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Nytt från dubbelbestraffningsfronten
– ny praxis från Europadomstolen och Högsta 
förvaltningsdomstolen avseende skatte- och 
trafikbrottslighet

Av Katarina Fast Lappalainen

1. Inledning
Alltsedan den 10 februari 2009 då Europadomstolen gjorde en ändring i praxis avse-
ende dubbelbestraffningsförbudet i sjunde tilläggsprotokollet, artikel 4 i Europa-
konventionen (TP7-4 EKMR) i målet Zolotukhin,1 har frågan om ne bis in idem 
hemsökt svensk rätt som har parallella sanktionsförfaranden på flera olika rättsom-
råden, i synnerhet systemet med skattetillägg och skattebrott.2 

1 Sergey Zolotukhin ./. Ryssland, ansökan nr 14939/03, dom (Grand Chamber) av den 10 februari 2009. 
I målet hade en person som uppträtt hotfullt och våldsamt gentemot olika tjänstemän i samband med 
ett omhändertagande på grund av ett olovligt beträdande av ett militärområde, straffats i både ett 
administrativt förfarande (ordningsförseelse) och i ett efterföljande brottmål (våldsamt motstånd 
m.fl. brott). Europadomstolen fann att eftersom det i detta fall var fråga om väsentligen samma lag-
överträdelse var en kränkning av dubbelbestraffningsförbudet i TP7-4 vid handen på grund av de 
dubbla förfarandena. I domen § 82 uttalar Europadomstolen att ”the Court takes the view that Article 
4 of Protocol No. 7 must be understood as prohibiting the prosecution or trial of a second ‘offence’ 
in so far as it arises from identical facts or facts which are substantially the same.”

2 Se t.ex. Gulliksson, Magnus, Ne Bis In Idem and Effective Sanctions in EU Law i Nergelius, Joakim, 
Kristoffersson, Eleonor (red.), Human Rights in Contemporary European Law, Hart Publishing, 
Oxford 2014, s. 141–189; I antologin Human Rights in Contemporary European Law finns flera 
bidrag avseende frågan om ne bis in idem förutom av Gulliksson även av Ulf Bernitz, Eleonor Kri-
stoffersson, Joakim Nergelius samt Ola Zetterquist; Sunnqvist, Martin, Konstitutionellt kritiskt 
dömande – förändringen av nordiska domares attityder under två sekel, vol II, Jure förlag, Stock-
holm 2014 s. 984 ff; Ritleng, Dominique, Lärdomar av EU-domstolens parallella domar i målen 
Åkerberg Fransson och Melloni, svensk Juristtidning 2014, s. 36–71; Fast, Katarina, Tusen skäl att 
förekomma istället för att förekommas – en kommentar till dubbelbestraffningsfallen i EU-domstolen 
och Högsta domstolen 2013, Juridisk Tidskrift 2013–14, s. 24–44: Bernitz, Ulf, Åkerberg Fransson-
domen: Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om kombinationen skattetillägg/åtal för 
skattebrott, SkatteNytt 2013, s. 584–597, Gulliksson, Magnus, Klart till halvklart – om ne bis in idem 
och skattetilläggen; Svensk Juristtidning 2013, s. 645–685; Bylander, Eric, Konsekvenser av HD-
pleniavgörandet om dubbelprövning av dubbelprövade, Infotorg Juridik, Analys 2013-06-14; Asp, 
Petter, Vid vägs ände – vad säger Högsta domstolen om dubbelbestraffningen, Infotorg Juridik, Ana-
lys 14 juni 2013; Brokelind, Cécile, Case Note on Åkerberg Fransson (Case C-617/10), European 
Taxation 2013 (Vol 53) No 6; Fast, Katarina, Dubbelbestraffningsförbudet i EU:s rättighetsstadga 
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Efter åratal av intensiv debatt, domstolsuppror, resningsbeslut och utredande ter 
sig frågan kanske utagerad. Väntan på ett nytt lagförslag som ska kunna ge en lös-
ning på de rättsvårdande myndigheternas tillämpningsproblem är emellertid inte 
över – någon ny lagstiftning är ännu inte i hamn. Därutöver har Skatteverket i detta 
”laglösa” tillstånd kritiserats för att ha tagit ”saken i egna händer”, genom att ha eta-
blerat en intern praxis att inte påföra skattetillägg i ärenden i vilka den undandragna 
skatten överstiger ett belopp om tio prisbasbelopp för att möjliggöra åtal för skatte-
brott.3

Under hösten 2014 kom den slutliga bekräftelsen från Europadomstolen att det 
svenska systemet med dubbla förfaranden avseende skattetillägg och skattebrott står 

3 Se t.ex. Dagens industri, 2015-02-02, Skatteverket rundar lagen och SvD Näringsliv 2015-02-02, 
Skatteverket i rävsax om skattebrott. Detta förfarande torde emellertid inte stå i strid med dubbelbe-
straffningsförbudet. För det första innefattar EKMR:s lagkrav även myndighetspraxis. Skatteverket 
har således skapat en reglering för att tillmötesgå kravet enligt TP7-4. Om detta är förenligt med 
svensk rätt är emellertid en annan fråga. Den f.d. finansministern Bo Lundgren har kritiserat Skatte-
verket för detta och säger i ett uttalande om dess praxis att: ”Egentligen borde Sveriges riksdag ha 
varit involverad i detta. Det här är en del av beskattningsrätten…” Dagens Industri 2015-02-03.

och det svenska systemet med skattetillägg och skattebrott – en kommentar till EU-domstolens avgö-
rande i fallet Åkerberg Fransson, Svensk Skattetidning 2013, s. 138–157, Lind, Anna-Sara, Ett par 
kommentarer rörande mål C 617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 
2013, Europarättslig tidskrift 2013, s. 391; Gulliksson, Magnus, Vad EU-domstolen inte sa i Happa-
randamålet, Dagens Juridik, Krönika/Analys 2013-02-27; Asp, Petter, Infotorg Juridik, Analys, EU-
domstolen och förbudet mot dubbel lagföring, 2013-02-28; Yelden, Casey, Dubbelbestraffningsför-
budets tillämplighet på skattebrott och skattetillägg, SkatteNytt 2012, s. 871; Fast, Katarina, Oklart 
om dubbelbestraffningsförbudets innebörd – en kommentar till generaladvokatens förslag till avgö-
rande i fallet Åkerberg Fransson, SkatteNytt 2012 s. 593–610; Stenhammar, Fredrik, Internationell 
anarki i svenska domstolar? Ett folkrättsligt perspektiv på ”HD-upproret” om skattetilläggen, Juri-
disk Tidskrift, 2011, s. 477; Fast, Katarina, Dubbelbestraffningsförbud, normhierarki och likabe-
handling – 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; Warnling-Nerep, Wiweka, 
Lagprövning och struket uppenbarhetsrekvisitet & förbudet mot dubbelbestraffning, Europarättslig 
tidskrift 2011–12, 217 ff.; Åhman, Karin, Lojalitetskravet i europarätten och mänskliga rättigheter 
– del II, Europarättslig tidskrift 2011, s. 177 ff.; Palm, Elisabeth, Europakonventionen och skattetill-
lägg, Europarättslig tidskrift 2011, s. 15 ff.; Brokelind, Cécile, Åkerberg Fransson. Reference for a 
preliminary ruling. Ne bis in idem principle. Haparanda Tingsrätt, Highlights & Insights of Euro-
pean 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 dubbelbestraffningsbeslut 
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 dubbelbestraffningsförbudet 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, s. 104 ff.; Simon Almendal, Teresa, Ne bis in idem – ett nytt rättsläge? Juridisk tidskrift, 2009–
10, nr 3, s. 549 ff.; Gulliksson, Magnus, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet, 
Juridisk tidskrift 2009–10, s. 653 ff.; Nyquist, Kerstin, Norberg, Claes, ”In Sweden we have a sys-
tem…”, SkatteNytt 2009; Lindqvist, Gustaf, Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?, 
SkatteNytt 2009 s. 298 ff.
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i strid med TP7-4 i fallen Shibendra Dev4 och Lucky Dev.5 Den fällande domen i 
målet Lucky Dev tycktes inledningsvis inte röna någon större uppmärksamhet när 
den publicerades den 27 november 2014, i synnerhet som Finansdepartementet pre-
senterade ett förslag till lagrådsremiss veckan dessförinnan, den 19 november. 
Utgången tycktes väntad – Sverige fälldes – föga förvånande – för kränkning av 
TP7-4 EKMR. Vid en första anblick tycks domen endast meddela ”more of the 
same”.6 Men skenet kan som känt är bedra; i och med att domen har retroaktiv ver-
kan kommer den säkerligen att få inte oansenliga praktiska konsekvenser för rätts-
tillämpningen, inte minst i form av ytterligare resningsansökningar.7 Ett resningsbe-
slut har redan meddelats med stöd av Lucky Dev av HFD i januari 2015.8 Samtidigt 
får HD och HFD mycket ros för den praxis som dessa instanser har utvecklat för att 
säkerställa efterlevnaden av TP7-4 och som också konstateras går betydligt längre 
än den miniminivå som föreskrivs i stadgandet. 

