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Förord  

 

Jag vill tacka Börje Leidhammar som har tagit sig tid att handleda mig under 

uppsatsskrivandet. Dina synpunkter har varit till stor hjälp för mig i mitt 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Introduktion till ämnet  

I juni år 2013 fastslog HD i pleniavgörande att det svenska systemet vid oriktiga uppgifter 

i skatteförfarandet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) i två olika 

förfaranden mot en och samma person strider mot rätten att inte bli lagförd eller straffad 

två gånger för samma brott enligt artikel 4 i konventionens sjunde tilläggsprotokoll.1 Efter 

avgörandet har även HFD meddelat att det strider mot artikel 4 i tilläggsprotokollet att 

påföra skattetillägg när åtalet för skattebrott var det först inledda förfarandet.2  

Med anledning av det nya rättsläget har resningsansökningar inkommit till HD och HFD. 

Det första avgörandet där resning beviljades meddelades i juli år 2013.3 I avgörandet 

konstaterade HD att det inte fanns förutsättningar för resning enligt de nationella 

resningsreglerna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB. Däremot beviljade HD resning med stöd av 

artikel 13 som svensk lag.  Dessutom fastställde HD en brytpunkt för hur långt tillbaka i 

tiden som resning kan beviljas. Enligt HD inträdde denna brytpunkt i och med 

Europadomstolens avgörande i Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009 

(”Zolotukhinavgörandet”).4 Det innebär att förfaranden inledda efter detta datum, och 

som avser åtal för skattebrott och påförande av skattetillägg på grund av samma oriktiga 

uppgift, har varit otillåtna. Däremot ansåg HD att någon överträdelse av artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7 inte skett för tiden dessförinnan. Som kommer framgå av förevarande 

uppsats är det enligt Europadomstolens avgörande i Lucky Dev mot Sverige den 27 

november 2014 osäkert om denna brytpunkt är förenlig med artikel 4 i tilläggsprotokoll 

7.5  

Att HD beviljade resning har haft avgörande betydelse för HFD:s rättspraxis. HFD har 

nämligen därefter beviljat resning i mål där den skattskyldige påförts skattetillägg 

avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott.6 

Den nya bedömningen av resningsreglerna som HD och HFD gjort medför en ny grund i 

                                                           
1 NJA 2013 s. 502. 
2 HFD 2013 ref. 71. 
3 NJA 2013 s. 746. 
4 Europadomstolens dom (2009-02-10) i Zolotukhin mot Ryssland. 
5 Europadomstolens dom (2014-11-27) i Lucky Dev mot Sverige. 
6 HFD 2014 ref. 35. 
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svensk rätt avseende när resning ska beviljas. Enligt de svenska resningsreglerna, så som 

de tillämpats innan år 2013, har ny praxis inte betraktats som en omständighet som 

medfört att resning ska beviljas. Efter dessa avgöranden har totalt 580 skatteärenden 

beviljats resning och tagits upp till ny prövning. De fall där någon satt i fängelse eller 

skulle avtjäna fängelsestraff granskades omedelbart och totalt avbröts 42 fängelsestraff 

för personer i väntan på en ny prövning.7  

Den nya bedömningen av resningsreglerna är, som kommer framgå av uppsatsen, inte ett 

resultat av att det förelegat en konflikt mellan nationella resningsregler och konventionen. 

Istället synes det som att HD i rättstillämpningen beaktat de förpliktelser som följer av 

artikel 13 för att ge en rätt till resning vid överträdelser av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7, 

s.k. normutfyllnad. HD har tidigare använt liknande tillvägagångssätt på 

skadeståndsområdet för att utvidga rätten till skadestånd för ideell skada på grund av 

rättighetskränkningar.8  

Att domstolen fyller ut nationella resningsregler i rättstillämpningen kan medföra 

konsekvenser. Normgivning genom rättspraxis har nämligen begränsningar eftersom det 

sker inom ramen för det enskilda fallet. Förevarande uppsats avser att belysa hur 

nationella domstolar på senare tid tagit stor hänsyn till Europadomstolens praxis för att 

undvika konflikter med nationell rätt. I uppsatsen ifrågasätts om resningsreglerna bör 

utvidgas i rättstillämpningen utan stöd i nationella regler.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Domstolarna har i rättstillämpningen inte endast att ta hänsyn till den svenska 

rättsordningen. Konventionen gäller som lag i Sverige och rättighetsstadgan är sedan 

2009 bindande för svenska domstolar och lagstiftaren. I och med europeiseringen av den 

svenska rättsordningen kan det uppstå konflikter mellan svensk lag och konventionen 

som måste hanteras i rättstillämpningen. På senare tid har domstolarna i stor utsträckning 

använt normprövning för att försöka uppfylla de krav som europarätten uppställer.  

Syftet med min uppsats är mot bakgrund av det anförda att undersöka hur nationella regler 

om resning i skattemål och skattebrottmål kan tolkas och tillämpas för att stå i 

överensstämmelse med konventionens krav på ett effektivt rättsmedel i artikel 13. I syftet 

ingår också att undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå när resningsinstitutet 

                                                           
7 Allt om juridik, 580 fall av resning efter felaktig dubbelbestraffning. 
8 Se t.ex. NJA 2005 s. 462. 
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utvidgas i rättstillämpningen. Därutöver ska jag undersöka om den brytpunkt som HD 

fastställde i NJA 2013 s. 746 har tillräckligt med stöd i Europadomstolens hittills 

meddelade praxis. 

För att kunna besvara syftena kommer följande frågeställningar att undersökas: 

- Hur är resningsreglerna utformade i nationell rätt samt vilka syften och funktioner 

har dessa? 

- Hur har resningsreglerna tillämpats i praktiken i skattemål och brottmål? 

- Vilka tolkningsmetoder ska vara vägledande vid konflikter mellan svensk lag och 

konventionen och vilka förpliktelser har domstolarna och konventionsstaterna 

enligt konventionen? 

- Hur har HD tolkat och tillämpat artikel 13 i rättstillämpningen? 

- Hur tolkade och tillämpade HD resningsreglerna i förhållande till artikel 13 i 

konventionen i avgörandet NJA 2013 s. 746? 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer resningsbestämmelsen i 37 § b FPL och resningsgrunderna som 

framgår av 58 kap. 2 § p. 4-5 RB att behandlas i förhållande till konventionen. 

