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1. inledning1

Frågan om dubbelbestraffningsförbudets tillämplighet på parallella för-
faranden med skattetillägg enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) 
samt skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:10), har utvecklats till 
något av en juridisk rysare. De svenska högsta instanserna har sagt sitt 
och menar att Sverige inte kränker dubbelbestraffningsförbudet i Euro-
pakonventionens sjunde tilläggsprotokoll, artikel 4 (P7-4) genom sina 
dubbla förfaranden med skattetillägg och skattebrott.2 Flera företrädare 

1. Ett särskilt tack till Wiweka Warnling-Nerep, professor i offentlig rätt, Stockholms universitet, för värdefulla 

synpunkter.

2. RÅ 2009 ref. 94 och NJA 2010 s. 168. Europadomstolens ”nya” praxis rörande P7-4, se Zolotukhin ./. Ryssland, 

dom (GC) 2009-02-10, ansökningsnummer 14939/03; Ruotsalainen ./. Finland, dom 2009-06-16, ansöknings-

nummer 13079/03; Maresti ./. Kroatien, dom 2009-06-25; Tsonyo Tsonev ./. Bulgarien (2), dom 2010-01-14, ansök-

ningsnummer 2376/03.
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för akademin,3 såväl som ett flertal underinstanser,4 är av motsatt upp-
fattning och ett domstolsuppror av sällan skådat slag har blossat upp. Nu 
väntar vi på vad EU-domstolen och Europadomstolen ska säga. 

I ett nytt bidrag till denna pågående diskussion diskuterar Gulliksson 
och Kristoffersson (i föregående nummer av Svensk Skattetidning) till-
lämpningsområdet för artikel 50 i Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter (rättighetsstadgan) om förbud mot dubbel-
bestraffning. Vad har artikel 50 för bärighet på det svenska systemet med 
parallella förfaranden på skattebrottsområdet? De kommer härvid in på 
den hypotetiska frågan om dubbelbestraffningsförbudet kan komma att 
tillämpas olika beroende på om den oriktiga uppgiften, som ligger till 
grund för skattefelet, har sitt ursprung inom eller utanför det skattehar-
moniserade området. 

Författarna synes göra två huvudsakliga antaganden: 1) att ett ”rent” 
svenskt ärende torde tillämpas enligt HD:s ”klart stöd”-doktrin.; 2) att 
EU-domstolen torde finna att systemet med parallella förfaranden står i 
strid med dubbelbestraffningsförbudet. 

Den slutsats som författarna tycks komma fram till utifrån nämnda 
antaganden är följande: Enskilda som påförs skattetillägg enligt ett admi-
nistrativt förfarande och senare döms för skattebrott i ett straffrättsligt 
förfarande, som hänför sig till ett oriktigt uppgiftslämnande på skatte-

3. Warnling-Nerep, Wiweka, Lagprövning och struket uppenbarhetsrekvisit samt förbudet mot dubbelbestraffning, 

Europarättslig tidskrift 2011-2, 217 ff.; Åhman, Karin, Lojalitetskravet i europarätten och mänskliga rättigheter – del 
II, Europarättslig tidskrift 2011, s. 177 ff.; Palm, Elisabeth, Europakonventionen och skattetillägg, Europarättslig tid-

skrift 2011-1, s. 15 ff.; Brokelind, Cécile, Åkerberg Fransson. Reference for a preliminary ruling. Ne bis in idem prin-
ciple. Haparanda Tingsrätt, Highlights & Insights of European Taxation 2011, s. 20 ff; Asp, Petter, Inte ne bis in 
idem?, Juridisk Tidskrift 2010–11, s. 102 ff.; Cameron, Iain, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur ett 
konstitutionellt perspektiv, Juridisk Tidskrift 2010–11, s. 117 ff.; Bylander, Eric, Högsta domstolens dubbelbestraff-
ningsbeslut som bidrag till ledning av rättstillämpningen, Juridisk Tidskrift, 2010–11, s. 111 ff.; Zetterquist, Ola, 

Högsta domstolens och Regeringsrättens bedömning av förenligheten av det svenska skattetillägget/skattebrottet med dub-
belbestraffningsförbudet i Europakonventionen, Europarättslig tidskrift 2010, s. 592 ff.; Munck, Johan, Skattetillägg 
och dubbelbestraffning, Svensk Juristtidning 2010, s. 104 ff.; Åhman, Karin, Europakonventionen och förbudet mot 
dubbelbestraffning, Svensk skattetidning 2010-1, s. 104 ff.; Simon Almendal, Teresa, Ne bis in idem – ett nytt rätts-
läge?, Juridisk tidskift, 2009–10, nr 3, s. 549 ff.; Gulliksson, Magnus, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotuk-
hin-avgörandet, Juridisk tidskrift 2009–10, s. 653 ff.; Nyquist, Kerstin, Norberg, Claes, ”In Sweden we have a sys-
tem…”, SkatteNytt 2009-11.Lindqvist, Gustaf, Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?, SkatteNytt 

2009-5 s. 298 ff.