Europadomstolen har vidare nyligen kommit med ytterligare klargöranden om 
ne bis in idem avseende identiteten mellan körkortsingripanden och trafikbrott. Den 
17 februari kom en dom om parallella förfaranden vid trafikbrottslighet som är av 
relevans för svensk rätt i målet Boman mot Finland,9 vilken bekräftar den tolkning 
som HFD har gjort i denna fråga i rättsfallet HFD 2014 ref. 80 den 11 december 
2014. 

Syftet med denna artikel är att beskriva och reflektera över den utveckling i 
praxis rörande TP7-4 EKMR som skett i Europadomstolen och HFD mellan 21 
oktober 2014 och 17 februari 2015 beträffande parallella förfaranden i mål om 
skattetillägg och skattebrott (avsnitt 2) samt körkortsingripande och trafikbrott 
(avsnitt 3). 

4 Shibendra Dev ./. Sverige, ansökan nr 7362/10, beslut av den 21 oktober 2014.
5 Lucky Dev ./. Sverige, ansökan nr 7356/10, dom av den 27 november 2014.
6 Tidigare under 2014 avkunnades ett flertal domar mot Finland avseende den finska motsvarigheten 

till skattetillägg, skatteförhöjning och skattebrott enligt vilka Europadomstolen funnit att en kränk-
ning mot artikel TP7-4 var vid handen, se t.ex. Glantz ./. Finland, ansökan nr 37394/11, dom av den 
20 maj 2014; Nykänen ./. Finland, ansökan nr 11828-/11, dom av den 20 maj 2014; Häkkä ./. Finland, 
ansökan nr 758/11, dom av den 20 maj 2014.

7 För en kommentar se t.ex. Södergren, Jan, Efterskalv i ne bis in idem-frågan – därför borde resning 
beviljas även för tidigare fall, Krönika/analys, Dagens juridik 2015-02-10; Crafoord, Clarence, Ny 
dom från Europadomstolen kan öppna för många nya resningar i HD, Expertkommentar 2015-02-
20.

8 HFD, beslut av den 12 januari 2015, Mål 7838–7844-13.
9 Boman ./. Finland, ansökan nr 41604/11, dom av den 17 februari 2015. 
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2. Skattetillägg och skattebrott 
Det sätt på vilket Zolotukhin-avgörandet och dess efterföljare inledningsvis tol-
kades av de högsta instanserna i Sverige föranledde flera klagomål till Europa-
domstolen avseende överrensstämmelsen med dubbla förfaranden avseende
samma oriktiga uppgift i mål om skattetillägg och skattebrott.10 
Bland de svenska klagandena fanns makarna Shibendra och Lucky Dev som ägde 
och drev två restauranger gemensamt. Bokföringen av restaurangerna var bristfällig 
och till följd av en granskning av Skatteverket blev de föremål för såväl påföranden 
av skattetillägg som åtal för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Luckys kla-
gomål togs upp till prövning men Shibendras avvisades. Anledningen till detta kom-
mer att redogöras för nedan. De frågor som av Europadomstolen ges samma svar i 
de båda fallen, presenteras i redogörelsen för målet Lucky Dev. 

2.1 Beslutet i Shibendra Dev och innebörden av uttömda rättsmedel
Den 21 oktober publicerade Europadomstolen ett antal beslut om avvisning av kla-
gomål mot Sverige avseende TP7-411 med hänvisning till artikel 35.1 EKMR som 
stadgar att ett mål får anhängiggöras hos domstolen först när alla nationella rätts-
medel har uttömts i enlighet med den nationella rättens allmänt erkända regler. Ned-
anstående framställning koncentreras huvudsakligen till avvisningsbeslutet i Shi-
bendra Dev mot bakgrund av den nära anknytningen till domen i Lucky Dev, vilket 
bäst torde illustrera skillnaderna i Europadomstolens bedömning mellan de aktuella 
fallen och den fällande domen i Lucky Dev. 

Shibendra Dev blev genom Skatteverkets beslut av den 2 juni 2004 föremål för 
skönstaxering avseende inkomst av näringsverksamhet om 765 009 kronor och mer-
värdesskatt om 260 033 kr för beskattningåret 2003. Han påfördes skattetillägg för 
den obetalda skatten uppgående till 40 % för inkomstskatten och 20 % avseende 
mervärdesskatten. Han överklagade skattetillägget i samtliga instanser. Den 20 
oktober 2009 vägrades han prövningstillstånd i HFD. 

Den bristfälliga bokföringen och den undandragna skattens storlek föranledde 
vidare förundersökning om brott och åtal för Shibendra under 2005. Den 16 decem-
ber 2008 dömde Stockholms tingsrätt honom för grovt bokföringsbrott och grovt 
skattebrott till fängelse i åtta månader. Svea Hovrätt upprätthöll den fällande domen 
genom en dom den 12 oktober 2010. Däremot bestämde hovrätten straffet till nor-
malgraden, det vill säga bokföringsbrott och skattebrott, eftersom man inte ansåg att 
de undandragna beloppen var av en sådan storlek att brotten kunde betraktas som 

10 RÅ 2009 ref. 94; NJA 2010 s. 168.
11 Björn Henriksson ./. Sverige, ansökan nr 7396/10, beslut av den 21 oktober 2014 (skatteförseelse och 

skattetillägg), se särskilt p. 45 och Lars Åberg ./. Sverige, ansökan nr 57762/10, beslut av den 21 okto-
ber 2014 (grovt skattebrott och skattetillägg), se särskilt pp. 47–51. 
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grova. HD nekade Shibendra prövningstillstånd i ett beslut av den 25 november 
2010. 

Shibendra klagade till Europadomstolen med stöd av såväl TP7-4 som artikel 6. 
Han framhöll att såväl bokföringsbrottet som skattebrottet utgjorde dubbelbestraff-
ning i den mening som avses i TP7-4. Därutöver hade hans rätt till en rättvis rätte-
gång kränkts eftersom ett lägre beviskrav hade tillämpats i skattetilläggsmålet 
(”sannolikt”) än vad som krävs i brottmål (”utom allt rimligt tvivel”). 

Europadomstolen avvisade Shibendras klagomål eftersom de interna rättsmed-
len inte kunde anses uttömda enligt artikel 35.1 EKMR, vilket är ett krav för pröv-
ning i Europadomstolen. Kravet på uttömda rättsmedel är normalt hänförligt till de 
rättsmedel som var tillgängliga vid tidpunkten för själva kränkningen och som är 
tillgängliga och tillräckliga. I så motto var kravet uppfyllt i Shibendras fall. Det 
fanns emellertid omständigheter i det aktuella fallet som talade för ett undantag från 
den allmänna principen för beräkningen av den relevanta tidpunkten när rättsmed-
len ska anses uttömda, vilket hade att göra med utvecklingen i svensk rättspraxis. 
Vad som framstår som ett av de bärande skälen till Europadomstolens extensiva 
tolkning av ”uttömda rättsmedel” är HD:s avgörande i NJA 2013 s. 502 enligt vilken 
HD etablerade en resningsgrund direkt med stöd av artikel 13 EKMR och att domen 
därutöver gavs retroaktiv verkan från och med dagen för Zolotukhin-avgörandet, 
dvs. 10 februari 2009.12

Först och främst påpekar Europadomstolen att det framgår att såväl HD som 
HFD genom sina pleniavgöranden13, har haft för avsikt att undersöka systemets för-
enlighet med TP7-4 EKMR även på ett generellt plan, vilket inte minst visas genom 
de obiter dicta som lämnats. 