Anledningen till denna avgränsning är att det är dessa bestämmelser som varit föremål 

för en ny tolkning med anledning av HD:s dom. Det bör dock poängteras att det är både 

konventionsrätten och EU-rätten som ligger till grund för den nya bedömningen av 

resningsreglerna som HD gjort.9 Därför kommer även i avsnitt 2 även rättighetsstadgan 

behandlas. Därutöver är uppsatsen avgränsad till att behandla resning i mål om ne bis in 

idem vad avser åtal och dom för skattebrott och påförande av skattetillägg. Uppsatsen 

behandlar därmed inte hur resningsreglerna kan komma att bedömas inom andra 

rättsområden där principen om ne bis in dem kan aktualiseras. Jag har valt att inte 

behandla rättskraftsreglerna i skattemål och skattebrottmål. Anledningen härför är att vad 

som ska ligga till grund för bedömningen av om ett förfarande skulle innebära att samma 

brott prövas en andra gång ska utgå från konventionsrätten och Europadomstolens 

bedömning i Zolotukhinavgörandet.10    

                                                           
9 NJA 2013 s. 746 p. 16. 
10 Utkast till lagrådsremiss, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, s. 

84.  
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1.4 Metod 

HD har i avgörandet NJA 2013 s. 746 tolkat de nationella resningsreglerna i ljuset av 

artikel 13 i konventionen. För att kunna besvara mitt syfte måste undersökas vilket 

innehåll och vilka syften resningsreglerna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB och 37 b § FPL har. Jag 

har i denna del använt mig av en rättsdogmatisk metod och studerat lagar, förarbeten, 

praxis och doktrin.11 I detta sammanhang saknar inte äldre förarbeten, doktrin och 

rättspraxis betydelse. För att förstå resningsreglernas funktion och syften kommer 

förarbeten, doktrin och rättspraxis för tiden innan år 2013 att beaktas. Stor vikt har lagts 

vid att behandla rättspraxis av det naturliga skälet att resningsreglerna till stor del får sitt 

innehåll därifrån.  

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur nationella resningsregler kan tolkas och 

tillämpas för att stå i överensstämmelse med artikel 13 är det svårt att endast använda sig 

av en ”klassisk” rättsdogmatisk metod för att uppfylla syftet. Domstolar och lagstiftare 

måste ta hänsyn till konventionsrätten och EU-rätten vid utarbetande av nya lagar och i 

skapandet av ny praxis.12 Rättskällehiearkin skiljer sig i detta hänseende från den svenska. 

Exempelvis tillmäts förarbeten inte lika stor vikt i europarätten. Istället används principer 

och lagtolkningsmetoder i stor utsträckning. Därför måste hänsyn även tas till principer 

och tolkningsmetoder som utvecklats inom ramen för konventionsrätten. Det anförda 

innebär inte att svenska lagförarbeten saknar betydelse vid tolkningen av europarätten. 

Motivuttalanden i svenska förarbeten kan inordnas i en sammanhängande 

tolkningsmotivering som beaktar både europarätten, doktrinen, generella rättsprinciper 

och tolkningsmetoder samt Europadomstolens rättspraxis.13 Metoden kan därför 

beskrivas som rättsdogmatisk med beaktande av den rättskällehierki som europarätten 

numera skapat för den svenska rättsordningen. Vid redogörelsen av artikel 13 i 

konventionen har, utöver konventionsrätten, praxis från skadeståndsområdet fått vara 

vägledande för hur artikeln ska tolkas. Anledningen är att det är inom skadeståndsområdet 

som praxis kring artikel 13 främst har utvecklats. 

 

                                                           
11 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203 f. 
12 Åhman, Normprövning, s. 214. 
13 Jfr Peczenik, Svenska lagmotiv i europeisk union, JT 1994-95 s. 310. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är i huvudsak disponerad utifrån de frågeställningar som redovisats under 

”syfte och frågeställningar”. I kapitel 2 kommer emellertid grundläggande frågor om 

konventionens och rättighetsställning att behandlas. Dessutom behandlas innebörden av 

ne bis in idem i konventionsrätten, EU-rätten och svensk rätt. Anledningen till att detta 

behandlas tidigt i uppsatsen är för att det är nödvändigt att förstå det rättsläge som medfört 

att resning beviljats. 

I kapitel 3 redogörs för resningsreglerna i nationell rätt. I kapitlet redogörs för 

resningsreglernas syften och funktion i processrätten. Därefter behandlas 

resningsgrunden som är tillämplig i skatteförfarandet, 37 b § FPL. I nästa avsnitt redogörs 

för resningsgrunderna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB.  

I kapitel 4 följer en redogörelse för hur HD och HFD har tillämpat resningsreglerna i 

rättstillämpningen innan år 2013. Vidare analyseras hur HD tolkat och tillämpat artikel 

13 i den redovisade praxisen. 

I kapitel 5 undersöks vilka tolkningsprinciper som är vägledande vid tillämpningen av 

konventionen. Dessutom redogörs för de tolkningsmetoder som ska vara vägledande vid 

tolkningen av konventionsrätten och svensk lag. Därefter behandlas innebörden av artikel 

13 och hur den har tolkats och tillämpats i förhållande till svensk lag i praxis. 

I kapitel 6 redogörs inledningsvis för resningsavgörandena NJA 2013 s. 746 och HFD 

2014 ref. 35. Därefter följer en kort sammanfattning av vilka förutsättningar som 

föreligger för beviljande av resning efter år 2013. Vidare följer en analys av hur HD har 

tolkat nationella resningsregler i förhållande till artikel 13 i konventionen i avgörandet 

NJA 2013 s. 746. Därefter följer en kort redogörelse för var gränsen mellan 

rättstillämpning och normgivning går. I nästa avsnitt analyseras hur nationella 

resningsregler kan tolkas och tillämpas för att stå i överensstämmelse med artikel 13 i 

konventionen. Vidare behandlas de konsekvenser som kan uppstå när resningsreglerna 

ges ett nytt innehåll genom rättspraxis. I nästa avsnitt kommer den brytpunkt som HD 

fastställt att analyseras i förhållande till Europadomstolens hittills meddelade praxis. 

I kapitel 7 redovisas mina slutsatser. 
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2 Ne bis in idem 
 

 

2.1 Inledning 

Som en introduktion till uppsatsen kommer i förevarande kapitel redogöras för 

konventionens och rättighetsstadgans ställning i förhållande till svensk rätt. I avgörandet 

NJA 2013 s. 746 utgick HD visserligen från konventionsrätten i sin bedömning, men det 

var både konventionsrätten och EU-rätten som låg till grund för den bedömning som HD 

gjorde.14 Därför är det nödvändigt att behandla även rättighetsstadgans ställning i svensk 

rätt och innebörden av ne bis in idem (nedan kallat dubbelprövningsförbudet) i artikel 50 

i rättighetsstadgan. Inledningsvis redogörs för konventionens ställning och innebörden av 

dubbelprövningsförbudet i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7. Därefter behandlas 

rättighetsstadgans ställning i förhållande till svensk lag och innebörden av artikel 50. 

Slutligen följer en redogörelse för hur det svenska systemet med skattetillägg och 

skattebrott tidigare har tolkats och tillämpats samt hur rättsläget förändrats efter HD:s 

avgörande i NJA 2013 s. 502. Målsättningen med kapitlet är att ge läsaren förståelse för 

den problematik som legat till grund för att resningsansökningar numera har beviljats. 

2.2 Artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 

2.2.1 Allmänt om konventionens ställning i svensk rätt 

Sedan den 1 januari 1995 utgör konventionen svensk lag. Konventionen inkorporerades 

genom lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.15 Genom inkorporeringen blev 

konventionstexten, inklusive alla protokoll, en del av den svenska rättsordningen. 

