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”Bernitz Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt 

 

Att unionsrätten och därmed även rättighetsstadgan har företräde vid en normkonflikt innebär 

att den nationella rätten får vika och måste sättas åt sidan. 

 

Det synes lämpligt att här använda termen europarättslig lagprövning till skillnad från 

nationell lagprövning.60 Företräde för en unionsrättslig rättsregel kan många gånger uppnås 

på en mjukare väg genom fördrags- eller direktivkonform tolkning av en svensk rättsregel, 

som ger denna en annan innebörd än vad som skulle ha varit naturligt enligt nationell rätt för 

att tillgodose unionsrättens krav. 

 

För detta tillvägagångssätt, som torde vara det mest frekventa, har Torbjörn Andersson 

föreslagit termen svag lagprövning.61 Lagprövning i egentlig mening föreligger när nationell 

domstol direkt tillämpar en unionsrättslig rättsregel och sätter åt sidan en däremot stridande 

nationell rättsregel. Sådan lagprövning har svenska domstolar numera tillämpat vid många 

tillfällen, vanligen för att ge regler inom EU:s inre marknadsrätt genomslag.62 

 

Utgången i EU-domstolen i Åkerberg Fransson föranledde HD att på ett mycket tydligt sätt 

tillämpa europarättslig lagprövning också på rättighetsområdet. 

 

HD agerade snabbt efter EU-domstolens dom, beviljade prövningstillstånd i ett mål likartat 

Åkerberg Fransson och gjorde en tvärvändning i ett enhälligt avgörande i plenum i juni 2013 

(NJA 2013 s. 502, ”juniavgörandet”). HD konstaterade där att de svenska skattetilläggen är av 

straffrättslig karaktär63 och fann mot den bakgrunden att det svenska systemet med dubbla 

sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) och två förfaranden vid oriktiga uppgifter i 

skatteförfarandet inte var förenligt med principen ne bis in idem och inte kunde upprätthållas. 

 

Med hänsyn till vikten av rättssystemets enhetlighet måste detta enligt HD:s bedömning gälla 

inte endast det som EU-domstolen prövat, dvs. sanktioner för oredovisad moms, utan även på 

inkomstskatteområdet (se vidare avsnitt 7). Den nya bedömningen fann HD skola gälla även 

retroaktivt. Brytpunkten sattes till dagen för Europadomstolens avgörande i Zolotukhin-målet 

(10 feb. 2009), där 

 
59 Domstolen hänvisade även till sitt avgörande samma dag i Melloni, behandlat i avsnitt 

4. 

60 I och för sig är termen normprövning mera täckande. Termen lagprövning har 

emellertid valts i regeringsformen. Se bl.a. K Åhman, Normprövning, Domstols kontroll 

av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000 – 2010, 2011 s. 19 

ff. 

61 Om stark och svag lagprövning i europarätten T. Andersson, Lagprövning 

vid ”euroinvändning” i svensk straffprocess, Festskrift till Ulf Bernitz, ERT s. 13 ff., 

särskilt s. 16. 

62 Se för en ingående genomgång av denna praxis för åren 2000–2010 K Åhman, 

Normprövning, 2011. 

63 Se särskilt p. 36 i beslutet. HD tog inte upp RÅ:s resonemang i målet av innebörd att 

HD borde konkret pröva om de svenska skattetilläggen var tillräckligt effektiva, 

proportionella och avskräckande för att bedömas som straffrättsliga.  
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som nämnt denna domstol gav rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma 

gärning ett mer precist innehåll när det gäller gärningsbegreppet. 

 

HD:s majoritet hade i fallet NJA 2010 s. 168 stannat för uppfattningen att Zolotukhin-

avgörandet och Europadomstolens praxis i övrigt inte gav ”klart stöd” för att anse den 

svenska ordningen strida mot Europakonventionen och att det därför inte behövdes en 

praxisändring. Högsta domstolens majoritet hade stått fast vid denna uppfattning i avgörandet 

NJA 2011 s. 444, där majoriteten som nämnt i avsnitt 3 tog ställning mot behovet av att 

inhämta ett förhandsavgörande. 