För det andra finns i svensk rätt möjligheter till skadestånd vid kränkningar av 
EKMR som dels grundar sig på HD:s praxis i NJA 2005 s. 46214 dels 3 kap. 2 § ska-
deståndslagen (1972:207). Detta utgör i sig inget tillräckligt rättsmedel enligt 

12 Jfr Europadomstolens avvisningsbeslut i Robert Alasippola, ansökan nr 49509/12, beslut av den 27 
januari 2015, § 47.

13 NJA 2013 s. 502, HFD 2013 ref. 71.
14 I målet slog HD fast att en rätt till ideellt skadestånd vid konventionskränkningar föreligger direkt 

med stöd av artikel 13 EKMR. Centralt för denna bedömning var Europadomstolens dom i fallet 
Kudla från 2000 enligt vilket det åligger varje konventionsstat att ha ett effektivt rättsmedel mot 
kränkningar av rätten till handläggning inom skälig tid i artikel 6.1. (Kudla ./. Polen, ansökan nr 
30210/96, dom (grand chamber) av den 26 oktober 2000). Se även NJA 2007 s 295. Se vidare t.ex. 
Södergren, Jan, Bolags rätt till ideellt skadestånd; Juridisk Tidskrift 2005/06 s. 740–745, Cameron 
Iain, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, Svensk Juristtidning 2006 
s. 553; Schultz, Mårten, Skadeståndsrätten i de mänskliga rättigheternas tjänst, Juridisk Tidskrift 
2007/08 s 140–147; Mielnicki, Philip, Europakonventionen och skadeståndsrätten – till vägs ände?, 
Juridisk tidskrift 2008/09, s. 357–366; Warnling-Nerep, Wiweka, Rätten till domstolsprövning och 
rättsprövning, tredje reviderade upplagan, Jure förlag, Stockholm 2008. s. 23. En utredning om sta-
tens skadeståndsansvar vid överträdelse av EKMR, se SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonven-
tionen (publicerades i december 2010). Utredningen har till dags dato inte föranlett någon proposi-
tion i ärendet. 
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EKMR:s mening.15 Däremot hade dessa möjligheter betydelse i kombination med 
de högsta instansernas praxis. Europadomstolen fann att de högsta instansernas 
praxis förvisso inte hade införts gradvis eller ens var generell, men att den var till-
räckligt detaljerad och precis för att den klagande skulle kunna göra en bedömning 
av de villkor som måste vara uppfyllda för att kunna komma i åtnjutande av sina 
garantier.

För det tredje konstaterade Europadomstolen med hänvisning till subsidiaritets-
principen att det är av vikt att ett rättsmedel erbjuder de klagande en verklig möjlig-
het till upprättelse på det nationella planet. Domstolen noterar att HD inte endast gör 
en bokstavlig tolkning av TP7-4 utan en mer extensiv och långtgående tolkning i lju-
set av den svenska rätten. Till exempel finner HD att principen om lis pendens skall 
upprätthållas vid tolkningen av principen om ne bis in i dem i svensk rätt och att 
företrädaransvar enligt vilket en fysisk person åläggs att betala en juridisk persons 
skattetillägg diskvalificerar från åtal om skattebrott.16 

För det fjärde framhåller Europadomstolen att de interna rättsmedlen innebär att 
straffen och/eller skattetilläggen kan undanröjas eller reduceras. Ett exempel härpå 
är att flera individer har släppts från fängelse och att flera andra inte har påbörjat 
tidigare utdömda fängelsestraff. I kontrast till detta innebär konventionssystemet 
normalt endast en möjlighet till ersättning i pengar. 

Europadomstolen fann att det i Shibendras fall således var möjligt att ansöka om 
resning samt att utkräva skadestånd för kränkningen av hans mänskliga rättigheter 
enligt TP7-4, varför klagomålet avvisades.

Frågan om det är förenligt med TP7-4 att avgöra ett bokföringsbrott och ett skatte-
tillägg som är hänförligt till samma oriktiga uppgift i skilda förfaranden samt Euro-
padomstolens prövning av invändningen angående tillämpningen av olika beviskrav 
i skattetilläggsprocessen och skattebrottsprocessen diskuteras under redogörelsen 
för Lucky Dev. 

Europadomstolens beslut i fallet Shibendra Dev är av betydelse på flera olika plan. 
För det första utgör det en bekräftelse på att HD i efterhand skapat både tillgängliga 
och tillräckliga rättsmedel för att efterkomma de krav som ställs enligt EKMR. En 
slutsats som kan dras av detta är vidare att den resningsgrund som HD instiftat med 
stöd av artikel 13 EKMR möjligen kan ge ett tillräckligt skydd för de fall fler dub-
belbestraffningssituationer uppdagas i svensk rätt, vilket skulle göra det onödigt att 
klaga till Europadomstolen, som i sin tur kan motverka viss måltillströmning dit. 
Det är inte heller helt orimligt att tänka sig att sådana ”nyuppdagade” fall även 

15 Shibendra Dev, p. 44.
16 Shibendra Dev, p. 47.
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omfattas av resningsgrundens retroaktiva verkan avseende TP7-4 enligt NJA 2013 
s. 502, det vill säga från och med 10 februari 2009 (se vidare 2.2). 

2.2 Domen i Lucky Dev 
Lucky Dev blev skönsbeskattad den 1 juni 2004 avseende beskattningsåret 2003 för 
inkomst av näringsverksamhet om 764 945 kr och mervärdesskatt om 379 365 kr. 
På grund av det oriktiga uppgiftslämnandet påfördes hon skattetillägg för den obe-
talda skatten med 40 % avseende inkomstskatten och 20 % vad beträffade mervär-
desskatten. Hon överklagade skattetillägget genom samtliga instanser. HFD beslu-
tade den 20 oktober 2009 att inte meddela prövningstillstånd i målet. I anslutning 
till Skatteverkets granskning blev Lucky föremål för åtal avseende grovt bok-
föringsbrott och grovt skattebrott under 2005. Den 16 december 2008 dömdes hon 
i Stockholms tingsrätt för grovt bokföringsbrott på grund av den bristfälliga bok-
föringen för restaurangerna. Däremot frikändes Lucky från grovt skattebrott efter-
som det hölls för troligt att hon enligt vad hon hade påstått, hade förlitat sig på sin 
make vad avsåg skötseln av affärsverksamheten och på deras revisor beträffande 
ifyllandet av deklarationerna. Domen vann laga kraft den 8 januari 2009. 

Lucky klagade till Europadomstolen med stöd av TP7-4 och artikel 6. Hon fram-
höll att såväl bokföringsbrottet som skattebrottet utgjorde dubbelbestraffning i den 
mening som avses i TP7-4. Därutöver hade hennes rätt till en rättvis rättegång enligt 
artikel 6 kränkts eftersom ett lägre beviskrav hade tillämpats i skattetilläggsmålet 
(”sannolikt”) än vad som krävs i brottmål (”utom allt rimligt tvivel”). 

Med hänsyn till att Lucky hade frikänts från grovt skattebrott den 8 januari 2009 
och Zolotukhin-målet avgjordes den 10 februari 2010, var den centrala frågan i 
målet om Zolotukhin-doktrinen överhuvudtaget kunde anses tillämplig. Eftersom 
skattetilläggsprocessen slutligen hade avgjorts i oktober 2009 fann Europadomsto-
len att de interna rättsmedlen enligt artikel 35.1 kunde anses uttömda.17 Detta inne-
bär att Zolotukhin-målet har retroaktiv verkan, eftersom skattebrottmålet redan var 
avgjort. Europadomstolen ger emellertid inte något direkt svar på hur långt retroak-
tiviteten sträcker sig. Domstolen påpekade att Zolotukhin-målet anhängiggjordes i 
april 2003 och avsåg händelser som hade inträffat 2002 och 2003. Följaktligen, när 
domstolen ändrade sin praxis avseende ne bis in idem i sitt avgörande i februari 
2009, gjorde den det i förhållande till faktiska omständigheter som vid den tidpunk-
ten var sex till sju år gamla. Domstolen anförde vidare att ”Generally, if events in 
the past are to be judged according to jurisprudence prevailing at the time when the 
events occurred, virtually no change in case-law would be possible. While the Court 
acknowledges that, at the time of the criminal proceedings against the applicant, 
there had been an earlier decision relating to double proceedings in Swedish tax 

17 Lucky Dev, § 40.
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matters which concluded that a complaint concerning similar circumstances was 
manifestly ill-founded (Rosenquist, cited above), the present case must nevertheless 
be determined with regard to the case-law existing at the time of the Court’s exami-
nation”18 

Efter det att Zolotukhin domens tidsmässiga omfattning avseende tillämplighe-
ten i det aktuella fallet hade fastställts gick Europadomstolen in på själva pröv-
ningen i målet, nämligen avseende de dubbelbestraffningssituationer som var aktu-
ella i det förevarande fallet, dvs. frågan om skattetilläggets förhållande till grovt 
skattebrott och bokföringsbrott.

Europadomstolen påpekade inledningsvis att skattetillägget var att betrakta som 
en anklagelse för brott enligt såväl artikel 6 som TP7-4, vilket framgår av domsto-
lens tidigare praxis, i synnerhet i domen i Janosevic mot Sverige19 från 2002 och 
beslutet i Manasson mot Sverige20 från 2003. 

