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Summary 
When the European Convention of Human Rights and Fundamental Free-
doms (ECHR) was incorporated by law in the Swedish legal system, the 
intent was to maintain the relation between the legislative power and judi-
cial power. The legislature is forbidden to legislate in violation of the 
ECHR. If domestic law is considered to be in conflict with the ECHR, the 
conflict should, if possible, be solved by interpretation of domestic law in 
accordance with the ECHR. If the conflict cannot be solved by interpreta-
tion, the principles of lex posterior and lex specialis may legitimate the use 
of the ECHR. If not, the validity of domestic law can be challenged. In this 
case, a doctrine made by the Supreme Court are applicable. 
 
Ne bis in idem is a principle that prohibits duplication of criminal proceede-
ings. A taxpayer who submits incorrect information in the taxation process 
can be imposed with both tax surcharges and punishment for tax offence. 
The dupplication of proceedings is in accordance with the Swedish domestic 
ne bis in idem principle, since it does not consider the proceedings leading 
to the tax surcharge as criminal proceedings. 
 
The notion of what is to be considered criminal is autonomous in the ECHR 
and the proceedings leading to the tax surcharge are considered to be 
criminal proceedings. The scope of the ne bis in idem principle was pre-
viously limited by a notion of same offence which emphasised the legal 
characterisation of the two offences. The European Court of Human Rights 
provided a harmonised interpretation of the notion of same offence and now 
emphasises the act that the criminal charge is based on. The Swedish 
Supreme Court concluded that the new intrepretation is relevant for Swedish 
domestic law as well. According to the Supreme Court, the initiation of the 
proceedings for a tax offence did not violate the ECHR, even though there 
was a final decision of imposing tax surcharges. The European Court of 
Human Rights allows different sanctions to be imposed by two different 
authorities in different proceedings, if there is a sufficiently close connec-
tion between them, in substance and in time. 
 
The decision of the Supreme Court can be critized for not taken into consid-
eration, that the tax offence procedure is a trial of the offence and not just 
another imposition of a punishment. Therefore, the connection between the 
proceedings in substance is not sufficiently close. One can question if the 
connection in time is sufficent. My conclusion is that it violates the ECHR 
to initiate the proceedings of a prosecution for a tax offence, when there is a 
final decision imposing a tax surcharge for the same offence. The domestic 
ne bis in idem principle is in conflict with the principle of the ECHR, since 
the proceedings leading to the tax surcharge is considered to be criminal in 
nature and therefore prohibits a new set of criminal proceedings. Swedish 
domestic law cannot be interpreted according to the ECHR. Contradiction 
should be solved by the principle of lex posterior, since the domestic ne bis 
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in idem principle is older than the law which incorporated the ECHR. The 
decision should be made in accordance with the ECHR. A final decision of 
imposing tax surcharge prohibits a procedure of tax offence. 
 



 
 

 3 

Sammanfattning 
När den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och grundläggande friheterna (EKMR) inkorporerades genom 
vanlig lag i svensk rätt, ville lagstiftaren inte att balansen mellan den lagstif-
tande och den dömande makten skulle förskjutas. Huvudansvaret för fören-
ligheten mellan EKMR och annan intern rätt föll därför på lagstiftaren, 
vilket manifesterades i grundlagen. Konflikter som ändå kan konstateras ska 
därför i första hand lösas genom fördragskonform tolkning. Om inte det är 
möjligt kan de sedvanliga principerna om lex posterior och lex specialis 
användas för att lägga EKMR till grund för avgörandet. Kvarstår konflikten 
kan den lösas med hjälp av lagprövning. I dessa fall blir också doktrinen om 
klart stöd aktuell. 
 
Ne bis in idem, inte två gånger för samma sak, är en princip som reglerar 
brottmålsdomars negativa rättskraft. Den som lämnar oriktiga uppgifter till 
ledning för taxeringsbeslut kan påföras både skattetillägg och dömas för 
skattebrott. Enligt svensk intern rätt sträcker sig inte rättskraften mellan de 
beslutande organens behörighet.  
 
EKMR:s autonoma begreppsbildning definierar skattetillägget som ett straff 
och dess förfarande som ett straffrättsligt förfarande. Rättskraftens omfatt-
ning enligt EKMR begränsades tidigare av ett brottsbegrepp som baserades 
på brottsidentitet. Genom en svängning i den europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) praxis baseras numera brottsbe-
greppet på gärningsidentitet. HD bedömde i två nyligen fattade beslut att 
denna svängning även gällde för Sveriges del. Trots det lät inte HD EKMR 
läggas till grund för ett avgörande, där fråga var om ett slutligt beslut om 
skattetillägg utgjorde hinder för att ta upp ett åtal för skattebrott. Europa-
domstolen har i sin praxis lämnat utrymme för att påföra flera sanktioner 
genom olika organ vid olika tidpunkter. Förutsättningen är dock att det är 
förutsatt i lag och att det mellan förfarandena finns ett tillräckligt nära 
samband i underlag och tid.  
 
HD:s beslut kan kritiseras för att hänsyn inte togs till att prövning av ett åtal 
för skattebrott innebär en ytterligare prövning av skuldfrågan och inte endast 
påförande av ytterligare en sanktion. Det kan därför inte sägas vara ett 
tillräckligt nära samband vad gäller underlaget mellan förfarandena. Dessut-
om kan det i vissa fall ifrågasättas om det tidsmässiga sambandet är upp-
fyllt. Min slutsats är att det strider mot EKMR att ta upp ett åtal för skatte-
brott till prövning, om det föreligger ett slutligt beslut om skattetillägg som 
baserats på samma brott. Den interna rättskraftsregeln skiljer sig från 
EKMR:s rättskraftsregel, då konventionsrätten tillmäter ett slutligt administ-
rativt (i svensk intern mening) beslut rättskraft i en brottmålsprocess. En 
fördragskonform tolkning för att undvika en verklig konflikt låter sig inte 
göras. Motstridigheten bör därför lösas med lex posterior-principen, efter-
som den interna ne bis in idem-principen är äldre än inkorporeringslagstift-
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ningen. Därför bör EKMR läggas till grund för avgörandet. Ett slutligt 
beslut om skattetillägg bör utgöra processhinder för ett åtal om skattebrott 
under nämnda förutsättningar. 
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Förkortningar 
Art.  Artikel 
Bet.  Betänkande 
BrB  Brottsbalken (1962:600) 
ECHR  European Convention of Human Rights and 

Fundamental Freedoms  
EG  Europeiska gemenskapen 
EKMR  Den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna 

EU  Europeiska unionen 
Europadomstolen Den europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna 
FN  Förenta nationerna 
HD  Högsta domstolen 
JT  Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
TL  Taxeringslag (1990:324) 
Prop.  Proposition 
RB  Rättegångsbalken (1942:740) 
RF  Regeringsformen (1974:152) 
RÅ  Riksåklagaren 
SBL  Skattebrottslag (1971:69) 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SvJT  Svensk Juristtidning 
Wienkonventionen Wienkonventionen om traktaträtten 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sverige har två sanktionssystem med skilda förfaranden, för samma fall av 
oriktigt lämnade uppgifter till ledning för taxeringsbeslut. Principen ne bis 
in idem innebär ett förbud mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning och 
reglerar brottmåldomars negativa rättskraft. Under år 2009 utvecklade 
Europadomstolen sin praxis gällande EKMR:s ne bis in idem-princip.1

 

 
Återigen blåstes liv i frågan om det svenska systemets förenlighet med 
EKMR och vilken betydelse ett ändrat rättsläge enligt konventionsrätten har 
för tillämpningen av de dubbla förfarandena. Om det aktuella svenska 
rättsläget innebär en konventionskränkning kan det innebära att ett beslut 
om skattetillägg utgör hinder för att pröva ett åtal om skattebrott. Likaså kan 
det innebära att en dom i ett förfarande om skattebrott utgör hinder för ett 
förfarande om påförande av skattetillägg. 

Både Regeringsrätten och HD har tagit ställning till Europadomstolens nya 
praxis och dess betydelse för svensk intern rätt.2 Resultatet i domstolarna 
var detsamma; Europadomstolens nya praxis förändrar inte tillämpningen av 
de dubbla förfarandena. Flera underrätter har, uttryckligen, gått emot HD:s 
ställningstagande i frågan.3 Högsta domstolen står dock fast vid sitt ställ-
ningstagande.4

 
 

En eventuell kränkning av EKMR:s ne bis in idem-förbud skulle (förmodli-
gen) ligga på det rent formella planet. I sammanhanget ställs dock ytterliga-
re en fråga på sin spets, nämligen vilken ställning EKMR har i svensk rätt 
och hur en konflikt mellan EKMR och annan svensk intern rätt ska hanteras 
av de svenska domstolarna.  
 

1.2 Syfte, frågeställningar och 
avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida svensk tillämpning av både 
administrativa och straffrättsliga förfaranden och sanktioner för samma 
gärning är förenlig med EKMR:s förbud mot dubbel lagföring (ne bis in 

                                                 
1 Art 4 sjunde tilläggsprotokollet till EKMR: Främst Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 
februari 2009, mål nr 1439/03. 
2 RÅ 2009 ref. 94; NJA 2010 s. 168 (I och II). 
3 Se Hovrätten för västra Sverige, dom 23 juni 2010, mål nr B 2432-09; Solna Tingsrätt, 
slutligt beslut 14 april 2010, mål nr B 8288-09; Södertörns tingsrätt, dom24 juni 2010, mål 
nr B 15249-09; Varbergs tingsrätt, slutligt beslut 26 oktober 2010, mål nr B 2501-09; 
Värmlands tingsrätt, beslut 23 november 2010, mål nr B 2159-09. 
4 Högsta domstolen, beslut 15 oktober 2010, mål nr B 3553-10. 
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idem) och vilken betydelse det bör tillmätas i svensk intern rätt. Huvudfrå-
geställningen för uppsatsen lyder: 
 

• Bör ett slutligt beslut om skattetillägg utgöra rättegångshinder för att 
ta upp ett åtal för skattebrott till prövning avseende samma fall av 
oriktigt lämnade uppgifter? 

 
Med den utgångspunkten för uppsatsen att skattetillägget och dess förfaran-
de tolkas som straff för ett brott respektive brottmålsrättegång enligt Euro-
pakonventionens autonoma begreppsbildning,5

 

 ställs följande underfrågor 
upp till hjälp för att behandla huvudfrågeställningen: 

• Vilken ställning intar EKMR i svensk rätt och hur hanteras konflik-
ter mellan konventionsrätten och annan intern svensk rätt? 

• Hur vid är rättskraften som ett slutligt beslut om skattetillägg tillmäts 
enligt EKMR? Avser brottmålsprocessen om skattebrott samma 
brott, som det administrativa förfarandet som ålade den skattskyldi-
ga att betala skattetillägg?  

• Vilka typer av förfaranden tillmäts rättskraft enligt EKMR? Är Sve-
riges tillämpning av dubbla förfaranden i enlighet med möjligheten 
att förena flera sanktioner för samma brott?  

 
Av utrymmesskäl avgränsas uppsatsen till att endast behandla huruvida 
skattetillägg utgör rättegångshinder för en brottmålsprocess, och således 
behandlas inte det omvända förhållandet. Av samma skäl presenteras 
skattebrottet respektive skattetillägget endast i de delar de anses vara 
relevanta för syftet med denna uppsats. Utrymmesskäl är också orsaken till 
att endast skattetillägg som det stadgas i taxeringslagen (1990:324) behand-
las. Tillämpningen av sanktionssystemets förenlighet med EKMR:s övriga 
bestämmelser utelämnas i denna uppsats, då det saknar omedelbar relevans 
för frågeställningen.  
 
Den i och för sig intressanta lis pendens-problematiken som uppkommer i 
samband med utredningen av rättskraftens omfattning när ett beslut om 
skattetillägg inte är slutligt, kommer inte att behandlas i uppsatsen. Av-
gränsningen påkallas av utrymmesskäl.  

1.3 Metod och material 
Frågeställningen syftar till att belysa gällande rätt och därav kommer den 
rättsdogmatiska metoden att tillämpas för att behandla frågeställningen. För 
att utreda vilken ställning EKMR och dess rättskällor intar i svensk intern 
rätt, samt rättsläget gällande skattetillägg, skattebrott och den svenska 

                                                 
5 ”Brottmålsrättegång” tolkas autonomt (art 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR; Franz 
Fischer mot Österrike; W.F. mot Österrike; Sailer mot Österrike) och begreppet ”straff” är 
samma i hela EKMR (Göktan mot Frankrike) och skattetillägg är att anse som straff enligt 
art 6 EKMR (Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige), 
tolkningen gjordes i Rosenquist mot Sverige och NJA 2004 s. 510 I och II. 
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interna ne bis in idem-principen studeras författningar, förarbeten, praxis 
och doktrin. I uppsatsen är också EKMR med dess tilläggsprotokoll och 
Europadomstolens avgöranden en viktig rättskälla, dels för att utreda vad 
Sveriges åtaganden är, dels för att utreda rättsläget gällande konventionens 
ne bis in idem-princip. Även doktrin har studerats för att utreda dessa 
frågor.  
 
EKMR:s ställning i svensk rätt är delvis avgörande för utredningen av 
huvudfrågeställningen för uppsatsen. Dock är det ingen självklarhet vilken 
ställning konventionen intar i svensk rätt, varför den frågan utreds i kapitel 
två. 
 
I uppsatsen förekommer begreppet konventionsrätt. Med begreppet åsyftas 
EKMR och hur dess rättigheter preciseras av Europadomstolens praxis, då 
Europadomstolen preciserar konventionens rättigheter genom dess praxis. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en redogörelse för Sveriges åtaganden 
enligt EKMR samt en utredning av EKMR:s ställning i svensk intern rätt. 
Syftet är att analysera hur EKMR och Europadomstolens praxis bör tilläm-
pas i svensk intern rätt. Därefter följer i kapitel 3 en kort redogörelse för 
skattetillägget och skattebrottet. Intentionen är att öka läsarens förståelse för 
senare utredning och analys. I kapitel 4 redogörs för ne bis in idem-
principen, samt en utredning av Europadomstolens tolkning av EKMR:s ne 
bis in idem-princip. Utredningen delas upp i de frågeställningar som Euro-
padomstolen utgår från vid avgörande av om kränkning av ne bis in idem-
principen har förekommit. I kapitel 5 utreds hur svenska lagstiftare och 
domstolar förhåller sig till Europadomstolens praxis i de för uppsatsen 
aktuella frågorna, dels hur praxisen tolkats och dels vilket genomslag den 
tillagts i svensk rätt. Dessutom redogörs för relevant doktrin på området. 
Slutligen följer en analys i kapitel 6 som syftar till att besvara de för uppsat-
sen uppställda frågorna. 
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2 EKMR 

2.1 Allmänt om EKMR 
Tiden efter andra världskriget innebar en naturrättsrenässans och arbeten 
inleddes för att stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Den mellanstatli-
ga organisationen Europarådet bildades år 1949. Inom Europarådet utarbe-
tades EKMR6, som skapar fri- och rättigheter för enskilda i förhållande till 
staten samt i vissa fall till andra enskilda. Idag består EKMR av en grund-
konvention och flera tilläggsprotokoll. Konventionen kan enbart tillträdas av 
medlemmar i Europarådet.7 De länder som tillträder konventionen är 
folkrättsligt bundna av den. Det betyder en förpliktelse för medlemsstaten 
att tillförsäkra, inte enbart egna medborgare utan, alla fysiska och juridiska 
personer som uppehåller sig inom medlemsstatens territorium det skydd 
som EKMR stadgar.8

 
 

EKMR är allmänt formulerad och tolkningen av konventionen är därför ett 
väsentligt element. Det är Europadomstolen som tolkar och tillämpar 
EKMR och på så sätt preciserar rättigheternas innehåll.9 Wienkonventionen 
om traktaträtten är tillämplig och i artikel 31 Wienkonventionen stadgas att 
tolkningen av konventioner sker utifrån ordalydelsen, som ska ses i ljuset av 
ändamålet med konventionen i fråga (ändamålstolkning). Ändamålet med 
EKMR är att skapa en gemensam lägsta nivå för de grundläggande rättighe-
terna som är en del av staternas gemensamma kultur och rättsordning.10 Förr 
var det vanligt att domstolen tolkade konventionen så att medlemsstaternas 
förpliktelser blev så små som möjligt. Den tolkningsmetoden har dock 
övergetts till förmån för den teleologiska tolkningsmetoden, som ämnar 
skydda individen.11 Domstolen har i sin rättspraxis utvecklat vissa tolk-
ningsprinciper: effektivitetsprincipen, principen om en dynamisk tolkning 
(living instrument doktrinen), principen om autonoma begrepp, margin of 
appreciation, proportionalitetsprincipen och principen om positiva förplik-
telser.12

 
  

Genom subsidiaritetsprincipen är det de enskilda medlemsstaterna som har 
det primära ansvaret för att rättigheterna i EKMR respekteras och ser till att 
individen åtnjuter de fri- och rättigheter som skyddas genom konventio-
nen.13