4. Se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige, dom 2010-06-23, mål nr B 2432-09; Solna tingsrätt, dom 2010-04-14, 

mål nr B 8288-09; Stockholms tingsrätt, dom 2010-09-14, mål nr B 12196-09; Göteborgs tingsrätt, dom 2010-

10-18, mål nr B 256-10; Varbergs tingsrätt, dom 2010-10-26, mål nr B2501-09; Göteborgs tingsrätt, dom 2010-

11-22, mål nr B4732; Värmlands tingsrätt, dom 2010-11-23, mål nr B 2159-09; Haparanda tingsrätt, beslut om 

förhandsavgörande 2010-12-23, mål nr B 550-09, mål nr i EU-domstolen C-617, Åklagaren ./. Hans Åkerberg 

Fransson; Göteborgs tingsrätt, beslut om vilandeförklaring 2011-01-25, mål nr B2683-09.
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områden utanför det harmoniserade området, skyddas inte av rättighets-
stadgan. Denna åtskillnad mellan ”dubbelbestraffningsärenden” omfat-
tas enligt författarna inte heller av likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § 
regeringsformen, RF. Å andra sidan bör problematiken angripas utifrån 
”rättssäkerhetsöverväganden i syfte att skapa ett förutsebart rättsläge” 
(s. 10). Det förespråkas avslutningsvis att Högsta domstolen bör begära 
förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Vi har numera sedan 1 december 2009 två europeiska system för rät-
tighetsskydd, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.5 Gulliks-
sons och Kristofferssons artikel väcker två väsentliga spörsmål i anknyt-
ning härtill, som jag närmare vill analysera. Den första frågeställningen 
handlar om vilken ställning som Europakonventionen respektive rättig-
hetsstadgan ska tillmätas vid tillämpningen av mänskliga rättigheter. Ska 
mänskliga rättigheter bedömas utifrån fördragskonform tolkning eller 
ska företrädesdoktrinen gälla?

Den andra frågan handlar om likabehandling och diskriminerings-
skydd; ska mänskliga rättigheter tillämpas olika beroende på vilket av 
dessa två system för rättighetsskydd som är aktuellt i en enskild fråga? 
Om EU-domstolen skulle finna att dubbelbestraffningsförbudet i rättig-
hetsstadgans artikel 50 är tillämpligt, vilka blir då konsekvenserna för 
svensk rätt? 

2. vem har sista ordet i dubbel-
bestraffningsfrågan? 

Med två system för rättighetsskydd, framstår normhierarkin på männis-
korättsområdet som något oklar i Sverige idag. Europakonventionen och 
rättighetsstadgan fungerar inte bara parallellt; de är också sammanlän-
kade genom att rättighetsstadgan hänvisar till Europakonventionen. 
Åhman förklarar detta förhållande som att ”systemen gifter sig helt 
enkelt med varandra och det kommer inte … att till fullo gå att hålla 
dem isär”.6 

Efter rättighetsstadgans ikraftträdande synes följande frågor centrala i 
det normhierarkiska perspektivet: 1) Vilken ställning har Europakon-

5. Bernitz Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, 2011 s. 5, Juridisk 

Tidskrift 2011-4 s. 825.

6. Åhman, Karin, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, Europarättslig tidskrift 2010, s. 642. 
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ventionen i svensk rätt? 2) Vilken ställning har EU:s rättighetsstadga? 
3) Vilken ställning har Europakonventionen i EU-rätten? 

Hur det svenska rättssystemet, unionsrätten samt Europakonventio-
nen fungerar inbördes får givetvis betydelse för vilket prejudikatvärde 
som de svenska högsta instansernas domar har i förhållande till EU-dom-
stolens och Europadomstolens.7 

2.1 eu:s rättighetsstadga och europakonventionen

EU-rätten har som bekant företräde framför svensk rätt. Mer specifikt 
har rättighetsstadgan samma ställning som EU-fördragen, vilket framgår 
av artikel 6 i EU-fördraget. Det betyder att stadgan ska genomsyra all 
rättstillämpning rörande EU-rätten. Rättighetsstadgan avser endast EU-
rättsliga angelägenheter och ska ha företräde framför svensk rätt.8

EU:s rättighetsstadga bygger i mångt och mycket på Europakonven-
tionen, så även dess dubbelbestraffningsförbud i artikel 50.9 Utgångs-
punkten vid tolkningen av rättigheterna i Stadgan är därför Europakon-
ventionen P7-4 vilket framgår av 52.3 i rättighetsstadgan. Av artikel 52 
och 53 kan utläsas att Europadomstolen är högsta uttolkare av mänskliga 
rättigheter, en ställning som med största säkerhet kommer att stärkas så 
snart som EU har anslutit sig till Europakonventionen.10 EU får givetvis 
ställa strängare krav på genomförandet av mänskliga rättigheter än den 
minimistandard som anges i Europakonventionen enligt artikel 53.