Med hänvisning till Grand-Chamber avgörandet i målet Zolotukhin från 2009 
framhöll Europadomstolen att prövningen om tillämpligheten av TP7-4 företas 
utifrån om fråga är om identiska fakta eller fakta som är väsentligen desamma som 
i det första brottet. Prövningen ska utgå från vad som bildar en uppsättning konkreta 
fakta som berör samma svarande och är oupplösligt förbundna med varandra till tid 
och rum.21 

Vad gällde identiteten mellan skattetillägget och det grova skattebrottet rådde 
enighet mellan parterna om att så var fallet, vilket Europadomstolen nu också slut-
giltigt bekräftade.22 

En mer oklar fråga var emellertid hur bokföringsbrottet förhåller sig till skatte-
tillägget eftersom även detta grundar sig på samma oriktiga uppgiftslämnande, vil-
ket också har prövats vid ett flertal tillfällen tidigare av Europadomstolen före Zolo-
tukhin-avgörandet.23 HD tog ställning i denna fråga i sitt avgörande i NJA 2013 
s. 502. HD konstaterade härvid att ett bokföringsbrott förvisso på olika sätt kan ha 
samband med oriktigt uppgiftslämnande av betydelse för beskattningen. Bokförs en 
affärshändelse i rörelsen inte på ett korrekt sätt, kan detta öppna upp för att oriktig-
heten medvetet eller omedvetet kommer att föras över till skatteförfarandet. HD 
menar att sambandet blir särskilt tydligt, om ett grovt bokföringsbrott har konsume-

18 Lucky Dev, § 50.
19 Janosevic ./. Sverige, ansökan nr 34619/97, dom av den 23 juli 2002, §§ 64–71.
20 Manasson mot Sverige, ansökan nr 41265/98, beslut av den 8 april 2003.
21 Lucky Dev, § 52. Översättningen till svenska har hämtats från NJA 2013 s. 502.
22 Lucky Dev, §. 53.
23 Manasson ./. Sverige, ansökan nr 41265/98, beslut av den 8 april 2003; Ragnar Valin ./. Sverige, 

ansökan nr 61390/00, beslut av den 4 maj 2004; Synnelius och Edsbergs Taxi ./. Sverige, ansökan nr 
44298/02, beslut av den 17 juni 2008; Carlberg ./. Sverige, ansökan nr 9631/04, beslut av den 27 
januari 2009.
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rats av ett brott avseende försvårande av skattekontroll enligt skattebrottslagen.24 
Med stöd av Europadomstolens praxis i beslutet Carlberg mot Sverige25 som publi-
cerades den 27 januari 2009, dvs. strax före Zolotukhin-avgörandet, framhöll HD att 
de konkreta fakta som ligger till grund för bokföringsbrottet emellertid inte kan 
anses ”upplösligt förbundna till tid och rum med de fakta som läggs till grund för ett 
skattetillägg”.26 HD konstaterade härefter avslutningsvis att dubbelbestraffningsför-
budet därför inte normalt (min kursivering) hindrar åtal och dom för bokföringsbrott 
på grund av att skattetillägg har tagits ut.27

Europadomstolen gör i fallet Lucky Dev samma bedömning som tidigare vilket 
således bekräftar att HD:s ställningstagande i NJA 2013 s. 502 är förenligt med TP7-
4. Europadomstolen finner således att det föreligger en skillnad utifrån brottens 
objektiva sidor: ”The Court observes that the obligation of a businessman to enter 
correct figures in the books is an obligation per se, which is not dependent on the 
use of bookkeeping material for the determination of tax liability. In other words, 
the applicant, while not having fulfilled the legal bookkeeping requirements, could 
later have complied with the duty to supply the Tax Agency with sufficient and 
accurate information by, for instance, correcting the information contained in the 
books or by submitting other material which could adequately form the basis of a 
tax assessment.”28

På frågan om ett slutligt avgörande (final decision) var vid handen, konstaterade 
Europadomstolen att den frikännande domen från den 16 december 2008 var att 
betrakta som ett sådant.29

Avslutningsvis avgjordes spörsmålet om bis-momentet i TP7-4 avseende skatte-
tilläggsmålet och skattebrottmålet, dvs. om det var fråga om två skilda prövningar. 
Europadomstolen tydliggjorde särskilt att Europakonventionen inte liksom svensk 
rätt innehåller något skydd för lis pendens, det vill säga pågående processer avse-
ende samma sak.30 I det aktuella fallet var det emellertid fråga om två parallella för-
faranden vilka avgjordes av olika myndigheter och domstolar och utan att dessa var 
sammanlänkade på så sätt som motsatsvis gäller för beslut om t.ex. återkallelse av 

24 HD-domen, p. 41.
25 Kenth Carlberg ./. Sverige, ansökan nr 9631/04, dom av den 27 januari 2009.
26 NJA 2013 s. 502, p. 42.
27 NJA 2013, s. 502, p. 43.
28 Lucky Dev, § 55. Jfr. Carlberg 2009, § 69. Se även det senare avvisningsbeslutet i Robert Alasippola, 

ansökan nr 49509/12, beslut av den 27 januari 2015. I det sistnämnda beslutet klargör vidare Euro-
padomstolen, vilket kanske inte är förvånande, att skattetillägg och grov oredlighet mot borgenärer 
inte utgör samma brott. Europadomstolen finner (§ 46) att grov oredlighet mot borgnärer är ett brott 
som ”is distinct in method, time and space from the failure to provide complete information to the 
tax authorities.” 

29 Lucky Dev, §. 57.
30 Lucky Dev, § 60.
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körkort vid trafikbrottslighet. Inte heller tog HFD i beaktande att tingsrätten hade 
frikänt Lucky från grovt skattebrott när den nekade henne prövningstillstånd.31 

Således var i Luckys fall fråga om två skilda förfaranden som pågick samtidigt 
under nästan tre och ett halvt år, vilket i sig inte utgjorde något problem i förhållande 
till TP7-4. Däremot avslutades inte skattetilläggsförfarandet och skattetillägget 
undanröjdes inte efter det att brottmålsdomen avgjorts, utan pågick ytterligare nio 
och en halv månader fram till den 20 oktober 2009. Detta förhållande innebar en 
kränkning av TP7-4 EKMR.32 

Klagomålet i Lucky Dev innefattade också en påstådd kränkning av artikel 6, när-
mare bestämt rörande tillämpningen av ett lägre beviskrav i skattetilläggsprocessen 
dvs, ”sannolikt” än det krav ”utom allt rimligt tvivel” som tillämpas i straffproces-
sen.

Europadomstolen gjorde emellertid inte någon ändring i sin praxis rörande 
skattetilläggsprocessen. Således kan den s.k. Janosevic-doktrinen alltjämt sägas 
vara tillämplig, vilken innebär att det i skattetilläggsprocessen inte kan göras samma 
anspråk på de garantier som föreligger enligt artikel 6 som i andra brottmål med hän-
syn till statens finansiella intresse beträffande beskattningen.33 Av denna anledning 
tillåts därför vissa inskränkningar i oskuldspresumtionen, såsom det strikta ansvaret 
vid skattetillägg och omedelbart verkställbara beslut, så länge som den enskilde ges 
tillräckliga möjligheter till försvar. Vad avser skillnaden i beviskrav framhåller 
Europadomstolen att så länge som en nyanserad och inte alltför restriktiv bedöm-
ning görs i det enskilda fallet, utgör denna skillnad i sig inte någon kränkning av arti-
kel 6.34

Tre domare var skiljaktiga vad beträffade domens retroaktiva verkan. Domarna Vil-
liger, Nussberger och De Gaetano menade att domstolen hade gått för långt i denna 
fråga, i synnerhet i förhållande till Grand Chamber-avgörandet i fallet Marckx från 
1979.35 Sistnämnda berörde den dåvarande belgiska lagstiftningen avseende barn 
födda utom äktenskapet vilken ansågs stå i strid med artikel 8 om rätt till privat- och 
familjeliv samt diskrimineringsförbudet enligt artikel 14 EKMR. Europadomstolens 
dom riskerade att leda till omfattande retroaktiva verkningar flera decennier bakåt i 
tiden, vilket skulle kunna få återverkningar på t.ex. redan lagakraftvunna dödsbo-

31 Lucky Dev, § 62.
32 Samma bedömning gör Europadomstolen i ett antal efterföljande domar mot Finland angående det 

finska systemet med skatteförhöjning och skattebedrägeri: Riinas ./. Finland, ansökan nr 17039/13, 
dom av den 27 januari 2015; Kiiveri ./. Finland, ansökan nr 53753/12, dom av den 10 februari 2015; 
Österlund ./. Finland, ansökan nr 53197/13, dom av den 10 februari 2015.