                                                 
6 Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

 Principen kommer till uttryck genom kravet på att alla nationella 

7 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till europakon-
ventionen och de mänskliga rättigheterna, Upplaga 3:1. Stockholm. 2007 s. 17ff.; Nowak, 
Karol, Oskyldighetspresumtionen, Upplaga 1:1. Stockholm. 2003, s. 75f. 
8 Art 1 EKMR. 
9 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 87. 
10 Rui, Jon Petter, Forbudet mot gjentatt straffforfølgning. Oslo. 2009, s. 41ff.  
11 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 88. 
12 Danelius, a.a. s. 46ff.; Rui, a.a. s. 43ff.; Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 87ff. 
13 Art 1 EKMR; Danelius a.a. s. 427. 
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rättsmedel ska vara uttömda innan en konflikt kan bli föremål för Europa-
domstolens behandling.14 Dessutom finns en skyldighet för medlemsstaterna 
att tillhandahålla effektiva rättsmedel för att skydda konventionens rättighe-
ter inom det nationella rättssystemet.15 Kravet på effektiva rättsmedel 
innebär att individen kan få prövat om hans rättigheter enligt EKMR 
kränkts, och om så bedöms vara fallet, kan erhålla ändring av beslutet eller 
gottgörelse. Det finns inga direkta formkrav för hur rättsmedlen ska vara 
tillgängliga, som t.ex. att EKMR ska vara direkt tillämplig, att det ska finnas 
en effektiv lagprövning eller att klaganden ska ha framgång med sin talan.16 
Om rättigheterna enligt EKMR anses kränkta även efter de inhemska 
rättsmedlen uttömts kan den enskilde, eller en medlemsstat, vända sig till 
Europadomstolen.17

 
  

Europadomstolen prövar om konventionsstaterna brutit mot EKMR. Dom-
stolen är således inte någon ”fjärde instans” och kan varken ompröva eller 
ändra domar eller beslut från medlemsstaternas domstolar och myndigheter. 
Den kan inte heller vidta några verkställighetsåtgärder mot en stat. Vidare är 
Europadomstolens domar (endast) bindande för den konventionsstat som 
berörs av domen i fråga.18 Därför är det ett överstatligt system.19 Domstolen 
dömer in casu, d.v.s. dömer i varje enskilt fall efter de specifika omständig-
heter som föreligger samt med utgångspunkt i den aktuella medlemsstatens 
rättssystem.20 Dessa förhållanden kan göra Europadomstolens domar svåra 
att tolka. Dock är dess avgöranden av vikt för tolkningen av EKMR som 
företas i den nationella rättstillämpningen.21

 
  

2.2 EKMR:s ställning i svensk rätt  
Sverige undertecknade EKMR år 1950 och ratificerade den år 1952.22 Först 
år 1995 började EKMR och dess tillägg (härefter endast EKMR) gälla som 
lag i Sverige, då den inkorporerades i svensk rätt genom lag.23 Av förarbe-
tena framgår också att konventionsorganens praxis accepterades som 
rättskälla för precisering av innebörden av konventionsbestämmelserna.24

                                                 
14 Art 35 EKMR. 

 
Syftet med inkorporeringen var att markera EKMR:s status och betydelse 

15 Art 13 EKMR. 
16 Se James mot Förenade kungariket, dom 8 juli 1986; Gustafsson mot Sverige, dom 25 
april 1996; Ehrenkrona, lag 1994:1219; Danelius, a.a. s. 431f; Janis, Mark W, Kay, Richard 
S, Bradley, Anthony W, European Human Rights Law – text and materials, Upplaga 3, 
Oxford, 2008. s, 834. 
17 Art 19, 33 och 34 EKMR. 
18 Art 46 EKMR. 
19 Bernitz, Ulf, Sverige och Europarätten, Stockholm, 2002, s. 139. 
20 Rui. a.a. s. 45; Danelius, a.a. s. 31f.  
21 Rui, a.a. s. 45; Cameron, Iain, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur 
konstitutionellt perspektiv. JT 2010-11 nr 1, s. 120. 
22 Prop. 1993/94:117, s. 11. 
23 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
24 se Prop 1993/94:117, s. 37; 45f. 
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för svensk rätt, samt skapa ett uttryckligt underlag för att kunna tillämpa 
konventionen direkt vid svenska domstolar och andra rättstillämpande 
myndigheter.25 Enligt principen om jura novit curia ska domstolarna 
tillämpa EKMR:s bestämmelser ex officio. Problemet är dock att veta vilken 
egentlig ställning EKMR bör tillmätas i svensk intern rätt.26

 
  

I samband med inkorporeringen infördes ett förbud i RF mot att införa 
lagstiftning som strider mot EKMR.27 Det huvudsakliga ansvaret för att 
svensk rätt stämmer överens med EKMR lades således på lagstiftaren.28

 

 En 
domstol eller annat offentligt organ förbjuds dock av lagprövningsregeln i 
11 kap. 14 § RF att tillämpa en lagbestämmelse som står i uppenbar strid 
med EKMR.  

I förarbetena tas upp hur konflikter mellan konventionsrätten och annan 
intern svensk rätt ska lösas. När konflikten är mellan EKMR:s fri- och 
rättigheter och de svenska grundlagarnas fri- och rättigheter, ska den be-
stämmelse tillämpas som tillmäter individen störst skydd,29 d.v.s. principen 
om dubbelt skydd gäller.30

 
  

När fråga istället är om verklig eller skenbar konflikt mellan konventionsrät-
ten och annan lag föreligger, ska EKMR inte generellt tillmätas företräde 
framför andra lagar.31 Först bör avgöras om motstridigheten verkligen 
föreligger. Rättsläget enligt konventionsrätten bör då jämföras med den 
aktuella interna ordningen. Om en motstridighet tycks finnas ska den om 
möjligt lösas med fördragskonform lagtolkning, d.v.s. om utrymme medges 
av den svenska interna lagregelns ordalydelse att tolkas i enlighet med 
konventionsrätten ska det ske. Om sådant utrymme finns föreligger endast 
en skenbar konflikt. Medges inte det utrymmet föreligger en verklig konflikt 
och ett av de två hierarkiskt likvärdiga lagrummen måste läggas till grund 
för avgörandet i det enskilda fallet. EKMR går före annan intern svensk rätt 
om den senare utfärdats före inkorporeringslagen, enligt lex posterior-
principen. Det kan också finnas skäl att tillämpa lex specialis-principen. 
Lagstiftaren menar dock att konventionsstridig inhemsk rätt kommer att 
vara ovanlig p.g.a. den mycket noggranna lagstiftningsprocess som före-
kommer i Sverige. HD anförde i sitt remissyttrande att principen om lex 
specialis kunde leda till att EKMR:s bestämmelser inte skulle komma att 
tillämpas eftersom konventionens bestämmelser generellt är allmänt hållna. 
Därför föreslogs också av HD en annan normkonfliktsprincip, nämligen att 
EKMR bör tillmätas särskild vikt. Slutligen menar lagstiftaren att om 
rättstillämparen inte genom sina tidigare överväganden kommit fram till att 
EKMR bör tillämpas kan lagprövningsregeln bli tillämplig, om den interna 
svenska regeln uppenbart strider mot 2 kap. 23 § RF.32

                                                 
25 Prop. 1993/94:117, s. 33. 

 

26 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 80. 
27 2 kap. 23 § RF. 
28 Prop. 1993/94:117, s. 36. 
29 Prop. 1993:94:117, s. 36. 
30 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 149; Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 79. 
31 Jfr dock nedan, om konventionsrättens ställning p.g.a. EU-rätten. 
32 Prop. 1993/94:117, s. 36ff.  
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Sättet att inkorporera EKMR i svensk rätt och hantera konflikter som 
uppstår med det svenska interna rättssystemet har väckt kritik. Det har 
ansetts oklart om lagstiftaren menade att den av HD föreslagna normkon-
fliktsprincipen ska tillämpas av domstolarna eller inte, särskilt p.g.a. konsti-
tutionsutskottets korrigeringar.33 Bernitz har kallat den rättstekniska lös-
ningen för en halvmesyr som var en kompromiss till fördel för en svensk 
tradition av skepsis mot naturrättsliga inslag i rättssystemet. Särskild kritik 
riktades mot uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 § RF.34 Nowak är också 
kritisk till uppenbarhetsrekvisitet, men medger att skyddet för den enskilde i 
och för sig stärktes genom inkorporeringen.35

 
  

Cameron betraktar fördragskonform tolkning, lex specialis, lex posterior 
respektive HD:s princip om att EKMR skulle på grund av sin karaktär 
tillmätas särskild vikt, som sätt att undvika konflikter mellan konventions-
rätt och annan intern rätt. Vidare menar han att lex posterior och lex specia-
lis inte kan tillämpas för att komma fram till att EKMR inte bör tillämpas, 
då det skulle marginalisera konventionen. Även om förarbetena var otydliga 
visar ändå 2 kap. 23 § RF på en vilja från lagstiftarens sida att inte margina-
lisera konventionen. Lex specialis-principen kan inte tillämpas för att välja 
bort EKMR, eftersom det är en annan ”lagstiftare” som står bakom den. 
Dessutom tillämpas lex specialis vanligtvis på två regler, men EKMR:s 
principer är avsedda att tillämpas parallellt med den interna rätten.36

 
  

HD har i fall av skenbar konkurrens slagit fast att uttalanden i förarbeten 
eller rättspraxis om en lagregels innebörd måste kunna frångås när det krävs 
av den konventionstolkning som Europadomstolen skapat.37 Denna rättsut-
veckling fick genomslag i slutet av 1980-talet, innan EKMR inkorporerats i 
svensk rätt.38 Den fördragskonforma tolkningen, som förekommit i främst 
HD, har varit tämligen långtgående.39 Bernitz skriver att en fördragskon-
form tolkning innebär ”en ganska hårdhänt omtolkning av interna rättsreg-
ler. En sådan omtolkning torde ibland närmast få karaktären av en borttolk-
ning.”40

 
 

I grundlagsutredningens betänkande konstateras att EKMR:s inflytande på 
svensk rätt sedan inkorporeringen varit stor, men att en verklig konflikt 
mellan EKMR och en nationell regel endast kunde konstateras i ett fåtal fall. 

                                                 
33 bet. 1993/94:KU24, s. 18. Cameron, Iain, Skattetilläggen och Europakonventionen. SvJT 
2001, s. 755; Nergelius, svensk statsrätt. Upplaga 2:1, Lund 2010, s. 179ff. 
34 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i Sverige – var står vi idag? JT, 2009/10, nr 3, s. 
488; Bernitz, Ulf, Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr, JT, 
1994/95, nr 2, s. 259. 
35 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 79. 
36 Cameron, Iain, Skattetilläggen och Europakonventionen. SvJT 2001:9 s. 755; Cameron, 
Iain, Normkonflikter och EKMR. SvJT 2007 s. 854f. 
37 Se NJA 2010 s. 168 I och II; NJA 2008 s. 946; NJA 2006 s. 467 med vidare hänvisning-
ar. 
38 Se sär. NJA 1992 s. 532. 
39 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 142; Danelius, a.a. s. 36f. 
40 Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 153. 
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Någon tillämpning av lagprövningen enligt 11 kap. 14 § RF kunde inte 
konstateras ha förekommit sedan inkorporeringen.41 Utredningens förslag 
var att EKMR fortsatt ska ha status som vanlig lag, och inte som grundlag. 
En högre status i den nationella normhierarkin tycktes inte kunna motiveras 
av Sveriges åtaganden enligt konventionen, då inkorporeringen genom 
vanlig lag bedömdes vara tillräcklig. Ett införande av EKMR i regerings-
formen skulle dessutom innebära en dubbelreglering i förhållande till 2 kap. 
RF, vars konsekvenser kan bli svåra att förutse. Slutligen motiverades 
förslaget av konventionens dynamiska ställning och risken att utvecklingen 
av rättsläget får en inriktning som inte passar svensk grundlag. Dock före-
slogs att uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 § RF ska tas bort. Motiveringen 
var att förbättra de svenska möjligheterna att uppfylla de förpliktelser som 
följer av EKMR. Om förslaget godtogs ska de uttalanden som gjorts i 
förarbetena till inkorporeringen av EKMR ses i ljuset av uppenbarhetsrekvi-
sitets slopande.42 Utredningens förslag bekräftades i proposition 
2009/10:80,43 och antogs av riksdagen den 2 juni 2010.44

 

 Från och med den 
1 januari 2011 innehåller inte längre 11 kap. 14 § RF något uppenbarhets-
rekvisit.  

I vissa fall är det också relevant att ta hänsyn till EKMR:s ställning inom 
EU-rätten. EKMR hade traditionellt en ställnig som allmänna rättsprinciper 
och var en integrerad del av rättighetsskyddet i EG-rätten.45 Genom Lissa-
bonfördraget ändras inte det förhållandet.46 Genom Lissabonfördraget blev 
också EU:s rättighetsstadga bindande och har samma rättsliga ställning som 
fördragen.47 Principen om dubbelt skydd gäller om konflikt mellan de två 
instrumenten skulle förekomma.48 Inom de rättsområden som faller under 
den EU-rättsliga (tidigare EG-rättsliga) kompetensen får EKMR därmed 
direkt effekt och företrädesrätt i förhållande till intern svensk rätt.49 EU:s 
kompetens omfattar det medlemsstaterna har överlåtit på EU genom fördrag 
(tilldelad kompetens). EU kan inte tillerkänna sig kompetens utöver vad 
som tilldelats genom fördragen.50 I fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt anges EU:s kompetens.51 EU-rätten innehåller ett underställ-
ningsförfarande där nationella domstolar kan eller ska begära förhandsavgö-
rande från EU-domstolen om rättsläget anses vara osäkert.52 Därefter finns 
en skyldighet för de nationella domstolarna att följa EU-domstolens för-
handsavgöranden.53

                                                 
41 SOU 2008:125, s. 400ff. 

 

42 SOU 2008:125, s. 403ff. 
43 Prop. 2009/10:80, s. 147. 
44 Bet. 2009/10:KU19, s. 39. 
45 SOU 2008:125, s. 402f.; Bernitz, Europakonventionens införlivande med svensk rätt – en 
halvmesyr, s. 261ff; Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 144ff. 
46 Artikel 6.3 Fördraget om Europeiska unionen. 
47 Artikel 6.1 Fördraget om Europeiska unionen. 
48 Artikel 52.3 och 53 EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
49 SOU 2008:125, s. 402f.; RÅ 2001 ref. 56; Bernitz, Europakonventionens införlivande 
med svensk rätt – en halvmesyr, s. 261ff; Bernitz, Sverige och Europarätten, s. 144ff. 
50 Artikel 5.1–5.2 Fördraget om Europeiska unionen. 
51 Artikel 2-6. 
52 Artikel 267 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
53 Artikel 4.3 Fördraget om Europeiska unionen. 
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Genom slopandet av uppenbarhetsrekvisitet menade lagstiftaren att det olika 
fri- och rättighetsskyddet som tillkommer enskilda, beroende på om ett 
förhållande omfattas av EU-kompetens eller inte, utjämnas.54

2.3 Doktrinen om ”klart stöd”  

 

HD har i sin praxis utvecklat en doktrin för ”mer allmänna frågor om svensk 
lagstiftnings förenlighet med konventionen”,55 till skillnad från ”frågor om 
Europakonventionens tillämpning i enskilda fall”.56 Domstolen syftar på fall 
när lagprövning kan bli aktuell. Visserligen är det lagstiftaren som har det 
främsta ansvaret för att svensk rätt inte strider mot konventionsrätten, vilket 
framgår av 2 kap. 23 § RF. Men i vissa fall kan frågor om svensk intern rätts 
förenlighet med konventionsrätten bli aktuella för rättstillämpningen, då blir 
doktrinen om klart stöd relevant. Den ordning som gäller enligt intern 
svensk reglering ska underkännas om det finns klart stöd för det i EKMR 
eller i Europadomstolens praxis.57

 
  

För att kunna tillämpa teorin krävs dock vetskap om vad klart stöd egentli-
gen innebär, d.v.s. hur pass tydlig (eller hur otydlig) konventionsrätten 
måste vara i frågan för att den svenska interna rätten ska underkännas.  
 