2.2 europakonventionen i svensk rätt före 
och efter stadgan

I svensk rätt har Europakonventionen en mer oklar ställning. Genomför-
andet har kallats ”en halvmesyr”, för att låna Ulf Bernitz ord.11 Konven-
tionen inkorporerades 1995 som ”vanlig” lag, men samtidigt infördes ett 
krav på lagstiftaren i regeringsformen att stifta lag som är förenlig med 

7. Warnling-Nerep, Wiweka, 2011, s. 225.

8. För en mer utförlig genomgång se Bernitz 2011, s. 833 ff.

9. Det kan ifrågasättas om Stadgan utgör en onödig dubblering av Europakonventionen. Bernitz invänder emel-

lertid mot detta att Stadgan ”bygger på EU:s behov och innebär i många hänseenden en framflyttning av rättig-

hetsskyddet som uttrycker en höjd ambitionsnivå.”, se Bernitz 2011, s. 838. Se även Jacobs, Francis G., The 
Sovereignty of Law – The European Way, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 15 ff.

10. Se mål 36/75 Rutili ECR 1219; Åhman 2010, s. 642; Bernitz 2011, s. 841; Bernitz, Europarättens genomslag i 
svensk rätt – var står vi idag, Juridisk Tidskrift 2009, s. 487; se även Fast, Katarina, Svensk Skattetidning 2008-2, 

Mänskliga rättigheter i EG-skatterätten. 

11. Bernitz, Ulf, Sverige och Europarätten, Norstedts juridik, Stockholm 2002, s. 137 ff.; densamme i Införlivandet 
av Europakonventionen – en halvmesyr, Juridisk tidskrift 1994/95, s. 259 ff.
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konventionen (numera 2 kap. 19 § RF).12 De svenska domstolarna är 
skyldiga att tolka Europakonventionen fördragskonformt. Tolkningen 
av konventionen har varit olika långtgående på olika områden. Denna 
tar vanligtvis sin utgångspunkt i en prognos om hur Europadomstolen 
skulle kunna komma att döma i det enskilda fallet mot bakgrund av 
befintlig praxis. Dessa prognoser har i vissa fall kritiserats för att vara allt-
för långtgående, såsom i Åke Green-fallet.13 I de aktuella dubbelbestraff-
ningsfallen14 uttalades däremot att något ”klart stöd” inte fanns i kon-
ventionen för att dubbelbestraffningsförbudet är tillämpligt, vilket kan 
sägas ge uttryck för ett betydligt snävare synsätt.15 Klart stöd-doktrinen 
leder tanken till det uppenbarhetsrekvisit som tills nyligen gällt vid lag-
prövning enligt 11 kap. 14 § RF, men som i samband med grundlags-
reformen 2011 har strukits.16

Har Europakonventionens ställning i svensk rätt förändrats i och med 
EU:s rättighetsstadga? Det är en fråga som ännu inte fått något klart svar. 
Däremot är det klart att konventionens ställning stärkts i och med att 
Stadgan trädde i kraft.17 Det förtjänar dock att påpekas att Europakon-
ventionen varit en del av EU:s allmänna rättsprinciper alltsedan 1974, 
men dess ställning har nu på allvar befästs och givits fördragsstatus.18 Det 
betyder att Europakonventionen har företräde framför svensk rätt mot 
bakgrund av dess ställning i EU-rätten.19 Warnling-Nerep påpekar att 
”EU-rätten … jämfört med Europakonventionen har en otvetydig ställ-
ning som inte kan reduceras genom resonemang som ’särdrag’ och ’klart 
stöd’.”20

Av detta kan slutas att klart stöd-doktrinen inte torde kunna tillämpas 
vid tolkning av EU:s rättighetsstadga artikel 50 som ju har företräde 
framför svensk rätt, vilken i sin tur kommer att tolkas mot bakgrund av 
Europakonventionens P7-4. Så långt verkar allt enkelt, ehuru Stadgan 

12. Bull, Thomas, Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, SNS förlag, Danmark 2010, s. 95. Bull och 

Sterzel påpekar att det faktum att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid mot Europakonventionen, inte 

i sig ger konventionen status av grundlag. 

13. NJA 2005 s. 805; för en analys se Granström, Görel, Svensk rättstradition i konflikt med europarätten? Exemplet 
Åke Green i Edström, Örjan (red), Svensk rätt i EU – en antologi, Iustus förlag, Uppsala 2007, s. 15 ff.

14. Se not 2.

15. Palm menar att HD inte har utvecklat vad som menas med ”klart stöd”, Palm 2011, s. 25.

16. Se närmare om betydelsen av det strukna uppenbarhetsrekvisitet för dubbelbestraffningsproblematiken, Warn-

ling-Nerep 2011. 

17. Åhman 2011, s. 177.