 

64 Haparanda tingsrätt hade i sin begäran om förhandsavgörande särskilt nämnt denna praxis 

och frågat om den var förenlig med unionsrätten. EU-domstolen gav ett glasklart svar. Den 

erinrade om, med hänvisning till det ”klassiska” avgörandet Simmenthal från 1978,65 att 

unionsbestämmelser måste ges full verkan genom att den nationella domstolen med stöd av 

sin egen behörighet underlåter att tillämpa varje motstridande bestämmelse i nationell 

lagstiftning, även om den tillkommit senare. Så ska ske utan att avvakta att den nationella 

bestämmelsen upphävs. EU-domstolen förklarade vidare att unionsrätten utgör hinder mot en 

nationell praxis som innebär att ett krav på att nationell rätts oförenlighet med stadgan måste 

ha ett klart stöd. Nationell domstol måste ha möjlighet att göra en fullständig bedömning av 

nationella bestämmelsers förenlighet med rättighetsstadgan.66 

 

När EU-domstolen uttryckligen tog avstånd från en nationell rättstillämpning av unionsrätten 

som tillämpar ett krav på ”klart stöd” eller liknande gav den i realiteten HD:s och HFD:s 

tidigare praxis angående förhållandet skattetillägg/skattebrott en dödsstöt. Det blev klarlagt att 

stadgan till skillnad från Europakonventionen inte tillåter nationella domstolar någon 

bedömningsmarginal (”margin of appreciation”) att upprätthålla nationell lagstiftning i 

tveksamma fall. HD drog följande slutsats: 

 

”Det ska betonas, i enlighet med vad som sägs i Åkerberg Fransson-domen, att 

nationella domstolar ska säkerställa att rättigheterna i stadgan ges full verkan och, om 

det behövs, låta bli att tillämpa nationella bestämmelser som strider mot stadgan. Det får 

då inte uppställas något krav på klart stöd i stadgan eller i EU-domstolens praxis rörande 

denna.”67 64 Omfattande argumentation framfördes från majoritetens och minoritetens 

sida. Om avgörandet bl.a. J Munck, Skattetillägg och dubbelbestraffning, SvJT 2010 s. 

747 ff., D Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 

356 ff., kritisk E Palm, Europakonventionen och skattetillägg, ERT 2011 s. 15 ff. Se 

även RÅ 2009 ref. 94. Som nämnt ovan hade Europadomstolen inte reagerat mot den 

svenska ordningen i ett avgörande 2004, Rosenquist mot Sverige, App. No. 60619/00. 

Ett motsvarande ”klart stöd”-resonemang hade HD bl.a. fört i NJA 2004 s. 840, där HD 

fann att miljösanktionsavgift från konventionsrättslig synpunkt är att jämställa med 

skattetillägg och av straffrättslig karaktär. Se vidare om denna ”klart stöd”-praxis K 

Åhman, Normprövning, 2011, bl.a. s. 105 ff., I Cameron, Högsta domstolens beslut om 

dubbelbestraffning ur konstitutionellt perspektiv, JT 2010–11 s. 117 ff. 

 

65 Mål 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato mot Simmenthal, 

EU:C:1978:49. 

66 Domen i Åkerberg Fransson p. 15, 45, 48 och 49. 

67 HD:s beslut i NJA 2013 s. 502 p. 26. 
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HD gav alltså unionsrätten företräde fullt ut och satte åt sidan de mot unionsrätten stridande 

nationella bestämmelserna om dubbla lagföringar och straff. HD slog kort härefter fast i ett 

nytt avgörande, NJA 2013 s. 746, ”juliavgörandet”, att när en brottmålsdom meddelad efter 

brytpunkten den 10 feb. 2009 inte är förenlig med ne bis in idem-principen har den dömde rätt 

till resning bland annat när det behövs för att avbryta ett pågående frihetsberövande.68 HD 

har senare beviljat resning i ett stort antal fall, där personer efter denna tidpunkt fällts för 

skattebrott fastän de ålagts betala skattetillägg för samma oredovisade inkomster. 