33 Lucky Dev, § 67.
34 Lucky Dev, § 67.
35 Marckx ./. Belgien, ansökan nr 6833/74, dom (Grand Chamber) av den 13 juni 1979.
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delningar.36 Europadomstolen beslutade därför efter en avvägning att begränsa 
domens retroaktiva verkan till de mål som berördes av avgörandet och som redan 
var anhängiga i domstolen.37 De skiljaktiga i Lucky Dev förordade därför ett mer res-
triktivt förhållningssätt i relation till retroaktiviteten. De menade att svaret redan 
stod att finna i EKMR genom sexmånaders-regeln i artikel. 35.1, som på ett naturligt 
sätt begränsar de retroaktiva effekterna av Europadomstolens praxis. I linje med 
ovan anförda konstaterade minoriteten att den retroaktiva verkan som Zolotukhin-
domen kan medföra, endast gäller beträffande redan anhängiggjorda mål såsom 
Lucky Dev. Slutligen varnade de skiljaktiga för att retroaktiviteten ifråga riskerar att 
minska förtroendet för domstolen.

Lucky Dev-målet visar på de övergångs- och avvägningsproblem som den 
praxisändring som gjordes i Zolotukhin för med sig. Södergren karaktäriserar majo-
ritetens bedömning härom som ”reservationslös.”38 I grund och botten handlar det 
om hur individens och statens intressen ska balanseras. Från en människorättslig 
utgångspunkt kan hävdas att hänsyn bör tas till att omständigheterna i Zolotukhin 
var hänförliga till 2002 och 2003. Det betyder att även andra mål hänförliga till 
denna tid borde bedömas på samma sätt, inte minst av likabehandlingsskäl och även 
på det nationella planet.39 Med ett sådant synsätt kan det te sig naturligt att Europa-
domstolens praxisändring avseende TP7-4 bör ges retroaktiv verkan från denna tid-
punkt, inte minst med hänsyn till rättighetens absoluta karaktär. Å andra sidan med-
för en retroaktiv verkan att medlemsstaterna inte har givits någon möjlighet att 
anpassa sig till detta, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för staten, men även 
för enskilda som berörs. För Sveriges del framstår det som tämligen orimligt att 
retroaktiviteten sträcker sig till tiden före avvisningsbeslutet i fallet Rosenquist den 
14 september 2004 enligt vilket Europadomstolen uttalade att skattetillägg och 
grovt skattebrott inte var samma sak enligt TP7-440 Såväl den svenska lagstiftaren 
som rättstillämparen hade vid den tidpunkten all anledning att förlita sig på Europa-
domstolens praxis i detta mål. Det får sägas vara en betydande brist i domen att 
denna konflikt inte klargörs på ett tydligare sätt. Hur har avvägningen mellan de 
olika intressen som är involverade företagits? Det är vidare oklart vilken betydelse 
detta uttalande har för framtiden och vad signatärstaterna bör förvänta sig angående 
retroaktiva verkningar vid en praxisändring av likartat slag som den i Zolotukhin-
målet. Praxis måste ju emellertid, såsom Europadomstolen framhåller, trots allt 
kunna vara föremål för förändring. Frågan är emellertid vilka retroaktiva verkningar 

36 Marckx, § 58; Södergren ibid. 
37 Marckx, § 58.
38 Södergren, ibid.
39 Södergren ibid.
40 Nils-Inge Rosenquist ./. Sverige, ansökan nr 60619/00, beslut av den 14 september 2004.
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som kan anses vara rimliga och hur långt de kan sträcka sig med hänsyn till staternas 
suveränitet.

Vad avser de praktiska konsekvenserna av Lucky Dev-domen har resning bevil-
jats med stöd av den för omständigheter som är hänförliga till tiden före 10 februari 
2009 i ett beslut av HFD meddelat den 12 januari 2015. Den sökande AA, hade fri-
känts för grovt skattebrott 30 juni 2005. Genom ett omprövningsbeslut den 5 juli 
2006 påfördes hon skattetillägg av Skatteverket för obetald mervärdesskatt. Hon 
överklagade beslutet, men utan framgång i detta avseende. HFD nekade henne pröv-
ningstillstånd den 12 oktober 2009. 

HFD framhåller att ”en förutsättning för att resning ska kunna beviljas i denna 
situation är att förfarandet avseende skattetillägg inte avslutats före den tidpunkt då 
det svenska systemet blev oförenligt med tilläggsprotokollets förbud mot dubbelbe-
straffning, dvs. den 10 februari 2009 då domen i Zolotukhin-målet meddelades.” 
Förfarandet är att betrakta som avslutat den 12 oktober då HFD beslutade att inte 
meddela prövningstillstånd. HFD kommer därefter fram till att resning ska beviljas 
avseende de skattetillägg som AA påförts för taxeringsåren 2002 och 2003 samt för 
de redovisningsperioder som hänför sig till tiden januari 2003–februari 2004. HFD 
undanröjde skattetilläggen. 

Det finns anledning att anta att fler resningsansökningar kommer att följa avse-
ende personer som inte tidigare har ansetts omfattas av HD:s praxis i NJA 2013 
s. 502. Av HFD:s beslut framgår att man har beaktat omständigheter så tidigt som 
från 2002. 

Därutöver finns det anledning att fundera över vad retroaktiviteten i NJA 2013 
s. 502 och Lucky Dev betyder i andra ännu inte uppdagade dubbelbestraffnings-
situationer, i den mån de förekommer. Ett sådant hypotetiskt fall torde rimligen 
omfattas av HD:s och HFD:s praxis i frågan om ne bis in idem på samma sätt som 
avser de skattebrottsrelaterade fallen. Inte minst med tanke på de oklarheter som 
omgärdar retroaktivitetsfrågan borde det vara hög tid att regeringen tillsätter en 
utredning för att ta reda på vilka ytterligare dubbelbestraffningssituationer som kan 
finnas i svensk rätt. Bortsett från de rättighetskränkningar som det innebär, kan det 
komma att få konsekvenser för statskassan. 

Intressant att notera är också att Europadomstolen särskilt framhåller att det svenska 
systemet enligt vilket fångar har släpps från fängelse på grund av den aktuella kon-
ventionskränkningen står i kontrast till det konventionsrättsliga som endast erbjuder 
ersättning i pengar. Kan detta uttalande att få konsekvenser i Sverige? Det har väckt 
viss uppmärksamhet i media att grova brottslingar har släppts från fängelse och där-
utöver kan erhålla ersättning på grund av dubbla förfaranden. En fråga är hur den 
svenska lagstiftaren kommer att förhålla sig till detta ”svenska” krav i fortsättningen 
eftersom fler ”dubbelbestraffningshärvor” kan vara att vänta och det inte ter sig nöd-
vändigt att upprätthålla den svenska ordningen i detta avseende. 
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Avslutningsvis bör Lucky Dev-domen och dess förhållande till de aktuella lag-
förslagen om ett nytt tvåsanktionsförfarande kort nämnas, det vill säga betänkandet 
från utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet (RIS-utredningen), SOU 
2013:62,41 samt finansdepartementets förslag till lagrådsremiss som lämnades 19 
november 2014.42 Bortsett från Dev-domens retroaktiva verkan, tycks något nytt 
emellertid inte ha framkommit som föranleder att göra några andra bedömningar av 
konventionsrätten än vad som tidigare varit känt. Förslagen innebär att prövningen 
om påförande av skattetillägg förs över till allmän domstol om skattebetalaren sam-
tidigt är anklagad för skattebrott. Detta är positivt, men det finns flera andra omstän-
digheter som gör förslagen mycket komplicerade och de har vidare varit föremål för 
betydande kritik. Det finns emellertid inte utrymme för att närmare gå in på det i 
denna artikel.43 

2.3 Klagomål rörande dubbel lagprövning avseende företrädare för 
juridiska personer
I fall där det visar sig att t.ex. ett aktiebolag inte har betalat rätt skatt kan detta få 
återverkningar på såväl ägares som styrelseledamöters personliga förhållanden. 
Detta gäller i synnerhet i fråga om fåmansaktiebolag. Har skattebrott begåtts med 
anledning av ett oriktigt uppgiftslämnande i aktiebolaget är företrädaren ansvarig 
för detta. Dessa förhållanden har givit anledning att ifrågasätta om ne bis in idem 
kan vara tillämplig på företrädare för aktiebolag som åtalas för skattebrott som 
begåtts inom ramen för aktiebolagets verksamhet och därefter även påförs skattetill-
lägg i sin privata deklaration för felaktigheter som är hänförliga till det oriktiga upp-
giftslämnandet i bolaget. 