18. Åhman 2010, s. 638 f.

19. Åhman påpekar att ”genom att EU-domstolen får ökat mandat att uttala sig om fri- och rättigheter enligt stad-

gan kan också ett nytt perspektiv på rättigheter införas, dock inte utan att konventionens etablerade praxis beak-

tas.” Se Åhman 2010, s. 642.

20. Warnling-Nerep 2011, s. 225; se även Bernitz 2011, s. 843.
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endast är tillämplig när den riktar sig till unionens institutioner samt till 
medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten, vilket framgår av arti-
kel 51.1 i rättighetsstadgan. Gullikssons och Kristofferssons artikel visar 
dock att det i detta rättsliga landskap kan vara komplicerat att avgöra vad 
som är EU-rätt och vad som är intern svensk rätt på skatteområdet. Vilka 
skatterättsärenden kräver beaktande av EU-rätten och vilka är att 
betrakta som ”rent inhemska”? Detta, menar Gulliksson och Kristoffers-
son, kan få betydelse för både skatteförfarandet och skattestraffrätten. 
Tillämpningsområdet för EU:s rättighetsstadga ter sig vagt i kontu-
rerna.21 

Om skillnad görs mellan olika oriktiga uppgifter beroende på om skatte-
felet är hänförbart till den harmoniserade skatterätten eller berör ”rent” 
inhemsk skatterätt, infinner sig frågan om detta är förenligt med de lika-
behandlingskrav som finns i regeringsformen, Europakonventionen och 
EU-rätten. 

3. likabehandlingsproblemet – 
bättre sälja löjrommen i finland 
än hemma i sverige?

I Gulliksson och Kristofferssons artikel ställs den hypotetiska frågan, om 
den olika behandling som kan komma ifråga om dubbelbestraffningsför-
budet är tillämpligt, på vissa skattebrottsärenden med EU-rättslig 
anknytning, men inte på andra med inhemskt ursprung. Gulliksson och 
Kristoffersson hävdar att likabehandlingsprincipen inte är tillämplig 
eftersom den olika behandlingen inte är knuten till någon person: ”lika-
behandlingsprincipen i 1 kap. 9 § RF förutsätter nämligen att det är fråga 
om lika fall, vanligen för två olika personer eller två olika tillfällen för 
samma person, vilket inte är fallet för skattetillägg avseende t.ex. 
inkomstskatt respektive skattetillägg avseende t.ex. mervärdesskatt”. 

En annan uppfattning företräds av Brokelind som framhåller att en 
mänsklig rättighet rimligen inte borde kunna tillämpas olika på lika fall 
mot bakgrund av likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § RF.22 Hon påpe-
kar vidare i en kommentar till Haparanda tingsrätts begäran om för-
handsavgörande, att om artikel 50 endast är tillämplig på fall hänförliga 
till unionsrätten, riskerar rättighetsskyddet att urholkas. Konsekvensen 

21. Bernitz 2011, s. 844.

22. Brokelind 2011, s. 23.
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skulle vara att huvudpersonen i det aktuella fallet, en norrländsk löjroms-
fiskare som underlåtit att deklarera såväl inkomstskatt som sociala avgif-
ter och moms och därför påförts skattetillägg och åtalats för grovt skat-
tebrott, skulle erhålla ett starkare skydd om han hade sålt löjrommen till 
sina grannar i Finland istället för i Sverige.23 

Principen om likabehandling och förbud mot diskriminering är helt 
centrala för en rättsstat. Därför tycks det självklart och enkelt att lika fall 
ska behandlas lika i ett land som Sverige, men det kan trots det vara före-
mål för komplicerade avvägningar vid den praktiska tillämpningen.24 
Det är därför svårt att finna en enhetlig metod för sådana likhetsbedöm-
ningar.25 Nedan görs en genomgång av likhets- och diskriminerings-
skyddet i EU-rätten, Europakonventionen och regeringsformen.26 
Avslutningsvis diskuteras regleringarna utifrån de enskilda dubbel-
bestraffningsfallen, såsom i fallet med löjromsfiskaren. 

3.1 eu-rättens krav på likhet 

Likabehandling och diskrimineringsskydd har av Hettne betraktats som 
”stommen” i EU-fördraget.27 Den har haft oerhört stor betydelse för 
genomförandet av EU-rätten i de nationella rättsordningarna. Inom EU-
rätten har en förvaltningsrättslig likhetsprincip utvecklats mot bakgrund 
av fördragens mer specifika diskrimineringsförbud. Förbudet gäller såväl 
direkt som indirekt diskriminering.28 Vilken betydelse kan då EU-rätten 
få för dubbelbestraffningsproblematiken på skattestraffrättsområdet i 
Sverige? 

I Stadgan är del III ägnad helt åt ”jämlikhet”. Artikel 20 stadgar kort 
och gott att alla människor är lika inför lagen. I nästföljande artikel 21 
stipuleras under rubriken ”icke-diskriminering” ett långtgående diskri-

23. Brokelind 2011, s. 23.

24. Påhlsson 2007, s. 48.

25. Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, femte upplagan, Nor-

stedts Juridik, Stockholm 1996, s. 416.