Gulliksson har analyserat vad kravet på klart stöd innebär.58 Analysen tar 
sin början i domskälen till tre hovrättsavgöranden. Fråga var om ett beslut 
om skattetillägg utgjorde hinder för prövning av åtal rörande samma fall av 
oriktigt lämnande av uppgifter till ledning för taxering, p.g.a. artikel 4 i 
sjunde tilläggsprotokollet till EKMR (härefter artikel 4).59 I alla tre fall 
hänvisas till HD:s doktrin om klart stöd, hur teorin tillämpades skilde sig 
dock åt. Hovrätten för västra Sverige menar att kravet i princip innebär att 
Europadomstolen specifikt ska ha prövat och underkänt den svenska ord-
ningen i fråga för att klart stöd ska föreligga. Göta hovrätt tolkar kravet som 
en sannolikhetsbedömning om hur Europadomstolen skulle bedöma det 
svenska förfarandet (Göta hovrätt avvisade åtalet). Dessutom tas RÅ:s 
tillämpning av teorin i överklagandet av Göta hovrätts beslut upp i Gulliks-
sons analys. RÅ menade att klart stöd inte förelåg för att frångå den svenska 
ordningen med stöd i Europadomstolens domar mot andra konventionslän-
der, eftersom de domarna rörde andra rättsområden och det svenska syste-
met innehåller vissa särdrag.60

 
 

                                                 
54 Prop 2009/10:80, s. 147. 
55 Citat: NJA 2010 s. 168 (I och II) p. 32. 
56 Citat: NJA 2010 s. 168 (I och II) p. 32. 
57 Se NJA 2000 s. 622; NJA 2004 s. 840: NJA 2010 s. 168 (I och II). 
58 Gulliksson, Magnus, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet, JT 
2009-2010, nr 3, s. 653-665. 
59 Hovrätten för västra Sverige dom 29 oktober 2009, mål nr B 1823-09; Göta hovrätt 
beslut 30 oktober 2009, mål B 6-09; Hovrätten för nedre Norrland, dom 21 december 2009, 
mål nr B 69-09. 
60 Åklagarmyndigheten, överklagande 26 november 2009, s. 14. 
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Därefter analyserar Gulliksson hur HD tillämpade klart stöd-doktrinen i 
NJA 2000 s. 622. Det var fråga om huruvida ett begrepp i artikel 4 kunde 
tolkas autonomt av HD, då den autonoma tolkningen var emot artikelns 
ordalag. Om en sådan tolkning gjordes skulle det innebära att en ordning 
som gäller enligt svensk intern reglering skulle komma att underkännas. HD 
anförde att för att med hänvisning till konventionen underkänna den ordning 
som gäller enligt intern svensk reglering bör krävas att det finns ett klart 
stöd för det i Europadomstolens praxis. Gulliksson konstaterar att kravet 
inte var särskilt långtgående i NJA 2000 s. 622, då HD krävde klart stöd i 
Europadomstolens praxis för en tolkning i strid med en konventionsbe-
stämmelses ordalydelse. I NJA 2004 s. 840 (I och II) användes klart stöd-
doktrinen ännu en gång av HD. Nu gällde saken huruvida ett slutligt beslut 
om miljösanktionsavgift utgjorde processhinder för att pröva ett åtal om 
straffrättsligt ansvar. Miljösanktionsavgiften befanns ha stora likheter med 
skattetillägget, varför Europadomstolens ställningstaganden avseende 
skattetillägget kunde tillämpas också gällande miljösanktionsavgiften. 
Några omständigheter som medförde att de ställningstaganden som Europa-
domstolen tagit angående skattetilläggen inte var tillämpliga på mijlösank-
tionsavgifter ansågs inte föreligga. Europadomstolens ställningstaganden 
innebar att den svenska ordningen var konventionsenlig. HD nämner sedan 
att det krävs klart stöd i EKMR eller i Europadomstolens praxis för att med 
hänvisning till EKMR underkänna den ordning som föreligger enligt intern 
svensk reglering. Gulliksson märker att domstolen inte förklarar innebörden 
av begreppet klart stöd. Av sammanhanget utläser han dock att kravet 
framstår som ett villkor för att skilja tillämpningen av artikel 4 avseende 
miljöbalksbrott och miljösanktionsavgifter från de allmänna kriterier angå-
ende skattetillägg och skattebrott som Europadomstolen skapat genom 
praxis. Då någon särskiljning inte fanns beträffande aktuellt rättsområde, 
ansåg HD att de allmänna kriterierna från Europadomstolens praxis kunde 
tillämpas i fallet. 
 
Sedan Gulliksson genomförde sin analys har HD tillämpat klart stöd-
doktrinen i ytterligare två beslut.61 Frågan var om åtal för grovt skattebrott 
skulle avvisas p.g.a. ett lagakraftvunnet beslut om skattetillägg avseende 
samma fall av oriktigt lämnade uppgifter. Majoriteten kom fram till att det 
inte förelåg klart stöd för att underkänna den ordning som gäller enligt 
svensk rätt. Europadomstolen har genom sin praxis lämnat utrymme för att 
ha flera sanktioner, beslutade av olika organ, vid skilda tillfällen för samma 
brott, och också uttalat vissa allmänna principer om när det är möjligt. 
Huruvida det svenska systemet med dubbla sanktioner för oriktigt lämnade 
uppgifter i taxeringssammanhang var konventionsenligt ansåg majoriteten 
kunna bli föremål för olika bedömningar. Klart stöd för att den svenska 
interna ordningen inte var konventionsenlig ansågs inte föreligga i konven-
tionen eller i Europadomstolens praxis.62

                                                 
61 NJA 2010 s. 168 (I och II). 

 HD:s tillämpning av klart stöd 
doktrinen tycks här kombineras med en prognosbedömning om hur Europa-
domstolen skulle bedöma fallet. Prognostänkandet framgår också av be-

62 NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 33. 
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dömningen om det var fråga om samma brott eller inte.63 Prognostänkandet 
gör att frågorna behandlas som sakfrågor snarare än rättsfrågor.64

 
 

Det förekom skiljaktiga meningar i besluten från HD. Blomstrand föresprå-
kar mindre osäkerhet angående rättsläget för att underkänna svensk rätt. I 
princip anser han att det krävs att Europadomstolen prövar konventionsen-
ligheten av det svenska systemet för att klart stöd ska föreligga. Europa-
domstolen har redan prövat konventionsenligheten i Rosenquist mot Sverige 
och Europadomstolens nya praxis tar inte sikte på den svenska ordningen. 
Lundius och Lindskog utgör den minoritet som finner klart stöd i Europa-
domstolens praxis för att underkänna den ordning som gäller enligt svensk 
intern rätt. De skriver visserligen att det är tillräckligt att det föreligger klart 
stöd för att underkänna den svenska ordningen. Men de tolkar också det 
konventionsrättsliga rättsläget annorlunda än majoriteten, varför det inte kan 
utläsas att deras tolerans av osäkerhet i Europadomstolens praxis skiljer sig 
från majoritetens.  
 
I ett särskilt tillägg menade Lindskog att i de fall lagstiftaren har tagit 
ställning till aktuellt rättsläge enligt konventionsrätten blir kravet på klart 
stöd högre, än om lagstiftaren inte bedömt den svenska ordningens förenlig-
het med konventionsrätten. I vissa fall har inte lagstiftaren haft anledning att 
behandla en eventuell motstridighet, eftersom konventionsrätten är dyna-
misk.65

 
 

Hovrätten för västra Sverige tillämpade visserligen i tidigare omnämnda fall 
ett långtgående krav på klart stöd, men i ett senare avgörande har hovrätten 
för västra Sverige kritiserat hur HD tillämpar klart stöd-doktrinen i NJA 
2010 s. 168 (I och II).66

                                                 
63 NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 18. 

 Rättsfrågorna som hovrätten hade att ta ställning till 
var samma som i NJA 2010 s. 168 (I och II). I kritiken mot klart stöd-
doktrinen framhålls för det första att det är oklart hur HD definierar begrep-
pet, då det inte preciseras i domskälen. Om möjligen kravet refererar till 
doktrinen om margin of appreciation, är den principen i sig troligtvis inte 
tillämplig på processuella bestämmelser i EKMR och dessutom får inte 
undantag göras från artikel 4. För det andra hävdas att kravet på klart stöd 
måste ställas i kontrast mot Europadomstolens living instrument-doktrin, om 
den dynamiska tolkningen som företas med hänsyn till samhällsutveckling-
en och på ett sätt som säkerställer EKMR:s syfte och ändamål. Den restrik-
tiva inställning som HD framhåller med kravet på klart stöd strider enligt 
hovrätten mot living instrument-doktrinen. För det tredje anses kravet på 
klart stöd gå emot EKMR:s subsidiaritetsprincip. Subsidiaritetsprincipen 
hävdas innebära en lojalitetsplikt för de nationella domstolarna att ”agera 
som Europadomstolarnas förlängda arm och så långt som möjligt ge kon-
ventionens rättigheter verkan och genomslag i den inhemska rätten”. Dess-

64 Asp, Petter, Inte bis in idem? ? JT, 2010-11, nr 1, s. 109: Bylander, Eric, Högsta 
domstolens dubbelbestraffningsbeslut som bidrag till rättstillämpningen. JT, 2010-11, nr 1, 
s. 114. 
65 Jfr. NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 19. 
66 Hovrätten för Västra Sverige, dom 23 juni 2010, mål nr B 2432-09. 
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utom är kravet på klart stöd ett avsteg från den konventionskonforma 
tolkningsmetoden. För det fjärde anses klart stöd-doktrinen vara i otakt med 
författningsutvecklingen i svensk intern rätt som kom till uttryck i förarbe-
tena till en ny grundlag, då hänsyn inte togs till den normkontroll som 
svenska domstolar förväntas utföra i förhållande till EKMR. Den ”olydiga” 
hovrätten konstaterade att vid den konflikt som föreligger mellan HD:s 
respektive Europadomstolens praxis, tillmäts Europadomstolens avgöranden 
större vikt än HD:s avgöranden. Åtalet avvisades i de delar det gällde grovt 
skattebrott och skattebrott. 
 
Cameron hävdar att doktrinen om klart stöd kan ses som ett sätt att tillämpa 
uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap 14 § RF. Men den kan också betraktas som 
ett uttryck för domstolarnas begränsning (och ovilja) att skapa rätt. Det 
anses vara lagstiftarens område. Cameron tror därför inte att slopandet av 
uppenbarhetsrekvisitet kommer att förändra domstolarnas inställning till 
kravet. Stöd för detta menar Cameron är HD:s varierande krav på klart stöd. 
Kravet varierar beroende på betydelsen och omfattningen av den svenska 
interna ordningen som ska underkännas och vilken inställning lagstiftaren 
har till ordningens förenlighet med Europakonventionen och Europadomsto-
lens praxis.67

 
 

Hovrätten för västra Sveriges inställning till klart stöd-doktrinen kan kritise-
ras för att den angriper doktrinen från konventionsnivå, istället för att se den 
som en syn på förhållandet mellan lagstiftare och rättstillämpare, eftersom 
den bestämmer EKMR:s ställning i svensk rätt. Dessutom är inte klart stöd-
doktrinen tillämplig då fråga är om skenbar konkurrens.68 Konventionsrät-
ten innebär inte ett krav på lagprövning för att kravet på effektiva rättsmedel 
ska vara uppfyllt.69 Således är uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 RF ingen 
konventionskränkning. Men Sverige, och svenska domstolar, har en förplik-
telse att tolka konventionsrätten i god tro. Europadomstolen kan också vid 
prövning av den svenska ordningen finna att den kränker konventionsrät-
ten.70

                                                 
67 Cameron, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur konstitutionellt perspektiv. 
s. 120f. 

  

68 Asp, Inte bis in idem? s. 109; Cameron, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning 
ur konstitutionellt perspektiv. s. 120ff. 
69 James mot Förenade kungariket, dom 8 juli 1986; Gustafsson mot Sverige, dom 25 april 
1996. 
70 Cameron, Normkonflikter och EKMR. s. 858. 
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3 Skattetillägg och skattebrott 
En förutsättning för att skattesystemet ska fungera är de skattskyldigas 
uppgiftsskyldighet, som fullbordas genom självdeklaration om upplysningar 
till ledning för taxeringen.71 Om en skattskyldig bryter mot uppgiftsskyldig-
heten och lämnar oriktiga uppgifter i sin deklaration eller annars under 
förfarandet, kan det i Sverige få konsekvenser enligt två sanktionssystem;72 
ett administrativt som föranleder en administrativ avgift och ett straffrätts-
ligt som föranleder straff för ett brott.73

 
  

3.1 Skattetillägg 
Skatteverket fattar beslut om skattetillägg i ett administrativt förfarande, 
med rätt för den enskilde att få till stånd omprövning av Skatteverket eller 
överprövning av domstol inom fem år efter taxeringsårets utgång.74 Om den 
skattskyldige överklagar ett beslut ska det likväl omprövas av Skatteverket 
först.75 En fråga som avgjorts i domstol får inte omprövas av Skatteverket.76 
Ett beslut om skattetillägg är inte slutligt förrän den skattskyldiges möjlighet 
att begära omprövning utlöper.77

 
 

Enligt svensk intern rätt klassificeras och fungerar skattetillägget som en 
administrativ sanktion.78 En administrativ sanktion betraktas inte som straff 
i svensk intern rätts mening och kan därmed åläggas både fysiska och 
juridiska personer. Bakom de administrativa sanktionerna ligger process-
ekonomiska överväganden för att komma tillrätta med bagatellartade 
massförseelser. Jareborg och Zila beskriver administrativa sanktioner som 
en skenbar avkriminalisering med minskad rättssäkerhet.79 Klassificeringen 
av en sanktion i inhemsk rätt påverkar dock inte EKMR:s autonoma be-
greppsbildning.80 Vid tillämpning av EKMR är skattetillägget att anse som 
straff för ett brott och dess förfarande som en straffprocess.81

 
 

                                                 
71 1 kap. 2 § Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; Prop. 
2002/03:106 s. 116. 
72 OBS endast för fysiska personer, då juridiska personer inte har straffansvar. 
73 5 kap. 1 § TL; 2 § SBL. 
74 2 kap. 1 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1 och 3 §§ TL. 
75 6 kap. 6 § TL. 
76 4 kap. 8 § TL. 
77 NJA 2004 s. 510 (I och II) 
78 Prop. 2002/03:106 s. 107. 
79 Jareborg, Nils, Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, upplaga 3. Stockholm, 2010 s. 61. 
80 Danelius, a.a. s. 47f. 
81 ”Brottmålsrättegång” tolkas autonomt (art 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR; Franz 
Fischer mot Österrike; W.F. mot Österrike; Sailer mot Österrike); begreppet straff är 
samma i hela EKMR (Göktan mot Frankrike); skattetillägg är att anse som straff enligt art 6 
EKMR (Janosevic mot Sverige; Västberga Taxi Aktiebolag; Vulic mot Sverige); tolkningen 
gjordes i Rosenquist mot Sverige och NJA 2004 s. 510 I och II. 
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Systemet med skattetillägg infördes år 1972 i Sverige. Tidigare hade enbart 
ett straffrättsligt sanktionssystem tillämpats, men nu skulle det straffrättsliga 
sanktionssystemet begränsas till de allvarligare fallen.82 Huvudsyftet med 
skattetillägget var att tillförsäkra att skattskyldiga fullgjorde sin uppgifts-
skyldighet på ett korrekt sätt. Sanktionssystemet kan sägas ha allmänpreven-
tiva såväl som bestraffande inslag.83

 
  

Skattetilläggssystemets förenlighet med EKMR kom att bli en uppmärk-
sammad fråga, särskilt frågan om systemet omfattades av artikel 6 om rätt 
till en rättvis rättegång. I förarbetena till vissa ändringar av skattetilläggssy-
stemet som gjordes år 2003, togs berättigandet av den administrativa sank-
tionen upp. En fortsatt användning av sanktionen motiverades med att den 
är nödvändig för att kunna upprätthålla skattesystemets funktion och legiti-
mitet. Argumentet byggde på att ett administrativt sanktionssystem ansågs 
mer effektivt än enbart ett straffrättsligt sanktionssystem för felaktiga 
deklarationer, att åklagarmyndigheten och allmänna domstolar avlastas, att 
skatteverkets kompetens utnyttjas samt att avgiften kan tas ut mer konse-
kvent än ett straff.84 Genom ändringarna år 2003 ansågs sanktionssystemet 
vara i förenlighet med artikel 6 EKMR.85

 
  

En skattskyldig som på annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift 
till ledning för taxeringen eller lämnat en sådan uppgift i ett mål om taxering 
och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak, påförs skattetillägg.86 
Skattetillägg kan också tas ut vid avvikelse från självdeklaration genom 
skönstaxering samt vid skönstaxering i avsaknad av självdeklaration.87

 
  

Med oriktig uppgift avses en uppgift som lämnats av den skattskyldige som 
klart framgår som felaktig eller om den skattskyldige utelämnat en uppgift 
till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift är inte 
att anse som oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgif-
ter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller om uppgiften är så 
orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.88

 
  

Subjektiva rekvisit saknas i bestämmelserna, varför det inte finns något krav 
på att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats uppsåtligen eller av vårdslöshet. 
Subjektiva rekvisit undveks delvis för att risken för konflikt med dubbelbe-
straffningsförbudet i EKMR:s sjunde tilläggsprotokoll ökade, då rekvisiten 
för påförande av skattetillägg och skattebrott skulle komma att bli mer lika. 
Likväl kan omständigheter av subjektiv karaktär få betydelse för befrielse-
grunderna som finns i 5 kap. 14 § TL. Befrielsegrunderna möjliggör en mer 
nyanserad bedömning av frågan om skattetillägg i varje enskilt fall. Vidare 
räknas i 5 kap. 8 § TL upp situationer då skattetillägg inte ska tas ut. Pröv-

                                                 
82 SOU 2009:58 s. 502. 
83 Prop. 2002/03:106 s. 50. 
84 Prop. 2002/03:106 s. 50, 106ff. 
85 Prop. 2002/03:106 s. 106f. 
86 5 kap. 1 § 1 st. TL. 
87 5 kap. 2 § TL. 
88 5 kap. 1 § 2 st. TL. 
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ningen görs således i två led. Först prövas om den skattskyldige lämnat en 
oriktig uppgift och därför bör påföras skattetillägg, därefter prövas om 
befrielse från skattetillägg bör ske.89

 
  

3.2 Skattebrott 
Skattebrottet hör under allmänt åtal.90

 

 Straff för skattebrott utgör den 
straffrättsliga sanktionen för den skattskyldige (fysiska personen) som 
lämnat oriktiga uppgifter.  

För skattebrott döms den som på annat sätt än muntligen lämnar oriktig 
uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 
kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov 
till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas 
eller återbetalas till honom själv eller annan.91 Det finns en ringa variant av 
skattebrottet som benämns skatteförseelse och en grov variant som benämns 
grovt skattebrott.92

 
  

Skattebrottet är ett farebrott, vilket gör det tillräckligt att gärningen ger 
upphov till fara för att skatteundandragande ska ske, och inte att skatteun-
dandragande faktiskt skett.93 Begreppet oriktig uppgift är detsamma som i 
TL.94 Ansvar för skattebrott förutsätter enligt straffstadgandets ordalydelse 
subjektiv täckning av de objektiva rekvisiten; lämnandet eller underlåtenhe-
ten, uppgiftens oriktighet och skatteundandragandet. Det finns också en 
oaktsam variant av skattebrottet, som är vårdslös skatteuppgift.95

 
  

3.3 Samordning av förfaranden och 
påföljder 

Systemet med dubbla förfaranden och sanktioner för samma fall av oriktigt 
lämnade uppgifter innehåller också bestämmelser om samordning av 
förfaranden och påföljder.  
 
