
under hösten 1995 blev rörelserna föremål för skattemyndigheternas
revision. Revisionen fann att det förelåg betydande avvikelser i deras
deklarationer vad gällde inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter. För
Janosevic beslutade skattemyndigheten om en total höjning av
skattebeloppet med 1 020 300 kr. varav 161 261 kr. skattetillägg. För
Västberga Taxi höjdes skattebeloppet med 458 845 kr. varav 92 467 kr.
skattetillägg. Både skatt och skattetillägg var i vanlig ordning tvungna att
betalas oberoende av att taxeringarna överklagats. Under den tid de väntade
på att få sina beslut prövade av domstol försattes de i konkurs, och i brist på
tillgångar hade konkurserna avslutats. Det är i sammanhanget viktigt att
notera att konkurserna hade inträtt oberoende av om skattetilläggen hade
påförts eller inte. De aktuella skatterna gällde beskattningsåret 1993,
skattemyndighetens revision ägde rum 1994 och beslutet om skattetillägg
togs först 1995.

I europadomstolen gjorde klagandena gällande att de berövats de rättigheter
som tillförsäkras av artikel 6 då skattemyndighetens beslut om skatt, avgifter
och skattetillägg verkställts innan sakfrågorna prövats av domstol. De
klagandena gjorde särskilt gällande att frågan om skatterna inte avgjorts i
skälig tid och att de inte fått en rättvis förhandling då de försatts i konkurs
pga. betalningen av skatterna och skattetillägget redan genomdrivits. De
hävdade också att processen skett i fel domstol då förvaltningsdomstolar
inte får behandla straffrättsliga mål. Slutligen menade också klagandena att
deras rätt att bli betraktade som oskyldiga kränkts då genomdrivandet av
betalningen av skattemyndighetens fordringar skett före det att fordringarna
slutligen fastställts.

Den första frågan domstolen var tvungen att ta ställning till var huruvida
artikel 6 överhuvudtaget kan anses vara tillämplig på det svenska
skattetillägget. Normalt faller skattemål utanför konventionens
tillämpningsområde, men domstolen frågade sig istället huruvida
skattetillägget i själva verket innebar ett straff i europakonventionens
mening. I sin bedömning av huruvida skattetillägget är att se som ett straff
och därmed aktualiserar artikel 6, hänvisade domstolen till de tre kriterier
som bl.a. uppställdes i målet Özturk mot Tyskland nämligen (a)
klassificeringen i den nationella rätten, (b) överträdelsens natur och (c)
påföljdens natur och stränghet. Vad gäller den nationella klassificeringen så
utgör skattetillägget som bekant, inte ett straff enligt svensk nationell
lagstiftning, något som även europadomstolen konstaterade. I analysen av de
två sista kriterierna konstaterade dock domstolen bl.a. följande. Visserligen
har staten ett intresse av att dess medborgare lämnar korrekta uppgifter
avseende sina inkomster och att dessa påförs på objektiva grunder. Men då
skattetillägget bl.a. syftar till att ha ett avskräckande syfte och att det tidigare
var klassat som ett straff medför detta att det i själva verket är att betrakta
som ett straff. Vad gäller det sista kriteriet tog domstolen särskilt hänsyn till
att skattetillägget påförs procentuellt vilket medför att det egentligen inte
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finns någon övre beloppsgräns för hur mycket en medborgare kan bli skyldig
att betala. Visserligen kan heller inte skattetillägget omvandlas till ett
fängelsestraff men detta är emellertid inte avgörande. Sammantaget fann
således domstolen att de två sista kriterierna var uppfyllda varför artikel 6
ansågs vara tillämplig.

Den andra frågan domstolen hade att ta  ställning till var huruvida det
förelåg ett brott mot artikel 6. I begreppet rätten till en rättvis rättegång
enligt artikel 6:1 ligger rätten till ”access to a court”. Domstolen
konstaterade att förvaltningsdomstolarna fullt ut tillhandahöll det rättsskydd
som garanteras av artikel 6:1. Vad som däremot ansågs vara ett brott mot
artikel 6:1 var att den långa fördröjningen av handläggningen som innebar
att tillgången till domstolsprövning (access to court) inte kunde betraktas
som effektiv.

