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1. Inledning

Tärningen är kastad. Den omstridda frågan om dubbelbestraffning och det
svenska systemet med dubbla förfaranden med skattetillägg och skattebrott har
under det första halvåret 2013 slutligen avgjorts av EU-domstolen (EUD) och
Högsta domstolen (HD). Dessa avgöranden klargör inte bara rättsläget vad avser
dubbla förfaranden med skattetillägg och skattebrott, utan har en långt vidare
betydelse, som berör flera olika rättsområden. Det rättsliga kaos som pågått
under de senaste åren, där vissa åtal har avvisats medan andra föranlett fängel-
sestraff, är emellertid inte till ända. För närvarande granskar åklagarmyndighe-
ten uppskattningsvis 1000 resningsärenden.1 Lagstiftaren har ännu inte slutligt
agerat i frågan även om en utredning pågår2 och det finns, som Bernitz uttryckt
det, en risk för ”efterskalv”, eftersom frågan berör fler rättsområden än skatte-
rätt och skattestraffrätt.3 

Den omsvängning som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna
(EDMR) gjort avseende sin praxis om dubbelbestraffningsförbudet i sjunde till-
läggsprotokollet, artikel 4 (P7-4) i Europakonventionen om de mänskliga rättig-
heterna och grundläggande friheterna (EKMR) i februari 2009,4 triggade igång

1 Pressmeddelande, Åklagarmyndigheten, 2013-07-24, Information om Åklagarmyndighetens
och Ekobrottsmyndighetens arbete med s.k. skattemål.

2 Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, dir 2012:14, se särskilt s. 3–8.
3 Se Ulf Bernitz uttalande i Dagens industri 2013-07-18, Miljömål på tur efter HD:s skattedom.
4 Zolotukhin ./. Ryssland, dom (GC) 2009-02-10, ansökan nr 14939/03; Ruotsalainen ./. Finland,

dom 2009-06-16, ansökan nr 13079/03; Maresti ./. Kroatien, dom 2009-06-25; Tsonyo Tsonev
./. Bulgarien (2), dom 2010-01-14, ansökan nr 2376/03; Paksas ./. Litauen, dom 2011-01-06,
ansökan nr 34932/04; Kurdov & Ivanov ./. Bulgarien, dom 2011-05-31, ansökan nr 16137/04;
Tomasovic ./. Kroatien, dom 2011-10-18, ansökan nr 53785/09; Margus ./. Krotatien, dom

* Doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
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en konflikt mellan underinstanser och de högsta instanserna i Sverige i det så
kallade ”domstolsupproret”.5 Denna rättsliga batalj har utspelats i ett dynamiskt
skede avseende de mänskliga rättigheternas utveckling i såväl det europeiska
som det svenska rättssystemet. Den Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna (EURS) trädde i kraft i december 2009. Denna har
samma rättsliga värde som fördragen och innehåller en rättighetskatalog som i
stora drag efterliknar den som finns i EKMR. I Sverige ägde en grundlags-
reform rum 2011 enligt vilken domstolarnas lagprövningsrätt har utvidgats och
det omdiskuterade uppenbarhetsrekvisitet strukits.6 Dubbelbestraffningsfallen
illustrerar tydligt hur europeiseringen och konstitutionaliseringen av det
svenska rättslivet har tagit viktiga kliv framåt. 

I februari i år kom EUD med sitt avgörande i fallet Åklagaren mot Åkerberg
Fransson.7 Avgörandet klargör att dubbelbestraffningsförbudet enligt artikel 50
EURS äger tillämpning på det svenska systemet med skattetillägg och skatte-
brott. Några månader därefter uttalade sig HD i frågan för andra gången (jfr NJA
2010 s. 168) och gör vad som närmast kan karaktäriseras som en helomvänd-
ning i förhållande till sin tidigare praxis i dubbelbestraffningsfallen,8 där den så
kallade klart stöd-doktrinen varit förhärskande.9 Vidare meddelade HD resning
i ett dubbelbestraffningsfall i juli med direkt stöd av artikel 13 EKMR om rätten
till ett effektivt rättsmedel.10 

Denna artikel11 har till syfte att kommentera EUD:s och HD:s avgöranden
samt diskutera vilka konsekvenser de har för europarättens genomslag i det

5 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; Göteborgs tingsrätt, beslut om vilandeförklaring 2011-01-25, mål nr
B2683-09; Mål B2442-09, Nyköpings tingsrätt, dom 2012-10-23.

6 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagprövning och struket uppenbarhetsrekvisit & förbudet mot dub-
belbestraffning, Europarättslig tidskrift 2011, 217–226.

7 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, nedan benämnd EUD-domen.
8 Högsta domstolens dom 2013-06-11, Mål nr B4946-12, nedan benämnd HD-domen.
9 Klart stöd-doktrinen har utvecklats i en rad rättsfall rörande dubbelbestraffning i P7-4 EKMR

och systemet med skattetillägg och skattebrott, se NJA 2000 s. 622, NJA 2004 s. 510, NJA 2004
s. 840, NJA 2005 s. 856 och NJA 2010 s. 168. För en kommentar och utvärdering se Åhman,
Karin, Normprövning – domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och
Europarätten 2000–2010, Norstedts juridik, Stockholm 2011, s. 105 ff. samt s. 206. Se även
Victor, Dag, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, Svensk Juristtidning 4/
2013, s. 358 ff. HD-domen, p. 44 och p. 49.

10 Högsta domstolen, beslut 2013-07-16, mål nr Ö1526-13. Se även Högsta domstolen, beslut
2013-07-25, mål nr Ö 3509-13.

11 Ett särskilt tack till Wiweka Warnling-Nerep, professor i offentlig rätt, Stockholms universitet
och Paul Lappalainen, jur. kand. och J.D. för värdefulla synpunkter.

2012-11-13, ansökan nr 4455/10; Asadbeyli m.fl. ./. Azerbajdzjan, dom 2012-12-11, ansökan
nr 3653/05, 14729/05, 16519/06, 20908/05, 26242/05, 36083/05.
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svenska rättssystemet och i synnerhet för de svenska avgiftssystemen med sär-
skild tonvikt på systemet med skattetillägg och skattebrott. 

2. EU-domstolens dom i Åkerberg Fransson12

EURS trädde ikraft 1 december 2009. Den innehåller ett dubbelbestraffnings-
förbud i artikel 50 med P7-4 i EKMR som förlaga.13 Ikraftträdandet aktualise-
rade flera frågor. Är artikel 50 tillämplig på systemet med skattetillägg och
skattebrott? Har P7-4 EKMR företräde framför svensk rätt mot bakgrund av
dess ställning som en del av unionsrätten enligt artikel 6.3 Fördraget om Euro-
peiska unionen (FEU)? Frågorna ställdes på sin spets i ett skattebrottmål i Hap-
aranda tingsrätt. 

Målet rörde egenföretagaren och löjromsfiskaren Åkerberg Fransson, som
bedrev fiskeriverksamhet i Kalixälven och sålde sin fångst i både Sverige och
Finland. Han hade redovisat för låga belopp i sina deklarationer för beskatt-
ningsåren 2004 och 2005 avseende inkomstskatt, mervärdesskatt och arbets-
givaravgifter. Skatteverket höjde därför hans skatt och ålade honom att betala
skattetillägg för båda beskattningsåren enligt ett omprövningsbeslut från maj
2007. På grund av det oriktiga uppgiftslämnandet i de aktuella deklarationerna
åtalades löjromsfiskaren även för grovt skattebrott vid Haparanda tingsrätt i juni
2009. 

Mot bakgrund av det nya rättsläget beslutade Haparanda tingsrätt att vilande-
förklara målet i december 2010 för att inhämta ett förhandsavgörande av EU-
domstolen.14 Tingsrätten framförde fem frågor i sin begäran, med det övergri-
pande syftet att få besked om det är förenligt med artikel 50 EURS och P7-4
EKMR att döma någon för skattebrott, som redan ålagts att betala skattetill-
lägg.15 Står klart stöd-doktrinen, som uttalats av HD i NJA 2010 s. 168, i över-
ensstämmelse med principen om EU-rättens företräde och principen om direkt
effekt? Har det någon betydelse om det har skett en samordning mellan de två
parallellt gällande sanktionssystemen för hur artikel 50 EURS skall tolkas?
Slutligen ställde tingsrätten en fråga av hypotetisk karaktär om hur domstolen
skulle bedöma huvudfrågan, om det funnits ett alternativt system för att undvika

12 Detta avsnitt bygger på min artikel om EU-domstolens dom i Fast, Katarina, Dubbelbestraff-
ningsförbudet i EU:s rättighetsstadga och det svenska systemet med skattetillägg och skatte-
brott – en kommentar till EU-domstolens avgörande i fallet Åkerberg Fransson, Svensk Skatte-
tidning 2013/2, s. 138–157.