26. Det kan göras en åtskillnad mellan likhet och diskriminering, i det att diskrimineringsförbud kan betraktas 

som en ”negativ” aspekt på likabehandlingsprincipen. Å andra sidan brukar vanligtvis målet om likabehandling i 

första hand uppnås genom ett diskrimineringsstadgande; se Smith, Rhona K.M., International Human Rights, 
fjärde upplagan, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 189 och 190. En diskussion rörande sentida svensk 

behandling av relevanta begrepp rörande likabehandling och diskriminering, se Lernestedt, Claes, Likheten inför 
lagen – rättsfilosofiskt perspektiv i Diesen, Christian, Lernestedt, Claes, Lindholm, Torun, Pettersson, Tove, Likheten 
inför lagen, Natur & Kultur, Falun 2005, s. 49 ff. 

27. Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel – allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts juridik, Stock-

holm 2008, s. 122.

28. Hettne 2008.
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mineringsförbud:29 1. All diskriminering på grund av bland annat kön, 
ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, reli-
gion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sex-
uell läggning ska vara förbjuden. 2. Inom tillämpningsområdet för för-
dragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild 
bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara 
förbjuden. Kraven i detta stadgande är specifika och det kan ifrågasättas 
om det är tillämpligt vid olikbehandling på grund av skillnader i tolk-
ning av samma rättighet utifrån två olika rättssystem. 

En utblick på likvärdighetsprincipens område, vilken anses vara en 
utlöpare av effektivitetsprincipen, kan kanske bättre ge en indikation på 
hur ett effektivt rättsskydd på människorättsområdet inom EU kan 
komma att utvecklas. Likvärdighetsprincipen säger att handläggningen 
av EU-rätten vid nationella domstolar och myndigheter inte får vara 
mindre förmånliga (förmånlighetskravet) än de regler som skulle ha till-
lämpats i en motsvarande nationell situation (likhetskravet). Effektivi-
tetsprincipen förmedlar ett mer allmänt krav på att EU-rätten ska tilläm-
pas effektivt och hänger nära samman med kravet på ett effektivt rätts-
medel.30 

På senare tid tycks, enligt Wallerman, EU-domstolen ha drivit likvär-
dighetsprincipen ett steg längre och är kanske på väg att utveckla en mer 
renodlad likabehandlingsprincip.31 Hon menar, med utgångspunkt 
ibland annat EU-domstolens nyliga dom i Transportes Urbanos,32 att 
bedömningen av förmånlighetskravet alltmer reduceras till något som 
mer och mer liknar en ren bedömning av likhet. Frågan som Wallerman 
därför ställer är om EU-domstolen på så vis utvidgar sin kompetens och 
banar väg för en harmoniserad processrätt, vilket i förlängningen ställer 
krav på att EU-rätten och den inhemska rätten ska ge lika processuella 
rättigheter vad avser rätt till domstolsprövning och effektivt rättsmedel. 
Kan denna nya utveckling, i den mån den nu kan betraktas som en 
sådan, få bäring på hur mänskliga rättigheter generellt kommer att till-

29. Smith 2010, s. 190.

30. Principen hade sin upprinnelse i målet 33/76 Rewe. Se bl.a. Reichel, Jane, God förvaltning i EU och Sverige, 
Jure, Stockholm 2006, 148 ff.

31. Wallerman, Anna, Likvärdighetsprincipen och EU-domstolens dom i Transportes Urbanos: en talande tystnad?, 
Europarättslig tidskrift 2011-1, s. 105–116. 

32. Mål C-118/08 Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL ./. Administración del Estado. Fallet rörde ett åter-

betalningsanspråk av Transportes Urbanos för felaktigt inbetald mervärdesskatt. EU-domstolen hade fastslagit att 

begränsningar i avdragsrätten i den spanska mervärdesskattelagstiftningen i fråga stod i strid med EU-rätten. Före-

taget kunde emellertid inte kräva återbetalning, eftersom de inte hade begärt omprövning av taxeringsbeslutet, vil-

ket var ett krav enligt spansk rätt. 
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lämpas inom EU? Kan krav komma att ställas även på innehållet i de 
nationella rättsordningarna? 