69 Ställningstagandet i resningsfrågan medförde bland annat att ett antal personer som 

avtjänade pågående fängelsestraff fick verkställigheten avbruten i avvaktan på ny prövning. 

HFD har anslutit sig till motsvarande synsätt när det gäller skyldighet för personer som åtalats 

för skattebrott att betala skattetillägg grundade på samma oriktiga uppgifter som åtalet och 

möjligheter till resning.70 

 

Domstolarna hade 2015 beviljat knappt 600 ansökningar om resning.71 

 

Det står klart att HD i dessa avgöranden utövat europarättslig lagprövning på ett mycket aktivt 

sätt, särskilt genom att låta åsidosättandet av den svenska rättsregeln åtföljas av beviljande av 

resning. 

 

7. 

 

HD gav alltså Europakonventionen klart företräde framför ett svenskt lagstadgande. Det rör 

sig här inte om konventionskonform tolkning utan om ett uttryckligt åsidosättande av svenska 

lagregler som bedömts vara konventionsstridiga. 

 

HD utövade lagprövning och ersatte det tidigare kravet på ”klart stöd” med 

rekvisitet ”tillräckligt stöd”. Resultatet blev att EU-domstolens avgörande fällde 

kombinationen skattetillägg/åtal för skattebrott över hela linjen. Det får ses som ett nytt steg i 

rättsutvecklingen, där unionsrätten banat vägen för en kraftfullare tillämpning av 

konventionsrätten, som fullt ut innefattar lagprövning.77  

 

HD har agerat som en konstitutionell domstol som gett full effekt åt rättigheten ne bis in 

idem. De slutsatser som HD dragit i det aktuella fallet torde kunna generaliseras. Om en 

svensk rättsregel befinns stå i strid med unionsrättens skydd för den enskildes 

grundläggande rättigheter, torde det ställa sig svårt att försvara och fortsätta att 

upprätthålla samma regel i rent inhemska situationer.78  

 

I praktiken torde man få räkna med att stadgans rättighetsskydd till stor del får genom- 

 

76 Det kan påpekas att EU-direktiv i större eller mindre utsträckning berör många 

andra skatteformer än mervärdesskatt. Unionsrättens tillämplighet på 

utformningen av skatterättsliga sanktioner torde i åtskilliga fall ha bäring även 

utanför momsområdet. Se allmänt K Ståhl m.fl., EU-skatterätt, 3 uppl. 2011. 

77 C Lebeck, Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR, FT 2014 s. 133 ff. 

78 Jfr HD:s resonemang i beslutet i NJA 2013 s. 502 p. 58. [148] 
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slag också utanför unionsrättens tillämpningsområde. I synnerhet torde så bli fallet till den del 

rättighetskatalogerna i stadgan och Europakonventionen har liknande bestämmelser. 

 

Det ska tilläggas att Europadomstolen i ett länge väntat avgörande av 2014, Lucky Dev mot 

Sverige,79 med tillämpning av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet har funnit att det svenska 

skattetillägget är av straffrättslig karaktär och att den svenska ordningen med dubbla 

förfaranden och dubbelbestraffning stått i strid med Europakonventionen. Avgörandet är i 

linje med den rättsutveckling som skett genom EU-domstolen och Högsta domstolens 

omprövning av rättsläget. 

 

I ett nytt avgörande 2016 i stor kammare, A och B mot Norge,80 som gällde norsk ordning på 

skatteområdet, har Europadomstolen bekräftat att skattetilllägg är av straffrättslig karaktär och 

sin bedömning i Zolotukhin.  

 

Domstolen har emellertid godtagit en ”calibrated approach” som kombinerar skattetillägg och 

straff för skattebrott, förutsatt att förfarandena drivs parallellt och bildar en sammanhängande 

och proportionerlig helhet och inte sammantaget utgör en ”excessive burden”. Förfarandena 

behöver inte avslutas samtidigt men det måste vara en nära anknytning och koordinering 

mellan dem, både substantiellt och tidsmässigt.81 Det står klart att den svenska ordning med 

klart skilda förfaranden, ofta förenat med stor tidsutdräkt, som EU-domstolen prövade i 

Åkerberg Fransson och som föranledde HD:s ingripande, inte uppfyllde dessa krav. 