I 15-17 §§ SBL finns regler om samordning av skatteförfarandet och straff-
processen. Brottmålet kan vilandeförklaras i avvaktan på att skatte- eller 
avgiftsfrågan avgörs men endast om det är av avgörande betydelse för 
prövningen av målet att den frågan avgörs först. Avgörandet av brottmålet 
kommer således inte alltid efter ett lagakraftvunnet avgörande i skattepro-
cessen. Enligt majoriteten i NJA 2010 s. 168 I och II, ger denna bestämmel-
                                                 
89 Prop. 2002/03:106 s. 139. 
90 20 kap. 3 § RB. 
91 2 § SBL. 
92 3-4 §§ SBL. 
93 Prop. 1995/96:170 s. 158. 
94 Prop. 1971:10 s. 247. 
95 5 § SBL. 
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se om vilandeförklaring klart uttryck för att det i princip är en skatterättslig 
fråga vad som är att bedöma som en oriktig uppgift. Det ger också motiven 
uttryck för, då det uttalas att de allmänna domstolarna inte bör bedöma 
komplicerade skatterättsliga frågor, utan vänta på ett slutligt avgörande av 
skattefrågan vid ”skattedomstol” när sådana frågor är anhängiga där.96

 

 
Vidare kan skattefrågan få förtursbehandling om resultatet därav är av 
väsentlig betydelse för prövningen av ett brottmål. Det finns också bestäm-
melser om den anmälningsskyldighet som tillkommer de förvaltningsmyn-
digheter som handlägger frågor om skatt vid misstanke om brott enligt SBL.  

Vad gäller samordning av påföljderna, anges som en befrielsegrund i TL att 
det bland annat anses oskäligt att ta ut skattetillägget med fullt belopp om 
felaktigheten eller underlåtenheten har medfört att den skattskyldige fällts 
till ansvar för brott enligt SBL. Den skatteskyldige kan då delvis befrias från 
avgiften.97 Syftet med den aktuella befrielsegrunden är att den sammanlagda 
påföljden ska stå i rimlig proportion till det brott och den försummelse som 
den skattskyldige gjort sig skyldig till. Befrielse skulle bli aktuellt när den 
skattskyldige dömts till ett mer kännbart bötes- eller fängelsestraff.98 Be-
dömningen om det finns förutsättningar för att medge befrielse från skatte-
tillägg bör inte vara alltför restriktiv.99

 
 

Utöver straffvärdet för ett brott ska den allmänna domstolen beakta de 
omständigheter i mildrande riktning som stadgas i 29 kap. 5 § BrB (billig-
hetsskälen) vid straffmätningen. Den omständighet att skattetillägg redan 
tagits ut för samma fall av oriktigt lämnade uppgifter kan utgöra ett billig-
hetsskäl enligt 29 kap. 5 § första stycket 8 BrB. En sådan omständighet 
beaktas i princip alltid i praxis men anges sällan särskilt i domen.100

 
 

 

                                                 
96 Prop. 1982/83:134 s. 12ff. och 38f. 
97 5 kap. 14 § 3 st. 3 p. TL. 
98 Prop. 2002/03:106 s. 154. 
99 RÅ 2000 ref. 66 (I). 
100 SOU 1995:10 s. 293f. 
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4 Ne bis in idem-principen 

4.1 Allmänt om ne bis in idem-principen 
Domens rättskraft har i allmänhet två betydelser, dels rättskraftens betydelse 
som processhinder, dels rättskraftens prejudiciella betydelse. Rättskraftens 
betydelse som processhinder är domens negativa rättskraft eller domens res 
judicata-verkningar. Det är endast lagakraftvunna domar som utgör res 
judicata. Rättskraftens prejudiciella betydelse, dess bindande betydelse i en 
annan rättegång, är domens positiva rättskraft.101

 
  

Ne bis in idem är latin och betyder: inte två gånger för samma sak. Principen 
är ett uttryck för brottmålsdomens negativa rättskraft. Den utgör en grund-
läggande rättsstatsprincip och innebär ett förbud mot dubbelbestraffning.102 
Syftet med en sådan princip är att säkerställa medborgarnas personliga 
trygghet.103

 
  

Principen finns i flera internationella instrument, som artikel 14 p. 7 FN:s 
internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966), artikel 54 Schengenkonventionen (1990), artikel 50 EU-stadgan om 
de grundläggande rättigheterna (2007) och artikel 4 sjunde tilläggsprotokol-
let (1984) till EKMR.  
 
I RB kommer ne bis in idem-principen till uttryck genom bestämmelserna 
om brottmåldomens negativa rättskraft i 30 kap. 9 § RB: 
 
Sedan tid för talan mot dom utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som 
genom domen prövats, ånyo upptagas. 
 
Om förändring och förening av brottspåföljd, om särskilda rättsmedel samt om överförande 
av lagföring till främmande stat i visst fall gälle vad därom är stadgat. Lag (1976:21). 
 
Bestämmelsen är begränsad till att enbart gälla lagakraftvunna brottmåls-
domar meddelade av svensk domstol. Utländska brottmålsdomars rättskraft 
regleras i 2 kap. 2a § BrB. Utan att gå närmre in på vad som enligt RB 
omfattas av domens rättskraft, ses till om det är fråga om samma gärning 
eller inte, d.v.s. gärningens identitet.104

                                                 
101 Ekelöf, et.al. a.a. s. 171. 

 När en brottmålsdom vunnit laga 
kraft, ska samma persons ansvar för samma gärning inte prövas igen, utan 
talan ska avvisas av domstolen. Den lagakraftvunna domen utgör då ett 

102 Rui. a.a. s. 17; Danelius, a.a. s, 515f: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the 
European Convention on Human Rights, Upplaga 2, Oxford, 2009, s. 751. 
103 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Edelstam, Henrik, Rättegång – tredje häftet, upplaga 
7. Stockholm, 2006 s 241; Lindell, Bengt, Eklund, Hans, Asp, Petter, Andersson, Torbjörn, 
Straffprocessen, Upplaga 1. Uppsala, 2005, s. 267f. 
104 Ekelöf, et.al. a.a. s. 244ff; Lindell et. al. a.a. s, 270ff. 
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processhinder för en ny talan.105 Det finns dock undantag och det är be-
stämmelserna om resning och domvilla.106

 
  

Ordalydelsen i 30 kap. 9 § RB medger endast en rättskraft som sträcker sig 
inom det straffprocessuella förfarandet. Med brottmålsdom likställs då 
godkända strafförelägganden och godkända förelägganden om ordnings-
bot.107 Ett avgörande meddelat av en förvaltningsdomstol utgör därför inte 
processhinder för en fråga som prövas av en allmän domstol i ett brottmål, 
eftersom det avgörandet är utom den allmänna domstolens behörighet.108

 

 
Således är de förvaltningsrättsliga beslutens och domarnas rättskraft i 
förhållande till ett brottmål oreglerad i RB. 

4.2 EKMR:s ne bis in idem-princip 
Artikel 6 i EKMR behandlar visserligen rätten till en rättvis rättegång, men 
kan inte sägas innehålla ett generellt förbud mot att bli lagförd eller straffad 
två gånger. Istället har ne bis in idem-principen införts genom artikel 4 i det 
sjunde tilläggsprotokollet till EKMR (härefter artikel 4).109

 

 I dess svenska 
version lyder bestämmelsen: 

Artikel 4 
1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott 
för vilket han redan blivit slutgiltigt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rätte-
gångsordningen i denna stat. 
 
2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder mot att målet tas upp på nytt 
i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om det föreligger bevis 
om nya eller nyuppdagade omständigheter eller om grovt fel har begåtts i det tidigare 
rättegångsförfarandet, vilket kan ha påverkat utgången i målet. 
 
3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i konventionen. 
 
Skyddet mot dubbel lagföring som artikel 4 ställer upp är begränsat till 
lagföring inom samma stat. Domars negativa rättskraft över nationsgränser 
är således oreglerad i artikeln. Derogation från staternas förpliktelser med 
stöd av artikel 15 är inte tillåtet.110

 
   

För att avgöra om ett förfarande strider mot artikel 4, är det i princip tre 
frågeställningar som måste behandlas. Den första är om det är fråga om 
straffrättsliga sanktioner och brottmålsförfaranden. Den andra frågeställ-
ningen är om det är fråga om samma brott i de båda förfarandena (idem). 

                                                 
105 30 kap. 9 § RB. 
106 58 kap 2 och 3 §§, 59 kap. 1 § RB. 
107 48 kap. 3 § RB. 
108 Ekelöf, et.al. s. 173f; Träskman, Per-Ole, Förbudet mot dubbelbestraffning och skillna-
den mellan brottslig gärning och brott. JT, 2004/05, nr 4, s. 863. 
109 Danelius. a.a. s. 515f. 
110 Art 4.3 sjunde tilläggsprotokollet EKMR (Artikel 15 EKMR gäller avvikelse från 
konventionsförpliktelse vid nödläge). 
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Den sista frågeställningen är om det har förekommit dubbla förfaranden för 
samma brott (bis).111

 
  

4.2.1 Straffrättsliga sanktioner och 
brottmålsförfaranden 

”… the first issue to be decided is whether those proceedings concerned a ”criminal” matter 
within the meaning of Article 4 of Protocol No. 7.”112

 
  

De förfaranden som tillmäts negativ rättskraft enligt artikel 4 ska vara 
brottmålsförfaranden. Som ofta med EKMR:s begreppsbildning är den även 
i det här fallet autonom och begreppet brottmålsförfarande ska tolkas 
autonomt.113 Andra typer av förfaranden än brottmålsförfaranden gällande 
samma brott, t.ex. disciplinära, är i enlighet med bestämmelsen.114

 
 

4.2.2 Idem-momentet 
”Whether the offences for which the applicant was prosecuted were the same (Idem)”115

 
  

För att ett brottmål ska avvisas, ska det vara fråga om samma brott som i det 
tidigare förfarandet. Hur begreppet brott tolkas har betydelse för vilken 
rättskraft det första förfarandet tillmäts. Ordalydelsen i artikel 4 anger att det 
ska vara fråga om samma brott (offence).116 Vad som är att betrakta som 
samma brott har utvecklats genom Europadomstolens praxis. Det har dock 
inte varit någon entydig utveckling, vilket också medgavs av Europadom-
stolen i fallet Zolotukhin mot Ryssland.117 Visserligen kom Europadomsto-
len fram till att harmonisera innebörden av begreppet i samma mål,118

 

 men 
det är ändå relevant att redogöra för äldre tolkning av begreppet.  

4.2.2.1 Europadomstolens praxis före 2009 
Den första tolkningen av begreppet kom till uttryck i rättsfallet Gradinger 
mot Österrike.119

                                                 
111 Jfr. dispositionen av Europadomstolens domskäl i t.ex. Tsonyo Tsonev mot Bulgarien, 
dom 14 januari 2010 och Zolothukin, dom 10 januari 2009. 

 Gradinger åtalades först för att genom sin bilkörning ha 
vållat annans död. Som en försvårande omständighet togs upp att han vid 
tillfället var alkoholpåverkad. Gradinger dömdes för vållande till annans 
död. Den försvårande omständigheten prövades i åtalet, men kunde inte 
styrkas. I ett senare förfarande fick han ett bötesstraff på grund av att han 
kört bil under alkoholpåverkan vid samma tillfälle som dödsvållandet ägt 

112 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 47. 
113 se t.ex. Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 52. 
114 Explanatory report, p 32; Danelius, a.a. s, 516. 
115 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 58. 
116 Jfr. med RB:s ”gärning”. 
117 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 70. 
118 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 78. 
119 Gradinger mot Österrike, dom 23 oktober 1995. 
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rum. Europadomstolen fann att det andra förfarandet utgjorde en kränkning 
av artikel 4, då samma gärning (same conduct) av den åtalade var föremål 
för prövning i de båda förfarandena. Den nationella klassificeringen av 
gärningen samt bestämmelsernas natur och ändamål ansågs inte relevanta. 
Tolkningen av brottsbegreppet innebar således att det är samma brott när det 
är samma gärning som ligger till grund för de båda förfarandena.  
 
I Oliveira mot Schweiz120

 

 dömdes Oliveira i ett första förfarande av en 
polisdomare för hastighetsförseelse. I ett senare förfarande, delgavs hon ett 
straffbeslut av åklagarmyndigheten för vållande till kroppsskada. Det andra 
förfarandet innebar inte någon kränkning av artikel 4 enligt Europadomsto-
len. En och samma gärning kunde utgöra överträdelser mot flera normer och 
brotten kunde prövas i olika förfaranden (idealkonkurrens), så var fallet här. 
Skyddet artikel 4 ger förbjuder flera prövningar av samma brott, men det 
fanns inget hinder mot att olika brott förorsakade av samma gärning blev 
föremål för separat lagföring. Det faktum att straffen i de två processerna 
inte var kumulativa, utan det mildare straffet konsumerades av det strängare 
straffet, stärkte resonemanget. Tolkningen av brottsbegreppet grundades på 
huruvida det var fråga om samma brott (brottsidentitet) vilket kan tyckas 
motsägelsefullt i förhållande till tolkningen i Gradinger mot Österrike.   

En tredje tolkning förekom i Franz Fischer mot Österrike.121 Tolkningen av 
brottsbegreppet som förekom i Oliviera mot Schweiz modifierades; om 
väsentliga element i brotten är samma, är det fråga om samma brott. I det 
aktuella fallet hade Franz Fischer kört bil under alkoholpåverkan och ålades 
först ett administrativt straff för gärningen. Under samma bilfärd hade han 
också vållat en annan persons död, varför han senare åtalades och dömdes 
för det. Hans alkoholpåverkan vid förandet av fordonet åberopades som en 
straffskärpande omständighet. Europadomstolen fann att en och samma 
gärning visserligen kunde utgöra flera brott, men om en person lagfördes för 
båda brotten och dessa brott utgjordes av väsentligen samma element, d.v.s. 
rekvisit (abstrakta rättsfakta), förelåg en kränkning av artikel 4. Om två brott 
endast delvis överlappar, är det inte fråga om någon konventionskränkning. 
I fallet förelåg en konventionskränkning, då de element som det administra-
tiva brottet och den straffskärpande omständigheten i brottmålet bestod av 
var väsentligen desamma. Brottsbegreppet som ”väsentligen samma ele-
ment” tillämpades också i W.F. mot Österrike och Sailer mot Österrike.122

 
  

Fallet Rosenquist mot Sverige123

                                                 
120 Oliveira mot Schweiz, dom 30 juli 1998. 

 gällde specifikt skattebrott och skattetill-
lägg. Frågan var huruvida en kränkning av artikel 4 hade skett, då åtal för 
skattebrott inleddes när ett lagakraftvunnet beslut om skattetillägg med 
avseende på samma fall av oriktigt lämnade uppgifter förelåg. Europadom-
stolen fann att skattetillägget och skattebrottet skilde sig åt i dess väsentliga 
element. Skillnader förelåg dels i kraven på subjektiva rekvisit, dels i syftet 

121 Franz Fischer mot Österrike, dom 29 maj 2001.  
122 W.F. mot Österrike, dom 30 maj 2002; Sailer mot Österrike, dom 6 juni 2002. 
123 Rosenquist mot Sverige, beslut 14 september 2004. 
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med sanktionerna. Därmed hade inte någon kränkning av artikel 4 ägt rum i 
samband med det dubbla förfarandet.124

 
 

4.2.2.2 Europadomstolens praxis efter 2009 
I senare praxis har Europadomstolen uttalat att skillnad i krav på subjektiva 
rekvisit inte kan utgöra grund för att skilja två brott åt. Uttalandet gjordes i 
Carlberg mot Sverige som gällde skattetillägg och bokföringsbrott. Uttalan-
det saknade dock betydelse för själva avgörandet.125

 
 

I målet Zolotukhin mot Ryssland noterade Europadomstolen de olika synsät-
ten som förekom i dess praxis rörande brottsbegreppet. Domstolen uttalade 
att en harmoniserad tolkning av brottsbegreppet i artikel 4 skulle företas.126 
På Rysslands begäran hade målet dessutom hänskjutits till prövning i stor 
sammansättning.127 En parts begäran om hänskjutning ska beviljas om målet 
ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller tillämpningen av 
EKMR, eller protokollen till denna, eller rör en allvarlig fråga av stor allmän 
betydelse.128

 
  

Zolotukhin hade genom ett administrativt förfarande dömts till en frihetsbe-
rövande påföljd för störande beteende. Senare hade han i ett brottmålsförfa-
rande åtalats för samma gärning. Prövningen av åtalet ledde till en friande 
dom då brott inte kunde styrkas. Europadomstolens prövning inleds med 
konstaterandet att det första förfarandet i rysk intern rätt klassificerades som 
ett administrativt förfarande. I konventionens mening måste dock förfaran-
det klassificeras som ett brottmålsförfarande, främst på grund av brottets 
natur och den stränga påföljden.  
 