Vad gäller artikel 6:2 och oskyldighetspresumtionen fann domstolen att det
inte förelåg ett brott mot denna bestämmelse. Domstolen hänvisade till sitt
resonemang i Salabiakufallet och konstaterade att rättsliga presumtioner
existerar i många konventionsstater och är i princip tillåtna. Domstolen höll
med om att klagandena visserligen ställdes inför en presumtion som kan
vara svår att motbevisa, men att de hade möjligheten att göra detta. Frågan
var också om indrivningen av skattetilläggen före domstolsprövningen
kunde bryta mot artikel 6. Domstolen fann att detta förfarande även
förekommer i andra konventionsstater och belyste samtidigt de motstående
intressen som präglar frågan. Domstolen tog hänsyn till att skatter är en stats
främsta inkomstkälla och systemet skulle inte fungera om det inte fanns ett
sanktionssystem mot de som inte korrekt deklarerade sin inkomst. I
domskälen finner man följande passage: 

”In view of what has been stated above, in particular the fact that the
relevant rules on tax surcharges provide certain means of defence based on
subjective elements and that an efficient system of taxation is important to
the state´s financial interests, the Court considers that the presumtions
applied in Swedish law with regard to surcharges are confined within
reasonable limits”142

Domstolen kom även fram till att skattetillägget faktiskt betalas tillbaka,
med ränta, om den skattskyldige vinner sitt mål i förvaltningsdomstolen.
Även ett meddelat konkursbeslut kan hävas. Domstolen fann att i dessa två
fall hade knappt något skattetillägg faktiskt betalats av de klaganden och att
deras konkurser hade varit oundvikliga oberoende av om skattetilläggen
hade påförts eller inte. Således fann domstolen att det i förevarande fall ej
förelåg något brott mot oskyldighetspresumtionen.

                                                
142 Se Janosevic mot Sverige paragraf 104
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4.4.5 Analys av Strasbourgdomarna

Frågan blir således vad de två domarna från Strasbourg egentligen innebär.
Den första reaktionen när domarna meddelades var naturligtvis att detta var
en stor seger för de svenska skattebetalarna och föreningen skattebetalarna
som drivit frågan sedan 1997.143 Även RSV:s första reaktion var att
domarna utgjorde ett hot mot skattetilläggssystemet, men de lugnade sig
ganska snart, det var trots allt bara den långsamma proceduren och
handläggningstiden  som Sverige fällts för.144

Att europadomstolen skulle finna att artikel 6 är tillämplig på det svenska
skattetillägget är egentligen knappast överraskande, det fanns väldigt mycket
som pekade på det långt innan dessa domar meddelades.145 Det bör även
noteras att regeringens ombud vid förhandlingarna i Strasbourg lämnade
tillämpligheten av artikel 6 helt till domstolens bedömning.

De båda fallen har också kritiserats för att de i själva verket inte var så väl
valda. Hade fallen varit mer ”rena” så är det möjligt att utfallet från
europadomstolen varit ett annat. Exempel på detta gäller bl.a. bevisbördan
för den som vill ha skattetillägget nedsatt eller undanröjt. Domstolen fann
att lagen ger möjlighet att anföra sådana argument, något som klagandena
dock inte gjort. Mutén146 menar att det kanske heller inte varit så lätt då
klaganden i det första målet förutom skattetillägg också dömts till 10
månaders fängelse för skattebedrägeri och bokföringsbrott. Klaganden i det
andra målet åtalades även han men åtalet lades dock ner. Denna detalj
försummades således. Domstolen tog som bekant även hänsyn till att det
faktiskt inte betalats något skattetillägg av klaganden i det första målet och
endast en bråkdel av skattetillägget erlagts i det andra, och att deras konkurs
hade inträffat oberoende av om skattetilläggen påförts eller inte. Detta måste
naturligtvis beklagas då det finns mängder av fall där just
skattetilläggspåföringen medfört betydande skador redan innan någon
förvaltningsdomstol fått granska tilläggen.147