13 Se förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 303/02, förkla-
ringen till art. 50.

14 Mål B 550/09, Haparanda tingsrätt, beslut av den 2010-12-23.
15 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013, p. 15.
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dubbelbestraffning, såsom att vid prövningen av ett åtal för skattebrott föra över
beslutsfattandet om påförande av skattetillägg till allmän domstol.

Den 12 juni 2012 lämnade generaladvokaten Cruz Villalón sitt förslag till
avgörande i fallet.16 Han fann att det svenska systemet strider mot dubbelbe-
straffningsförbudet i EKMR, men att dubbelbestraffningsfrågan inte är en fråga
för EUD. Påförande av skattetillägg och skattebrott utgör inte ”tillämpning av
unionsrätt” enligt artikel 51.1 i EURS, varför EURS inte är tillämplig.17

Den 26 februari 2013 kom EUD med sitt avgörande. EUD fann i motsats till
generaladvokatens och de intervenerade parternas (Sverige, Tjeckien, Dan-
mark, Irland, Nederländerna och EU-kommissionen) uppfattning, att den är
behörig att pröva fallet enligt artikel 51.1. Sina slutsatser grundade EU-domsto-
len på följande faktorer. Förutom de skyldigheter som generellt följer av princi-
pen om lojalt samarbete enligt artikel 4.3 FEU,18 har medlemsstaterna specifika
skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet. Sistnämnda handlar om att vidta
nödvändiga lagstiftningsåtgärder19 och administrativa åtgärder som krävs för en
effektiv uppbörd20 samt om åtgärder för att förebygga bedrägeri.21 

På grund av att EU delvis finansieras av en avgift baserad på 0,3 % av med-
lemsstaternas mervärdeskattebas, är uppbörden av mervärdesskatten därmed
också en angelägenhet för EU.22 Det finns därför en skyldighet för medlems-
staterna enligt artikel 325 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(FEUF) att bekämpa bedrägerier och annan olaglig verksamhet som riktar sig
mot unionens ekonomiska intresse.23 EUD fann sammantaget att påförande av
skattetillägg och åtal för skattebrott på grund av oriktiga uppgifter som avser
mervärdesskatt utgör ”tillämpning av unionsrätt” i den mening som avses i arti-
kel 51.1 i EURS.24 

EUD har genom denna tolkning av ”tillämpning av unionsrätt” gjort viktiga
klargöranden om EURS omfattning. Det har tidigare förekommit skilda uppfatt-
ningar om hur lokutionen ”tillämpning av unionsrätt” skall tolkas. Två huvud-
sakliga uppfattningar har varit tongivande. Vid utarbetandet av EURS hävdade
flera medlemsstater att en mer vidsträckt tolkning och tillämpning av EURS
skulle leda till alltför stora inskränkningar i deras autonomi. Förespråkarna för
denna linje menade att stadgandet i artikel 51.1 därför bör tolkas bokstavligt och

16 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, generaladvokatens Cruz Villalón förslag till
avgörande, den 12 juni 2012 (nedan benämnt generaladvokatens förslag till avgörande).

17 För en kommentar se Fast, Katarina, SkatteNytt 2012, Oklart om dubbelbestraffningsförbudets
innebörd – en kommentar till generaladvokatens förslag till avgörande i fallet Åkerberg Frans-
son, s. 593–610.

18 EUD-domen, p. 24.
19 Artikel 2 i mervärdesskattedirektivet.
20 Se t.ex. artikel 250 i mervärdesskattedirektivet.
21 Artikel 273 i mervärdesskattedirektivet.
22 Rådets beslut 2007/436/EG av den 7 juni 2007, artikel 2, p. 1b och 4; EU-domen p. 26.
23 EUD-domen, p. 26.
24 EUD-domen, p. 27.
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innebär att det endast är tillämpligt när medlemsstaten agerar som ”agent” för
unionen vid genomförande av EU-rätten.25 I förklaringarna till EURS föreslås
däremot en mer vidsträckt tolkning av artikel 51.1 med stöd i EUD:s tidigare
praxis.26 Enligt denna tolkning anses medlemsstaterna agera inom ramen för
EU-rätten, varför EU-rättens allmänna principer och rättigheterna i EURS över-
lappar varandra.27 Till skillnad från generaladvokaten anammar EUD istället det
vidare tolkningsalternativet av ”tillämpning av unionsrätt” som bland annat
förespråkas i förklaringarna till 51.1.28 Det tyder på att EUD har flyttat fram
positionerna för EU:s kompetens på människorättsområdet.29 En sådan tolkning
kan givetvis innebära att medlemsstaternas suveränitet riskerar att inskränkas i
större omfattning än vad som varit avsett. En indikator på detta är den tyska för-
fattningsdomstolens (TFD) reaktion på fallet Åkerberg Fransson i ett avgörande
24 april 2013 rörande grundlagsenligheten av en antiterrordatabas.30 TFD fram-
håller i ett tämligen skarpt tonläge: As part of a cooperative relationship, this
decision must not be read in a way that would view it as an apparent ultra vires
act or as if it endangered the protection and enforcement of the fundamental
rights in the member states in a way that questioned the identity of the Basic
Law’s constitutional order. The Senate acts on the assumption that the state-
ments in the ECJ’s decision are based on the distinctive features of the law on
value-added tax, and express no general view. The Senate’s decision on this
issue was unanimous.31 Å andra sidan kan argumenteras för att medlemsstaterna

25 Lenaertz, Koen, Guitterez-Fons, José A., The Constitutional Allocation of Powers and General
Principles of EU Law, Common Market Law Review 2010, s. 1657 f.; Denna mer restriktiva
tolkningsmodell synes generaladvokaten ha begagnat sig av i fallet Åkerberg Fransson. För
svenskt vidkommande har HD givit uttryck för att tillämpa detta snäva tolkningsalternativ av
”tillämpning av unionsrätt” enligt 51.1 i fallet NJA 2011 s. 444. 

26 Kaila, Heidi, Scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the Member States i Car-
donnel, Pascal, Rosas, Allan & Wahl, Nils (red.), Constitutionalising the EU Judicial System –
Essays in Honour of Pernilla Lindh, Hart Publishing, Oxford 2012, s. 306; De Búrca, Gráinne,
The Evolution of EU Human Rights Law i Craig, Paul, De Búrca Gráinne (red.), The Evolution
of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2011, s. 485; Lenaertz & Guitterez-Fons,
2010, s. 1657 f.

27 Kaila 2012, s. 307 f.; Lenaerts & Guitérrez-Fons 2010, s. 1660.
28 EUD-domen, p. 20; Se förklaringarna till EURS, 2007/C 303/02. Härom se Lenaertz, Koen,

Guitterez-Fons, José A., The Constitutional Allocation of Powers and General Principles of EU
Law, Common Market Law Review 2010, s. 1657 f. Lind noterar att det är andra gången som
EUD uttryckligen hänvisar till förklaringarna, se Lind, Anna-Sara, Ett par kommentarer rörande
mål C 617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013, Europarättslig
tidskrift 2/2013, s. 391.

29 Det behöver inte ens, som Lind påpekar, vara fråga om en uttrycklig kompetens enligt fördraget.
Se Lind 2013, s. 391.

30 Bundesverfassungsgericht, avgörande 2013-04-24, 1 BvR 1215/07.
31 Bunderverfassungsgericht, press release no. 31/2013 of 24 April 2013; Bundesverfassungsge-

richt, avgörande 2013-04-24, 1 BvR 1215/07, p. 91. För en kommentar till TFG:s avgörande,
se Editorial Comments, Ultra Vires – has the Bundesverfassungsgericht shown its teeth?,
(2013) 50, Common Market Law Review, issue 4, s. 925–929. 
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kommit överens om att EU skall bygga på rättsstatliga principer, vilket framgår
av bland annat artikel 2 och artikel 6.3 FEU samt att ett gemensamt rättighets-
skydd skall gälla enligt EURS.32 I det perspektivet, ter det sig självklart att de
sanktioner som används för att bekämpa överträdelser av unionsrätten måste
leva upp till en gemensam europeisk standard avseende rättighetsskyddet,
såsom det kommer till uttryck i EURS. Det är mycket som talar för att fallet
Åkerberg Fransson blir att betrakta som en viktig milstolpe i utvecklingen av
praxis rörande EURS tillämpningsområde.33 Samtidigt framför TFD den upp-
fattningen att en vidare tolkning av Åkerberg Fransson i detta avseende, kan
innebära att EUD agerar ultra vires. 