Därefter tar domstolen ställning till frågan om det brott som Zolotukhin 
åtalades för var samma som han tidigare blivit lagförd för. Domstolen börjar 
med att referera till sin tidigare praxis gällande tolkningen av brottsbegrep-
pet och konstaterar att på grund av de olika synsätten som framkommit var 
en harmonisering av begreppet nödvändig. Harmoniseringen motiverades 
också av domstolens dynamiska tolkningsmetod. Domstolen gjorde en 
komparativ analys av begreppet som framkommer i andra internationella 
instrument.129

                                                 
124 Se även Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, beslut 14 september 1999, nr 36855/97; 
41731/98. 

 Ordalydelsen i artikel 4 är ”brott” (offence). Enbart ordaly-
delsen kunde dock inte rättfärdiga vidhållandet av ett mer restriktivt synsätt. 
Konventionen måste tvärtom tolkas och tillämpas på ett sätt som säkerställer 
dess syfte. Den tolkning som ser till den legala klassificeringen av två brott 
ger ett för snävt skydd för den enskilde och riskerar att underminera syftet 
med artikel 4. Därför kom domstolen fram till att det är fråga om samma 
brott när det andra brottet härrör från identiska fakta (identical facts), eller 

125 Carlberg mot Sverige, beslut 27 januari 2009. 
126 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 78. 
127 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 7. 
128 Art 43 EKMR. 
129 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 79. 
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fakta som väsentligen är desamma (facts which are substantially the same) 
som det första brottet.130 Relevanta är de fakta som konstituerar konkreta 
faktiska omständigheter rörande samma person och som är kopplade i tid 
och rum.131 Domstolen kom fram till att de rättsfakta som gav upphov till 
det första administrativa förfarandet var väsentligen detsamma som de 
rättsfakta som gav upphov till det andra förfarandet. Jämförandet baserades 
således endast på rättsfaktan och inte på hur allvarligt brottet betecknas.132

 
  

Slutligen prövades om det hade förekommit dubbla förfaranden för samma 
brott. Det första administrativa (i rysk intern rätts mening) förfarandet 
utgjorde ett slutligt beslut. Det saknade betydelse för bedömningen att 
Zolotukhin i det andra förfarandet blev frikänd och det fråntog inte heller 
hans ställning som offer. Europadomstolen kunde konstatera att Zolotukhin 
hade lagförts två gånger för samma brott och att det utgjorde en kränkning 
av artikel 4.  
 
I målet Ruotsalainen mot Finland,133

 

 hade Ruotsalainen kört med en typ av 
bränsle som var lägre beskattat än vad han uppgav att han körde med. Vid 
en vägtrafikkontroll ålades Ruotsalainen att betala böter för gärningen. I ett 
andra förfarande, avseende samma gärning, påfördes han en administrativ 
avgift jämförbar med det svenska skattetillägget. De båda förfarandena var 
att anse som straffrättsliga enligt EKMR:s autonoma begreppsbildning. I 
domstolens utredning om det i de två förfarandena var fråga om samma 
brott, hänvisades till tolkningen av brottsbegreppet som förekom i Zolotuk-
hin mot Ryssland. För att bestämma om det var fråga om samma eller 
väsentligen samma rättsfakta i det andra förfarandet såg domstolen till de 
fakta som konstituerar konkreta faktiska omständigheter rörande samma 
person och som är sammankopplade i tid och rum. Det som gav upphov till 
de båda förfarandena var Ruotsalainens användande av ett lägre beskattat 
drivmedel än vad han uppgett. Det faktum att det för det första förfarandet 
krävdes uppsåt, medan det inte krävdes för det andra förfarandet var utan 
betydelse. Till sist konstaterade domstolen att det senare förfarandet inte föll 
inom de undantag som andra punkten i artikel 4 medger. Ruotsalainen hade 
blivit lagförd två gånger för samma brott och därför hade en kränkning av 
artikel 4 förekommit. 

Samma tolkning av begreppet brott förekom i Maresti mot Kroatien.134

                                                 
130 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 80-82. 

 
Maresti dömdes till ansvar för att ha stört den allmänna ordningen på 
offentlig plats genom att ha överfallit och misshandlat en man vid en 
busshållplats. För det dömdes Maresti till 40 dagars fängelse. I ett senare 
förfarande åtalades och dömdes han vid en annan domstol. Åtalet den här 
gången grundades på samma händelse, men nu gällde saken misshandel, då 
han orsakat den andra mannen svår kroppsskada. Maresti dömdes genom det 
andra förfarandet till ett års fängelse, efter att den tid han redan avtjänat från 

131 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 84. 
132 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 97. 
133 Ruotsalainen mot Finland, dom 16 juni 2009. 
134 Maresti mot Kroatien, dom 25 juni 2009. 
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det första förfarandet räknats av straffet. Påföljden mildrades till sju måna-
ders fängelse efter överklagan. Maresti klagade till Europadomstolen. 
Europadomstolen använde samma kriterier som i Zolotukhin mot Ryssland 
för att avgöra om det var samma brott. Vad som gav upphov till de båda 
förfarandena var Marestis beteende vid samma tidpunkt och mot samma 
person. Ett väsentligt rekvisit i misshandelsbrottet var dock orsakande av 
kroppsskada. Rekvisitet saknades i det första brottet Maresti dömdes för. 
Den fysiska attacken utgjorde däremot ett moment i det brottet. De fakta 
som legat till grund för det andra förfarandet var väsentligen detsamma som 
de fakta som legat till grund för det första förfarandet. Den avräkning som 
gjorts avseende straffet ändrade inte att Maresti blivit lagförd två gånger för 
samma brott. Europadomstolen fann att en kränkning av artikel 4 hade skett. 
 
I Tsonyo Tsonev mot Bulgarien tolkades brottsbegreppet i linje med Euro-
padomstolens nya harmoniserade tolkning från Zolotokhin mot Ryssland.135

 

 
Tsonyo Tsonev blev i ett administrativt förfarande bötfälld för att ha tagit 
sig in i en lägenhet och slagit en person. Senare åtalades Tsonyo Tsonev för 
hemfridsbrott och misshandel avseende samma händelse. Europadomstolen 
fann att det första förfarandet utgjorde en straffrättslig sanktion och förfa-
randet var straffrättsligt enligt EKMR:s autonoma begreppsbildning. När 
domstolen skulle utreda om det var fråga om samma brott bortsågs från den 
nationella brottsrubriceringen. Samma faktiska förhållanden hade gett 
upphov till de båda förfarandena och de två brotten ansågs vara väsentligen 
samma. En kränkning av artikel 4 kunde konstateras. 

4.2.3 Bis-momentet 
”Whether there was a duplication of proceedings (bis)”136

 
 

Den sista prövningen som görs i utredningen om en kränkning av artikel 4 
har förekommit, är om det har förekommit dubbla förfaranden.  
 
Det följer av artikel 4:s ordalydelse att det första förfarandet måste vara en 
slutlig brottmålsdom för att ett andra förfarande ska vara förbjudet. En dom 
är slutlig när den är lagakraftvunnen, d.v.s. när den inte längre kan angripas 
med hjälp av några ordinära rättsmedel och har uppnått res judicata.137 
Enligt huvudregeln följer det av den interna nationella rätten när en dom 
tillmäts rättskraft.138

 
  

Att märka är att artikel 4 innebär en rätt dels att inte bli straffad två gånger 
för samma brott, dels en rätt att inte bli åtalad och prövad (lagförd) två 
gånger för samma brott. Det är utan relevans huruvida personen blev dömd 

                                                 
135 Tsonyo Tsonev mot Bulgarien, dom 14 januari 2010. 
136 Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 98. 
137 Explanatory report, p. 22; Harris et al. a.a. s. 752. 
138 Se dock Nikitin mot Ryssland, dom 20 juli 2004, no 50178/99; Rui, a.a. s. 244ff.  
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till ansvar eller frikänd i det första förfarandet.139 En frikännande dom som 
grundar sig på materiella omständigheter fråntar inte heller den tilltalades 
status som offer i artikel 4:s mening.140

 
  

Däremot tyder ordalydelsen i artikel 4 på att det har betydelse om skuldfrå-
gan har värderats eller inte i de båda förfarandena (”acquited or convicted”). 
Om ställning inte tas till skuldfrågan (materiellt hänseende) räknas det inte 
som ett förfarande enligt artikel 4.141

 

 Europadomstolen har i praxis lämnat 
utrymme för att i vissa fall ha flera sanktioner för samma brott som beslutas 
av olika organ vid olika tillfällen, efter det ”första” förfarandet har blivit 
slutligt.  

Malige mot Frankrike142

 

 rör egentligen artikel 6 och rätten till en rättvis 
rättegång, men visar var gränsen mellan olika förfaranden går. Det var fråga 
om trafikbrott och indragning av körkort. Körkortssystemet i Frankrike 
innebär att varje körkort har 12 prickar. Vid vissa i lag särskilt angivna 
överträdelser dras automatiskt prickar från körkortet, till slut blir körkortet 
ogiltigt. En särskild myndighet ansvarar för indragningen av prickar. Ut-
gångspunkten är vad som fastställts i straffprocessen för aktuell överträdel-
se. Malige hade dömts i domstol för fortkörning och klagade till Europa-
domstolen. Enligt Malige stred punktsystemet mot artikel 6 eftersom han 
inte fick tillgång till en domstol och därför inte kunde få punktindragningen 
bedömd. Europadomstolen kom fram till att systemet med punktindragning 
föll under artikel 6 och att den klagande därmed hade rätt till rättegång, men 
eftersom punktindragningen var automatiskt förbunden med domen om 
trafikbrottet var det tillräckligt att Malige kunde klaga på brottmålsdomen. 
Det fordrades därför inte någon särskild prövning av punktindragningen. 
Frankrike hade inte kränkt artikel 6.  

R.T. mot Schweiz143

                                                 
139 Harris et al. Law of the European Convention on Human Rights. 2nd edition. 2009. s. 
751f. 

 är ännu ett mål om körkortsåterkallelse och trafikbrott. 
Europadomstolen tog i detta fall ställning till hur påförandet av olika sank-
tioner genom olika myndigheter förhöll sig till ne bis in idem-principen. 
Den klagande stoppades av polis när han körde rattonykter. Två månader 
senare fattade trafikmyndigheten beslut om körkortsåterkallelse. Efter 
ytterligare en månad blev R.T. belagd med ett strafföreläggande och straffet 
bestämdes till två veckors fängelse villkorligt. Efter att strafföreläggandet 
vunnit laga kraft klagade R.T. vid nationell myndighet på att återkallelseti-
den var för lång. Klagomålet ogillades då myndigheten var bunden av 
beslutet i brottmålet. Europadomstolen fann att det inte var fråga om uppre-
pade straffrättsliga förfaranden i strid med artikel 4. Sanktionerna var 
förutsedda i lagen och de utfärdades samtidigt av två olika myndigheter. 
Europadomstolen fann klagomålet uppenbart ogrundat. Domstolen tog dock 

140 se Zolotukhin mot Ryssland, dom 10 februari 2009, p. 119. 
141 Rui, a.a. s, 232. 
142 Malige mot Frankrike, dom 23 september 1998,  
143 R.T. mot Frankrike, beslut 30 maj 2000, no. 31982/96 
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inte ställning till om det administrativa förfarandet var att klassificera som 
ett brottmålsförfarande i EKMR:s mening. 
 
I Nilsson mot Sverige144 hade Nilsson dömts för grovt rattfylleri och olovlig 
körning till villkorlig dom och samhällstjänst. Domen vann laga kraft. 
Därefter fattade länsstyrelsen beslut om körkortsåterkallelse, med en spärr-
tid som bestämdes till 18 månader enligt 5 kap. 3 § 1 körkortslagen 
(1998:488). Regeringsrätten prövade om återkallelsen av körkortet stred mot 
artikel 4.145

 

 Regeringsrätten fann med stöd i Malige mot Frankrike och R.T. 
mot Schweiz att det fanns utrymme för att låta ett brott kombineras med flera 
sanktioner som påförs av olika myndigheter och domstolar, om stöd finns i 
nationell lagstiftning. Återkallelsen bedömdes inte strida mot artikel 4.  

När Nilsson uttömt de inhemska rättsmedlen klagade han till Europadomsto-
len och gjorde gällande att körkortsåterkallelsen stred mot artikel 4. Europa-
domstolen bedömde klagomålet som uppenbart ogrundat. Europadomstolen 
konstaterade att trafikbrotten som Nilsson dömdes för utgör en tillräcklig 
grund för körkortsåterkallelse. Körkortsåterkallelsen är dock inte en automa-
tisk konsekvens av en fällande dom för trafikbrotten, då även andra faktorer 
kan vara av betydelse vid beslut om återkallelse. Men Europadomstolen 
fann återkallelsen vara en direkt och förutsebar konsekvens av en fällande 
dom för de aktuella brotten. Enligt svensk intern rätt betraktades körkorts-
återkallelsen som ett administrativt förfarande. Europadomstolen fann dock 
att återkallelseförfarandet var att betrakta som straffrättsligt enligt artikel 4:s 
syfte. Därefter tog Europadomstolen ställning till frågan om körkortsåterkal-
lelsen var att betrakta som ett nytt brottmålsförfarande för samma brott. 
Visserligen hade två olika myndigheter i skilda förfaranden belagt Nilsson 
med sanktioner, men då det fanns en tillräckligt nära förbindelse mellan 
förfarandena till underlag och tid betraktades återkallelsen som en del av 
sanktionerna enligt svensk lag för brotten grovt rattfylleri och olovlig 
körning. Europadomstolen fann därmed att de två förfarandena mot Nilsson 
inte utgjorde en kränkning av artikel 4, då återkallelsen inte var att betrakta 
som ett nytt brottmålsförfarande. Samma bedömning som Europadomstolen 
gjorde i Nilsson mot Sverige företogs i Maszni mot Rumänien som också det 
handlar om trafikbrott och körkortsåterkallelse.146

 
  

Rui skriver att det förefaller som om en dold premiss för Europadomstolens 
bedömning i Nilsson mot Sverige var att skuldfrågan inte var uppe för 
prövning i den efterföljande reaktionen. Det talade dels domskälen lästa i 
sammanhang med statens inlagor för och dels domstolens hänvisning till 
rättsfallet Philips mot Förenade kungariket147

                                                 
144 Nilsson mot Sverige, beslut 13 december 2005, no. 73661/01. 

 för. I det hänvisade rättsfallet 
bedömde Europadomstolen att en senare talan om förverkande inte utgjorde 
en ny anklagelse för brott i förhållande till en tidigare lagakraftvunnen dom 
om narkotikabrott, enligt artikel 6.2 i EKMR. Talan om förverkande sågs 
istället som en del av den straffrättsliga reaktionen för narkotikabrottet, då 

145 RÅ 2000 ref. 65.  
146 Dom 21 september 2006. 
147 Dom 5 juli 2001. 
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ansvarsfrågan inte var uppe för prövning i målet om förverkande. Rui menar 
att det är en smaksak om man betraktar det som att det första förfarandet 
inte är avslutat förrän all sanktionering för brottet har utdömts, eller om den 
ytterligare reaktionen inte betraktas som en kränkning av artikel 4 p.g.a. att 
den utgör ett undantag från huvudregeln. Klart är i alla fall att det finns ett 
utrymme för att utdöma ytterligare sanktioner för ett brott sedan den första 
domen vunnit laga kraft. Det förefaller dock oklart vad kravet på en tillräck-
ligt nära förbindelse i underlag och tid innebär. Troligtvis måste hänsyn tas 
till de överväganden som motiverar förbudet i artikel 4, vilket i första hand 
är straffbarhet och förutsebarhet.148

 
 

Från förbudet i artikel 4 undantas resningsförfarande till men för den 
tilltalade, samt undanröjande av en dom på grund av domvilla, men bara om 
sådana förfaranden är i enlighet med nationell rätt. Dessa rättsmedel är 
vidare endast tillåtna när nya omständigheter har framkommit som kan 
påverka utgången i målet, respektive om det i den tidigare rättegången har 
förekommit så grova rättegångsfel att de kan ha påverkat utgången i må-
let.149 Då alla materiella bestämmelser i konventionen skyddar den enskilde 
genom vissa rättigheter, kan inte ett förfarande som uteslutande leder till en 
förmånligare utgång för den enskilde utgöra brott mot artikel 4.150

 
  

 

                                                 
148 Rui a.a. s, 290ff. 
149 Art. 4.2 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 
150 Explanatory report, punkt. 31; Danelius, a.a. s, 516. 



 
 

 32 

5 Sveriges förhållningssätt till 
artikel 4 

Tidigare har tillämpningen av den svenska ordningen med skattetillägg och 
skattebrott (och skatteförseelse) för samma oriktiga uppgiftslämnade inte 
ansetts utgöra en kränkning av artikel 4.151 Förhållningssättet hade stöd i ett 
av Europadomstolens avgöranden mot Sverige, Rosenquist mot Sverige, 
som gällde just det parallella sanktionssystemet.152

  

 Europadomstolen 
tolkade brottsbegreppet så att avgörande för om två förfaranden rörde 
samma brott var om väsentliga element i brotten var desamma. Med hänvis-
ning till sanktionernas syften och stadgandenas utformning där det för 
skattebrott men inte för skattetillägg krävs uppsåt, ansågs de väsentliga 
elementen i brotten inte vara desamma. Därför har ett lagakraftvunnet beslut 
om skattetillägg inte ansetts utgöra ett hinder för att pröva ett åtal för 
skattebrott avseende samma fall av oriktigt lämnade uppgifter. 

Efter Europadomstolens avgöranden under 2009, är det relevant att utreda 
om det nu är förenligt med artikel 4 att pröva ett åtal för skattebrott när ett 
slutligt beslut om skattetillägg föreligger och vad Europadomstolens avgö-
randen i så fall bör ges för betydelse i svensk intern rätt. 