Frågan är dock om detta egentligen spelar någon roll, de två domarna har
trots allt banat väg för andra skattetilläggsfall som ligger och väntar på sin
tur i europadomstolen. Beträffande oskyldighetspresumtionen så finns det
mycket som talar för att den kan vara tillämplig på skattetillägget även om
domstolen (som dock var oenig i frågan) ansåg att det inte förelåg ett brott
mot artikel 6:2 i just de här fallen. Två av domarna, Casadevall och

                                                
143 Se tidskriften ”Sunt förnuft” nr. 5 2002
144 Se Mutén, Leif ”Skattetilläggen i Strasbourg-domstolen” s. 454
145 Se bl.a. förlikningen i von Sydow fallet, Danelius, Hans ”Europakonventionens artikel 6
och dess betydelse för det svenska rättegångsförfarandet” s. 90, Aall, Jörgen ”Rettergang og
menneskerrettigheter” Aall kommer i sin avhandling fram till slutsatsen att de norska
skattetilläggen som är mycket likt de svenska ryms inom artikel 6.
146 Se Mutén, Leif  ”Skattetilläggen i Strasbourg-domstolen” s. 452
147 Se Mutén, Leif ” Skattetilläggen i Strasbourg-domstolen” s. 453
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Thomassen (tillika ordförande), hade delvis skiljaktiga meningar beträffande
denna artikel.

Casadevall menade i sitt yttrande att även om konventionen inte förbjuder
vissa rättsliga presumtioner så kräver den att staten håller sig inom vissa
gränser och samtidigt beaktar vad som står på spel för den tilltalade. Med
tanke på förevarande fall menar Casadevall att då det tog hela tre år innan
den klagande fick möjlighet att motbevisa presumtionen i skattetillägget,
blev han berövad den rättigheten.

Thomassen menar att oskyldighetspresumtionen hindrar en indrivning av
skattetillägg innan en domstol prövat den skattskyldiges ansvar. Hon menar
också att statens fiskala intressen inte borde respekteras i sådan utsträckning
att skattetilläggets indrivning får straffkaraktär. Situationer då detta skulle
kunna inträffa är när de följder indrivningen orsakar inte kan botas eller när
beloppet är så pass stort att det orsakar allvarliga problem, som exempelvis
konkurs, för de berörda. Hon menar också att hon hade röstat annorlunda i
frågan dvs. för ett brott mot oskyldighetspresumtionen, om skattetillägget
hade varit ett avgörande element i beslutet att försätta klaganden i
konkurs.148

Domarna kan troligtvis komma tvinga Sverige att ändra sina regler
beträffande skattetillägget. Även om skattetilläggen även fortsättningsvis
kan skötas av skattemyndigheten så förutsätter europadomstolens dom en
snabb domstolsprövning av skattemål, och det kan visa sig vara praktiskt
omöjligt. Därför måste troligtvis verkställighetsreglerna ses över.

Vad gäller domstolen tolkning av oskyldighetspresumtionen så har väl
domarna egentligen medfört väldigt lite. Det nuvarande rättsläget tillåter
som nämnts ett strikt ansvar om staterna håller dessa inom en viss gräns.149

Exakt var den gränsen går är emellertid oklart. Det finns emellertid starka
skäl som talar för att gränsen kan komma att gå vid de svenska
skattetilläggen. Med tanke på hur hårt, och ibland orättvist, skattetillägget
ibland slår mot de enskilda finns det mycket som talar för att gränsen ofta
överskrids. Visst finns det godtagbara skäl som motiverar systemet med
skattetillägg, problemet verkar istället vara hur det tillämpas i praktiken. Det
är alltför sällan som skattetillägget efterges eller sätts ner. Dessutom påförs
de schablonmässiga procenttalen med väldigt lite hänsyn till om sanktionen
är proportionerlig och till de förmildrande omständigheter som ofta
framförs.150