När det gäller frågan om hur EURS förhåller sig till företrädesdoktrinen samt
den kompetensfördelning som framgår av domstolens tolkning av artikel 51.1
EURS gör EUD emellertid ett uttalande som är något tvetydigt: ”… när en dom-
stol i en medlemsstat har att – i ett fall där de åtgärder som vidtas av medlems-
staterna inte är fullständigt bestämda av unionsrätten – pröva huruvida en
bestämmelse eller en åtgärd i nationell rätt, som utgör en tillämpning av uni-
onsrätten i den mening som avses i artikel 51.1 i stadgan, är förenlig med de
grundläggande rättigheterna, förblir nationella myndigheter och domstolar
behöriga att tillämpa nationella normer för skydd av grundläggande rättigheter
förutsatt att tillämpningen av dessa normer varken undergräver den skyddsnivå
som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av domstolen, eller unionsrättens
företräde, enhetlighet och verkan.” Det synes oklart om detta innebär att natio-
nella domstolar och myndigheter i första hand ska tillämpa nationella bestäm-
melser om skydd för mänskliga rättigheter och först i andra hand tillämpa
EURS. Det kan, som Asp framhåller, te sig självklart att en nationell domstol
inte behöver tillämpa unionsrätten och EURS så länge som det finns inhemska
bestämmelser som ger ett motsvarande skydd.34 Däremot är frågan om detta är
förenligt med hänvisningen till unionsrättens företräde, enhetlighet och ver-
kan.35 Företrädesdoktrinen är som bekant inte fördragsfäst, trots att den anses
vara en av hörnstenarna i EU-rätten.36 Önskar EUD härigenom att uttala ett

32 Talande för denna uppfattning är generaladvokat Sharpstons uttalande i fallet Zambrano att ”the
desire to promote appropriate protection of fundamental rights must not lead to usurpation of
competence.” Mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano ./. Office national de l’emploi (ONEM)
förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston, föredraget 2010-09-30, p. 162. 

33 Jfr Kaila 2012, s. 312.
34 Asp, Petter, Infotorg Juridik, Analys, EU-domstolen och förbudet mot dubbel lagföring, 2013-

02-28, avsnitt 2.
35 Asp 2013, avsnitt 2.
36 I förslaget om en konstitution för Europa från 2004 hade föreslagits att företrädesdoktrinen

skulle fördragsfästas i artikel I-6. Förslaget genomfördes emellertid inte, även om det senare
har framhållits från rådets sida att företrädesdoktrinen, trots sitt oreglerade tillstånd, är en av
hörnstenarna i EU-rätten. Opinion of the Council Legal Service of 22 June 2007, 11197/07,
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undantag från denna praxis eller är det bara fråga om en oklar formulering?
Hänvisningen till fallet Melloni som avgjordes samma dag kan emellertid bringa
viss klarhet. I detta fall hade en nationell konstitutionell bestämmelse ett star-
kare skydd än såväl EURS som EKMR.37 EUD uttalade att EU-rätten även i
denna situation har företräde.38 Detta förklarar emellertid inte till fullo vad EUD
menar med att domstolarna i första hand bör söka ledning i nationell rätt när de
åtgärder som vidtas inte är fullständigt bestämda av unionsrätten. I en sådan
situation bör i vart fall den nationella domstolen begära ett förhandsavgörande
enligt artikel 267 FEUF. Det kan därför ifrågasättas vad meningen är med detta
obiter dictum från en rent juridisk utgångspunkt. 

Sedan EUD avgjort den centrala frågan om sin behörighet, besvarades Hapar-
anda tingsrätts frågor gemensamt. Fråga 5 besvarades emellertid inte eftersom
det rörde sig som en hypotetisk fråga, som det faller utanför EUD:s kompetens
att pröva enligt artikel 267 FEUF.

Vad gällde den, åtminstone för svensk del, riktigt heta potatisen – frågan om
innebörden av principen om ne bis in idem i artikel 50 – ger EUD ett tämligen
klart besked. När det gäller sanktioner för att säkerställa uppbörden av samtliga
inkomster från mervärdesskatt och för att skydda unionens ekonomiska intres-
sen står det medlemsstaterna fritt att välja metod. Det finns heller inget som
hindrar en medlemsstat från att tillämpa en kombination av skatterättsliga och
straffrättsliga sanktioner, så länge som den skatterättsliga sanktionen inte är
straffrättslig till sin karaktär. Den sistnämnda situationen aktualiserar skyddet
enligt artikel 50 EURS. 

37 Mål C-399/11, Stefano Melloni ./. Ministerio Fiscal, dom av den 26 februari 2013, p. 60. I fallet
hade Melloni dömts till 10 års fängelse för ett konkursbrott i sin utevaro i Italien. Efter att ha
blivit fri mot borgen, avvek Melloni. Den italienska domstolen utfärdade därför en arresterings-
order. Flera år senare greps han av spansk polis och utlämning skulle verkställas. Melloni över-
klagade beslutet om utlämning till den spanska författningsdomstolen genom en s.k. recurso de
amparo med hänvisning till artikel 24.2 i den spanska konstitutionen om rätten till en rättvis
rättegång. För de fall han skulle överlämnas, skulle hans rätt till en rättvis rättegång kränkas
(rätten till försvar), eftersom en utevarodom inte kan överklagas i Italien. Författningsdomsto-
len begärde därför ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att bland annat få klarhet i om
det är förenligt med artikel 53 EURS, som säger att ingen bestämmelse i EURS får tolkas så att
den inskränker eller inkräktar på mänskliga rättigheter, särskilt EKMR, att förena utlämningen
med ett krav på överprövning i Italien. EU-domstolen uttalade att EU-rätten har företräde fram-
för det spanska konstitutionella stadgandet, se pp. 55–64.

38 C-399/11 Melloni, p. 58. Se även Brokelind, Cécile, Case Note on Åkerberg Fransson (Case C-
617/10), European Taxation 2013 (Vol 53) No 6, s. 283. Brokelind framhåller att ”…the lowest
standard of taxpayer rights protection is the Charter. Domestic laws may not deviate from this
standard, as the Swedish one does, due to a requirement that there be clear support in the
ECtHR’s case law on the determination of the “criminal” nature of the tax surcharge.”

JUR 260. För närmare kommentarer se t.ex. Rosas, Allan & Armati, Lorna, EU Constitutional
Law – An Introduction, Hart Publishing, Oxford 2010, s. 57.
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För att avgöra om en sanktion är av straffrättslig karaktär lutar sig EUD mot
de så kallade Engel-kriterierna som utvecklats i EDMR:s praxis.39 De utgörs av
tre alternativa men icke kumulativa kriterier: 1) överträdelsens rättsliga klassi-
ficering i den nationella rätten, 2) överträdelsens natur och 3) påföljdens natur
och stränghet.40 EUD refererar härvid till sitt avgörande i fallet Bonda från 2012
där EUD hade analyserat ett system med dubbla sanktioner utifrån Engel-krite-
rierna.41 Till skillnad från fallet Bonda går EUD emellertid inte närmare in på
innebörden av dessa kriterier eller hur de ska tillämpas i fallet Åkerberg Frans-
son. Någon hänvisning till fallen Janosevic och Västberga taxi & Vulic, båda
mot Sverige, om EDMR:s tillämpning av Engel-kriterierna på de svenska
skattetilläggen görs inte.42 EUD ger istället Haparanda tingsrätt anvisningen, att
utifrån nämnda kriterier pröva om det handlar om en eller två straffrättsliga
sanktioner. EUD uttalar därefter något tvetydigt att ”en sådan prövning kan ut-
mynna i att Haparanda tingsrätt finner att kombinationen strider mot dessa nor-
mer, förutsatt att återstående sanktioner är effektiva, proportionella och av-
skräckande.43 

EUD:s hänvisning till Engelkriterierna illustrerar väl EKMR:s betydelse som
auktoritativ rättskälla vid tillämpningen av EURS.44 EKMR har fått en starkare
ställning i EU-rätten, eftersom den sedan Lissabonfördragets ikraftträdande
numera ingår i unionsrätten som allmänna principer enligt artikel 6.3 FEU.
Vidare stadgas i artikel 52(3) EURS, att EURS i den mån den omfattar rättighe-
ter som motsvarar sådana som garanteras av EKMR ska ha samma innebörd och

39 Engel m.fl. mot Nederländerna, ansökan nr 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72, dom av den
8 juni 1976; 5370/72, §§ 80–82, se särskilt § 82. Fallet berörde bland annat frågan om militära
disciplinåtgärder var att betrakta som ”criminal charge” enligt artikel 6. För en kommentar se
Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventio-
nen om de mänskliga rättigheterna, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2012,
s. 164 f.

40 EUD-domen, p. 35.
41 Mål C-489/10, dom av den 5 juni 2012, Brottmål mot Ùukasz Marcin Bonda. I detta fall var en

lantbrukare föremål för dubbla sanktioner, sedan denne lämnat felaktiga uppgifter i samband
med en ansökan om jordbruksstöd. Det fick till följd att han i administrativ ordning tillfälligt
utestängts från att göra en ny ansökan i kombination med ett åtal för bidragsbedrägeri. EUD
hävisar till Europadomstolens domar i såväl Engel som Zolotukhin (p. 37). I målet hänvisar
EUD även till sin tidigare praxis i mål, där den fastställt att sanktioner som föreskrivs i den
gemensamma jordbrukspolitikens regler, som till exempel att tillfälligt utestänga en ekonomisk
operatör från ett stödsystem, inte är av straffrättslig art – se t.ex. mål C-210/00, Käserei Cham-
pignon Hofmeister, dom av den 2002-07-11. EUD kom i fallet Bonda fram till att den adminis-
trativa sanktionen inte var av straffrättslig karaktär (p. 37).