3.2 diskrimineringsskyddet i europakonventionen 

I Europakonventionen stipuleras ett diskrimineringsförbud i artikel 14 
som är tämligen omfattande: Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som 
anges i denna konvention ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom på 
grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskåd-
ning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minori-
tet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.33 

Stadgandet är inte generellt utan omfattar specifikt de rättigheter som 
föreskrivs i konventionen, däribland dubbelbestraffningsförbudet i P7-4 
och har därmed ingen självständig existens.34 Den uppräkning av poten-
tiella diskrimineringssituationer som artikeln anger, såsom ras, hudfärg, 
kön m.m., är inte uttömmande, vilket indikeras av lokutionen ”ställning 
i övrigt” (eng. other status, fr. toute autre situation).35 Danelius har tidi-
gare framhållit att denna bestämmelse hör till de mest svårtolkade i kon-
ventionen.36 Att diskriminering måste motverkas är en självklarhet. 
Däremot är det inte alltid klart vad som menas med diskriminering. 
Europadomstolens praxis avser såväl direkt som indirekt diskriminering 
(de facto-diskriminering).37 Artikeln innebär vidare en positiv skyldighet 
för signatärstaterna att motverka diskriminering.38 

Europadomstolen har genom åren utvecklat en metod för att fastställa 
om diskriminering enligt artikel 14 föreligger. Denna tar vanligtvis sin 
utgångspunkt i fyra frågeställningar: 1) Omfattar diskrimineringstalan 
en konventionsrättighet? 2) Omfattas orsaken till diskrimineringen av de 
diskrimineringsgrunder som räknas upp i artikel 14? 3) Kan den kla-
gande på ett rimligt och proportionerligt sätt jämföras med en annan 
grupp av personer som behandlats mer förmånligt, det vill säga föreligger 
en analog situation (analogous or relevantly similar positions against discri-

33. Det finns vidare ett generellt diskrimineringsförbud i protokoll 12 till Europakonventionen, som trädde ikraft 

2005, men som ännu inte har ratificerats av Sverige.

34. Se t.ex. Kaftaris ./. Cypern, dom (Grand Chamber) av den 12 februari 2008, ansökningsnummer 21906/04, § 

159; Rasmussen ./. Danmark, dom av den 28 november 1984, ansökningsnummer 8777/79, § 29.

35. White, Robin C.A; Ovey, Clare; Jacobs, White & Ovey – The European Convention on Human Rights, femte 

upplagan, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 551.

36. Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de mänsk-
liga rättigheterna, första upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 1997, s. 304. 

37. Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P., Buckley, C.M; Harris, O’Boyle & Warbrick – Law of the European Con-
vention on Human Rights, andra upplagan, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 607.

38. Harris, O’Boyle, Warbrick 2009, s. 610 f.
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minatory differences in treatment)? 4) Finns en objektiv och godtagbar 
grund för den olika behandlingen (objective and reasonable justifica-
tion)?39

3.3 likabehandling och diskrimineringsskydd i 
regeringsformen

I 1 kap. 9 § RF stadgas att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska 
beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Den 
innehåller således två aspekter på likhet: objektivitet och egalitet.40 Trots 
sin placering i RF:s första kapitel, vilken i första hand innehåller målsätt-
ningsstadganden,41 ska framhållas att likabehandlingsprincipen i 1 kap. 
9 § RF är en konkret handlingsregel.42 Stadgandet tar sikte på rättstill-
lämparens skyldigheter, ”likheten inför lagen”, och inte likheten i lagen, 
vilket exkluderar lagstiftaren. Därför omfattas inte skillnader som görs i 
lagstiftningen, t.ex. avseende inkomst eller ålder.43 Det kan konstateras 
att principen för närvarande inte har haft någon stor självständig bety-
delse och att den är tämligen lite omskriven på det generella planet.44 
Påhlsson tolkar det så att 1 kap. 9 § RF innehåller en likhetsprincip som 
innebär ett krav på konsekvens, genom att man väljer det alternativ som 
tillämpats på andra personer i jämförbara situationer.45 Warnling-Nerep 
framhåller att när det gäller både legalitet, objektivitet samt likabehand-
ling så gäller det att helt enkelt hålla utkik efter den problematik som kan 
finnas mer eller mindre fördold i olika rättsfall.46

Det finns också mer allmänna diskrimineringsstadganden i 2 kap. 12 
och 13 §§ RF med förbud att missgynna minoriteter på grund av etnici-
tet, hudfärg eller annat liknande förhållande, på grund av sexuell lägg-
ning samt på grund av kön.47

39. Jacobs, White & Ovey 2010, s. 554; Se särskilt Kaftaris ./. Cypern, dom (Grand Chamber) av den 12 februari 

2008, ansökningsnummer 21906/04, §§ 159–161; för ett äldre vägledande rättsfall, se det så kallade belgiska 

språkmålet, Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium ./. Belgien, dom 

av den 23 juli 1968, ansökningsnummer 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64.

40. Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling, Rättsfondens skriftserie 33, Iustus förlag, Uppsala 1998, s. 41 f.

41. Bull, Thomas och Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, SNS Förlag, Danmark 2010, s. 47 ff.

42. Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag, Iustus förlag, Uppsala 2007, s. 48 f. Prop. 1973:90 med förslag till ny 
regeringsform och ny riksdagsordning m.m. 
43. Bull och Sterzel, 2010, s. 58 ff.