                                                
148 Ibidem
149 Se inte minst Salabiakufallet
150 Se Mutén, Leif ” Skattetilläggen i Strasbourg-domstolen” s. 454
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5 Analys
Få saker har haft en så stor betydelse för den svenska rättegångsordningen
som europakonventionen. Trots detta har kunskapen om konventionen varit
väldigt skiftande både bland domare och advokater. Vissa menar att
förklaringen är att dess införlivande med svensk lag 1995 kom i skymundan
av Sveriges inträde i den europeiska unionen. En annan anledning är att
intresset för mänskliga rättigheter har av tradition varit svalt i Sverige då vi
varit förskonade från de konflikter som genom åren drabbat övriga Europa.
Dessutom har konventionen av många uppfattats som ett ”opåkallat
klåfingrande” då den har företräde framför svensk rätt och kan åberopas i
svenska domstolar.151

Trots detta har flera europeiska och inte minst svenska medborgare blivit
medvetna om att deras grundläggande fri- och rättigheter garanteras av ett
regelsystem som de kan åberopa då de anser sig kränkta. Trenden håller på
att vända då fler och fler börjar upptäcka den möjlighet som konventionen
erbjuder. Sverige har flera gånger fällts i europadomstolen, dessutom har
några av dessa domar tvingat fram ett antal lagändringar. Det är främst inom
processrätten som konventionen ställt till med problem för Sveriges del.
Särskilt är det artikel 6 som innefattar rätten till en rättvis rättegång, som
vållat dessa problem. Artikeln har gett upphov till en omfattande praxis från
europadomstolens sida.

Även om det kan tyckas vara anmärkningsvärt att ett land som Sverige flera
gånger dömts för att ha brutit mot de mänskliga rättigheterna så bör man inte
vara alltför kategorisk i fördömandet av detta. Att bara läsa konventionen
med dess lakoniskt utformade artiklar ger egentligen väldigt lite
information. För att till fullo förstå, och kunna tolka konventionen krävs det
tillgång till den omfattande rättspraxis som europadomstolen producerat.
Samtidigt så utvecklas innehållet i konventionen kontinuerligt av domstolen
genom dess dynamiska rättspraxis. Vad som kan anses vara
konventionsenligt idag kan mycket väl innebära ett konventionsbrott i
morgon. Detta är en dock en seger för de mänskliga rättigheterna då det är
de enskildas rättsskydd som hela tiden är föremål för domstolens utveckling.
Nackdelen är givetvis att det kan vara svårt för konventionsstaterna att veta
huruvida dess interna rättsordning strider mot konventionen eller inte, då
detta endast slutgiltigt kan bedömas av europadomstolen själv.  

Vad som även kan vålla problem är att det ofta kan vara svårt att dra några
generella slutsatser från en dom från europadomstolen. En
europadomstolsdom innebär endast ett konstaterande om huruvida den
enskildes konventionsskyddade rättigheter har blivit kränkt i det enskilda
fallet. Vilka faktorer som är avgörande vid en sådan bedömning kan vara
                                                
151 Se intervju med Carl-Henrik Ehrenkrona. Hellberg, Hans ”Vi måste avlasta
europadomstolen” s. 13
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svårt att identifiera. Domstolen beaktar en lång rad olika omständigheter för
att nå en slutsats. Slutsatsen kan i regel dessvärre inte anges i någon form av
formel.

En av artikel 6:s allra viktigaste principer är den som stadgar att alla som
blivit anklagde för brott skall betraktas som oskyldiga –
oskyldighetspresumtionen. Denna klassiska princip, som utgör ett
fundament i begreppet rättsäkerhet, anses vara en självklarhet i de flesta
rättsystem. Trots detta har oskyldighetspresumtionen varit föremål för
europadomstolens bedömning i ett flertal fall. En av anledningarna till att
oskyldighetspresumtionen har en så pass säregen ställning är att den har
betydelse för flera av straffprocessens viktigaste delar, som exempelvis
bevisbördans fördelning, åklagarens bevisföring, domslut, domskäl och
processledning. 

Av större intresse beträffande oskyldighetspresumtionen är dess förhållande
till lagregler som endast är byggda på objektiva rekvisit, dvs. lagregler som
ej tar hänsyn till subjektiva rekvisit som uppsåt eller oaktsamhet. Sådana
regler, som innebär ett strikt ansvar, förekommer i mer eller mindre
utsträckning i de flesta nationella rättssystemen. Problemet är emellertid att
de fritar åklagaren från en viss del av bevisbördan som istället faller på den
tilltalade.