I målet Pirttimäki från 20 maj 2014 klargjordes att om en person dömts för grovt 
skattebedrägeri i egenskap av företrädare i ett aktiebolag och därefter ålagts att 
betala skattetillägg på grund av förtäckt utdelning från bolaget, har detta av Europa-
domstolen inte ansetts utgöra en dubbel lagprövning av samma person. Europadom-
stolen fann i detta avgörande att: ”Even assuming that it had in fact been the appli-
cant who was making the tax declaration in both cases, the circumstances were still 
not the same: making a tax declaration in personal taxation differs from making a 
tax declaration for a company as these declarations are made in different forms, they 

41 SOU 2013:62, Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet. 
För sammanfattning och kommentarer till utredningen se Bjerström, Ann-Marie & Olsson, Markus, 
Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, SkatteNytt 2013, s. 767–770; Fast, Katarina, En hållbar lös-
ning på dubbelbestraffningsfrågan? – en kommentar till RIS-utredningens förslag rörande förbudet 
mot dubbla förfaranden, Svensk Skattetidning 2014, s. 17–40. 

42 Utkast till lagrådsremiss 19 november 2014, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrå-
gor i skatteförfarandet.

43 För en genomgång av remissinstansernas kritik se Fast 2014, ibid.
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may have been made at a different point of time and, in the case of the company, 
may also have involved other persons.”44

Under januari 2015 bekräftas denna praxis i två avvisningsbeslut mot Finland. I 
fallet Heinanen var också fråga om förtäckt utdelning.45 Heinanen var ensam ägare 
till och VD för två aktiebolag. Det visade sig att bolagen användes för den ”svarta” 
marknaden och att svarta löner hade betalats ut och andra bedrägliga aktiviteter hade 
förekommit i bolagen. Bolagens taxering blev därför föremål för eftertaxering. Det 
uppdagades vidare att Heinanen hade gjort uttag i bolaget som ansågs utgöra för-
täckt utdelning för vilka han ålades att betala skatteförhöjning. Heinanen åtalade 
sedermera för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, varvid han fälldes för 
grovt skattebrott till fängelse i två år och åtta månader. Europadomstolen avvisade 
Heinanens klagomål mot bakgrund av att fråga inte var om två brottmålsrättegångar 
beträffande samma person.46 

I fallet VP-Kuljetus Oy m.fl. hade ett tämligen omfattande brottsligt förfarande 
rörande diesel importerad från Ryssland uppdagats.47 Ett bolag i transportbranschen 
hade via sina lastbilar fört in diesel från Ryssland till Finland skattefritt, vilket var 
lagligt så länge det endast avsåg den aktuella transporten. Denna möjlighet att 
skattefritt transportera bränsle över gränsen hade emellertid utnyttjats via det aktu-
ella bolaget och dess två företrädare. Bränslet hade förts över i en container och där-
efter sålts vidare. Företrädarna i bolaget hade vidare använt bränslet för sina privata 
bilar. Bolaget ålades därför att betala tull, moms och punktskatt till ett belopp om ca 
115 839 euro. Såväl bolaget som företrädarna påfördes vidare bränsleavgift om 50 
procent av det undandragna beloppet. Företrädarna dömdes därefter för grovt skatte-
brott till fängelse i 8 månader. Europadomstolen ansåg inte att fråga var om samma 
gärning, eftersom förfarandena rörande bränsleavgiften handlade om att företrä-
darna för bolaget hade använt bränslet i sina egna privata bilar mellan 2002 och 
2006 utan att redovisa detta för myndigheterna. Vad beträffade de straffrättsliga för-
farandena innebar detta att de fysiska klagandena i sin egenskap av företrädare för 
bolaget hade åtalats och fällts för att de hade deltagit i ett omfattande skattebedrägeri 
enligt vilket man flyttat stora mängder importerad diesel från bolagets lastbilar i 
annat syfte än för reparation av de ifrågavarande fordonen och därigenom undandra-
git det allmänna tull, moms och punktskatt. Europadomstolen fann därför att ”these 
proceedings did not concern a same set of events but events which were connected 
but still distinct in time and place.”48 

44 Pirttimäki, § 51.
45 Heinanen ./. Finland, ansökan nr 947/13, beslut av den 6 januari 2015.
46 Heinanen, § 37.
47 VP-Kuljetus Oy m.fl. ./. Finland, ansökan nr 15396/12, beslut av den 6 januari 2015.
48 VP-Kuljetus Oy m.fl., § 43.
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Således föreligger två olika gärningar när samma person upprättar eller är ansvarig 
för upprättandet för en deklaration om skatt för en juridisk person och därefter upp-
rättar en deklaration avseende sina egna inkomstförhållanden, även om de har ett 
nära samband, eftersom dessa normalt görs i olika formulär, vid olika tidpunkter och 
även kan avse andra personer. 

3. Körkortsåterkallelse och trafikbrott 
Genom fallet Malige från 1998 gjorde Europadomstolen klart att körkortsingripande 
utgör ett straff enligt artikel 6 EKMR.49 På detta avgörande följde frågan hur kör-
kortsingripandet när det kombineras med andra straff för samma överträdelse av tra-
fiklagstiftningen förhåller sig till dubbelbestraffningsförbudet i TP7-4 EKMR. 

I RÅ 2000 ref 65 fann HFD att med stöd av bland annat Europadomstolens 
domar i fallen Malige och Escoubet att återkallelse av körkort enligt körkortslagen 
(1998:488) är ett att betrakta som ett straff enligt den mening som avses i TP7-4 
EKMR.50 Vad beträffade frågan om dubbelbestraffning fann HFD med stöd i ett 
avvisningsbeslut från Europadomstolen från maj 2000, R.T. mot Schweiz, att det inte 
var fråga om två skilda brottmålsförfaranden, utan om olika straff som utgick för 
brottet vilka beslutades av två olika myndigheter.51 Vidare innebär den svenska ord-
ningen att den som åtalas för ett trafikbrott redan från början vet eller i vart fall borde 
veta att en lagakraftvunnen fällande dom normalt kommer att följas av ett kör-
kortsingripande. Således var enligt HFD inte fråga om någon kränkning av TP7-4 
EKMR. Utgången i målet bekräftades sedermera av Europadomstolen genom avvis-

49 Malige ./. Frankrike, ansökan nr 68/1997/852/1059, dom av den 23 september 1998, §§ 31–40. I 
målet var fråga om en hastighetsöverträdelse vilken var sanktionerad med böter och poängavdrag 
enligt ett poängsystem för körkort. Europadomstolen fann att poängavdraget som gjordes i ett admi-
nistrativt förfarande inte bara kunde betraktas ha ett preventivt syfte utan var också ägnat att 
avskräcka och bestraffa.

Av Europadomstolens praxis i storkammarmålet i Escoubet klargjordes emellertid att ett interi-
mistiskt återkallande av körkort i sex dagar av trafiksäkerhetsskäl på grund av misstänkt rattfylleri, 
inte kunde anses utgöra ett straff enligt artikel 6 mening mot bakgrund av det preventiva syftet med 
åtgärden. Se Escoubet ./. Belgien, ansökan nr 26780/95, dom (Grand Chamber) av den 28 oktober 
1999, §§ 31–39.

50 I målet hade en person, C.N., gripits för grovt rattfylleri och olovlig körning i november 1999. Kort 
därefter, i december 1999, fick han körkort. Han dömdes för de angivna brotten i juni 1999 i Mora 
tingsrätt. Sedan domen vunnit laga kraft beslutade länsstyrelsen att återkalla körkortet med en spärr-
tid om 18 månader. Nilsson överklagade beslutet om återkallande i samtliga instanser bland annat 
med bakgrund av att han behövde tillgång till körkort för att utöva seglingsidrott på elitnivå och för 
att han menade att förfarandet stred mot principen om ne bis in idem enligt TP7-4 EKMR. 

51 R.T. ./. Schweiz, ansökan nr 31982/96, beslut av den 30 maj 2000. I målet hade en person gjort sig 
skyldig till grovt rattfylleri. Därför hade först hans körkort återkallats i administrativ ordning och där-
efter hade han dömts till böter och fängelse i domstol. Europadomstolen ansåg inte att det i fallet var 
fråga om två skilda brottmålsförfaranden, utan om tre olika straff som utgick för brottet, vilka beslu-
tades av två olika myndigheter. 
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ningsbeslutet i fallet Nilsson mot Sverige från 2005.52 Europadomstolen fann, lik-
som HFD, att körkortsåterkallelse enligt den svenska körkortslagen var ett straff 
enligt konventionens mening. I linje med fallet R.T. fann emellertid Europadomsto-
len att körkortsåterkallelsen var en direkt och förutsebar konsekvens av brottmålet 
och att fråga inte var om två olika brottmålsrättegångar. 