42 Janosevic ./. Sverige, ansökan nr 34619/97, dom av den 23 maj 2002. Västberga Taxi & Vulic
./. Sverige, ansökan nr 36985/97, dom av den 23 juli 2002.

43 EUD-domen, p. 36.
44 Jfr De Búrca, Gráinne, The Evolution of EU Human Rights Law i Craig, Paul, De Búrca

Gráinne (red.), The Evolution of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2011,
s. 486.
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räckvidd som EKMR, det vill säga en identisk skyddsnivå.45 EU-rätten kan till
och med medge ett mer långtgående skydd. Inte heller får någon bestämmelse i
EURS tolkas så att den inskränker eller inkräktar på mänskliga rättigheter, sär-
skilt EKMR, vilket framgår av artikel 53 EURS. EKMR har också en framträ-
dande roll i förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättighe-
terna.46 Förklaringarna är inte rättsligt bindande men har en viktig betydelse
som tolkningsinstrument, vilket också befästs i artikel 6.1 FEU och artikel 52.7
EURS som anger att tolkningen och tillämpningen av rättigheterna, friheterna
och principerna i EURS bör ske med vederbörlig hänsyn till dem.47 I förklaring-
arna görs hänvisningar till EKMR vid de rättigheter som har en motsvarighet i
EURS, såsom att det vid artikel 50 hänvisas till P7-4 EKMR. EKMR och EURS
fungerar således inte bara parallellt, utan de är också, såsom Åhman uttrycker
det, ”sammanflätade” med varandra.48 För övrigt pågår en process om att EU
skall ansluta sig till EKMR som en självständig avtalspart enligt artikel 6.2 FEU.
Detta har även skrivits in i ett särskilt protokoll till Lissabonfördraget.49 

Mot bakgrund av den stora betydelse som EKMR har vid tolkningen av
EURS är det därför något förvånande att domen rörande vissa viktiga detaljer är
tämligen kortfattad. Till exempel nämner EUD att Engelkriterierna ska tilläm-
pas, men inte närmare hur. EUD hänvisar denna bedömning till den nationella
domstolen. En fråga härvidlag är därför om EUD menar att det är upp till varje
medlemsstat att göra bedömningen om vad som är ett straff eller om det är fråga
om ett autonomt begrepp såsom i EKMR. Utgångspunkten torde rimligen vara
att begreppet trots allt är autonomt.50 Motsatt slutsats skulle riskera att leda till
att sanktioner av likartade slag får olika definitioner i olika medlemsstater. En
sådan utveckling skulle riskera att ambitionen med ett gemensamt rättighets-
skydd i EU urholkas, vilket knappast torde vara avsikten. 

En annan anledning till att ett klargörande från EUD skulle vara önskvärd i
denna del, är att det inte är helt enkelt att få klarhet i vad som gäller för nationella

45 Lindh, Pernilla, Europe cannot exist without Human Rights, Europarättslig tidskrift nummer 1
2012, s. 24.

46 2007/C 303/02.
47 Se ingressen till förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C

303/02), s. 1.
48 Åhman, Karin, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, Europarättslig tid-

skrift 2010, s. 642.
49 Protokoll om artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen angående unionens anslutning till

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihe-
terna. Denna process förordas för övrigt också starkt av Sveriges riksdag, där riksdagen i sam-
band med utarbetandet av Nicefördraget 2001 särskilt uttalat att regeringen med all kraft bör
verka för att EU ska tillträda Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. De svårigheter som är förknippade med en sådan anslutning bör
inte få vara avgörande, se Bet. 2000/01:KUU1. Se även Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag,
Norstedts juridik, Stockholm 2012, s. 64 f.

50 Denna uppfattning framförs också av Asp, Petter, Vid vägs ände – vad säger Högsta domstolen
om dubbelbestraffningen, Infotorg Juridik, analys 14 juni 2013, avsnitt 2.
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sanktionsavgifter utifrån Engelkriterierna, även om de bidrar till vissa riktlinjer
angående vad som utgör en brottsanklagelse i EKMR:s mening.51 Eftersom
skattetillägget redan har analyserats av EDMR i målen Janosevic och Västberga
Taxi & Vulic,52 utifrån samma kriterier som EUD tillämpar, är det märkligt att
dessa rättsfall inte omnämns i Åkerberg Fransson. Det tyder på att EUD vill
markera en viss självständighet i förhållande till EDMR:s praxis genom att i för-
sta hand hänvisa till sin egen praxis.53 Å andra sidan gjorde EUD en sådan ana-
lys för att fastställa om fråga var om en administrativ sanktion eller en straff-
rättslig sådan i det ovan nämnda fallet Bonda.54 Det går inte att utifrån domen
Åkerberg Fransson finna någon förklaring till varför EUD gör en explicit analys
i fallet Bonda men inte i fallet Åkerberg Fransson. Utgången i Bonda, som
avgjordes före EURS:s ikraftträdande, hänger möjligen samman med att frågan
om vissa avgifters karaktär redan avgjorts i tidigare avgöranden från EUD.55

Detta ändrar emellertid inte det faktum att det skulle vara problematiskt att över-
lämna bestämningen av unionsrättsliga begrepp till domstolar i 28 olika med-
lemsländer. 

Slutligen kan ifrågasättas vad EUD menar med att ”återstående sanktioner”
skall vara ”effektiva, proportionella och avskräckande.” Är det fråga om två
sanktioner av straffrättslig karaktär synes det svårt att utläsa av artikel 50 att det
finns något undantag för de fall att det görs en bedömning att den ena sanktionen
inte är tillräckligt effektiv.56

Näst i tur avgjorde EUD frågan om den omdebatterade klart stöd-doktrinen och
dess förhållande till EU-rätten. Är det möjligt att underlåta att begära förhands-
avgörande från EUD med hänvisning till att det inte föreligger klart stöd? Klart
stöd-doktrinen, som HD har utvecklat i en rad rättsfall rörande dubbelbestraff-
ning enligt P7-4 EKMR och systemet med skattetillägg och skattebrott, under-
kändes av EUD. EUD fann att en nationell domstol i en medlemsstat, som har
att tillämpa unionsrättsliga bestämmelser, är skyldig att säkerställa att dessa
bestämmelser ges full verkan. Det innebär att den måste underlåta att tillämpa
varje nationell bestämmelse som står i strid med unionsrätten, utan att vare sig
begära eller avvakta att den ifrågavarande lagstiftningen upphävs eller att

51 Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet, Norstedts juridik,
Stockholm 2010, s. 153.

52 Janosevic, § 68.
53 Skälen för detta kan vara många. Det faktum att några medlemsstater inte har ratificerat P7-4

kan vara ett av dem. Lind framhåller att det är en ”intressant markering” att EDMR inte nämns
i denna del av domskälen. Det antyder att EUD inte uttolkar artikel 52.3, som att den är bunden
av EDMR:s praxis, utan fri att bygga upp argumentationen från sin egen praxis, Lind 2013,
s. 393. Se även Brokelind 2013 s. 283 och 285. 

54 Mål C-489/10, Bonda, pp. 28–46.
55 Jfr Gulliksson, Magnus, Vad EU-domstolen inte sa i Haparandamålet, Dagens Juridik, Krönika/

Analys 2013-02-27.
56 Asp 2013-06-14, avsnitt 2.
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invänta något annat konstitutionellt förfarande.57 Därför, framhöll EUD, är varje
bestämmelse i en nationell rättsordning, må det vara lagstiftning, förvaltnings-
eller domstolspraxis, som kan leda till att unionsrätten försvagas och förhindrar
dess fulla verkan, oförenlig med de krav som följer av unionsrättens karaktär.58 

När det däremot gäller relationen nationell rätt och EKMR innebär inte hän-
visningen i primärrätten till EKMR i artikel 6.3 FEU, som stipulerar att EKMR
ska ingå i unionsrätten som allmänna principer, att EKMR är direkt tillämplig
och därigenom ska ha företräde framför nationell rätt.59 

Klart stöd-doktrinen är ett träffande exempel på den restriktivitet som känne-
tecknar svenska domstolars förhållande till europarätten. Bernitz förklarar detta
med att den svenska rätten skiljer sig från EU-rätten när det gäller juridisk metod
och konstitutionella traditioner.60 I linje härmed är svenska domstolar generellt
sett mycket försiktiga med att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen.61