Konsekvensen av sådana regler blir att den tilltalade inte längre presumeras
vara oskyldig, utan istället måste bevisa sin oskuld. Den omedelbara
slutsatsen blir då naturligtvis att detta måste utgöra ett brott mot artikel 6:2.
Europadomstolen har emellertid i sin praxis konstaterat motsatsen. Det mest
centrala avgörandet på området är Salbiakufallet. I det fallet konstaterade
domstolen att presumtioner i princip är tillåtna men att de måste hållas inom
rimliga gränser och ge domstolen utrymme för en viss prövning av
presumtionens hållbarhet. Det finns således enligt domen gränser för vad
som kan accepteras. Exakt var denna gräns går undvek dock domstolen att
svara på.

I sammanhanget kan det vara av intresse att undersöka om de två domar som
behandlade det svenska skattetillägget ger något svar på frågan om var
gränsen går. Att domstolen skulle finna att artikel 6 var tillämplig på det
svenska skattetillägget var knappast överraskande. Som bekant fälldes
Sverige i de två domarna, låt vara att detta gällde den långa
handläggningstiden. Av intresse för den här uppsatsen är att domstolen fann
att det inte förelåg ett brott mot artikel 6:2. Emellertid finns det mycket som
talar för att de svenska skattetillägget i själva verket strider mot
oskyldighetspresumtionen. De två fall som var uppe för bedömning i
Strasbourg var dessvärre ej väl valda. Problemet var att de två klaganden
hade försatts i konkurs även om de inte hade blivit påförda skattetillägget. I
ena fallet betalades det överhuvudtaget inte in något skattetillägg. Detta är
givetvis bara att beklaga då det finns flera exempel då skattetillägget varit ett
avgörande element i beslutet om konkurs. Problemet med skattetillägget är
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inte dess existens utan snarare att det i praktiken slår väldigt hårt och väldigt
orättvist. Varje år fattar skattemyndigheten beslut om ca. 100 000
skattetillägg. Skattetillägget utgör vid inkomsttaxeringen 40% av den
undanhållna skatten och 20% vad gäller moms och andra punktskatter,
således finns det ingen övre gräns, utan skattetillägget kan uppgå till vilket
belopp som helst. Sammanlagt drar den svenska staten in mer än 2 miljarder
kronor varje år på detta system. Alltför sällan efterges det eller sätts ner
samtidigt som det inte tas någon större hänsyn till om åtgärden är
proportionerlig eller till förmildrande omständigheter.

Mycket talar för att den ”rimliga gräns”, som konventionsstaterna måste
hållas sig inom enligt Salabiakudomen, kan gå vid det svenska
skattetillägget. Exakt var denna ”rimliga gräns” går kan naturligtvis vara
svårt att säga, men det är möjligt att proportionalitetsprincipen kan användas
som riktmärke. Proportionalitetsprincipen är en princip som genomsyrar
hela europakonventionen och även europadomstolens praxis. Den innebär
att åtgärder som visserligen kan vara konventionsenliga bara kan accepteras
om de är proportionerliga. Åtgärderna måste därför vara rimliga i relation
till det intresse de är avsedda att tillgodose. Applicerar man detta
resonemang på det svenska skattetillägget  måste man ställa sig frågan om
huruvida det strikta ansvaret dvs. avsaknaden av de subjektiva rekvisiten är
rimligt för att uppnå målet med skattetillägget. Svaret förefaller vara
nekande då tillämpningen av skattetillägget ofta slår för hårt, exempelvis
riskerar oskyldiga människor att ruineras och försättas i konkurs. Då
skattetillägget, i praktiken inte håller sig inom de ramar som
proportionalitetsprincipen uppställer, överskrids den ”rimliga gräns” som
europadomstolen uppställt som krav för att konventionsstaterna skall få
använda sig av det strikta ansvaret, därför strider det svenska skattetillägget
mot oskyldighetspresumtionen i artikel 6:2.    
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