5.1 Idem – brottsbegreppet 
Som sagt, har det tidigare ansetts avgörande hur begreppet samma brott 
(brottsbegreppet) definierats för om den svenska ordningen är förenlig med 
eller strider mot artikel 4. Definitionen bestämmer omfattningen av den 
negativa rättskraft som tillkommer ett beslut eller en dom i en brottmålspro-
cess. 
 
När skatteförfarandeutredningens slutbetänkande publicerades hade Euro-
padomstolen kommit med avgörandena Carlberg mot Sverige och Zolotuk-
hin mot Ryssland. De nyare avgörandena hade inte meddelats ännu. I 
betänkandet konstaterades att Europadomstolens Rosenquist mot Sverige 
och praxis från svenska domstolar visserligen gav stöd för att skattetillägget 
inte var samma brott som det uppsåtliga eller det oaktsamma skattebrottet, 
oaktat de subjektiva element som skattetillägget innehåller. Tidigare stod 
därför inte den svenska ordningen i konflikt med EKMR.153

                                                 
151Prop. 2002/03:106 s.97ff.; NJA 2000 s. 622; NJA 2005 s. 856; jfr. NJA 2004 s. 840 (I 
och II). 

 I och med 
Europadomstolens avgörande i Zolotokhin mot Ryssland och Carlberg mot 
Sverige ansågs rättsläget dock ha blivit osäkert. Den uppkomna osäkerheten 
gällde i vilken mån Zolotukhin-fallet gick att applicera på de svenska 
förhållandena, då det var baserat på speciella omständigheter. Dessutom 
ansågs det osäkert huruvida Europadomstolen avsett låta abstrakta eller 

152Rosenquist mot Sverige, dom 14 september 2004. 
153 SOU 2009:58, s. 564. 
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konkreta rättsfakta vara avgörande för bedömningen om det var fråga om 
samma brott i två förfaranden. Det framstod dock som tämligen säkert att 
det var utan betydelse om sanktionernas syften varierade, eftersom ett syfte 
varken utgör konkreta eller abstrakta rättsfakta. Europadomstolen hade inte 
heller klarlagt vilken betydelse Zolotukhin mot Ryssland och den metod som 
presenterades där hade i förhållande till Europadomstolens tidigare praxis. 
Det svenska rättslägets utveckling bedömdes bero på hur Europadomstolen 
skulle följa upp Zolotukhin-målet i kommande avgöranden. Eventuella 
lagändringar ansågs fordra ytterligare utredning än vad som rymdes inom 
förevarande utrednings direktiv.154

 
  

Regeringsrätten tog också ställning till Europadomstolens nya praxis och 
dess betydelse för svensk intern rätt.155

 

 I det aktuella fallet hade den skatt-
skyldige tidigare dömts för skatteförseelse enligt 3 § SBL för att ha underlå-
tit att ta upp vissa ersättningar för utfört arbete i sin självdeklaration, d.v.s. 
lämnat oriktiga uppgifter till ledning för taxering. Den skattskyldige påför-
des skattetillägg avseende samma oredovisade handlingar. Regeringsrätten 
konstaterar först att ett sådant förfarande är förenligt med svensk intern 
lagstiftning. Sedan prövar Regeringsrätten om förfarandet kan anses vara 
förenligt med artikel 4. Enligt Regeringsrätten gav Europadomstolens nya 
avgöranden Zolotukhin mot Ryssland och Ruotsalainen mot Finland en 
delvis ny tolkning av förbudet i artikel 4. Domstolen hänvisade också till 
den analys och den osäkerhet som konstaterades gällande det uppkomna 
rättsläget som genomfördes i SOU 2009:58. Regeringsrätten motiverade inte 
på vilket sätt tolkningen av artikel 4 hade förändrats, men kom ändå fram 
till att utvecklingen inte avsåg det svenska rättssystemet och att den svenska 
ordningen var förenlig med EKMR. Slutsatsen motiverades med att förbudet 
i artikel 4 bör tolkas med beaktande av hur konventionsstaternas rättsord-
ningar utformats. Det svenska rättssystemet ansågs innehålla särdrag som 
samordning av påföljder (5 kap. 14 § TL och 29 kap. 5 § BrB). Vidare har 
den svenska rättsordningen byggts upp med både allmänna domstolar och 
allmänna förvaltningsdomstolar. Domstolarnas kompetens och sakkunskap 
har tagits till vara med syftet att uppnå effektivitet och rättssäkerhet. Dub-
belbestraffningsförbudet skulle inte ges en alltför snäv teknisk tolkning 
enligt Regeringsrätten, eftersom det skulle kunna leda till svåröverskådliga 
konsekvenser för enskilda konventionsstater. Dessutom menade Regerings-
rätten att Europadomstolen i sin tidigare praxis, Rosenquist mot Sverige, 
hade godtagit ett förfarande med dubbla sanktioner för samma fall av 
oriktigt lämnade uppgifter. Således tillmätte inte Regeringsrätten Europa-
domstolens nya praxis någon verkan i svensk intern rätt.  

Inom den svenska doktrinen uppfattades rättsläget annorlunda.156

                                                 
154 SOU 2009:58, s. 565. 

 Generellt 
argumenterades för att Europadomstolen avsett att skapa ett nytt rättsläge, 

155 RÅ 2009 ref. 94. 
156 Se bl.a. Gulliksson, a.a. s. 658ff; Simon Almendal, Teresa, Ne bis in idem – ett nytt 
rättsläge? JT 2009-10, nr 3, s. 549-570; Lindkvist, Gustav. Dubbelbestraffningsförbudet – 
oförändrat rättsläge? Skattenytt nr 5 2009. s. 298-303; Åhman, Karin, Europakonventionen 
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att domstolen avsett konkreta rättsfakta och att det nya förhållningssättet 
även gällde svensk intern rätt. Regeringsrätten hade tillämpat margin of 
appreciation-principen i sitt avgörande och på så sätt legitimerat det svens-
ka systemet, trots att principen inte var tillämplig för bestämmelsen i artikel 
4. Därför argumenterades också, att det nya rättsläget medför att skattetill-
lägg och skattebrott som grundar sig på samma fall av oriktigt lämnade 
uppgifter, är att anse som samma brott i EKMR:s mening. 
 
Underrätterna inom den allmänna domstolsordningen anslöt sig huvudsakli-
gen till Regeringsrättens syn på saken.157 Göta Hovrätt ansåg dock att 
Europadomstolens praxis gav klart stöd för att underkänna den svenska 
ordningen och avvisade därför ett åtal för grovt skattebrott, då det för 
samma gärning fattats beslut om skattetillägg och som vid tidpunkten var 
lagakraftvunna.158

 
 

Under våren 2010 meddelade HD beslut i två mål om åtal för grovt skatte-
brott.159

 

 I ett av målen hade hovrätten avvisat åtalet p.g.a. ett tidigare påfört 
skattetillägg avseende samma fall av oriktigt lämnade uppgifter (I). I det 
andra målet hade hovrätten dömt den tilltalade för grovt skattebrott, trots 
tidigare påfört skattetillägg för samma fall av oriktigt lämnade uppgifter (II). 
Frågan i de båda målen var om konventionsrätten medförde att åtalen skulle 
avvisas p.g.a. att de lagakraftvunna besluten om skattetillägg utgör hinder 
mot prövning av åtalen.  

HD utredde först hur begreppet samma brott (same offence) i artikel 4 
numera ska tolkas. Domstolen redogör för Europadomstolens nya praxis 
angående brottsbegreppet och klargör att den innebär att artikel 4 förbjuder 
ett andra förfarande i den mån som det härrör från identiska fakta eller fakta 
som i allt väsentligt är desamma (rättsfakta). Relevanta fakta är de som 
bildar en uppsättning konkreta fakta som berör samma svarande och är 
oupplösligt förbundna med varandra till tid och rum och vars existens måste 
bevisas för att en fällande dom ska uppnås eller ett straffrättsligt förfarande 
inledas (konkret rättsfakta). Således kom HD fram till att begreppet offence i 
artikel 4 fortsättningsvis ska uppfattas på samma sätt som om ordet act hade 
använts. Domstolen hänvisar också till de fall där Europadomstolen bekräf-
tat slutsatserna i Zolotukhin mot Ryssland, nämligen i Ruotsalainen mot 
Finland, Maresti mot Kroatien och Tsonyo Tsonev mot Bulgarien. HD får 
sedan sägas ha undanröjt allt tvivel som funnits angående Europadomstolens 
senare praxis om brottsbegreppet och dess betydelse för svensk rätt. HD 
menade nämligen att det var ställt utom varje tvivel (jfr. doktrinen om klart 
stöd) att Europadomstolens tidigare praxis var överspelad i och med Zolo-
tukhin mot Ryssland och de efterföljande domar som bekräftat vad Europa-

                                                                                                                            
och förbudet mot dubbelbestraffning, Svensk Skattetidning 2010:1 s. 104-116; Norberg, C, 
Nyqvist, K, In Sweden we have a system… Skattenytt 2009:11, s. 714-720. 
157 Se Svea hovrätt, dom 26 oktober 2009, mål nr 5421-08; Hovrätten för västra Sverige, 
dom 29 oktober 2009, mål nr B 1823-09; Hovrätten för nedre Norrland, dom 21 december 
2009, mål nr B 69-09. 
158 Beslut 30 oktober 2009, mål B 6-09. 
159 NJA 2010 s. 168 (I och II). 
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domstolen där kom fram till. I fortsättningen ska frågan om det rör sig om 
samma brott bedömas med de kriterier som utvecklats i Zolotukhin mot 
Ryssland. Rekvisitet oriktig uppgift är gemensamt för såväl skattebrott som 
skattetillägg. När det i princip endast är uppsåt eller grov oaktsamhet som 
vid samma fall av lämnande av en oriktig uppgift skiljer straffansvaret från 
skattetillägget, är det enligt HD uteslutet att Europadomstolen skulle anse att 
förfarandena inte avser identiska fakta eller fakta som väsentligen är de-
samma. Således menar HD att om någon påförs skattetillägg och sedan 
åtalas p.g.a. samma fall av oriktigt lämnade uppgifter (samma gärning), 
avser brottmålsprocessen samma brott som det administrativa förfarandet 
som ålade den skattskyldiga att betala skattetillägg.  
 
Ett av justitieråden, Blomstrand, var dock skiljaktig och menade att Europa-
domstolens nya praxis inte gäller den svenska ordningen och att Sverige inte 
är bunden av den, utan är bunden av det tidigare avgörandet mot Sverige, 
Rosenquist mot Sverige. Det förelåg inte klart stöd för att underkänna den 
svenska ordningen och det kunde inte förutses hur Europadomstolen skulle 
bedöma den svenska ordningen. 
 

5.2 Bis – vilka förfaranden räknas? 
Vilka typer av förfaranden som tillmäts rättskraft enligt EKMR, d.v.s. när 
det är fråga om en fördubbling av förfaranden, är en fråga som egentligen 
inte tidigare varit aktuell i diskursen om förenligheten med ne bis in idem-
principen att för samma brott, i skilda förfaranden, påföra skattetillägg och 
driva brottmål för skattebrott. Frågan blev aktuell när HD meddelade beslut 
i det tidigare nämnda NJA 2010 s. 168 (I och II). 
 
HD menar att Europadomstolen inte ändrat sin praxis angående möjlighe-
terna att ha flera sanktioner för samma brott som beslutas av olika organ vid 
olika tillfällen. Europadomstolens praxis på området är inte omfattande och 
lämnar därför utrymme för olika tolkningar. Men det står klart att det finns 
ett utrymme för att förbinda ett brott med flera sanktioner. Påförandet av 
sanktionerna kan beslutas av olika domstolar eller myndigheter vid olika 
tillfällen, även om ett av förfarandena är lagakraftvunnet. Förutsättningen är 
dock ”att det dubbla förfarandet varit förutsebart och att det finns ett till-
räckligt nära tidsmässigt och sakligt samband mellan förfarandena”.160

 

 
Majoriteten i HD (Victor och Lambertz) hävdade att det svenska systemets 
konventionsenlighet kunde bli föremål för olika bedömningar och att det 
inte förelåg något klart stöd för att den svenska ordningen inte var förenlig 
med konventionsrätten. 

HD:s beslut har kritiserats för att domstolen inte tydliggör om den anser att 
möjligheten utgör ett undantag från huvudregeln och innebär att den utsatte 
inte straffas på nytt, eller om processen inte anses slutlig förrän all sanktio-
nering är utdelad, d.v.s. att den utsatte inte blivit slutligen frikänd eller 
                                                 
160 Citat: NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 24. 
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dömd, eller om det är andra allmänna överväganden som ligger bakom 
ställningstagandet.161

 
  

Minoriteten (Lundius och Lindskog) var oense med majoriteten om hur 
Europadomstolens praxis om dubbla sanktioner ska tolkas och tillämpas. 
Minoriteten höll dock med majoriteten om att det krävs klart stöd i EKMR 
eller Europadomstolens praxis för att underkänna en ordning som gäller 
enligt intern svensk reglering. De förtydligar att det är tillräckligt att klart 
stöd finns. Dubbla sanktioner i skilda förfaranden är endast tillåtet när det 
rör sig om ett ytterligare påföljdsförfarande och inte ett helt nytt straffrätts-
ligt förfarande. En obegränsad förnyad prövning strider mot ordalagen i 
artikel 4. Det andra förfarandet får således inte innebära en helt ny prövning 
av brottet (skuldfrågan). Förfarandet kan då endast vara ett förfarande där en 
ytterligare påföljd ska bestämmas på grundval av den bedömning i skuldfrå-
gan som gjorts i det första förfarandet. Det administrativa förfarandet för 
skattetillägg och det straffrättsliga förfarandet för skattebrott innebär två 
separata och fullständiga prövningar av skuldfrågan, och strider därför mot 
förbudet i artikel 4. Minoriteten för ett utförligt resonemang om varför det är 
två fullständiga förfaranden. En allmän domstol är inte formellt bunden av 
en förvaltningsdomstols bedömning i en skattefråga, även om lagstiftaren 
gett uttryck för att en allmän domstol inte bör bedöma komplicerade skatte-
rättsliga frågor i de fall samma fråga är uppe till prövning i en förvaltnings-
domstol. Den allmänna domstolen utför en egen bevisvärdering i sakfrågan 
och lägger inte förvaltningsdomstolens bedömning av bevisläget till grund 
för sin egen bedömning. De subjektiva rekvisiten är inte samma för skatte-
tillägg och skattebrott, vilket medför en skillnad i prövningen. Även åtalen i 
de aktuella fallen illustrerar den nya och fullständiga prövningen med dess 
omfattande bevisning. Att det är fråga om två fristående och fullständiga 
förfaranden bekräftas i viss mån av Rosenquist mot Sverige. Inget i det fallet 
tydde på att Europadomstolen ifrågasatt att en rättegång rörande skattebrott 
är ett nytt och fullständigt förfarande. Minoriteten fann att det förelåg hinder 
mot att pröva ett åtal för skattebrott i de fall den tilltalade för samma gärning 
påförts skattetillägg och beslutet ifråga var slutligt.  
 
Flera underrätter har visat sitt missnöje med HD:s avgörande i NJA 2010 s. 
168 (och RÅ 2009 ref. 94) genom att helt enkelt gå emot det. Istället har de 
dömt i enlighet med HD:s minoritet.162

 
  

Haparanda tingsrätt har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen och 
ställer bl.a. frågan om kravet på klart stöd för att låta EKMR gå före annan 
svensk intern rätt är förenligt med EU-rätten och dess allmänna principer 
om bl.a. EU-rättens företräde och direkta effekt.163

                                                 
161 Asp, Inte bis in idem? s, 105. 

  

162 Se Hovrätten för västra Sverige, dom 23 juni 2010, mål nr B 2432-09; Solna Tingsrätt, 
slutligt beslut 14 april 2010; Södertörns tingsrätt, dom 24 juni 2010,mål nr B 15249-09; 
Varbergs tingsrätt, 26 oktober 2010, mål nr B 2501-09. 
Värmlands tingsrätt, beslut 11 november 2010, mål nr B 2159-09. 
163 Haparanda tingsrätt, Begäran om förhandsavgörande, mål nr B 550-09; se också 
Hovrättsrådet Hans Sundbergs skiljaktiga mening i Hovrätten för övre Norrland, dom 8 
september 2010, mål B 801-09. 
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Hovrätten för västra Sverige är en av de underrätter som gått emot HD:s 
bedömning i NJA 2010 s. 168 (I och II).164

 

 Även i detta fall var det fråga om 
ett beslut om skattetillägg utgjorde hinder för prövning av åtalet, p.g.a. 
förbudet i artikel 4. Hovrätten håller med HD ifråga om det var samma brott 
i de båda förfarandena (idem-elementet). Dock gick hovrätten emot HD:s 
bedömning vad gäller bis-elementet. Hovrätten menar att syftet med artikel 
4 är att hindra dubbelbestraffning och dubbel lagföring för samma brott, 
därav saknar det betydelse hur en stats system för samordning av påföljder 
är utformat. Den tilltalade hade tidigare påförts skattetillägg och riskerade 
nu att straffas två gånger för samma brott. Skattebrottsprocessen innebär en 
fullständig och förnyad prövning av brottet. Motiveringen för att gå emot de 
svenska överinstansernas uppfattning var att Europadomstolen är en högre 
auktoritet än de är. Hovrätten menar att HD och Regeringsrätten tolkat 
Europadomstolens praxis fel. När det råder en konflikt mellan dessa instan-
ser ”är Europadomstolens tolkning den som är den tyngst vägande när det 
gäller fråga om konventionsrättigheternas riktiga innebörd”. 