Eftersom konventionsartiklarna får sitt huvudsakliga innehåll genom Europadomstolens 

praxis utgör även denna en del av den svenska rättsordningen. Om Europadomstolen 

genom praxis förändrar en tidigare oklar tolkningsfråga ska denna praxis således beaktas 

av konventionsstaterna. Någon skyldighet att beakta Europadomstolens praxis synes 

emellertid inte föreligga enligt förarbetena.16  

                                                           
14 NJA 2013 s. 746 p. 16. 
15 Prop. 1993/94:117 s. 37, SOU 1993:40 del B s. 126 ff. 
16 Prop. 1993/94:117 s. 37. 
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Samtidigt som konventionen inkorporerades i svensk lag infördes en bestämmelse i 2 kap. 

23 § RF (numera 2 kap. 19 § RF). Av bestämmelsen framgår att lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen.  

Bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF införlivades i svensk rätt med status som en vanlig lag. 

Det innebär att konventionen har samma rättsliga status som en av riksdagen antagen lag. 

Nationella regler och konventionen befinner sig således på samma normhiearki. Det 

anförda till följd att det kan uppstå normkonflikter mellan konventionen och svensk lag. 

Hur dessa normkonflikter kan lösas kommer behandlas nedan i kapitel 5. I detta 

sammanhang ska emellertid framföras att konventionen har företrädesrätt framför 

svenska författningsbestämmelser som befinner sig på lägre nivå än en av riksdagen 

antagen lag, exempelvis kommunala föreskrifter och regeringsförordningar.  

2.2.2 Innebörden av dubbelprövningsförbudet i artikel 4 tilläggsprotokoll 7 

I artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till konventionen finns dubbelprövningsförbudet. Artikeln 

är utformad som en res judicata regel och föreskriver att ingen får straffas eller lagföras 

på nytt i en brottmålsrättegång för vilken han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i 

enlighet med lagen om rättegångsordningen i denna stat. Syftet med 

dubbelprövningsförbudet är att förhindra en upprepning av ett straffrättsligt förfarande 

som har avslutats med ett slutligt avgörande.17 Att avgörandet ska vara slutligt brukar 

innebära att det ska ha vunnit laga kraft.18 Förbudet ska förhindra att lagföring sker två 

gånger för samma brott och en andra prövning för samma brott när det ena förfarandet är 

slutligt. Däremot är det förenligt med konventionen att döma en person för flera straff 

avseende samma agerande. Dessutom är det förenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 

att ha parallella processer innan ett av förfarandena har vunnit laga kraft s.k. lis pendens. 

I dessa fall är det inte fråga om att en person blir åtalad eller dömd för ett brott som han 

redan blivit slutligt frikänd från.19 Förbudet ska således förhindra en andra prövning och 

en andra lagföring vid olika tillfällen för samma brott. 

Som en allmän förutsättning för att betrakta olika sanktioner som beslutas i skilda 

förfaranden av två olika organ som förenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 har enligt 

Europadomstolens praxis krävts att det dubbla förfarandet varit förutsebart och att det 

finns ett tillräckligt nära tidsmässigt och sakligt samband mellan förfarandena.20 Förbudet 

                                                           
17  Europadomstolens dom (1995-10-23) i målet Gradinger mot Österrike. 
18  Europadomstolens dom (2009-02-10) i målet Zolotukhin mot Ryssland, p. 107. 
19  Europadomstolens dom (2003-06-24) i målet Garaudy v. France. 
20  Europadomstolens dom (2005-12-13) i målet Nilsson mot Sverige. 
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i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 är vidare begränsat till att gälla samma rättssubjekt och 

skyddar mot lagföring inom en och samma stat. Det anförda innebär att förbudet omfattar 

situationen där en och samma fysiska person blir föremål för dubbelprövning. 

I artikel 4.2 finns ett undantag från dubbelprövningsförbudet som tar sikte på när det är 

tillåtet att pröva ett mål på nytt, dvs. efter att det har fått laga kraft. Ett mål kan tas upp 

på nytt om det föreligger bevis om nya eller nyuppdagade omständigheter eller om ett 

grovt fel har begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet, vilket kan ha påverkat utgången 

i målet.21  Det finns således utrymme för att bevilja resning i dessa fall.   

2.2.3 Zolotukhinavgörandet 

För att förstå innebörden av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 är det nödvändigt att redogöra 

för hur Europadomstolen har tolkat artikeln i praxis. Det var i Zoloutkhinavgörandet som 

Europadomstolen fastställde en enhetlig tolkning av vad som ska anses vara ”samma 

brott” enligt artikel 4 i tilläggsprotokoll 7.22 Enligt Europadomstolen är utgångspunkten 

att det föreligger gärningsidentitet om det är fråga om identiska fakta eller fakta som i allt 

väsentligen är desamma som i ett tidigare förfarande. Enligt domstolen ska prövningen 

utgå från de fakta som bildar en uppsättning konkreta fakta som berör samma svarande 

och är oupplösligt förbundna med varandra till tid och rum och vars existens måste 

bevisas för att en fällande dom ska uppnås eller straffrättslig förfarande inledas. Efter 

Europadomstolens bedömning i Zolotukhinavgörandet har det i svensk rätt ansetts 

uteslutet att den skillnad som föreligger i subjektivt hänseende mellan skattetillägg och 

skattebrott skulle godtas som att vara förenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll 7.23   

2.3 Rättighetsstadgan 

2.3.1 Allmänt om rättighetsstadgans ställning i svensk rätt 

Rättighetsstadgan blev rättsligt bindande i Sverige genom att Lissabonfördraget trädde i 

kraft den 1 december 2009. Rättighetsstadgan har samma rättsliga värde som fördragen 

och ingår i EU:s primärrätt.  Utgångspunkten för receptionen av EU-rätten är att den har 

företräde framför den nationella rätten.24  Det anförda får till följd att det inte kan uppstå 

någon konflikt mellan nationella regler och rättighetsstadgan. Om svensk lagstiftning står 

i strid med EU-rätten är det, i enlighet med den s.k. företrädesprincipen, EU-rätten som 

                                                           
21 SOU 2013:62 s. 161 f. 
22 Europadomstolens dom (2009-02-10) i målet Zolotukhin mot Ryssland. 
23 EU- domstolens dom (2013-02-26) i mål C- 617/10, NJA 2010 s. 168 I-II. 
24 EU-domstolens dom (1964-07-15) i mål C- 6/64. 
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gäller.25 En begränsning avseende rättighetsstadgans tillämpningsområde är emellertid att 

den riktar sig till EU:s institutioner och medlemsstater endast till den del domstolarna och 

andra organ tillämpar unionsrätt. Anledningen härför är att rättighetsstadgan är särskilt 

inriktad på att tillgodose EU:s behov. Konventionen gäller som ovan nämnts, i rent 

nationella angelägenheter, och för var och en som befinner sig innanför en medlemsstats 

jurisdiktion.   

2.3.2 Innebörden av dubbelprövningsförbudet i rättighetsstadgan 

Även rättighetsstadgan innehåller ett dubbelprövningsförbud vilket framgår av artikel 50. 