44. Bull och Sterzel 2010, s. 59; se särskilt Diesen, Lernestedt, Lindholm, Pettersson, 2005; se vidare Bull i Mar-

cusson, Lena, Offentligrättsliga principer, Objektivitetsprincipen, Iustus förlag, Uppsala 2005, s. 71. På skatterät-

tens område har Påhlsson behandlat 1 kap. 9 § RF främst i ett skatterättsligt perspektiv, Påhlsson, 2007, s. 48–52.

45. Påhlsson 2007, s. 48.

46. Warnling-Nerep, Wiweka, Till frågan om legalitet och retroaktivitet i svensk rätt, Jurdisk Tidskrift, s. 835 ff.

47. Se närmare Lernestedt 2005, s. 92 ff.
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3.4 likabehandling och diskriminering i 
dubbelbestraffningsfallen 

Likhet och diskrimineringsförbud fungerar som ett nav i den europeiska 
rättsordningen. Vilken betydelse som EU-rättens diskrimineringsskydd 
och likvärdighetskrav kan få på människorättsområdet går inte klart att 
skönja. EU-rättens diskrimineringsskydd tycks i vissa avseenden mer 
vittgående, men i andra mer snäva än Europadomstolens förbud mot dis-
kriminering. 

En intressant parallell att dra på rent spekulativ basis, är om en mer 
generell likabehandlingsprincip kommer att utvecklas på EU-området. 
Det finns, vilket framgår ovan, tecken som tyder på att EU-domstolens 
praxis är på väg i den riktningen. Hur kommer EU-domstolen att han-
tera olikheter i rättighetsskyddet? Bernitz påpekar att det förstärkta rät-
tighetsskyddet har ansetts ha särskild betydelse i förhållande till de nya 
medlemsländer i EU som saknat någon långvarig demokratisk tradition 
och entydig rättsstatskultur, vilket är bakgrunden till rättighetsstadgan.48 
En generell likabehandlingsprincip i syfte att genomföra en likartad 
människorättsstandard/harmonisering mellan medlemsländerna kanske 
är en naturlig konsekvens av en ambition att höja standarden på områ-
det. Det ska även nämnas att tanken på mänskliga rättigheter som ett 
överstatligt normsystem existerar i konkurrens med värden som nationell 
suveränitet. Ett citat av Jacobs tål att upprepas: 

”This notion of the rule of law also conveys the idea that the ultimate source of 
authority is no longer the sovereign in shape of a monarch, or even in the shape 
of a Parliament; but rather certain values or fundamental principles, which form 
an inherent part of a well-functioning legal system.”49

Det är ännu inte slutligen avgjort om dubbelbestraffningsskyddet i P7-4 
Europakonventionen och artikel 50 är tillämpligt på de parallella förfa-
randena rörande skattetillägg och skattebrott. Mycket tyder dock på att 
detta skydd, vilket dessutom är absolut, är tillämpligt i de förevarande 
fallen.50 Är dubbelbestraffningsförbudet tillämpligt kan även diskrimi-
neringsförbudet enligt artikel 14 också vara tillämpligt, om det föreligger 
grund för det.51 Den diskrimineringsgrund som härvid skulle kunna vara 
aktuell är ”ställning i övrigt” (eng. other status, fr. toute autre situation). 

48. Bernitz 2011, s. 835.

49. Jacobs 2007, s. 61.

50. Se not 3, som nämndes ovan tycks det råda en i det närmaste total enighet inom akademin rörande dubbel-

bestraffningsförbudets tillämplighet på systemet med parallella förfaranden för skattetillägg och skattebrott.

51. Lernestedt framhåller att likabehandlingsprincipen har en särskilt framskjuten ställning i straffrätten i jämfö-

relse med andra rättsområden, se Lernestedt 2005, s. 20. 
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Det krävs här att det går att göra en rimlig och proportionerlig distink-
tion mellan den klagande och en annan grupp.52 I dubbelbestraffnings-
fallen skulle det kunna hävdas att fråga är om en grupp av personer som 
brustit i sin skatterättsliga uppgiftsskyldighet och samtidigt även gjort sig 
skyldiga till skattebrott, men där bestraffningen av personer inom denna 
grupp skiljer sig åt beroende på om oriktigheten i de uppgifter som läm-
nats eller inte lämnats, är hänförliga till det harmoniserade området eller 
till inhemsk skatterätt. Slutligen är frågan om det finns ett objektivt och 
godtagbart skäl för den olika behandlingen? Fråga är ju inte om att 
bedöma om det föreligger några förmildrande omständigheter eller sär-
skilda skäl. Bernitz framhåller att det ”inte framstår som rimligt att 
omfattningen och kvaliteten på det i Sverige gällande rättighetsskyddet 
skulle vara beroende av om unionsrätten är tillämplig eller ej, så att ett 
mindre fullgott skydd skulle gälla i rent inhemska situationer.”53 Det 
förefaller föga troligt att det skulle anses som ett objektivt och godtagbart 
skäl att bestraffa personer för skattebrott olika, på den grunden att det 
inte finns en tydlig normhierarki för mänskliga rättigheter i Sverige. I 
synnerhet som det kan föreligga en positiv skyldighet för staten att för-
hindra sådan diskriminering. 