Hovrättens beslut överklagades till HD av RÅ. RÅ yrkade prövningstill-
stånd både med extraordinär dispens, p.g.a. hovrättens felaktiga avvisnings-
beslut, och med prejudikatsdispens, då det finns ett allmänintresse av att HD 
förstärker sin tidigare praxis.165 HD meddelade dock inte prövningstill-
stånd.166

 
 I beslutet hänvisade HD till NJA 2010 s. 168 (I och II).  

Den före detta domaren i Europadomstolen, Palm, har kommenterat HD:s 
beslut i frågan.167

 

 Hon erinrar om att i de fall där Europadomstolen medgett 
ett utrymme att förena sanktioner för samma brott (”körkortsmålen”) har det 
inte skett en förnyad fullständig prövning av skuldfrågan. Förförandet har 
endast ansetts vara en komplimentering i sanktionshänseende. I Europadom-
stolens nya praxis (målen Zolotukhin, Ruotsalainen, Maresti och Tsonyo 
Tsonev) är det istället fråga om två helt separata förfaranden, eftersom 
ansvarsfrågan är uppe för fullständig prövning i båda förfarandena. Europa-
domstolen har inte i sin nya praxis nämnt eller gjort hänvisningar till ”kör-
kortsmålen”, vilket tyder på att Europadomstolen inte fann dem relevanta 
för avgörandena. Samma sak gäller för skattebrott och skattetillägg. Palm är 
således inne på minoritetens linje. Dessutom uttrycker Palm att hon inte tror 
att vare sig HD:s två beslut eller Regeringsrättens dom, skulle bli ”godkän-
da” av Europadomstolen. 

Cameron tvivlar på att det finns en tillräckligt nära förbindelse mellan 
påförande av skattetillägg och skattebrott vad gäller underlag och tid, varför 
han också är skeptisk till HD:s beslut. Han påpekar att det kan, som i NJA 
2010 s. 168, dröja år mellan påförandet av skattetillägg och åtal för skatte-
brott. Cameron anser inte heller att det är en tillräckligt nära förbindelse vad 

                                                 
164 Dom 23 juni 2010, mål nr B 2432-09. 
165 Åklagarmyndigheten, överklagande 16 juli 2010. 
166 HD, beslut 15 oktober 2010, mål nr B 3553-10. 
167 Palm, Elisabeth, Dubbelbestraffning och Europadomstolens praxis. Svensk Skattetid-
ning 2010:6-7, s. 620-631. 
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gäller underlaget. Det senare straffrättsliga förfarandet innebär en obegrän-
sad prövning av brottet och är inte endast ett förfarande för att påföra 
ytterligare en påföljd baserad på ansvarsbedömningen i det första förfaran-
det. I konventionens mening utgör båda förfarandena straffrättsliga förfa-
randen. Vidare menar Cameron att det svenska systemets särprägel, jfr RÅ 
2009 ref. 94, inte utgör argument för att Europadomstolens nya konven-
tionstolkning inte gäller för Sverige, men väl skulle kunna framföras som 
argument för att det är en tillräckligt nära förbindelse vad gäller tid och 
underlag mellan förfarandena. Dock spår inte Cameron någon framgång i 
Europadomstolen för Sveriges del med de argumenten.168

 
 

 
 
 

                                                 
168 Cameron, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur konstitutionellt perspek-
tiv, s. 118f. 
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6 Analys och slutsatser 
Huvudfrågeställningen för denna uppsats är om ett laga kraftvunnet beslut 
om skattetillägg utgör rättegångshinder för ett åtal för skattebrott. Det krävs 
då vetskap om vilken ställning EKMR och Europadomstolens praxis intar i 
svensk intern rätt, samt hur en motstridighet mellan konventionen och övrig 
intern rätt ska behandlas. Även kännedom om rättsläget enligt konventions-
rätten är nödvändig.  

6.1 EKMR:s ställning i svensk rätt 
Den första underfrågan som ställdes upp i denna uppsats var vilken ställning 
EKMR och Europadomstolens praxis har i svensk rätt och hur en konkur-
renssituation mellan konventionsrätten och annan intern svensk rätt bör 
hanteras. Följande analys behandlar frågeställningen. 
 
EKMR gäller sedan 1995 som vanlig lag i Sverige. I samband med inkorpo-
reringen accepterades konventionsorganens praxis som rättskälla. Svenska 
domstolar ska enligt principen jura novit curia tillämpa konventionens 
bestämmelser ex officio. Lagstiftaren beskrev i förarbetena vilken ställning 
EKMR skulle komma att få i svensk intern rätt och hur konflikter mellan 
konventionsrätten och annan intern svensk rätt skulle lösas.  
 
Vad gäller konkurrens mellan EKMR:s respektive RF:s fri- och rättigheter 
gäller principen om dubbelt skydd. 
 
Enligt förarbetena till inkorporeringen av EKMR bör en rättsutredning 
företas för att förvissa sig om huruvida en konflikt föreligger. Då är såväl 
EKMR som Europadomstolens praxis av betydelse. Om en konflikt är för 
handen bör om möjligt en fördragskonform tolkning göras för att undvika en 
verklig konflikt. När lagregelns ordalydelse inte strider mot tolkningen, kan 
bortses från uttalanden i förarbeten och svensk praxis, för att ge utslag åt 
EKMR:s bestämmelser som Europadomstolen preciserat. Om en fördrags-
konform tolkningsmetod kan tillämpas föreligger endast en skenbar kon-
flikt. Medger inte ordalydelsen utrymme för en fördragskonform tolkning 
föreligger en verklig konflikt. EKMR ges dock inte företräde per se framför 
andra nationella lagar, utan formellt sett är de hierarkiskt likvärdiga.  
 
För att undvika en konflikt kan principen om lex posterior tillämpas för att 
bortse från intern lag som utfärdats innan inkorporeringslagen trädde i kraft. 
Värt att notera är att det i förarbetena endast sades att principen skulle 
användas för att lägga EKMR och inte den interna rätten till grund för 
avgörandet, vilket är i enlighet med Camerons argumentation om att princi-
pen inte ska användas för att åsidosätta konventionsrätten. Principen om lex 
specialis bör också tillämpas i vissa fall. Den kan enbart tillämpas för att 
låta konventionsrätten få effekt, eftersom lagstiftaren genom 2 kap. 23 § RF 
visat sin avsikt att inte marginalisera konventionen. Det förefaller dock 



 
 

 40 

oklart huruvida hänsyn ska tas till konfliktprincipen om att Europakonven-
tionen bör tillmätas särskild vikt.  
 
På ovan nämnda sätt hanteras ”Europakonventionens tillämpning i enskilda 
fall”.169 När det sedan kommer till ”mer allmänna frågor om svensk lagstift-
nings förenlighet med konventionen”170

 

 är det i första hand lagstiftaren som 
har ansvaret för att svensk intern rätt ska vara förenlig med konventionsrät-
ten. Det kommer till uttryck genom 2 kap. 23 § RF. Lagprövningsrätten 
(eller lagprövningsskyldigheten) enligt 11 kap. 14 § RF tillämpas om en lag 
uppenbart strider mot EKMR. Detta system visar på hur lagstiftaren ville 
behålla balansen mellan den lagstiftande och den dömande makten. Uppen-
barhetsrekvisitet har fått mycket kritik. Från om med den 1 januari 2011 
slopas dock uppenbarhetsrekvisitet. Det räcker då att en lag strider mot 
EKMR för att den ska tillämpas istället för den interna lagen.  

Vad som menas med att förarbetena till inkorporeringen av EKMR i svensk 
intern rätt ska ses i ljuset av att uppenbarhetsrekvisitet tas bort ur 11 kap. 14 
§ RF framgår inte av förarbetena till ändringen. Lagstiftaren menar förmod-
ligen inte att den metod som presenteras över hur en motstridighet mellan 
konventionsrätten och annan intern rätt ska hanteras inte längre ska gälla. 
Förmodligen syftas på att balansen mellan den lagstiftande och den döman-
de makten i viss mån förskjuts. En förskjutning som förarbetena till inkor-
poreringslagstiftningen inte hade för avsikt att skapa. 
 
För konfliktsituationerna där det är fråga om ”mer allmänna frågor om 
svensk lagstiftnings förenlighet med konventionen”171

                                                 
169 Citat: NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 32. 

, har HD utvecklat en 
särskild doktrin som kallas klart stöd-doktrinen. Enligt den ska en ordning 
som gäller enligt svensk intern reglering underkännas om det finns klart 
stöd för det i EKMR eller Europadomstolens praxis. I övriga fall tillämpas 
den svenska interna ordningen och EKMR sätts åt sidan. Klart stöd-
doktrinen är med andra ord ett sätt att utöva lagprövningsrätten och reglerar 
förhållandet mellan svenska domstolar och lagstiftare. Det har dock före-
kommit att doktrinen angripits, förklarats och kritiserats från konventionsni-
vå, d.v.s. att EKMR skulle innebära en förpliktelse för svenska domstolar att 
underkänna en ordning enligt svensk intern rätt då klart stöd finns för det i 
EKMR eller Europadomstolens praxis. Denna förpliktelse skulle i så fall 
följa av subsidiaritetsprincipen. Principen innebär att det är medlemsstaterna 
som har det primära ansvaret för att statens förpliktelser enligt EKMR 
tillförsäkras de som uppehåller sig inom statens territorium. Principen 
kommer vidare till uttryck genom kravet på uttömda nationella rättsmedel, 
samt kravet på effektiva rättsmedel. Men konfliktsituationer som uppkom-
mer mellan konventionsrätten och annan intern svensk lag är motstridigheter 
mellan två internrättsliga lagar, därmed bör lösningen av konflikten ske med 
hjälp av internrättsliga regler. Klart stöd-doktrinen bör ses som ett uttryck 
för kompetensfördelningen mellan svenska domstolar och lagstiftaren och 
inte ett uttryck för subsidiaritetsprincipen. Dessutom kan tilläggas att 

170 Citat: NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 32. 
171 Citat: NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 32. 
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EKMR:s krav på effektiva rättsmedel inte innehåller något krav på (effektiv) 
lagprövning, varför kravet på klart stöd vid lagprövning inte utgör någon 
kränkning av EKMR. Svenska domstolar är dock skyldiga att tolka konven-
tionsrätten i god tro och ta hänsyn till att det är Europadomstolen som 
preciserar innehållet i EKMR:s bestämmelser. 
 
Ett problem med klart stöd-doktrinen är att HD inte har utfärdat några 
egentliga kriterier för vad kravet innebär, d.v.s. hur pass tydlig EKMR eller 
Europadomstolens praxis måste vara för att konventionen ska gå före annan 
intern lagstiftning. I ett fall krävdes klart stöd i Europadomstolens praxis för 
att tolka en konventionsbestämmelse autonomt, men mot ordalydelsen. Ett 
sådant avgörande saknades och därför förelåg heller inte klart stöd.172 I ett 
annat fall ansågs kravet på klart stöd innebära stöd i Europadomstolens 
praxis för att avvika från Europadomstolens tidigare uttalade allmänna 
kriterier.173 I det senaste fallet från HD krävdes, för att underkänna en 
ordning enligt svensk intern rätt, klart stöd i konventionsrätten för att den 
svenska ordningen inte var konventionsenlig. Bedömningen kompletterades 
med en prognosbedömning av hur Europadomstolen skulle bedöma ord-
ningen.174 Utifrån HD:s praxis är det således svårt att sätta upp en gräns för 
hur pass otydligt rättsläget kan vara för att det ändå ska föreligga klart stöd. 
Men eftersom HD har erkänt Europadomstolens avgöranden mot andra 
medlemsländer prejudicerande verkan i svensk intern rätt,175

 

 bör inte kravet 
ställas så högt som att Europadomstolen måste ha prövat den svenska 
ordningen i fråga. Europadomstolens praxis torde därför vara av vikt för den 
nationella rättstillämpningen, även om Europadomstolens praxis rör andra 
länder och kanske andra rättsområden. Däremot måste hänsyn tas till att 
Europadomstolen dömer in casu och att dess praxis därför kan vara svår att 
tillämpa på andra länders rättssystem och andra rättsområden.  

Kravet på klart stöd kan ses som ett sätt att hantera uppenbarhetsrekvisitet i 
11 kap. 14 § RF, vilket kan innebära att klart stöd inte skulle krävas efter 
uppenbarhetsrekvisitets slopande. Cameron menar att domstolarna även i 
fortsättningen troligtvis kommer att vara ovilliga att skapa rätt. HD:s praxis 
visar på att kravet på klart stöd varierar och att domstolen inte heller upp-
ställt några kriterier för vad som utgör klart stöd. Kravet bör dock vara 
högre ställt om lagstiftaren har tagit ställning till den interna ordningens 
förenlighet med det aktuella rättsläget enligt EKMR, än om lagstiftaren inte 
gjort det.  
 
När en svensk ordning omfattas av den EU-rättsliga kompetensen gäller inte 
det förhållningssätt som redogjorts för ovan. EKMR räknas till EU-rättens 
allmänna rättsprinciper. EU-rätt har direkt effekt och företrädesrätt i förhål-
lande till svensk intern rätt. När en EU-rättslig tolkningsfråga uppkommer 
som är av vikt för avgörandet av ett mål och ett klarläggande är nödvändigt 
för avgörandet, kan en nationell domstol begära förhandsavgörande från 
                                                 
172 NJA 2000 s. 622; se Gulliksson, s. 657f. 
173 NJA 2004 s. 840 (I och II): se Gulliksson, s. 658. 
174 NJA 2010 s. 168 (I och II). 
175 Se NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 18. 
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EU-domstolen. De nationella slutinstanserna är skyldiga att begära för-
handsavgörande under de förutsättningarna.  

6.2 Slutligt beslut om skattetillägg hinder 
för prövning av skattebrott? 

Förbudet mot dubbel lagföring innebär att samma brott inte får prövas i 
ännu en brottmålsrättegång. Enligt RB:s ne bis in idem-princip utgör inte ett 
laga kraftvunnet beslut om skattetillägg hinder för att pröva ett åtal för 
skattebrott som baseras på samma gärning. Rättskraften sträcker sig inte 
mellan straffrättsliga och administrativa förfaranden. EKMR:s ne bis in 
idem-princip hindrar ett åtal för skattebrott som baseras på samma gärning 
som ett beslut om skattetillägg ifall det är fråga om samma brott (idem-
elementet) och om det har förekommit dubbla förfaranden (bis-elementet).  
 
Det är redan klarlagt, och en utgångspunkt i denna uppsats, att ett beslut om 
skattetillägg och dess förfarande klassificeras som straff för ett brott respek-
tive brottmålsrättegång enligt EKMR:s autonoma begreppsbildning. 
 

6.2.1 Samma brott? 
Påförande av skattetillägg och straff för skattebrott utgör i konventionens 
mening straffrättsliga sanktioner. De båda straffen grundas på samma 
gärning, om de påförs p.g.a. samma fall av oriktigt lämnade uppgifter till 
ledning för taxeringsbeslut. Brotten skiljer sig dock åt i dess subjektiva krav 
och syften. 
 
Artikel 4:s ordalydelse kräver att det ska vara fråga om samma brott (same 
offence) i de båda förfarandena, för att förbudet ska gälla.  
 
I Europadomstolens praxis har brottsbegreppet dock givits varierande 
innebörd. I Gradinger mot Österrike initierade Europadomstolen en tolk-
ning, där avgörande för om det var fråga om samma brott i de båda förfa-
randena, var om förfarandena baserades på samma gärning. I Oliveira mot 
Schweiz gjorde Europadomstolen en i praktiken motsatt tolkning. Domsto-
len menade att samma gärning kan utgöra flera normöverträdelser. Förfa-
randen gällande de normöverträdelserna utgör inte en kränkning av förbudet 
mot dubbel lagföring. I Franz Fisher mot Österrike definierades begreppet 
som att samma brott föreligger om brotten utgörs av väsentligen samma 
element. Bedömningen blir därför oberoende av om förfarandena baseras på 
samma incident.  
 
I Rosenquist mot Sverige tillämpades definitionen som förekom i Franz 
Fisher mot Österrike. Fallet gällde specifikt förhållandet mellan skattetill-
lägg och skattebrott. Genom olika krav på subjektiv täckning och brottens 
olika syften, ansågs brotten skilja sig åt i dess väsentliga element och det var 
inte fråga om samma brott. Prövningen av skattebrottet innebar inte en 
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kränkning av artikel 4, trots beslutet om skattetillägg som avsåg samma fall 
av oriktigt lämnade uppgifter.  
 
Europadomstolen har dock genom senare avgöranden, med början i Zolo-
tukhin mot Ryssland, harmoniserat tolkningen av begreppet samma brott. I 
Zolotukhin mot Ryssland ansågs det vara fråga om samma brott när det rör 
sig om samma fakta (facts) eller väsentligen samma fakta (facts which are 
substantially the same). Det är tämligen ostridigt att domstolen med detta 
menade rättsfakta. Dock har viss osäkerhet ansetts föreligga om Europa-
domstolen syftade på konkreta eller abstrakta rättsfakta. När definitionen 
läses tillsammans med domstolens domskäl, måste den förstås som att det 
syftades på konkreta rättsfakta. Europadomstolen skriver i domskälen att en 
tolkning som endast tar hänsyn till den legala klassifikationen av två brott 
ger ett för snävt skydd för den enskilde och riskerar att underminera syftet 
med artikel 4. Dessutom skrivs att de fakta i det aktuella fallet som ska 
jämföras är de som konstituerar konkreta faktiska omständigheter rörande 
samma person, som är kopplade i tid och rum. Domskälen visar att Europa-
domstolen anser att faktiska omständigheter, och inte brottsrekvisit, ska 
avgöra om det är fråga om samma brott. Samma tolkning av Zolotukhin-
avgörandet gjorde HD i NJA 2010 s. 168 (I och II): ”Utgången kan beskri-
vas som att ordet offence i artikeln fortsättningsvis ska uppfattas på samma 
sätt som om ordet ”act” hade använts.”176

 
  

Tidigare har den tolkning som framkommer i Rosenquist mot Sverige 
ansetts vara gällande rätt i Sverige. Domen mot Ryssland i Zolotukhin mot 
Ryssland är inte bindande för Sverige, då det är en dom mot en annan 
medlemsstat. Europadomstolen har inte heller i domen tydliggjort dess 
betydelse i förhållande till tidigare avgöranden mot andra medlemsstater. 
Europadomstolens avgöranden kan ändå ha prejudiciell betydelse. 
 