Frågan om förhållandet mellan körkortsåterkallelse och trafikbrott i parallella 
förfaranden, har naturligt nog fått ny aktualitet i samband med skattetilläggsdo-
marna avseende ne bis in idem. Vad innebär Zolotukhin-doktrinen i detta samman-
hang? En hint om detta lämnade Europadomstolen i fallet Nykänen i maj 2014 enligt 
vilket en kränkning av artikel TP7-4 mot bakgrund det finska systemet med skatte-
förhöjning och skattebedrägeri ansågs föreligga.53 I sina skäl för detta avgörande 
framhöll Europadomstolen att parallella förfaranden i mål om skatteförhöjning och 
skattebedrägeri som avgörs av olika myndigheter och domstolar utan att dessa är 
direkt sammanlänkade med varandra skiljer sig från vad som gäller beslut om t.ex. 
återkallelse av körkort vid trafikbrottslighet såsom i fallen R.T. och Nilsson.54 
Samma uttalande gjordes även senare i det ovan redovisade målet Lucky Dev.55 Slut-
satsen härav är att det i ”körkortsfallen” alltjämt inte kan anses föreligga några 
dubbla förfaranden och därmed ingen konflikt med bis-momentet.

Europadomstolens obiter dicta avseende körkortsåterkallelse och trafikbrott i 
domarna Nykänen och Lucky Dev, lade senare HFD till grund för sin bedömning i 
ett avgörande från 11 december 2014, HFD 2014 ref. 80.56 I målet hade en person, 
C.J. fått sitt körkort omhändertaget i juni 2012 på grund av misstänkt rattfylleri. I 
mars 2013 dömdes C.J. för grovt rattfylleri. Sedan domen vunnit laga kraft beslu-
tade Transportsstyrelsen i juni 2013 att återkalla C.J.:s körkort. Spärrtiden bestäm-
des till 24 månader vilket normalt gäller vid grovt rattfylleri, räknat från dagen för 
omhändertagandet den 22 juni 2012. C.J. överklagade Transportstyrelsens beslut. 
C.J. anförde att det förelåg särskilda skäl för han skulle återfå körkortet alternativt 
att spärrtiden skulle sättas ned mot bakgrund av att han var yrkeschaufför samt att 
han blivit dubbelt bestraffad i strid med TP7-4 EKMR. Något alkolås hade vare sig 
han eller arbetsgivaren medel för att installera, varför någon ansökan om alkolås för 
att kunna fortsätta framföra motorfordon inte hade lämnats in. 

52 Nilsson ./. Sverige, ansökan nr 73661/01, beslut av den 12 december 2005. Angående omständighe-
terna i målet se RÅ 2000 ref. 65. 

53 Nykänen ./. Finland, ansökan nr 11828-/11, dom av den 20 maj 2014.
54 Nykänen, § 51.
55 Lucky Dev, §§ 61–62.
56 Samma dag avgjorde HFD ett likartat mål i samma fråga, se mål nr 1833-14, dom av den 11 december 

2014.
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HFD fann med stöd av såväl Europadomstolens praxis som svensk rättspraxis57 
att det får anses klarlagt att förfarandet vid körkortsåterkallelse, vilket grundas på ett 
lagakraftvunnet fällande avgörande avseende trafikbrott, inte är att betrakta som ett 
nytt straffrättsligt avgörande. HFD uttalade vidare att denna ordning skiljer sig från 
systemet med skattetillägg och straff för skattebrott avseende samma oriktiga upp-
gifter och står inte i strid med TP-4 EKMR. Överklagandet avslogs. 

Den 17 februari 2015 gav Europadomstolen en uttrycklig bekräftelse på att 
HFD:s avgörande i HFD 2014 ref. 80 var i överensstämmelse med TP7-4 EKMR i 
det trafikbrottsrelaterade målet Boman mot Finland.58 I målet hade Boman mot bak-
grund av en händelse som utspelat sig den 5 februari 2010 dömts till grovt äventy-
rande av trafiksäkerheten och olovlig körning den 22 april 2010. Boman meddela-
des av domstolen även s.k. körförbud med stöd av 44 § körkortslagen för landskapet 
Åland. Den 28 maj 2010 meddelade polismyndigheten honom ett nytt körförbud 
med stöd av § 46 c i nämnda körkortslag. Boman överklagade polisens beslut till 
förvaltningsdomstol och framhöll att han utsatts för dubbelbestraffning i strid med 
TP7-4 EKMR. Den 19 januari 2011 fann Högsta förvaltningsdomstolen (korkein 
hallinto-oikeus) att någon kränkning inte var vid handen varvid överklagandet 
avslogs. En domare var emellertid skiljaktig och menade med stöd av Zolotukhin-
avgörandet att Bomans rätt att inte bli lagförd två gånger för samma sak hade 
kränkts på grund av de dubbla förfarandena. 

Europadomstolen redogör förutom för finsk och åländsk rätt även för svensk 
praxis av relevans i målet, närmare bestämt HFD 2014 ref. 80.59

Europadomstolen fann att körförbudet som hade meddelats Boman i administra-
tiv ordning var att betrakta som ett straff enligt den mening som framgår av TP7-4 
– en tolkning som också båda parter tycktes dela.60 Vidare fann domstolen att såväl 
det straffrättsliga som det administrativa förfarandet härrörde från samma fakta, det 
vill säga den klagandes körning den 5 februari 2010.61 Därutöver förelåg ett laga-
kraftvunnet avgörande genom domen 22 april 2010 vilket inte hade överklagats av 
den klagande. 

Den springande punkten i målet var emellertid om fråga var om två skilda förfa-
randen, dvs. bis-momentet. Europadomstolen konstaterade att TP7-4 inte hindrar att 
flera processer pågår parallellt med varandra eftersom det inte innebär att någon bli-
vit slutligt frikänd eller dömd. Således föreligger inget skydd för lis pendens. I det 
ifrågavarande fallet var det emellertid inte fråga om två rättegångar. Denna slutled-
ning grundade Europadomstolen på att även om det är fråga om olika sanktioner 

57 Se ovan redovisade svenska mål samt RÅ 2008 not 23. Enligt sistnämnda mål hade en varning undan-
röjts sedan tingsrätten undanröjt ett godkänt föreläggande av ordningsbot. 

58 Boman ./. Finland, ansökan nr 41604/11, dom av den 17 februari 2015.
59 Boman, § 17.
60 Boman, § 32.
61 Boman, § 35.
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som påförs i två olika ordningar föreligger icke desto mindre en enhet mellan dem, 
såväl med avseende på sakinnehållet som det tidsmässiga sambandet. Körkortsin-
gripandet är en följd av trafikbrottmålet och någon självständig skuldprövning görs 
inte. Europadomstolen fann därför att: ”…the two proceedings, namely the criminal 
proceedings against the applicant and the proceedings to impose a driving ban, were 
intrinsically linked together, in substance and in time, to consider that these measu-
res against the applicant took place within a single set of proceedings for the purpose 
of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention.”62 Följaktligen var inte någon 
kränkning av TP7-4 för handen. 

Domaren Wojtyczek var skiljaktig i målet beträffande frågan om två skilda 
rättegångar kunde anses föreligga. Han menade att de två förfaranden som var aktu-
ella i fallet Boman inte kunde betraktas endast som olika stadier i ett och samma för-
farande, utan utgjorde två separata sådana. Tolkningen av ne bis in idem, menade 
Wojtyczek, måste också beakta syftena och målsättningarna med principen. Huvud-
regeln bör därför alltid vara att en straffrättslig sanktion påförs genom ett och 
samma beslut. På så vis tillgodoses de krav som ställs enligt grundläggande straff-
rättsliga principer genom att bedömningen av alla faktiska omständigheter med rele-
vans för målet görs av samma domare, som också sammantaget kan beakta alla de 
sanktioner som är tillämpliga i ett mål. Någon risk för två eller fler organ som gör 
olika bedömningar avseende straffet för samma brott föreligger då inte. 63

Prövningen av ne bis in idem-principens tillämplighet bör vidare företas på ett 
sätt som bättre beaktar bl.a. principens syftemål och de praktiska konsekvenserna av 
de olika sanktionerna. Endast i undantagsfall kan det vara motiverat att straff beslu-
tas av mer än ett organ.64

I det aktuella fallet hade domstolen först fattat beslut om körförbudet. Därefter 
hade polismyndigheten fattat ett nytt beslut om körförbud, vilket förlängde straff-
tiden. Detta menade Wojtyczek, var inte fråga om olika myndigheter som påför 
olika typer av sanktioner i olika förfaranden. Sanktionen, menade densamme, var ju 
densamma.65 

Av domarna kan slutas att TP7-4 inte hindrar ett andra förfarande om det tidigare 
förfarandet har prejudiciell verkan (s.k. interprocessuell rättskraft), vilket har påpe-
kats av Gulliksson.66 Gulliksson framhåller att ”…The conviction in prior criminal 
proceedings thus have binding force (positive Bindungswirkung) for the decision on 
the revocation of the driving license. Det är emellertid enligt Gulliksson beklagligt 

62 Boman, § 43.
63 Boman, domare Wojtyczeks skiljaktiga mening, § 3.
64 Boman, domare Wojtyczeks skiljaktiga mening, § 5.
65 Boman, domare Wojtyczeks skiljaktiga mening, § 4.
66 Gulliksson gör följande uttalande i en artikel av Åsa Persson i Dagens juridik den 23 april 2010, 

Tingsrätt trotsar HD om dubbelbestraffning: ”Kan exempelvis, som framgår av HD:s skäl (NJA 2010 
s. 168, min anmärkning), förfaranden rörande skattetillägg respektive talan om skattebrott bedömas
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att Europadomstolen inte använder sig av de nödvändiga distinktioner som finns till-
gängliga genom den etablerade processrättsliga terminologi som har utvecklats och 
som skulle kunna göra bedömningarna mer lättbegripliga och sammanhängande.67 

Den svenska ordningen med körkortsåterkallelse och trafikbrott står sig således 
än så länge i förhållande till TP7-4 EKMR. Det finns givetvis en möjlighet att EU-
domstolen i ett eventuellt framtida körkortsmål på vilket unionsrätten är tillämpligt 
gör en annan bedömning utifrån artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (EURS).68 I nuläget ter sig det emellertid inte troligt. 