Av artikel 50 följer att ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för 

vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en 

lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen. Formuleringen är inte helt identisk 

med tilläggsprotokollet. Det är inte heller självklart att innebörden av förbudet är 

detsamma.26 Förbudet i rättighetsstadgan är, liksom förbudet i artikel 4 i tilläggsprotokoll 

7 inte absolut, vilket framgår av artikel 52.1. Där anges att varje begränsning av utövandet 

av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan ska vara föreskrivet i lag och förenlig 

med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter. Det framgår vidare att begränsningar 

endast får ske med beaktande av proportionalitetsprincipen. Dessutom finns ett tydligt 

samband mellan konventionen och rättighetsstadgan i artikel 52.3 där det framgår att 

rättigheter som omfattas av rättighetsstadgan som motsvarar sådana rättigheter som 

garanteras i konventionen ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. 

Rättighetsstadgan får emellertid ge ett mer långtgående skydd än vad som följer av 

konventionen. 

2.3.3 Domen Åkerberg Fransson 

Ett avgörande som haft avgörande betydelse för hur artikel 50 i rättighetsstadgan ska 

tolkas när frågan är om skattetillägg och skattebrott är Åkerberg Fransson avgörandet. 

Det var Haparanda tingsrätt som begärt in ett förhandsavgörande från EU-domstolen för 

att få svar på om det svenska systemet med skattetillägg och skattebrott i två olika 

förfaranden var förenligt med artikel 50 i rättighetsstadgan. I EU-domstolens dom ägnas 

en stor del åt att fastställa om unionsrätten är tillämplig vid påförande av skattetillägg och 

åtal för skattebrott. EU-domstolen fann att unionsrätten var tillämplig eftersom oriktiga 

                                                           
25 SOU 2013:62 s. 160. 
26 Utkast till lagrådsremiss, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, s. 

41. 
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uppgifter avseende mervärdesskatt utgör tillämpning av unionsrätt enligt artikel 51.1 i 

rättighetsstadgan. Motiven till detta var att unionen har ett gemensamt system för 

mervärdesskatt och att det framgår av artikel 4.3 i fördraget att varje medlemsstat är 

skyldig att ha lagstiftning och att vidta administrativa åtgärder för att mervärdesskatten 

inom unionen ska kunna uppbäras i sin helhet. Artikel 325 i fördraget var också relevant 

för bedömningen. Av artikel 325 framgår att medlemsstaterna ska bekämpa olaglig 

verksamhet som riktar sig mot unionens gemensamma intressen. Mervärdesskatten är 

enligt EU-domstolen en unionsrättslig angelägenhet som därmed omfattas av 

unionsrätten. 

När det gällde tillämpningen av artikel 50 i rättighetsstadgan, och om denna utgör hinder 

för att väcka åtal för skattebrott mot någon som redan påförts skattetillägg för samma 

oriktiga uppgiftslämnande, framförde EU-domstolen att en sådan tillämpning förutsätter 

att de åtgärder som redan vidtagits mot den tilltalade genom ett lagakraftvunnet 

avgörande är av straffrättslig karaktär.27 Om skattetillägget har straffrättslig karaktär och 

skattetilläggsbeslutet vunnit laga kraft, hindrar artikel 50 att en och samma person lagförs 

för samma gärning. 

EU-domstolen anförde att nationell domstol, på grundval av tre kriterier, skulle fastställa 

om skattetillägget var av straffrättslig karaktär eller inte. Det första kriteriet anges vara 

den rättsliga kvalificeringen i nationell rätt. Det andra kriteriet är överträdelsens art och 

det tredje kriteriet är arten och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas. 

På grundval av dessa kriterier var det var upp till Haparanda tingsrätt att avgöra om 

kombinationen av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner föll inom 

tillämpningsområdet för artikel 50. EU-domstolen framförde också att tingsrätten kan 

komma fram till att det strider mot artikel 50, om återstående sanktioner är effektiva, 

proportionella och avskräckande.28 Efter Åkerberg Fransson avgörandet fastställdes att 

artikel 50 är tillämplig på oriktiga uppgifter som avser mervärdesskatt. Därmed är 

rättighetsstadgan tillämplig när oriktiga uppgifter om mervärdesskatt leder till uttag av 

skattetillägg och åtal för skattebrott.  

 

 

                                                           
27 EU-domstolens dom (2013-02-26) i mål C 617/10 p. 32 och 33. 
28 EU-domstolens dom (2013-02-26) i mål C 617/10 p. 35 och 36. 
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2.4 Nationell rätt 

2.4.1 Skattetillägg och skattebrott 

I svensk rätt har vi ett system där skattetillägget sedan införandet av det 

skatteadministrativa sanktionssystemet den 1 januari 1972 betecknats som en 

administrativ sanktion.29 Trots att skattetillägget sedan år 200230 varit att jämställa med 

ett straff i enlighet med artikel 6 i konventionen betecknas det som en administrativ 

sanktion i svensk rätt och tillhör de förvaltningsrättsliga domstolarnas handläggning, 3 

kap. 17 § SFL. Skattetillägget påförs bl.a. på grundval av att någon på annat sätt än 

muntligen under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, 

49 kap. SFL. Det krävs inte att några subjektiva rekvisit är uppfyllda, skattetillägget 

påförs således på grundval av objektiva kriterier. 

Skattebrotten finns samlade i en egen lag, SkbrL, och tillhör istället de allmänna 

domstolarnas handläggning.  Liksom brottmål generellt, krävs det uppsåt för att åtalas för 

skattebrott.31 Skattebrotten har dock den likheten med påförande av skattetillägg att åtal 

kan ske om den skattskyldige lämnat oriktig uppgift, 2 § SkbrL. Oriktig uppgift har 

dessutom samma innebörd i både SFL och SkbrL.32  

2.4.2 Hur har HD tolkat och tillämpat dubbelprövningsförbudet i praxis? 

I svensk rätt har det för tiden innan Europadomstolen meddelade sitt avgörande i 

Zolotukhin varit osäkert om det är förenligt med dubbelprövningsförbudet att i två skilda 

processer, skatteförfarandet och brottmålsförfarandet, bli påförd skattetillägg och åtalad 

för skattebrott avseende samma oriktiga uppgift.33 Som framfördes ovan har det sedan 

Zolotukhinavgörandet varit mer eller mindre klart att det svenska systemet inte längre 

kunde upprätthållas. I NJA 2010 s. 168 I uppkom frågan om det svenska systemet med 

skattetillägg och skattebrott generellt var förenligt med konventionen. HD anförde att 

Europadomstolen fortfarande lämnar utrymme för att ha flera sanktioner för samma 

”brott”, som också kan beslutas av olika organ vid skilda tillfällen, varför det svenska 

                                                           
29 SOU 1969:42, prop. 1971:10. 
30 Europadomstolens domar (2002-07-23) i Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi AB och Vulic mot 

Sverige. 
31 Prop. 1995/96:170 s. 159, SOU 2013:62 s. 113. 
32 Utkast till lagrådsremiss, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, s. 