Vad beträffar tillämpligheten av 1 kap. 9 § RF har det ovan redogjorts 
för att bestämmelsen inte tillämpas på olikheter i lagen, såsom skillnader 
i skattelagen. Frågan rör emellertid inte olika behandling på grund av 
lagstiftning, men på grund av olikheter vid tolkningen av två i Sverige 
tillämpliga rättssystem. Vid denna bedömning torde normgivningshie-
rarkin återigen vara av utslagsgivande betydelse för bedömningen. Å 
andra sidan är de rättssystem som ska ställas mot varandra inte direkt 
motstående – de är sammanflätade. I det här fallet är innehållet i P7-4 
Europakonventionen och artikel 50 i rättighetsstadgan i princip det-
samma. Domaren som har att avgöra fallet måste av denna anledning 
välja väg, för att efterkomma kravet på likabehandling. Härvid är doma-
ren bunden av lojalitet gentemot EU och i förhållande till Europakon-
ventionen, om än i lite olika utsträckning.54 

Vad gäller svensk rätt är diskrimineringsstadgandena i 2 kap. 12 och 
13 §§ RF av uppenbara skäl inte relevanta i de typiska dubbelbestraff-
ningsfallen, såsom det refererade fallet beträffande löjromsfiskaren. Det 

52. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, tredje upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2007, s. 450.

53. Bernitz 2011, s. 845.

54. Åhman 2010 och 2011. 
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föreligger inga olikheter som skulle utgöra ras- eller könsdiskriminering 
i fallet. 

4. sammanfattande konklusioner 
Det kan, i och med rättighetsstadgans ikraftträdande 2009, sägas ha skett 
en förskjutning av normgivningskompetensen avseende de mänskliga 
rättigheterna. Europakonventionens ställning har stärkts, på så vis att 
rättighetsstadgan direkt hänvisar till Europakonventionen. Europadom-
stolen kan härmed betraktas som högsta uttolkare av mänskliga rättighe-
ter i EU. Till bilden hör att EU också ska ansluta sig till Europakonven-
tionen. Systemen flätas samman allt tätare och gränserna dem emellan 
tenderar att suddas ut alltmer. 

För svenskt vidkommande kommer denna utveckling troligen att 
medföra betydande förändringar i den svenska rättskulturen. Warnling-
Nerep ställer i sin artikel om lagprövning och struket uppenbarhetsrekvi-
sit och förbudet mot dubbelbestraffning ett antal angelägna frågor på 
detta tema som jag här har anledning att upprepa: Vad innebär egentligen 
europeiseringen för synen på vår rättskällelära? Innefattar prejudikatbun-
denheten hur Europadomstolens domar ska tolkas?55 Mot bakgrund av 
ovanstående finns det stor anledning att fundera på detta, inte minst från 
rättstillämparens perspektiv. 

Avslutningsvis är frågan om det är förenligt med de krav på likhet och 
icke-diskriminering som ställs i EU-rätten, Europakonventionen och 
regeringsformen, att skattebrottslingar bestraffas olika på grund av att 
svenska domstolar och EU-domstolen tolkar dubbelbestraffningsförbu-
det olika. Det kan i en sådan situation sägas vara fråga om analoga fall, 
varför såväl 1 kap. 9 § RF som Europakonventionens artikel 14 torde 
vara tillämpliga. Något objektivt och rimligt skäl till en sådan särbehand-
ling synes inte heller föreligga. För att citera Bernitz ”borde det inte vara 
något svenskt intresse att konventionsrättens allmänna ställning på rät-
tighetsskyddets område blir försvagad”.56 

Jag instämmer med Gulliksson och Kristoffersson att HD bör med-
dela prövningstillstånd i något av de aktuella målen rörande dubbel-
bestraffning. Mot bakgrund av den komplexitet som föreligger i dubbel-
bestraffningsfrågan, inte minst i ett normhierarkiskt perspektiv, anser jag 
dock att det borde vara än mer angeläget att lagstiftaren finner lämpliga 

55. Warnling-Nerep 2011, s. 225.

56. Bernitz 2011, s. 845.
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lösningar, såsom man till exempel nyligen har gjort i Norge och tidigare 
i Nederländerna.57

Katarina Fast är doktorand i offentlig rätt med inriktning på konstitutionell skatterätt.

57. För dessa komparativa utblickar, se SOU 2009:58 s. 566; Skatteförfarandet; SOU 2001:25, Skattetillägg m.m., 
s. 133 ff. Se även ot.prp.nr 82 (2008–2009), avsnitt 5.3 och 7.4, som finns tillgänglig på norska Finansdeparte-

mentets hemsida. 