I NJA 2011 s. 444 hade HD med tre röster mot två beslutat att inte begära för-
handsavgörande av EU-domstolen i ett fall rörande dubbelbestraffningsförbu-
dets i artikel 50 EURS tillämplighet vid skattetillägg och skattebrott med hän-
visning till acte clair-doktrinen. Majoriteten menade att det stod klart att det inte
var fråga om tillämpning av unionsrätt enligt artikel 51.1. Bernitz kritiserar
domen för att den ”amounts to a misuse of the acte clair doctrine.”62 Acte clair-
doktrinen, som antogs i fallet Cilfit 1982, medger förvisso undantag från skyl-
digheten att begära förhandsavgörande, men enligt de kriterier som slås fast i
fallet är utrymmet för en sådan underlåtenhet mycket begränsat och till delar
även kräver beaktande av andra medlemsländers språkversioner av en rättsakt,
terminologi samt legaldefinitioner.63 Cilfit-kriterierna har därför varit föremål

57 EUD-domen, p. 45.
58 EUD-domen, p. 46.
59 EUD hänvisar här till mål C-571/10, dom av den 2012-04-24, Servet Kamberaj ./. Istituto per

l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia auto-
noma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, pp. 62–63. Målet rörde regionala föreskrifter
om fördelning av bostadsstöd, vilka gjorde skillnad mellan EU-medborgare och tredjelands-
medborgare. En fråga var om hänvisningen i artikel 6(3) TEU till EKMR, innebär att den
inhemska domstolen är skyldig att direkt tillämpa artikel 14 och artikel 1 i protokoll 12 EKMR,
vilka stadgar om förbud mot diskriminering. EUD konstaterade att artikel 6(3) FEU inte regle-
rar förhållandet mellan EKMR och medlemsstaternas rättsordningar. Således är nationella
domstolar, i ett fall där en nationell bestämmelse strider mot Europakonventionen, inte skyldiga
att direkt tillämpa bestämmelserna i EKMR.

60 Bernitz i Cardonnel, Rosas & Wahl 2012, s. 185.
61 Se Bernitz i Cardonnel, Rosas & Wahl 2012, s. 177 f., s. 185 ff.
62 Bernitz i Cardonnel, Rosas & Wahl 2012, s. 181.
63 Mål 283/81, Srl CILFIT & Lanificio di Gavardo spA mot Ministero della Sanità, dom av den

6 oktober 1982. Enligt Cilfit är en nationell domstol inte skyldig att begära förhandsavgörande
i de fall då EU-rättens tillämpning är så uppenbar att det inte finns något utrymme för tvivel
om hur frågan ska besvaras (p. 16) Den nationella domstolen måste då väga samman ett antal
kriterier; 1) EU-rättens karaktäristiska särdrag och de tolkningsproblem som de kan medföra
(p. 17) 2) de olika officiella språkversionerna av rättsakten samt terminologi och legaldefinitio-
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för betydande kritik eftersom de är svåra att tillämpa och i viss mån även ter sig
orealistiska, inte minst sedan antalet medlemsstater i EU kraftigt har ökat.64 

EUD:s underkännande av klart stöd-doktrinen bör ge anledning att diskutera
ett nytt förhållningssätt i svenska domstolar till att inhämta förhandsavgörande
från EUD. Det gäller att komma ihåg att de svenska domstolarnas passivitet i
denna del kan leda till en fördragsbrottstalan från kommissionen enligt artikel
258 FEUF. Det gäller också att en vägran att begära förhandsavgörande kan få
konsekvenser för rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR.65 Det framgår
bl.a. av EDMR:s avgörande i Ullens de Schooten & Rezabek mot Belgien. Enligt
detta föreligger inte någon rätt till förhandsavgörande i EUD enligt artikel 6.66

Däremot finns ett krav på nationella domstolar att motivera sina beslut med
utgångspunkt i Cilfit-kriterierna,67 enligt vilka förhandsavgöranden inte ska
inhämtas.68 

3. Slutstriden – HD:s avgöranden i 
dubbelbestraffningsfrågan 2013

Sedan EUD väl sagt sitt i dubbelbestraffningsfrågan, har nu ”slutstriden” i det
så kallade domstolsupproret ägt rum. HD gör i sitt nya avgörande i viss mån upp
med klart stöd-doktrinen69 och försöker skapa klarhet rörande vissa frågor av sär-
skild betydelse för den svenska rätten. Den slutsats som de så kallade ”upprors-
makarna” kommit fram till – att det svenska systemet med dubbla förfaranden
strider mot såväl P7-4 EKMR samt artikel 50 EURS – har nu blivit vedertagen. 

Detta avgörande från HD handlade om fotografen PMP som uppsåtligen hade
underlåtit att redovisa tre transaktioner i dennes aktiebolag såsom lön.70 I

64 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm
2010, s. 181. Mare och Donnelly framhåller att det till och med hävdats att bakgrunden till Cil-
fit-kriterierna var att se till att frammana fler förhandsbesked snarare än det motsatta, se Mare,
Thomas de la, Donnelly, Catherine, Preliminary Rulings and EU Legal Integration: Evolution
and Stasis i Craig & De Búrca 2011, s. 387.

65 Detsamma torde även gälla artikel 47.2 EURS som bygger på artikel 6 EKMR.
66 Ullens de Schooten & Rezabek ./. Belgien, ansökning nr 3989/07 och 38353/07, dom av den 20

september 2011 (domen finns endast på franska), § 57.
67 Ullens de Schooten & Rezabek ./. Belgien, § 62. I detta avgörande fann EDMR att Cilfit-krite-

rierna var uppfyllda.
68 Ullens de Schooten & Rezabek ./. Belgien, § 60.
69 Se not 9.
70 PMP hade privat tillgodogjort sig en återbetalning som tillkom bolaget om 424 998 kronor.

Vidare hade han låtit bolaget bekosta renoveringen av en bostadsrättslägenhet och byggnads-
arbeten på en fastighet om 183 376 respektive 458 449 kronor. 

ner, vilka kan variera mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och EU-rätt 3) EU-rät-
ten måste tolkas i sitt sammanhang med beaktande av dess syfte och ändamål (p. 20).
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november 2009 fattade Skatteverket beslut om skattetillägg för de taxeringsår
och redovisningsperioder under vilka transaktionerna hade genomförts. PMP
åtalades därefter för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grovt försvå-
rande av skattekontroll. PMP yrkade att åklagarens talan skulle avvisas med
hänvisning till P7-4 EKMR, eftersom denne redan hade påförts skattetillägg för
de påstått oriktiga uppgifter som var ifråga. I hovrätten dömdes han till fängelse
i ett år och tre månader jämte näringsförbud för grovt bokföringsbrott och grovt
skattebrott.71 Hovrätten hade härvid beaktat att PMP påförts skattetillägg och
dömde honom därför till ett fängelsestraff som var tre månader kortare än vad
tingsrätten hade bestämt. 

En oenig HD hade tidigare utgått ifrån att EURS inte var tillämplig på dub-
belbestraffningsfallen och hade i sitt avgörande NJA 2011 s. 444 uttalat att frå-
gan var acte clair, varför majoriteten beslutade att inte begära förhandsavgö-
rande från EUD.72 Det visade sig emellertid, efter EUD:s avgörande i Åkerberg
Fransson, att denna slutledning inte stämde. Inte heller är det förenligt med EU-
rätten att tillämpa klart stöd-doktrinen. HD måste nu pröva om det svenska sys-
temet med skattetillägg och skattebrott är förenligt med artikel 50 EURS. EUD
framhöll att en kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner i sig
inte strider mot artikel 50. Däremot förhåller det sig annorlunda om det visar sig
att den skatterättsliga sanktionen i själva verket utgör ett straff efter en prövning
enligt de så kallade Engel-kriterierna. HD finner som väntat och i enlighet med
sina tidigare uttalanden, att skattetillägget är av straffrättslig karaktär73 och där-
med omfattas av såväl P7-4 EKMR som artikel 50 EURS.74 I anslutning till
detta uttalande finns det återigen anledning att återkomma till frågan om skatte-
tilläggets dubbelnatur i svensk rätt – särskild avgift enligt kap. 49 skatteförfa-
randelagen och straff enligt artikel 6 lagen om EKMR. Det tycks inte finnas
några hinder mot att ett straff regleras i en skatterättslig lagstiftning,75 men är
det försvarbart att bibehålla en benämning som inte återspeglar dess straffrätts-
liga karaktär?76 En mer adekvat benämning av skattetillägget vore kanske
”straffavgift”.77

71 PMP var som nämnts också åtalad för försvårande av skattekontroll, grovt brott enligt 10 §
skattebrottslagen, men detta brott ansågs emellertid konsumerat av det grova bokföringsbrottet.

72 Bernitz kritiserar HD:s avgörande för att utgöra missbruk av acte clair-doktrinen, Bernitz i Car-
donnel, Rosas & Wahl 2012, s. 181.