30. 
33 Se bl.a. NJA 2000 s. 622, NJA 2005 s. 856, RÅ 2009 ref. 94. 
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systemet inte kunde underkännas i rättstillämpningen. Enligt HD skulle det då krävas 

”klart stöd” i Europadomstolens praxis, vilket HD inte ansåg att det fanns. 

HD frångick i pleniavgörande NJA 2013 s. 502 denna praxis och fastställde för första 

gången i svensk rätt att skattetillägg och skattebrott avser samma brott (gärning). HD 

ansåg att det inte förelåg något krav på ”klart stöd” för den tolkning som i det enskilda 

fallet ska göras av konventionens rättighetsbestämmelser, när konventionen tillämpas 

som svensk lag.34 Konventionen ska således i dessa fall tolkas och tillämpas på samma 

sätt som svenska lagar. Som kommer behandlas senare i denna uppsats är det bl.a. 

fördragskonform tolkning som kan användas för att i enskilda fall undvika en konflikt 

mellan konventionen och svensk lag. I det aktuella målet var det emellertid fråga om det 

svenska systemet generellt var förenligt med konventionen. Det var således fråga om en 

direkt normkonflikt, där det inte var möjligt att hantera konflikten med hjälp av 

traditionella lagtolkningsmetoder.  

HD anförde att konventionen kan få betydelse i två avseenden i rättstillämpningen. Dels 

kan konventionen få betydelse som folkrättsligt instrument och dels i det hänseendet att 

konventionen utgör svensk lag.35 I det aktuella målet anförde HD att det var fråga om en 

tillämpning av konventionen som folkrättsligt instrument. Utgångspunkten är då att en 

svensk domstol inte ska kunna underkänna en lag med stöd av konventionen. Därefter 

anförde HD att även om viss återhållsamhet ska iakttas, måste en svensk domstol kunna 

underkänna en lag som är oförenlig med konventionen, även om frågan inte ännu prövats 

av Europadomstolen. HD utvecklade kravet på vilken ”klarhet” som är motiverat för att 

kunna underkänna svensk lag. I detta hänseende framförde HD att det ska beaktas hur 

viktig den berörda rättigheten är, liksom vilket slags lagstiftning det är frågan om. Även 

rättsliga och praktiska konsekvenser ska vägas in. Dessutom anförde HD att mindre klara 

fall bör hanteras av lagstiftaren, eftersom följdändringar kan behöva göras. Slutligen kom 

HD emellertid fram till att det fanns skäl att frångå tidigare avgöranden och underkänna 

det svenska systemet som oförenligt med konventionen.  

Det förevarande pleniavgörandet var bl.a. ett resultat av den ovan nämnda Åkerberg 

Fransson domen36, där det efter förhandsavgörandet fastslogs att oriktiga uppgifter 

avseende mervärdesskatt som leder till uttag av skattetillägg och åtal för skattebrott 

                                                           
34 NJA 2013 s. 502 p. 52. 
35 NJA 2013 s. 502 p. 51, NJA 2012 s. 1038 I p. 13-16. 
36 EU-domstolens dom (2013-02-26) i mål C- 617/10. 
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omfattas av rättighetsstadgans förbud i artikel 50. HD ansåg därför att oriktiga uppgifter 

avseende inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och andra avgifter inte skulle behandlas 

annorlunda, varför HD fastställde att skyddet mot dubbel lagföring och dubbla straff 

också ska tillämpas i fråga om oriktiga uppgifter på dessa områden. HD underkände 

därmed det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) i två 

olika förfaranden. I målet uppstod också frågan om skattetillägg och bokföringsbrott 

avser samma gärning. HD fann att åtal och dom för bokföringsbrott normalt inte hindrar 

att skattetillägg tas ut.37 Därmed är det i dessa fall inte fråga om en överträdelse av 

dubbelprövningsförbudet i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 och artikel 50 i rättighetsstadgan. 

I och med avgörandet står det emellertid klart att skattetillägg och skattebrott som baserar 

sig på en och samma deklarationsuppgift anses grundade på samma faktiska 

omständigheter, nämligen de konkreta handlingar som innebär att en oriktig uppgift 

lämnas i den mening som avses i SkbrL respektive SFL. Förfarandena ska därmed anses 

vara ”samma brott” enligt konventionen och ”samma lagöverträdelse” enligt 

rättighetsstadgan. Därmed utgör skattetillägget inte bara ett straff i enighet med artikel 6 

i konventionen, utan ska även betraktas som ett straff i enighet med 

dubbelprövningsförbudet. I avgörandet slog HD också fast att förbud att åtala en person 

för skattebrott inträder då en fysisk person har krävts på betalning av skattetillägg som 

tillhör en juridisk person.38 Dessutom fastställde HD att förbudet mot dubbelprövning ska 

inträda redan innan beslutet om skattetillägg har vunnit laga kraft. I detta hänseende har 

HD gått längre än vad som krävs enligt konventionen då artikel 4 i tilläggsprotokollet inte 

innehåller något förbud mot parallella förfaranden innan dess att något av förfarandena 

vunnit laga kraft.39  

Därefter har även HFD fastställt att det föreligger hinder för att påföra skattetillägg när 

åtal för skattebrott har väckts om åtalet grundas på samma oriktiga uppgifter som 

skattetillägget.40 Efter HD:s avgörande NJA 2013 s. 502 har HD också slagit fast att 

dubbelprövningsförbudet inte är tillämpligt när skattetillägget avser inkomstskatt och 

skattebrottet grundas på mervärdesskatt. HD har ansett att åtal för skattebrott avseende 

                                                           
37 NJA 2013 s. 502 p. 40-43, NJA 2014 s. 377. 
38 NJA 2013 s. 502 p. 66. 
39 Europadomstolens dom (2014- 11-27) i Lucky Dev mot Sverige, p. 60. 
40 HFD 2013 ref. 71. 
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mervärdesskatt grundas på andra faktiska omständigheter än skattetillägg avseende 

inkomstskatt.41 

2.5 Sammanfattning 

Som har framgått ovan råder det skillnader i tillämpningsområdet för rättighetsstadgan 

och konventionen i svensk rätt. Konventionen har status som svensk lag och ska tolkas 

på samma sätt som svenska lagar. EU-rätten har däremot företräde framför nationella 

regler i enlighet med företrädesprincipen. Därmed kan det inte uppstå samma 

normkonflikter när EU-rätten är tillämplig. EU-rätten, och därmed rättighetsstadgan, är 

dock snävare än konventionen i det hänseendet att den endast är tillämplig när 

medlemsstaterna tillämpar EU-rätt. Både rättighetsstadgan och artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7 innehåller ett dubbelprövningsförbud. Dessutom har såväl 

rättighetsstadgan som konventionsrätten haft betydelse för bedömningen att det svenska 

systemet med skattebrott och skattetillägg numera är otillåtet. Efter Åkerberg Fransson 

domen fastställdes att förbudet i artikel 50 är tillämpligt på oriktiga uppgifter avseende 

mervärdesskatt. Efter detta avgörande fann HD i NJA 2013 s. 502, med stöd av 

Zolotukhinavgörandet, att samma bedömning ska göras i fråga om oriktiga uppgifter som 

avser inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och liknande avgifter. HD underkände därmed det 

svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet med dubbla sanktioner 

(skattetillägg och brottspåföljd) mot en och samma person. HD underkände det svenska 

systemet med stöd av konventionens betydelse som folkrättsligt instrument. Det anförda 

innebär att det svenska systemet underkändes generellt.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 NJA 2013 s. 1076, NJA 2014 s. 371. 
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3 Resning i nationell rätt 
 