Hur det än förhåller sig härmed kan det som Sunnqvist framhåller ifrågasättas 
”om det kan vara rimligt, att en misstänkt rattfyllerist får tåla att genomgå olika för-
faranden hos olika domstolar och myndigheter. Men det är statens perspektiv, att det 
är enkelt och praktiskt att samla alla körkortsfrågor på ett ställe och alla frågor om 
brott på ett annat. För den enskilde framstår det sannolikt som svårbegripligt att 
beslut i anledning av samma gärning ska fattas av polis, åklagare, Transportstyrel-
sen och upp till sex domstolar i tre instanser. Det är onödigt svårt för den enskilde 
att överblicka vilken beslutskompetens olika aktörer har och när alla förfaranden är 
slut, och det är onödigt svårt för beslutsfattaren att överblicka den samlade effekten 
av påföljderna för den enskilde.”69 

Vidare är utredningen SOU 2000:26 om körkortsingripande av intresse även om 
denna inte genomfördes. Enligt detta förslag skulle beslut om körkortsåterkallelser 
på grund av brott flyttas över till allmän domstol för att möjliggöra en samtidig 
handläggning med brottmålet, Förslaget motiverades bland annat med att utred-
ningen inte ansåg att systemet kunde anses helt förenligt med bland annat TP7-4.70 
Därutöver framhöll utredningen att den föreslagna hanteringen skulle ha påtagliga 
ekonomiska fördelar och möjliggöra besparingar med hänsyn till att två skilda hand-
läggningar ersätts med en gemensam.71 Hade denna utredning genomförts, påpekar 
Sunnqvist, hade denna diskussion om ne bis in idem inte behövts.72 

67 Gulliksson, ibid, 2014, s. 145, not 23.
68 För ett resonemang härom se Sunnqvist, Martin, Körkortsåterkallelse och dubbelbestraffning, Info-

torg Juridik den 16 oktober 2013.
69 Sunnqvist 2013 ibid.
70 SOU 2000:26, Körkortsingripanden, se särskilt s. 140 och s. 153.
71 SOU 2000:26, s. 155.
72 Sunnqvist 2013 ibid.

på motsvarande sätt som i Nilsson mot Sverige? I det senare fallet utgör ett beslut om återkallelse av 
körkort enligt 5 kap 3 § p 1 körkortslagen närmast en konsekvens av den prejudiciella rättskrafts-
verkan av en dom avseende grov vårdslöshet i trafik eller något av de övriga i paragrafen uppräknade 
brotten. 

I kontrast till detta står prövningen vid talan om skattebrott som sker självständigt i förhållande 
till ett beslut om skattetillägg. Någon interprocessuell rättskraft eller prejudiciell verkan i ett sådant 
fall föreligger inte.
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4. Sammanfattande slutord
Följande är klarlagt genom den praxis från Europadomstolen och högsta förvalt-
ningsdomstolen som har redogjorts för i denna artikel. 

• Mot bakgrund av den resningsgrund som HD etablerat i sin praxis i NJA 2013 
s. 502 och som senare även tillämpats av HFD i kombination med de möjligheter 
till skadestånd som finns (NJA 2005 s 462 och 3:2 skadeståndslagen), finner 
Europadomstolen att kravet på uttömda rättsmedel enligt artikel 35.1 är uppfyllt. 
Det betyder att klagomål till Europadomstolen i fråga om ne bis in idem hänför-
liga till systemet med skattetillägg och skattebrott som omfattas av HD:s praxis 
i NJA 2013 s. 502, med största säkerhet kommer att avvisas (Shibendra Dev). 

• Det rådande svenska systemet med skattetillägg och skattebrott är inte förenligt 
med dubbelbestraffningsförbudet enligt TP7-4 (Lucky Dev)

• Skattetillägg och bokföringsbrott är inte att betrakta som samma sak enligt TP7-
4 (Lucky Dev). 

• Zolotukhin-målet har retroaktiv verkan till tiden för omständigheterna i detta 
mål, det vill säga 2002 (Lucky Dev). Av ett beslut om resning i HFD 12 januari 
2015 framgår Zolotukhin-domens retroaktiva verkan som uttalats i Lucky Dev 
har tillämpats av HFD.

• Principen om ne bis in idem är normalt inte tillämplig när en företrädare för en 
juridisk person upprättar eller är ansvarig för upprättandet för en deklaration om 
skatt för en juridisk person och därefter upprättar en deklaration avseende sina 
egna inkomstförhållanden, även om de har ett nära samband, eftersom dessa nor-
malt görs i olika formulär, vid olika tidpunkter och även kan avse andra personer.

• Körkortsingripande och trafikbrott utgör inte två skilda rättegångar enligt den 
mening som avses i TP7-4, eftersom trafikbrottdomen är prejudiciell i förhål-
lande till körkortsingripandet. 

Den utveckling i praxis som förevarit de senaste månaderna i Europadomstolen och 
HFD innebär som nämnts flera viktiga klargöranden avseende tillämpligheten av 
TP7-4 och konsekvenserna härav. 

Oaktat fråga är om dubbelbestraffning eller ej ter sig den nuvarande ordningen 
säkert i många fall förvirrande och kanske till och med kafkaartad för de enskilde – 
i synnerhet om en och samma person kan vara tvungen att hantera flera olika pro-
cesser som är relaterade till varandra vid flera olika tillfällen, i olika instanser och 
med olika beslutsfattare.

Målsättningen bör istället vara att söka skapa enhetlighet bland de ”straffproces-
ser” som föreligger såväl i administrativ som straffrättslig ordning. Straffrättsliga 
sanktioner bör påföras genom ett och samma beslut så att bedömningen av alla fak-
tiska omständigheter med relevans för målet görs av samma domare, vilka samman-
taget kan beakta alla de sanktioner som är tillämpliga i ett mål och proportionaliteten 
av dem (jfr domare Wojtyczeks skiljaktiga mening i Lucky Dev).
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Denna målsättning skulle bättre kunna uppnås genom en domstolsorganisation i 
en och samma domstolsordning. Den rättegångsreglering som finns idag skulle 
vidare kunna samordnas och moderniseras för att skapa ännu bättre förutsättningar 
för att tillgodose rättssäkerhetskraven samt medföra icke obetydliga besparingar för 
det allmänna.73 

73 Fast 2014, s. 39.


	page: arabic(253)
	LEDARARTIKEL
	Kerstin Ahlberg, EU och den nordiska arbetsrätten

	ARTIKLAR
	Det svenska arbetsrätts- och arbetsmarknadssystemet i EU – samspel och konflikt under 20 år
	EU og den danske aftalemodel – En fælles kamp for at fastholde aftaletraditionen 
	Arbetsrätten efter 20 års EU-medlemskap – Finland, bäst i klassen?
	Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse?
	Förhandlingarna om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA

	RÄTTSFALL
	EU-domstolens dom i Cartes Bancaires-målet. Konkurrensbegränsande syfte eller effekt – vari ligger egentligen skillnaden?

	DOKUMENTATION
	EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. November 2014–januari 2015

	KRÖNIKOR
	Ubi Jus ibi Remedium – en reflektion rörande beaktandesats 78 i förslaget till nya upphandlingsdirektiv

	DEBATT
	EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning i EU-domstolen

	RECENSIONER
	Mikael Berglund, Cross-Border Enforcement of Claims in the EU

	BILAGA RÖRANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
	Nytt från dubbelbestraffningsfronten – ny praxis från Europadomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen avseende skatte- och trafikbrottslighet
	Politiska partier i skolan
	Europadomstolens domar i januari–februari 2015



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