 

Samtidigt reser ställningstagandet i A och B mot Norge nya frågor om var gränserna går. Hur 

EU-domstolen skulle förhålla sig om ett nytt fall kommer upp där till den delvis nya linje som 

Europadomstolen verkar ha slagit in på är osäkert att bedöma; som framgått av avsnitt 5 

undvek ju EU-domstolen vid sin prövning av Åkerberg Fransson att tydligt knyta an till 

Europadomstolens praxis.82 

 

En svensk lagändring anpassad till rättsläget efter HD:s avgöranden drog ut på tiden men är i 

kraft från 1 jan. 2016. Enligt de nya reglerna kan allmän domstol kombinera straff för 

skattebrott med beslut om skattetillägg. Har Skatteverket beslutat om skattetillägg få åtal inte 

väckas om samma felaktighet.83 

 

79 App. No 7356/10, dom 27 nov. 2014. Den svenska domstolsprocessen mot 

Lucky Dev hade startat redan år 2005, nästan ett årtionde före den slutliga domen i 

Europadomstolen. Ms Dev hade varit åtalad för skattebrott men blivit frikänd i 

lagakraftvunnen dom. Detta oaktat hade det separata förfarandet för påförande av 

skattetillägg fortsatts och hon hade påförts sådant. Med hänvisning till domstolens 

bedömning i Zolotukhin fann Europadomstolen att det förelåg en överträdelse av 

artikel 4 i tilläggsprotokoll 7. Se om avgörandet bl.a. K Fast Lappalainen, Nytt 

från dubbelbestraffningsfronten, ERT 2015 s. 435 ff. 

80 App. Nos 24130/11 och 29758/11, dom 15 nov. 2016, F Wersäll, Ökad 

domarmakt och makten över domstolarna, SvJT 2017 s. 4 ff. 

81 Se i domen bl.a. punkterna 107, 118, 121, och 147. 

82 Den genomgång av Europadomstolens praxis på området över åren, som 

redovisas i den omfattande domsmotiveringen i A och B mot Norge, visar att 

domstolen inte har kunnat hålla en helt konsistent linje. 

83 Proposition 2014/15:131. 
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Kommentar: 
Ur Bernitz Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt 

”HD har agerat som en konstitutionell domstol som gett full effekt åt rättigheten ”ne 

bis in idem”. De slutsatser som HD dragit i det aktuella fallet torde kunna 

generaliseras. Om en svensk rättsregel befinns stå i strid med unionsrättens skydd för 

den enskildes grundläggande rättigheter, torde det ställa sig svårt att försvara och 

fortsätta att upprätthålla samma regel i rent inhemska situationer.78 ” 

 

Detta handlingssätt är helt i linje med svensk lag som 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 

kapitlet 10 § RF och skulle inte ens behöva gå till EU-domstolen om man följt svensk lag och 

hänvisat till 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § 

regeringsformen. 

 

Det måste betraktas som besynnerligt att svensk domstol inte synes följa svensk lag som direkt 

hänvisar till EU-rätten som överordnad lag. 

 

Om svensk domstol följde svensk lag och dess intentioner samt det allmänna rättsmedvetandet 

skulle EU-rätten inte behövas.  

 

Nu behövs EU-rätten vilket innebär att svensk domstol, som inte ens följer EU-rätten, måste 

beklagligtvis betraktas som korrumperad. Syns alldeles tydligt då Tele2, Billerud, Unibet och andra 

storbolag med stora juridiska och ekonomiska muskler står inför förvaltningsdomstol så följer 

domstolen helt klart EU-rätten. Står däremot en enskild individ inför samma domstol trampas 

obönhörligt den individens rättigheter enligt EURS och EKMS på och domstolen våldför sig 

flagrant på den enskilde. Samma enskilde som enligt artikel 51, 52, 53 och 54 EURS med alla till 

buds stående medel ska skyddas från myndigheters och domstolars övergrepp.  

 

Björn Hammarskjöld   