 

3.1 Inledning 

I det förevarande kapitlet ska redogöras för de nationella resningsreglerna som är 

tillämpliga inom skatteprocessen och brottmålsförfarandet. De resningsgrunder som ska 

behandlas är 37 kap. b § FPL och 58 kap. 2 § p. 4-5 i RB. Anledningen till att 

bestämmelsen i 37 b § FPL är relevant är för att skattetilläggen, som ovan framgått, tillhör 

skatteförfarandet. Därmed blir resningsregeln i FPL tillämplig. Resningsbestämmelserna 

i brottmål regleras däremot i RB.  

Inledningsvis följer en allmän redogörelse för bestämmelsen om resning i RF och vad 

som krävs för att ett avgörande ska kunna bli föremål för resning. Därefter redogörs för 

resningsreglernas syften och funktion i processrätten. I avsnitt 3.4 behandlas 

resningsgrunden i 37 § FPL som är tillämplig i skatteprocessen. Därefter presenteras 

resningsgrunderna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB som är tillämpliga i den allmänna 

domstolsprocessen. Målsättningen med kapitlet är att undersöka resningsreglernas 

utformning, funktion och syften.  

3.2 Allmänt om förutsättningar för resning 

Resning är ett extraordinärt rättsmedel som öppnar för möjligheter till omprövning av 

lagakraftvunna avgöranden. Möjligheten att bevilja resning framgår av grundlag, 11 kap. 

13 § RF. I bestämmelsen görs en uppdelning mellan allmän domstol och 

förvaltningsdomstol. Sålunda följer att resning ska beviljas av HFD eller, om det anges i 

lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när det gäller ärende för vilket regeringen, 

förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall ska resning 

beviljas av HD eller av annan domstol som inte är förvaltningsdomstol, om det anges i 

lag.42 Av 11 kap. 13 § 2 st. RF följer att närmare bestämmelser om resning får meddelas 

i lag.  

I straffprocessen finns bestämmelser om resning i 58 kap. RB. Av bestämmelsen i 58 kap. 

2 § RB följer att ”sedan en dom i brottmål vunnit laga kraft, får resning beviljas till förmån 

för den tilltalade”. Även om bestämmelsen uttryckligen föreskriver att domar kan bli 

                                                           
42 Wennergren/Von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, s. 463. 
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föremål för resning avses även beslut, vilket kan utläsas av 58 kap. 10 § RB. I 

förvaltningsprocessen finns en bestämmelse om resning i 37 b § FPL. Av bestämmelsen 

framgår att resning får beviljas i ”mål” eller ”ärende”. Mål eller ärenden kan avse både 

domar och beslut. Frågan om en dom är resningsbar kan utläsas av om det föreligger 

överklagbarhet. Avseende en fällande dom i domstol, oavsett om det är 

förvaltningsdomstol eller allmän domstol som meddelat domen, föreligger 

överklagarbarhet. Därmed är domen resningsbar. Vid frågan om beslut är resningsbara 

kan samma regel sägas gälla. Är beslutet överklagbart är det även resningsbart. Däremot 

är inte beslutets överklagbarhet en nödvändig förutsättning för dess resningsbarhet. Om 

beslutet har verkningar av en viss grad; rättsliga, faktiska eller ekonomiska, kan det även 

vara resningsbart.43 Dessutom torde resning kunna beviljas om det fyller någon praktisk 

funktion.44 Som exempel kan anföras att beslut att avskriva ett mål kan vara resningsbart 

trots att det inte kan överklagas med hänsyn till dess ingripande verkningar. En annan 

förutsättning för att resning ska kunna beviljas är att den ordinära överklagandetiden löpt 

ut. Det anförda hänger samman med att resning är ett extraordinärt rättsmedel som endast 

ska användas för att kunna angripa lagakraftvunna domar och beslut.45  

Varken i 37 b § FPL eller 58 kap. 2 § p. 4-5 RB finns någon bestämd tid inom vilken 

resning måste sökas.46 Även om det inte finns någon uttrycklig tidsgräns inom vilken 

resning till fördel för tilltalad måste sökas ligger det dock i sakens natur att möjligheterna 

till framgång minskar om för mycket tid förflutit sedan det beslut vari resning söks 

meddelats.47 Bland annat kan det bli svårare för den sökanden att lägga fram bevis ju 

längre tid som förflutit. 

3.3 Resningsreglernas syfte och funktion 

Det ligger i straffrättskipningens funktion att avgöranden som är slutliga står fast och att 

en sak som redan prövats genom ett lagakraftvunnet avgörande inte prövas igen i en ny 

rättegång.48  Genom att ansöka om resning genombryts rättskraften och ett avgörande som 

är slutligt bryts upp. Det måste därför finnas bra motiv till varför denna möjlighet finns. 

Resningsinstitutet har till syfte att kompromissa mellan intresset av att lagakraftvunna 

                                                           
43 Ragnemalm, Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, s. 93. 
44 Welamson/ Munck, Rättegång VI, s. 186. 
45 RÅ 81 2:71 och RÅ 83 1:15. 
46 Jfr 58 kap. 4 § 2 st. RB om resning till men för tilltalad. 
47 Wennergren/Von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, s. 464. 
48 SOU 1938:44 s. 65. 
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avgöranden ska stå fast och intresset av att kunna korrigera materiellt felaktiga domar. 

Det förstnämnda är ett uttryck för den s.k. orubblighetsprincipen.49 Intresset av 

orubblighet har motiverats med hänsyn till den enskildes trygghet. Det har framförts att 

det är av stor vikt för den enskildes trygghet, oavsett om han eller hon blivit frikänd eller 

dömd till ett straff, att inte kunna åtalas för samma gärning igen.50 Det anförda har störst 

betydelse när fråga är om resning till men för tilltalad. När fråga är om resning till fördel 

för tilltalad får andra argument anföras för att orubblighetsprincipen ska upprätthållas. 

Exempelvis skulle processekonomiska överväganden kunna anföras till stöd för 

orubblighetsprincipen. Detta argument väger dock inte lika tungt som motiven att domar 

ska vara materiellt riktiga. Intresset av orubblighet kan därmed inte upprätthållas 

undantagslöst. Det kan komma fram nya omständigheter eller bevis som medför att det 

lagakraftvunna avgörandet framstår som materiellt felaktigt. Att kunna korrigera felaktiga 

domar är därmed av stor vikt för den enskildes rättssäkerhet. Detta inte minst om den 

enskilde blivit oskyldigt dömd för ett brott som han eller hon inte har begått. Det anförda 

har även betydelse för straffrättskipningens moralbildande funktion och med hänsyn till 

respekten för människovärdet.51 Ingen ska behöva förbli oskyldigt dömd eller för strängt 

bestraffad ens om det rör sig om en obetydlig påföljd. Detta är ett uttryck för den s.k. 

sanningsprincipen. Orubblighetsprincipen och sanningsprincipen står mot varandra vid 

en bedömning av om resning ska beviljas eller inte.  