73 HD domen, p. 34–37. Se t.ex. RÅ 2000 ref. 66 (I) Volvo-målet och NJA 2000 s. 622.
74 HD-domen, p. 36 och 37.
75 Jfr Warnling-Nerep 2010, s. 282.
76 Warnling-Nerep 2010, s. 117 f., s. 289. Warnling-Nerep, Wiweka i Lundin, Fernlund, Ståhl,

Runsten, Weding (red.), Regeringsrätten 100 år, Iustus förlag, Uppsala 2009, s. 98 f.; Remiss-
yttrande Stockholms universitet, Juridiska Fakulteten, dnr SU 301-1689-09 2009-11-26, Skatte-
förfarandeutredningens slutbetänkande, Skatteförfarandet (SOU 2009:58), s. 7 f.

77 Jfr Warnling-Nerep 2010, s. 289 f.
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I nästa steg redogjorde HD närmare i vilka situationer som dubbelbestraffnings-
förbudet är aktuellt. Fotografen PMP hade på grund av sitt oriktiga uppgiftsläm-
nande ålagts att betala skattetillägg samt dömts för skattebrott och bokförings-
brott. Skattetillägg och skattebrott avser samma brott (gärning) enligt P7-4 och
artikel 50 enligt HD, eftersom de baserar sig på en och samma deklarationsupp-
gift och är grundade på samma faktiska omständigheter.78 När det däremot gäl-
ler bokföringsbrottet kommer HD emellertid till motsatt slutsats, trots att det
handlar om samma oriktiga uppgiftslämnande. HD konstaterar, att ett bok-
föringsbrott förvisso på olika sätt kan ha samband med oriktigt uppgiftsläm-
nande av betydelse för beskattningen. Bokförs en affärshändelse i rörelsen inte
på ett korrekt sätt, kan detta öppna upp för att oriktigheten medvetet eller omed-
vetet kommer att föras över till skatteförfarandet. HD menar att sambandet blir
särskilt tydligt, om ett grovt bokföringsbrott har konsumerats av ett brott avse-
ende försvårande av skattekontroll enligt skattebrottslagen.79 Efter dessa över-
väganden kommer emellertid HD fram till att de konkreta fakta som ligger till
grund för bokföringsbrott normalt inte, med tillämpning av EDMR:s hittillsva-
rande praxis i fallet Carlberg mot Sverige,80 kan anses ”oupplösligt förbundna
till tid och rum med de fakta som läggs till grund för ett skattetillägg”.81 Något
svävande konstaterar HD avslutningsvis att dubbelbestraffningsförbudet enligt
EURS därför inte normalt (min kursivering) hindrar åtal och dom för bok-
föringsbrott på grund av att skattetillägg har tagits ut.82 Frågan om skattetillägg
och bokföringsbrott utgör dubbelbestraffning enligt P7-4 har som HD också
påpekat ännu inte prövats i enlighet med EDMRs nya praxis i Zolotukhin-avgö-
randet. 

Det kan antas vara rimligt att göra den bedömning som HD gör med hänvis-
ning till fallet Carlberg som i och för sig avgjordes strax före det att fallet Zolo-
tukhin avgjordes i stor kammare 10 februari 2010. Zolotukhin-avgörandet från
2007 kom ju fram till samma slutsats som i Grand Chamber-avgörandet 2009,
varför den kan tänkas ha beaktats även i Carlberg-beslutet. Vad som kan tyda på
det är till exempel det obiter dictum som EDMR gör i Carlberg, dvs. att före-
komsten av subjektiva rekvisit eller ej inte längre är avgörande för om samma
brott föreligger, vilket tidigare bedömts vara fallet i t.ex. Rosenquist mot Sverige
från 2004.83 Å andra sidan har EDMR fortsatt att utveckla sin nya praxis rörande
P7-4, varför det inte med säkerhet kan sägas hur frågan kommer att bedömas i
det fall, som nu väntar på avgörande.84 Med hänsyn till den nära samhörighet
som finns mellan bokföringsskyldigheten och deklarationsskyldigheten finns

78 HD-domen, p. 39.
79 HD-domen, p. 41.
80 Kenth Carlberg ./. Sverige, ansökan nr 9631/04, dom 2009-01-27.
81 HD-domen, p. 42.
82 HD-domen, p. 43.
83 Nils-Inge Rosenquist ./. Sverige, ansökan nr 60619/00, dom 2004-09-14.
84 Lucky Dev ./. Sverige, ansökan nr 7356/10.
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det trots allt inget enkelt svar på hur Europadomstolen kommer att bedöma frå-
gan denna gång. För lagstiftarens del torde det emellertid finnas skäl att ta med
i beräkningen att en dubbelbestraffningssituation kan föreligga även här.

Sedan det klargjorts att dubbelbestraffning vid överträdelse av mervärdesskatte-
lagstiftningen omfattas av EURS,85 följer för svensk del, frågan om dubbelbe-
straffningsförbudet i P7-4 EKMR ska tolkas enligt klart stöd-doktrinen avse-
ende inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och andra liknande avgifter.86 Häri ligger
ett likabehandlingsproblem, som tidigare har varit föremål för diskussion, var-
vid det har framhållits att det är orimligt att rättighetsskyddet ska vara avhängigt
om unionsrätten är tillämplig.87 

När det gäller klart stöd-doktrinen, gör HD från och med nu en annan bedöm-
ning än tidigare. HD framhåller att EKMR i svensk rätt har betydelse i två rätts-
ligt skilda hänseenden. Förutom att Sverige är folkrättsligt bundet av EKMR är
den en svensk lag.88 HD förklarar att när EKMR tillämpas i sin egenskap av
svensk lag, gäller inte kravet på klart stöd. Det blir emellertid aktuellt vid en lag-
konflikt mellan svensk lag och lagen om EKMR, vilken inte alltid går att lösa
med hjälp av konventionskonform tolkning eller genom att EKMR som svensk
lag har företräde. I det läget, menar HD att om t.ex. lagstiftaren har gjort bedöm-
ningen att lagen är förenlig med EKMR, måste utgångspunkten vara att en dom-
stol inte ska kunna underkänna lagen med stöd av EKMR som svensk lag.89 

I det aktuella fallet, menar HD, ska frågan om den svenska lagstiftningen
ifråga är förenlig med EKMR i första hand prövas utifrån det perspektivet att
EKMR är folkrättsligt bindande. Härvid är utgångspunkten att en svensk dom-
stol måste kunna underkänna en lag som är oförenlig med EKMR också när frå-
gan ännu inte har prövats av Europadomstolen. I denna situation finns det emel-
lertid skäl att visa återhållsamhet, såsom att ställa krav på klart stöd.90 Vilken
grad av klarhet som är motiverat måste bedömas utifrån 1) hur viktig den be-
rörda rättigheten är samt 2) vilket slags lagstiftning som är ifråga och 3) utöver
detta måste de rättsliga och praktiska konsekvenserna vägas in.91 HD förklarar
att om en lag underkänns kan följdändringar behövas, något som talar för att frå-

85 HD-domen, pp. 44–48.
86 HD-domen, p. 50.
87 Bernitz 2012, s. 78; Fast, Katarina, Dubbelbestraffningsförbud, normhierarki och likabehand-

ling – en kommentar till Gulliksson och Kristoffersson, Svensk Skattetidning 2011, s. 529–536;
Gulliksson, Magnus, Kristoffersson, Eleonor, Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-
rätten för skattebrott och skattetillägg, Svensk Skattetidning 2011, s. 211–227; Brokelind,
Cécile, Åkerberg Fransson, Reference for a preliminary ruling. Ne bis in idem principle. Hap-
aranda Tingsrätt, Highlights & Insights of European Taxation 2011, s. 23.

88 HD-domen, p. 51.
89 HD-domen, p. 53.
90 HD-domen, p. 54.
91 HD-domen, p. 55.
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gan i mindre klara fall ska hanteras av lagstiftaren snarare än svenska domsto-
lar.92 

HD framhöll att domstolen meddelat sina avgöranden från 2010 och 2011
kort efter Europadomstolens dom. Om systemet med skattetillägg och ansvar
för skattebrott underkändes, skulle det få långtgående konsekvenser, vilket
gjorde att HD i 2010 års fall gjorde bedömningen att det är en fråga för lagstif-
taren att hantera och bedöma frågan.93 I den nuvarande situationen, där även
EURS:s dubbelbestraffningsförbud utgör hinder för en tillämpning av det
svenska systemet avseende mervärdesskatt, har det svenska systemet ”redan
urholkats på ett påtagligt sätt”. Med hänsyn tagen till den rättsutveckling på
området som pågått sedan 2009, påpekar HD att lagstiftaren inte har agerat på
det sätt som kunnat förväntas.94 

HD lyfter också fram intresset av en enhetlig tolkning av rättighetsskyddet
samt sambandet mellan EURS och EKMR som skäl för sin bedömning. Grund-
läggande principer om förutsebarhet och likabehandling talar också för att även
andra skatter och avgifter bör ingå i samma bedömning.95 HD väljer därför att
frångå sin klart stöd-doktrin i detta fall eftersom det numera finns tillräckligt
stöd (min kursivering) för att det svenska systemet är oförenligt med P7-4
EKMR. Av denna anledning skall skyddet mot dubbelbestraffning gälla inte
bara i fall rörande mervärdesskatt utan även sådana rörande inkomstskatt,
arbetsgivaravgifter och liknande avgifter.96 