När ett mål anses ge upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller 
tillämpningen av konventionen eller protokollen prövar Europadomstolen 
det i stor sammansättning (grand chamber). Så skedde i Zolotukhin mot 
Ryssland. Europadomstolen skriver dessutom i domskälen att en harmonise-
ring av begreppet samma brott ansågs nödvändig mot bakgrund av de olika 
tolkningar som tidigare förekommit i dess praxis. I domen förs först ett 
generellt resonemang om tolkningen, som sedan appliceras på omständighe-
terna i det aktuella fallet. Europadomstolen tillämpade senare samma 
brottsbegrepp i Ruotsalainen mot Finland, Maresti mot Kroatien och 
Tsonyo Tsonev mot Bulgarien. Domarna är mot olika medlemsländer och 
avser olika rättsområden. Ruotsalainen mot Finland berör samma rättsom-
råde som är aktuellt för denna uppsats, skattetillägg och skattebrott. De 
omständigheterna tyder på att domstolen menat att utveckla rättspraxis och 
att tolkningen kan tillämpas på den svenska ordningen, även om Europa-
domstolen alltid dömer in casu.  
 

                                                 
176 Citat: NJA 2010 s. 168, p. 16. 
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HD kom i NJA 2010 s. 168 (I och II) fram till att det var ställt utom varje 
tvivel (jfr doktrinen om klart stöd) att Europadomstolens tidigare praxis, och 
därmed också avgörandet mot Sverige, får anses vara överspelad. Ett åtal för 
skattebrott och ett beslut om skattetillägg som baseras på samma fall av 
oriktigt lämnade uppgifter är således att betrakta som samma brott i artikel 
4:s mening, då de avser identiska fakta eller fakta som i allt väsentligt är 
detsamma. HD menade att det var uteslutet att Europadomstolen skulle 
företa en annan bedömning. 
  
Skatteförfarandeutredningen fann inte Zolotukhin-avgörandet särskilt tydligt 
vad gällde om Europadomstolen syftat på konkreta eller abstrakta rättsfakta.  
Vidare ansågs det inte säkert vilken betydelse Zolotukhin mot Ryssland hade 
för svensk intern rätt och för tidigare ställningstaganden av Europadomsto-
len gentemot Sverige. I och med rättslägets fortskridande sedan utredningen 
publicerades och HD:s ställningstagande i saken, får HD:s syn anses vara 
vägledande i frågan. 

6.2.2 Dubbla förfaranden? 
Enligt artikel 4:s ordalydelse förbjuds ett andra brottmålsförfarande, om det 
första brottmålsförfarandet är slutligt, d.v.s. när det uppnått res judicata. Då 
artikeln förbjuder dubbel lagföring likväl som dubbelbestraffning spelar 
utgången i det första förfarandet inte någon roll, om saken prövades på 
materiella grunder. En frikännande dom fråntar inte den tilltalades status 
som offer i artikel 4:s mening.  
 
I och med NJA 2010 s. 168 (I och II) blev frågan aktuell om det inte utgör 
en konventionskränkning att pröva ett åtal för skattebrott när ett slutligt 
beslut om påförande om skattetillägg för samma brott föreligger, p.g.a. 
Europadomstolens praxis om möjligheten att påföra flera sanktioner för 
samma brott som beslutas av olika organ vid olika tillfällen. 
  
Vad gäller frågan om det har förekommit dubbla förfaranden, tyder artikel 
4:s ordalydelse på att det är av betydelse om skuldfrågan prövats i ett 
förfarande. Europadomstolen har i vissa fall tillåtit att samma brott påförs 
flera sanktioner som beslutas av olika organ vid olika tillfällen, efter det 
första förfarandet uppnått res judicata. Det har dock krävts att det kan 
förutses i lag och att det finns ett tillräckligt nära samband i underlag och tid 
mellan förfarandena. En dold premiss i Europadomstolens praxis har varit 
att det inte får ske en fullständig och förnyad prövning av skuldfrågan i det 
andra förfarandet, utan det får endast röra sig om en komplimentering i 
sanktionshänseende som baseras på bedömningen av skuldfrågan i det första 
förfarandet. Då kan det antingen betraktas som att förfarandet inte är avslu-
tat förrän all sanktionering för brottet är utdelad eller som ett undantag till 
förbudet.  
 
I Europadomstolens nya praxis (Zolotukhin mot Ryssland, Ruotsalainen mot 
Finland, Maresti mot Krotatien och Tsonyo Tsonev mot Bulgarien) nämns 
inte möjligheten för olika organ att påföra sanktioner vid olika tidpunkter. I 
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alla de aktuella fallen var det fråga om en fullständig och förnyad prövning 
av skuldfrågan i det andra förfarandet. Palm menar att Europadomstolen 
skulle ha tagit upp möjligheten till sanktionskumulation i skilda förfaranden 
om det hade varit relevant för bedömning av ne bis in idem-frågan. En 
möjlighet är att Europadomstolens praxis om påförande av sanktioner av 
olika organ är överspelad i och med dess nya praxis. Dock finns inget som 
säkert tyder på det. 
 
Majoriteten i NJA 2010 s. 168 (I och II) menar att det inte går att förutse hur 
Europadomstolen skulle bedöma det svenska sanktionssystemet på grund av 
möjligheten att för samma brott påföra flera sanktioner. Det förelåg heller 
inte klart stöd för att med hänvisning till EKMR och Europadomstolens 
praxis underkänna det svenska systemet med skatteillägg. Följaktligen 
ansågs inte ett slutligt beslut om skattetillägg utgöra hinder för prövning av 
ett åtal om skattebrott, trots att de baserades på samma brott i EKMR:s 
mening. 
 
HD:s beslut i NJA 2010 s. 168 (I och II) kan inte lämnas utan kritik. Jag 
menar att HD:s majoritet inte tog hänsyn till att Europadomstolen endast 
tillåtit ytterligare påföljdsförfaranden, och inte ett helt nytt straffrättsligt 
förfarande där en fullständig och förnyad prövning av skuldfrågan företas.  
 
Ett åtal för skattebrott baserat på samma brott som ett tidigare skattetillägg 
innebär en fullständig och förnyad prövning av skuldfrågan. Minoriteten i 
NJA 2010 s. 168 (I och II) förde ett utvecklat resonemang om varför ett åtal 
för skattebrott är en fullständig och förnyad prövning. En allmän domstol är 
inte formellt bunden av bedömningen i skuldfrågan som företas i det (i 
svensk mening) administrativa förfarandet. Den allmänna domstolen utför 
tvärtom en egen värdering av sakfrågan. De subjektiva kraven skiljer sig åt 
för skattetillägg och skattebrott, vilket medför skilda sakfrågor. Dessutom 
kan det förekomma varierande bevisning. Europadomstolen har i viss mån 
bekräftat att det rör sig om två fristående och fullständiga förfaranden 
genom Rosenquist mot Sverige. Till minoritetens argumentation kan tilläg-
gas att trots den samordning av förfaranden och påföljder som kan ske, 
innebär inte samordningen att en fullständig och förnyad prövning av brottet 
inte äger rum.177

 
  

Eftersom ett åtal för skattebrott innebär en fullständig och förnyad prövning 
av brottet, och inte enbart ett ytterligare påföljdsförfarande, kan inte sägas 
att det föreligger ett tillräckligt nära samband vad gäller underlaget mellan 
förfarandena. Det kan dessutom ofta dröja år mellan påförande av skattetill-
lägg och åtal för skattebrott, vilket troligtvis inte kan anses som ett tillräck-
ligt nära tidsmässigt samband. Vad som kan tas upp i den svenska ordning-
ens ”försvar” är det svenska systemets särprägel som Regeringsrätten tog 
upp i RÅ 2009 ref. 94. För att vinna framgång med sådana argument i 
Europadomstolen skulle sanktionssystemets samordning behöva leda till att 
det föreligger ett nära samband vad gäller underlag och tid. Dock leder nog 

                                                 
177 se avsnitt 3.3. 



 
 

 46 

inte en sådan argumentation till framgång, då samordningen i det aktuella 
fallet inte innebär att förfarandena blir närmre tidsmässigt och inte innebär 
att en fullständig och förnyad prövning av brottet inte sker.  
 

6.2.3 Lösning av motstridigheten 
Ovan företagna analys har fastställt att rättskraften som följer av konven-
tionsrätten respektive 30 kap. 9 § RB skiljer sig åt. En motsättning uppstår 
mellan ne bis in idem-bestämmelserna p.g.a. att rättskraften enligt konven-
tionsrätten sträcker sig längre än rättskraften enligt RB. Rättskraftens 
omfattning bestäms enligt konventionsrätten såväl som RB med hjälp av 
gärningsidentitet och inte brottsidentitet. Både artikel 4 och 30 kap. 9 § RB 
förbjuder prövning av åtalet, d.v.s. brottet, i en ytterligare brottmålsprocess. 
Motstridigheten ligger i vilka förfaranden som tillmäts rättskraft. Klassifika-
tionen av ett straffrättsligt förfarande är vidare enligt EKMR än enligt RB. 
Rättskraften som följer av konventionsrätten sträcker sig därmed utöver den 
rättskraft som följer av RB.  
 
Problemet skulle också kunna ses från en annan synvinkel, nämligen att det 
är systemet med både skattetillägg och skattebrott för samma brott i sig som 
strider mot artikel 4. Den aktuella frågan är dock huruvida rättegångshinder 
föreligger p.g.a. ett besluts eventuella rättskraftsverkningar i en annan 
processordning. Det angreppssättet är därför felaktigt. Kränkningen ligger 
inte i sanktionskombinationen i sig, utan i att sanktionskombinationen sker 
genom två olika förfaranden.  
 
RB:s rättskraftsregels ordalydelse medger inte något utrymme för en för-
dragskonform tolkning. Lex specialis kan inte tillämpas för att lägga kon-
ventionen till grund för avgörandet, då ingen av bestämmelserna är mer 
speciell än den andra. Principen om lex posterior är ett sätt att ta hänsyn till 
lagstiftarens vilja vid två olika tillfällen. Lex posterior kan användas för att 
lägga EKMR till grund för avgörandet om den aktuella interna svenska 
ordningen utfärdats före inkorporeringslagen. Inkorporeringslagstiftningen 
trädde ikraft den 1 januari 1995. RB:s regel om negativ rättskraft i brottmål 
enligt dess nuvarande lydelse trädde ikraft den 30 mars 1978. Nämnda 
lösning talar för att EKMR bör läggas till grund för avgörandet.  
 
Vad som kan tala emot ett avgörande som baseras på konventionsrätten med 
hänvisning till lex posterior-principen, är att lex eventuellt inte ska tolkas så 
brett att också Europadomstolens praxis räknas in, utan enbart ordalydelsen 
av en artikel. Rättskraftens omfattning enligt artikel 4:s ordlydelse är 
snävare än omfattningen som utvecklats genom Europadomstolens praxis, 
eftersom ordalydelsen syftar på brottsidentitet och inte gärningsidentitet. 
Enligt ordalydelsen är det inte konventionsstridigt att ta upp ett åtal för 
skattebrott till prövning när ett lagakraftvunnet beslut om skattetillägg 
föreligger. Lex posterior-principen skulle under nämnda förutsättningar inte 
rättfärdiga tillämpning av konventionsbestämmelsen, då inte ens en motsätt-
ning skulle vara för handen. En sådan tolkning kan inte angripas från 
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konventionsrättsligt håll; att det är Europadomstolen som preciserar konven-
tionens rättigheter genom sin dynamiska praxis. Dock låter sig inte en sådan 
tolkning förenas med lagstiftarens uppmaning i inkorporeringslagstiftning-
ens proposition, att först utreda det konventionsrättsliga rättsläget genom att 
ta del av Europadomstolens praxis, för att utreda om motstridighet förelig-
ger. Inte heller bedömningen att svensk intern rätt generellt var konven-
tionsenlig vid tillfället för inkorporeringen, talar för den tolkningen. Min 
slutsats är därför att i ordet lex bör även rättsfall från konventionsorganen 
inräknas. 
 
HD:s tillvägagångssätt för att lösa en motstridighet i NJA 2010 s. 168 (I och 
II) var att direkt pröva om den svenska ordningen kunde underkännas, då 
den eventuellt strider mot annan intern lagstiftning (d.v.s. lagprövning). Det 
tillvägagångssättet skiljer sig från det tillvägagångssätt som i denna uppsats 
konstaterats bör användas för situationer då en motstridighet föreligger, 
nämligen att det i första hand bör utredas hur konventionen kan tillämpas i 
enskilda fall och därefter, om sådan tillämpning inte är möjlig, bör lagpröv-
ningsregeln och klart stöd-doktrinen tillämpas. HD tar upp och beskriver det 
första ledet i tillvägagångssättet,178 men prövar inte om den metoden kan 
tillämpas i det aktuella fallet. Inte heller i dess sammanfattande subsumtion 
redovisas en tillämpning av metoden.179

 

 Dessutom kan den lagprövning som 
HD genomförde kritiseras. 

Lagstiftaren har i den senaste översikten av sanktionssystemet bedömt att 
det är förenligt med EKMR att ta upp ett åtal till prövning när ett beslut om 
skattetillägg föreligger för samma fall av oriktigt lämnade uppgifter. Euro-
padomstolens praxis har utvecklats efter det. Därför kan inte lagstiftaren 
anses ha tagit ställning till den svenska ordningens förenlighet med Europa-
konventionen enligt det nya rättsläget. Kravet på klart stöd bör därför vara 
relativt lågt. Ett villkor för att ha flera förfaranden för samma brott, är att det 
andra förfarandet endast kan utgöra ett ytterligare påföljdsförfarande. Den 
svenska ordningen innebär dubbla fullständiga prövningar av skuldfrågan, 
varför det tillämpas dubbla straffrättsliga förfaranden. Ruotsalainen mot 
Finland där Europadomstolen inte godtog en ordning liknande den svenska 
där skattetillägg och straff för skattebrott kunde påföras för samma brott 
genom skilda förfaranden, talar för samma slutsats. Det strider mot artikel 
4:s ordalydelse att ta upp ett åtal för skattebrott till prövning om det förelig-
ger ett beslut om skattetillägg som är slutligt. Europadomstolens praxis ger 
inte stöd för att ett ytterligare förfarande där brottet prövas återigen inte ska 
utgöra en konventionskränkning och därmed tolka artikel 4 mot dess orda-
lydelse. I det här läget undrar man varför HD inte ansåg att klart stöd 
förelåg. Det beror troligtvis på ”feltolkningen” av det konventionsrättsliga 
rättsläget. Men en betydande faktor kan också ha varit att det dubbla sank-
tionssystemet utgör en viktig del av upprätthållandet av uppgiftsskyldighe-
ten i skattesystemet och det hade troligtvis varit politiskt kontroversiellt att 
avvisa åtalet. Därav är det relevant att tro att utfallet hade blivit annorlunda 
efter den 1 januari 2011 när uppenbarhetsrekvisitet tas bort ur lagprövnings-
                                                 
178 NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 31. 
179 Jfr NJA 2010 s. 168 (I och II), p. 34-41.  
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regeln. Men uppfattningen i HD var polariserad och i likhet med minoriteten 
i NJA 2010 s. 168 (I och II), skulle jag, rent hypotetiskt då jag är av uppfatt-
ningen att konflikten inte behöver lösas med lagprövning, anse att det 
föreligger klart stöd för att underkänna den svenska ordningen med hänvis-
ning till EKMR och Europadomstolens praxis. Under nämnda förutsättning-
ar skulle artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet tillämpas och ett beslut om 
skattetillägg som är slutligt skulle utgöra hinder för att pröva ett åtal för 
skattebrott. 
 
Min slutsats blir dock att eftersom principen om lex posterior gör att kon-
ventionsrätten får genomslag i den interna rätten, tilläggs ett slutligt beslut 
om påförande av skattetillägg rättskraft i brottmålsprocessen och utgör 
hinder för att ta upp ett åtal om skattebrott till prövning, om båda brotten 
baseras på samma oriktiga uppgiftslämnande.  
 
Om ett mål skulle aktualisera materiell EU-rätt, gäller inte ovan företagna 
argumentation om behandling av en motstridighet. Artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet till EKMR skulle istället få direkt effekt och företräde 
framför den motstridiga regeln i 30 kap. 9 § RB. Det skatterättsliga och det 
straffrättsliga området är dock områden som EU till viss del saknar kompe-
tens över. Även om det hittills inte har aktualiserats fall där EU haft kompe-
tens, skulle det mycket väl kunna väckas åtal för skattebrott där EU-rättsliga 
bestämmelser är aktuella. Resultatet blir dock detsamma som om EKMR 
inom den interna rätten skulle ha tillämpats, d.v.s. åtalet skulle avvisas, även 
om det sker på delvis andra premisser. 
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