3.4 Resningsgrunden i FPL 

I 37 b § FPL finns regler om resning som gäller i förvaltningsprocessen, och därmed även 

inom skatteförfarandet. Regleringen tillkom år 1995.52 Innan regleringen tillkom hade 

HFD utvecklat en praxis utifrån bestämmelsen i 11 kap. 13 § RF (dåvarande 11 kap. 11 

§ RF). I denna bestämmelse angavs inga särskilda kriterier för när resning kunde beviljas 

utan HFD tillämpade bestämmelsen fritt.53 Efter lagändringen synes HFD:s praxis 

skärpts. Under 2000-talet beviljades resning endast i ett fåtal fall varje år.54 Den 

lagändring som gjordes innebar inte att resningsreglerna fick ett mer omfattande 

materiellt innehåll. Istället är resningsgrunden i 37 b § FPL knapphändigt utformad och 

innehåller inga specifika resningsgrunder. Resningsgrunderna i RB kan dock vara till 

                                                           
49 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 173, Welamson, Brottmålsdomens rättskraft, s. 18. 
50 SOU 1938:44 s. 65. 
51 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 189. 
52 Prop. 1994/95:27 s. 162 ff., bet. 1994/95: JuU6. 
53 Wennergren/Von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, s. 471, SOU 1992:138 s. 133. 
54 RÅ 2010 ref. 61. 
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ledning även i förvaltningsprocessen och det har även framförts att förutsättningarna för 

resning enligt 37 b § FPL numera får anses likartade de förutsättningar som framgår av 

RB.55 Trots det anförda har emellertid inga specifika resningsgrunder införts i FPL. 

Av bestämmelsen i 37 kap. b § FPL följer att resning ska beviljas om det på grund av 

något ”särskilt förhållande” finns ”synnerliga skäl” att pröva saken på nytt. Rekvisitet 

”särskilt förhållande” betyder att det måste ha tillkommit något nytt i resningsärendet. 

Exempelvis kan det vara fråga om nya omständigheter eller bevis.56 Vad som avses med 

omständighet och bevis behandlas närmare i avsnitt 3.5.1.  

Rekvisitet ”synnerliga skäl” markerar att fråga ska vara om en bedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Att fråga ska vara om synnerliga skäl markerar 

också att en restriktiv tillämpning av bestämmelsen är avsedd. Meningen är emellertid 

inte att bestämmelsen om resning i FPL ska tillämpas restriktivare än resningsgrunderna 

i RB. I förarbetena till bestämmelsen framgår att rekvisitet är avsett som en kodifiering 

av hur institutet tillämpats och att någon förändring av denna tillämpning inte är avsedd.57 

Vilka omständigheter som kan motivera resning har främst utvecklats i praxis. Det 

anförda hänger samman med att en bedömning av om resningsansökan ska bifallas alltid 

utgår från det enskilda fallet. 

3.5 Resningsgrunderna i RB 

3.5.1 Nya omständigheter eller bevis 

Av 58 kap. 2 § p. 4 RB framgår att ”resning får beviljas om någon omständighet eller 

bevis som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringade sannolikt skulle 

ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under någon mildare 

straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda 

åberopas och i övrigt framkommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den 

tilltalade har förövat ett brott för vilket han dömts”. Med omständighet i bestämmelsen 

menas rättsfaktum eller moment i ett rättsfaktum. Begreppet rättsfaktum används i flera 

olika betydelser vilka alla inte ska förklaras här. Kort kan sägas att ett rättsfaktum är en 

omständighet till vilken en rättsföljd är knuten. När domstolen ska avgöra ett mål ska 

således rättsfaktumet (omständigheten) jämföras med rekvisitet i en rättsregel för att det 

ska kunna fastställas om regeln är tillämplig eller inte. Oavsett om regeln är tillämplig 

                                                           
55 RÅ 2010 ref. 61. 
56 Wennergren/Von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, s. 471. 
57 Prop. 1994/95:27 s. 170 och 175. 
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eller inte, och rättsföljden därmed inträder respektive inte inträder, kan ett rättsfaktum 

föreligga.58 Som exempel kan anföras att en dom kan få betydelse i prejudikathänseende, 

oavsett om rättsföljden inträder eller inte.  

Med bevis avses ett nytt bevismedel eller ett nytt bevisfaktum.59 Exempel på ett nytt 

bevismedel kan vara uppgifter från en person som inte tidigare inte har hörts i målet.60 

Ett bevisfaktum kan t.ex. avse nya uppgifter från en person som tidigare har hörts i målet. 

Exempelvis skulle ett nytt sakkunnigutlåtande som grundas på nya vetenskapliga rön 

kunna medföra att resning att beviljas.61 Däremot anses inte oriktig bevisvärdering utgöra 

resningsgrund.62 Att oriktig bevisvärdering inte utgör resningsgrund är berättigat mot 

bakgrund av att processmaterialet i detta fall är detsamma som i den första rättegången. 

Om gammal utredning läggs fram i resningsansökan kan detta jämställas med ett 

påstående om att felaktig bevisvärdering i tidigare mål har ägt rum. Därmed är det av stor 

vikt att de skäl som sökanden anför till stöd för sin resningsansökan verkligen prövats i 

tidigare mål, för att resningsansökan ska avvisas på denna grund. 

För att en omständighet eller ett bevis ska utgöra resningsgrund torde därutöver krävas 

omständigheten eller beviset prekluderats genom domen och därmed omfattas av 

rättskraften. I annat fall finns inget skäl till att bevilja resning eftersom sökanden i dessa 

fall kan väcka en talan ordinär väg. För att resning ska beviljas krävs utöver det anförda 

att utgången sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller att brottet skulle 

hänförts till en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats. Vad som ska prövas är 

vad utgången skulle ha blivit om omständigheten eller beviset hade förebragts under 

rättegången.63 Det är därmed inte fråga om att det ska framstå som sannolikt att den 

dömde är oskyldig.   