HD gör i viss mån upp med klart stöd-doktrinen, men enligt de resonemang
som HD för antyds att denna kan komma att användas för framtiden i andra sam-
manhang där det anses motiverat. I grund och botten handlar det om vilken ställ-
ning som EKMR har i svensk rätt. Det stämmer att EKMR dels är svensk lag,
dels ett folkrättsligt instrument. Frågan är dock hur dessa aspekter på lagen om
EKMR bör beaktas. Är lagen om EKMR verkligen en ”vanlig” lag? Förutom att
den också har folkrättsliga konsekvenser, är den också av konstitutionell bety-
delse genom RF 2:19, som säger att lagstiftaren inte får stifta lag i strid med
EKMR. Detta stadgande, som inte omnämns i domen, riktar sig förvisso till lag-
stiftaren. Å andra sidan torde den tala sitt tydliga språk i en normprövningssitua-
tion – svensk lag måste vara förenlig med EKMR. Om så inte är fallet, har lag-
stiftaren brustit i sin skyldighet att iaktta EKMR. Det som tycks oklart är vilken
betydelse som RF 2:19 har i svensk rätt och här gick HD kanske miste om ett
tillfälle att klargöra detta. Frågan är också om det är rimligt att dela upp tolk-
ningen av EKMR på det sätt som HD gör, dvs att välja mellan att tillämpa den
som ”vanlig” lag eller som folkrättsligt instrument. Är det inte en fråga om både
och?

92 HD-domen, p. 55.
93 HD-domen, p. 57.
94 HD-domen, p. 58.
95 HD-domen, p. 59.
96 HD-domen, p. 60.
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Vidare tycks dimman inte helt och hållet vara skingrad när det gäller klart
stöd-doktrinens tillämplighet, eftersom HD istället synes införa ett test rörande
tillräckligt stöd. Bedömningen av vad som är klart stöd fortsätter även i detta
avgörande att vara oklart. Det sägs att det vid klarhetsprövningen ska beaktas
”hur viktig en rättighet är” samt ”vilken lagstiftning” det är fråga om. Detta sker
dessvärre utan närmare precisering. Vad menas med ”viktig” rättighet? Vilken
sorts rättighet handlar det om? – mänskliga rättigheter får förmodas. När det gäl-
ler ”viktigheten” – är det uppdelningen i absoluta och relativa rättigheter som
avses eller något annat? Slutligen – hur görs en uppdelning mellan lagstiftning
som kräver särskild hänsyn och annan – vilka faktorer är det som bör beaktas?97

Ytterligare preciseringar från HD torde vara att vänta. 
En annan mycket viktig fråga som HD:s avgörande röjer är den om funktions-

fördelningen mellan HD och lagstiftaren. Framställningen i denna del är något
vag och komplex, vilket väl återspeglar den ambivalenta inställning som råder i
svensk rätt rörande normprövning och domstolarnas makt i allmänhet.98 HD
uttrycker att den räknade med åtgärder från lagstiftarens sida, vilka nu uteblivit.
Först efter en sådan ”inväntan” och en tillrättavisning från EUD, anser sig HD
kunna agera. I det här sammanhanget är frågan om varför inget resonemang förs
om RF 2:19 av intresse. Det är inte självklart hur sistnämnda stadgande skall till-
lämpas, men får tidigare antas ha varit föremål för tyst beaktande.99 Hur som
helst finns ett uttryckligt krav på att svensk lagstiftning ska vara förenlig med
EKMR. Lagprövningsrätten innebär att domstolarna har en viktig funktion som
”kontrollstation” för att lagstiftaren efterlever den grundlag som den själv har
stiftat och de åtaganden som den har ingått för Sveriges del på grund av EKMR.
Frågan är om lagprövningsrätten innehåller en skyldighet för domstolarna att
invänta lagstiftningsåtgärder eller om den medför att domstolen bör ”slå larm”
när svensk lag helt enkelt inte visar sig vara förenlig med EKMR – i synnerhet
eftersom uppenbarhetsrekvisitet tagits bort. Det sistnämnda torde vara mer
effektivt vid utövandet av denna viktiga roll. Eftersom även lagstiftaren kan göra
fel eller kanske inte har hängt med i rättsutvecklingen, såsom i detta fall, har
domstolen en viktig funktion att fylla i detta avseende. Lagstiftaren får på detta
sätt ta ansvar för sina tillkortakommanden på egen hand.

97 Victor påpekar att kravet på klart stöd är begränsat till ”underkännande av en gällande ordning”,
vilket kanske vore en mer tydlig formulering rörande detta krav, Victor 2013, s. 358.

98 Jfr Victor 2013, s. 348 f.
99 Holmberg m.fl. lyfter fram RÅ 1997 ref. 6 som exempel enligt vilken en lagregel från 1973 åsi-

dosattes och artikel 14 EKMR om diskrimineringsförbudet fick företräde mot bakgrund av fal-
let Darby mot Sverige från 1991. Någon omnämnande av RF 2:19 (dåvarande RF 2:23) gjordes
inte heller då, men det kan antas att lex posterior principen tillämpades, se Holmberg, Erik,
Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne, Regner, Göran, Grundlagarna – Rege-
ringsformen, Successionsordningen, Riksdagsordningen, tredje upplagan, Norstedts juridik
2012, s. 169.
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HD avgör också olika frågor av direkt praktisk betydelse. Gäller rätten att inte
bli lagförd eller straffad två gånger också när skattetillägget riktar sig mot en
juridisk person? Eftersom dubbelbestraffningsförbuden gäller fysiska personer
verkar svaret enkelt. En fysisk person kan emellertid krävas på betalning av
skatter och skattetillägg som avser en juridisk person genom ansvarsgenom-
brott, såsom ställföreträdaransvar enligt 59:12–21 skatteförfarandelagen.100 HD
anger att skyddet mot dubbel lagföring kan gälla även om det är en juridisk per-
son som primärt är ansvarig och också om förfarandet har varit av civilrättslig
natur.101

Avslutningsvis tar HD upp frågan om lis pendens. Bör skyddet mot dubbel
lagföring gälla även när det pågår ett förfarande om skattetillägg eller endast när
det är avslutat? HD konstaterar att Europadomstolens praxis inte ger några klara
besked, men att det finns flera mål där Europadomstolen har tillämpat P7-4 trots
att inget av förfarandena ifråga hade avslutats.102 Förbudet bör emellertid tilläm-
pas så att det är förenligt med grundläggande svenska processuella principer om
res judicata enligt 30:9 RB och lis pendens enligt 45:1 RB. Lis pendens som
rättegångshinder föreligger från den tidpunkten som Skatteverket har fattat sitt
beslut om att påföra skattetillägg.103

4. Minst 1000 efterskalv?

Vad blir konsekvenserna av HD:s avgörande? Är ett ”efterskalv” i vardande?
Detta har föranlett diskussioner om möjligheten till såväl resning som skade-
stånd.104 

På det processuella planet tycks ett ”efterskalv” vara på gång sedan HD
den16 juli kom med ett beslut om resning i ett dubbelbestraffningsfall, som föll
ut till den sökandes fördel.105 Det finns, som nämnts enligt Riksåklagaren, cirka

100 HD-domen, p. 65.
101 HD-domen, p. 66.
102 HD-domen, p. 68. Se även van Bockels resonemang kring proportionalitetsprincipens roll vid

bedömningen om ”finality”, Bockel van, Bas, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, Kluwer
Law, Nederländerna 2010, s. 227.

103 Bylander påpekar att ”draget till sin spets” inleds ett förfarande om påförande av skattetillägg
redan när en deklaration lämnas in. Det skulle i så fall vara hart när omöjjligt att väcka åtal för
skattebrott. Bylander, Eric, Konsekvenser av HD-pleniavgörandet om dubbelprövning av dub-
belprövade, Infotorg Juridik, Analys 2013-06-14.

104 Bylander 2013-06-14.
105 Högsta domstolen, beslut 2013-07-16, mål nr Ö1526-13. Sökande var JS som var företrädare

för ett handelsbolag, Tourism Development International HB. Han hade lämnat oriktiga uppgif-
ter avseende mervärdesskatt och inkomstskatt under åren 2006–2009. Skatteverket påförde där-
för JS skattetillägg i ett beslut i oktober 2010. De oriktiga uppgifterna i JS deklarationer ledde
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1000 ärenden som kan bli aktuella för resning. HD konstaterade att de resnings-
grunder som finns i 58:2 RB inte är tillämpliga, eftersom ett nytt avgörande från
HD inte kan sägas utgöra vare sig en ny omständighet eller bevis och innebär
inte en rättstillämpning som uppenbart strider mot lag.106 Istället skapar HD en
ny resningsgrund utifrån artikel 13 i EKMR.107 Liknande tillvägagångssätt har
tidigare använts i NJA 2005 s. 462. för att skapa en ny grund för ideellt skade-
stånd vid konventionskränkningar direkt med stöd av artikel 13 EKMR.108 I fort-
sättningen kommer således även resningsinstitutet att stå till buds, när den
svenska lagstiftningen och/eller rättstillämpningen inte håller måttet i förhål-
lande till EKMR och EURS samt leder till kränkningar av de mänskliga rättig-
heterna.

Vad som både kan påverka såväl domstolarna som lagstiftaren, är att det finns
fler sanktionsavgifter som utgör en ”criminal charge”, varvid dubbelbestraff-
ningsförbudet kan vara tillämpligt om det föreligger en kombination av straff
och sanktionsavgift.109 Så är fallet med till exempel miljösanktionsavgift och
miljöbalksbrott eller tulltillägg och tullbrott.110 Här finns det risk för efterskalv
av större magnitud. Det finns därför anledning att återkomma till Warnling-

106 Högsta domstolen, beslut 2013-07-16, mål nr Ö1526-13, pp. 11–15.
107 Högsta domstolen, beslut 2013-07-16, mål nr Ö1526-13. pp. 16–25. Vad som kan diskuteras i

HD:s skäl till beslutet är begagnandet av samma kriterier som för tillämpligheten av klart stöd.
Det måste först konstateras att kränkningen är allvarlig. Därefter skall en bedömning göras om
det är fråga om en viktig rättighet eller om överträdelsen av EKMR får ingripande återverk-
ningar för den enskilde. Frågan är om detta är tillräckligt preciserat för att på ett verkningsfullt
sätt kunna vara vägledande. 

108 NJA 2005 s. 462 handlade om långa handläggningstider i ett brottmål, som ansågs utgöra en
kränkning av artikel 6.1 och kravet på skäliga handläggningstider. EDMR hade i ett fall Kudla
mot Polen från 2000, uttalat att det åligger varje konventionsstat att ha ett effektivt rättsmedel
mot kränkningar av rätten till handläggning inom skälig tid i artikel 6.1. Se även NJA 2007
s. 295. Härom se vidare t.ex. Södergren, Jan, Bolags rätt till ideellt skadestånd, Juridisk Tid-
skrift 2005–06 s. 740–745, Cameron, Iain, Skadestånd och Europakonventionen för de mänsk-
liga rättigheterna, Svensk Juristtidning 2006 s. 553; Schultz, Mårten, Skadeståndsrätten i de
mänskliga rättigheternas tjänst, Juridisk Tidskrift 2007–08 s. 140–147; Mielnicki, Philip, Euro-
pakonventionen och skadeståndsrätten – till vägs ände?, Juridisk Tidskrift 2008–09, s. 357–
366; Warnling-Nerep, Wiweka, Rätten till domstolsprövning och rättsprövning, tredje revide-
rade upplagan, Jure förlag, Stockholm 2008. s. 23. En utredning om statens skadeståndsansvar
vid överträdelse av EKMR, se SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen (publicera-
des i december 2010). Utredningen har än så länge inte föranlett någon proposition i ärendet. 

109 Warnling-Nerep 2010, s. 164. Warnling-Nerep, konstaterar att de olika avgiftssystemen visar
en ”splittrad bild” i fråga om kombinationer av avgifter och/eller straff. I vissa fall tillåts dubbla
sanktioner, i andra inte. I några fall, såsom skattetillägg och miljösanktionsavgift kan de påföras
parallellt med straff.

110 Warnling-Nerep 2010, s. 166. Närmare om miljösanktionsavgift, s. 70–72. Närmare om tulltill-
lägg, s. 76–79.

till åtal och han dömdes i hovrätten under 2012 för grovt bokföringsbrott och skattebrott till
fängelse i ett år och näringsförbud i tre år. Se även senare resningsbeslut: Högsta domstolen,
beslut 2013-07-25, mål nr Ö 3509-13.
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Nereps förslag om en särskild lag om sanktionsavgifter.111 Enligt detta förslag
skulle ett slags förfarandelag införas,112 likt viteslagen, vilken inte skulle ersätta
de speciallagar som finns på området utan istället fastslå vissa gemensamma
förhållanden, såsom t.ex. frågan om ne bis in idem.113 Detta skulle inte minst
kunna vara en effektiv och ekonomisk lösning på dubbelbestraffningsfrågan
samtidigt som rättighetsskyddet för dem som omfattas av avgiftshoten generellt
skulle stärkas. 

5. Sammanfattande reflektioner

Det står nu klart att dubbelbestraffningsförbudet i EURS och EKMR gäller vid
dubbla förfaranden med skattetillägg och skattebrott. Förutom EDMR:s praxis
angående P7-4 EKMR alltsedan fallet Zolotukhin avgjordes 2009, har det klar-
gjorts av EUD i fallet Åkerberg Fransson 2013 att detta även gäller artikel 50
EURS. Detta har nu också bekräftats av HD. 

Åkerberg Fransson-målet klargör att stadgandet i 51.1 EURS rörande till-
lämpning av unionsrätt ska ges en vidsträckt tolkning och därigenom även avse
tillämpning av implementerad EU-rätt. Dessutom gäller detta nationella sank-
tionssystem, som används för att beivra brott mot såväl inhemska som unions-
rättsligt relaterade regler. Det betyder att EU-rätten flyttar fram positionerna på
människorättsområdet. Mycket talar därför för att fallet Åkerberg Fransson blir
att betrakta som en viktig milstolpe i utvecklingen av praxis rörande EURS till-
lämpningsområde. Indirekt torde detta också betyda att EKMR kommer att få
en starkare ställning i svensk rätt, inte minst på grund av likabehandlingsskäl.
Att unionsrätt skulle innehålla ett bättre skydd för mänskliga rättigheter än in-
hemsk rätt är inte försvarbart. Samtidigt framför Tyska författningsdomstolen
den uppfattningen att en vidare tolkning av Åkerberg Fransson i detta avseende,
kan innebära att EUD agerar ultra vires.

HD:s dom är en anpassning till europarätten, men tar också ett steg närmare
ett förtydligande av maktdelningsfunktionerna i Sverige. Klart stöd-doktrinen
överges i detta fall, men tycks dock inte vara helt överspelad enligt HD:s dom.
HD nämner dock inte slopandet av uppenbarhetsrekvisitet i RF 11:14, men en
utgångspunkt torde vara att detta de facto har spelat en roll, bortsett från EUD:s
dom. HD framhåller att den inväntar lagstiftningsåtgärder upp till en viss försik-
tighetsgräns, innan underkännande av svensk lagstiftning bör bli aktuell. Det
anges emellertid inte vilka rekvisit som skulle vara uppfyllda för att göra en

111 Warnling-Nerep 2010, s. 288–290.
112 Warnling-Nerep 2010, s. 289.
113 Warnling-Nerep 2010, s. 290. Warnling-Nerep framhåller att lagen skulle råda bot på den kon-

ceptlöshet och reglering ”ad hoc” som för närvarande gäller avseende avgiftssystemen (s. 288).
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sådan bedömning, annat än att försiktighet bör iakttas när det gäller att åsido-
sätta tillämpning av lag som står i strid med EKMR. Med ett slopat uppenbar-
hetsrekvisit och ett grundlagsstadgande som säger att svensk lagstiftning inte får
strida mot EKMR enligt RF 2:19 torde emellertid utrymmet för en sådan klart
stöd-doktrin ha minskat väsentligt. Om syftet med normprövningsrätten ska
kunna sägas vara uppfyllt, bör domstolarna kunna agera snabbare i en ordning
utan uppenbarhetsrekvisitet. Det skulle emellertid vara önskvärt att HD även
ägnade vår egen grundlag mer uppmärksamhet i fortsättningen, så att viktiga
stadganden som RF 11:14 och RF 2:19 preciseras i större utsträckning än tidi-
gare. Oaktat detta, är domen ett tydligt tecken på att en ny inriktning av norm-
prövningsrätten har inletts.

2013 kommer säkerligen att gå till rättshistorien som ett viktigt årtal för euro-
peiseringen av det svenska rättslivet och de mänskliga rättigheternas utveckling
i Sverige. Det gäller också det sätt på vilket såväl domstolar som lagstiftaren har
hanterat eller snarare inte har hanterat dubbelbestraffningsfrågan. Detta lär få
betydande konsekvenser, inte bara juridiska, utan även ekonomiska och förtro-
endemässiga. HD har nu tagit sig an uppgiften att börja städa upp i röran. Dels
genom att göra upp med klart stöd-doktrinen, dels genom att ge en resningsmöj-
lighet för de kränkta. Detta torde rent allmänt innebära ett stärkt rättighetsskydd
i Sverige. Det beräknas att mer än 1000 resningsärenden kommer att prövas lik-
som skadeståndsanspråk. Det finns således minst 1000 skäl för såväl domsto-
larna som lagstiftaren att agera mer proaktivt i fortsättningen – att förekomma
istället för att förekommas. 
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