Eftersom fråga är om resning och målet redan avgjorts är fråga om en hypotetisk 

bedömning av hur utgången hade blivit om omständigheten eller beviset lagts fram 

tidigare. Den hypotetiska bedömningen kan vara av varierande svårighetsgrad beroende 

på vilken typ av bevis som åberopas i resningsansökan. Om det exempelvis rör sig om ett 

nytillkommet dokument som tidigare inte kunnat påträffas kan det nya beviset adderas 

                                                           
58 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 31. 
59 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 338 och RÅ 84 1:64. 
60 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 196. 
61 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 156 not. 159 med hänvisningar till praxis.  
62 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 197. 
63 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 201. 
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till den tidigare utredningen.64 I denna situation torde inte några svårigheter uppstå med 

att värdera den nya bevisningen. Om det däremot rör sig om ett vittne som vill ändra sin 

utsaga är det svårare att värdera det nya beviset. I detta fall blir det fråga om ett nytt 

bevisfaktum. Om exempelvis ett vittne vill återta ett tidigare erkännande borde resning 

kunna beviljas eftersom det i ett fall som detta inte innebär att oriktig bevisvärdering har 

skett. Däremot kan det bli svårt att få till stånd resning med åberopande av ett vittnes 

trovärdighet då det i detta fall främst handlar om hjälpfakta, inte bevisfaktum.65 

Utöver vad som anförts krävs enligt den förevarande resningsgrunden att omständigheten 

eller beviset med viss sannolikhet skulle ha påverkat utgången. Om en tilltalad ansöker 

om att bli frikänd från ett brott som han eller hon inte begått, uppställs inga krav på att 

brottet måste vara av en viss beskaffenhet. Om en tilltalad däremot ansöker om resning 

för att få en lindrigare påföljd, är detta inte tillräckligt för resning. För att resning ska 

beviljas krävs att omständigheten eller beviset skulle föranlett att brottet hänförts under 

en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats.66 Därmed torde resning inte kunna 

beviljas endast med åberopande av en annan brottsbeteckning. 

3.5.2 Synnerliga skäl (tilläggsregeln) 

Utöver vad som anförts kan resning till förmån för tilltalad beviljas om det föreligger 

synnerliga skäl enligt den s.k. tilläggsregeln.67 För att resning ska beviljas på grund av 

synnerliga skäl måste en ny omständighet eller bevis åberopas under samma 

förutsättningar som framgått ovan. Däremot uppställs inga krav på att det nya materialet, 

om det hade förebragts tidigare, sannolikt skulle lett till en annan utgång.68 Enligt 

förarbetena är syftet med bestämmelsen att möjliggöra resning vid en lägre 

sannolikhetsgrad än enligt huvudregeln, nämligen redan när det nya materialet är ägnat 

framkalla tvivelsmål om den tilltalades skuld till brottet.69 Vid denna bedömning ska man 

särskilt beakta ”beskaffenheten av det brott, för vilket den tilltalade dömts, samt sådana 

förhållanden som att det förelegat betydande meningsskiljaktigheter inom de domstolar 

som behandlat målet”.70 Processlagberedningen har dock betonat att regeln är av 

undantagskaraktär och att den särskilt kan få betydelse i enstaka fall då det kan anses 

                                                           
64 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 202. 
65 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 156. 
66 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 199. 
67 Welamson har introducerat begreppet som även har accepterats i praxis, se NJA 1992 s. 625. 
68 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 203. 
69 NJA II 1940 s. 158 och 171. 
70 SOU 1938:44 s. 74. 
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motiverat med hänsyn till allmänhetens förtroende för rättsskipningen.71 Det är därför inte 

fråga om att tillämpa tilläggsregeln under alla omständigheter då det åberopas ny 

bevisning eller nya omständigheter. Bestämmelsen kan särskilt bli tillämplig när en 

tilltalad blivit dömd för allvarlig brottslighet, och det föreligger tvivel om han eller hon 

är skyldig.  

3.5.3 Rättstillämpning som uppenbart strider mot lag 

3.5.3.4 Rättstillämpning 

I tvistemål och till förmån för tilltalad kan resning beviljas, om den rättstillämpning, som 

ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag, 58 kap. 2 § p. 5 RB. Av 

bestämmelsen följer att ”sedan en dom i brottmål vunnit laga kraft, får resning till förmån 

för den tilltalade beviljas, om den rättstillämpning som ligger till grund för domen 

uppenbart strider mot lag”. Någon motsvarande resningsbestämmelse som kan tillämpas 

till nackdel för tilltalad finns inte. Som exempel på fall då resningsgrunden kan tillämpas 

angavs i förarbetena att då gällande regler om förhöjt straff vid återfall i vissa brott 

tillämpats felaktigt, att en ny lag tillämpats istället för en gammal som borde tillämpats 

eller att straff utdömts trots att preskription inträtt.72  

Av ordalydelsen i bestämmelsen framgår att resning ska beviljas om rättstillämpningen 

är oriktig (min kursivering). Att fråga enbart skulle vara om rättstillämpning i den 

meningen att domaren applicerat en rättsregel felaktigt stöds emellertid inte av motiven. 

I förarbetena anförs att bestämmelsen är tillämplig så snart den till grund för domen 

liggande lagtolkningen klart och oemotsägligt framstår som oriktig.73 Mot bakgrund av 

det anförda torde därför oriktig lagtolkning, liksom oriktig rättstillämpning, kunna utgöra 

resningsgrund enligt bestämmelsen. Stöd för det anförda finns även i förarbetena till RB 

där det framgår att man ansett att oriktig lagtolkning leder till oriktig rättstillämpning.74 

Denna uppfattning stöds vidare av Cars som menar att tolkningen är en integrerad del i 

rättstillämpningen och att det nästintill är omöjligt att fastställa om det är lagtolkningen 

eller rättstillämpningen som är felaktig enligt den förevarande resningsgrunden.75  

Lagtolkning och rättstillämpning måste emellertid skiljas från oriktig bevisvärdering, som 

enligt vad som framgått ovan, inte utgör grund för resning.  

                                                           
71 SOU 1938:44 s. 74 och 575. 
72 NJA II 1940 s. 170. 
73 NJA II 1940 s. 172. 
74 SOU 1938:44 s. 73 och 574. 
75 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 186. 
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För att resning ska beviljas är det en ytterligare förutsättning att den felaktiga 

rättstillämpningen kan tillgodoräknas domstolen. En anledning till denna begränsning är 

att rättstillämpningen är en uppgift som åvilar domstolen.76 Det vore därmed stötande om 

en enskild, som inte själv kunnat påverka utgången, nekades resning. Vidare måste 

rättstillämpningen framstå som felaktig på grundval av det material som har lagts fram i 

målet och inte först i belysning av senare tillkomna omständigheter.77 I vissa fall finns 

möjlighet till resning enligt övriga grunder i 58 kap. 2 § RB i dessa fall. 

Innebörden av att ”rättstillämpningen ska ha legat till grund för domen” avses att den 

bestämmelse som domstolen använt sig av har legat till grund för domen oavsett om 

domstolen med stöd av annat lagrum kunde kommit till samma resultat.78 Även om ett 

visst rättsligt resonemang åberopats till stöd för domslutet kan detta anses ha legat till 

grund för domen. Om utgången måste ha blivit en annan för att resning ska kunna beviljas 

ger lagtexten ingen vägledning om. I ett äldre rättsfall har HD emellertid beviljat resning 

utan prövning av frågan om en riktig rättstillämpning skulle leda till samma resultat.79 

Det kan visserligen ifrågasättas om en ny prövning, som inte kommer leda till ett 

förmånligare resultat, kan anses vara till fördel för den tilltalade. Å andra sidan är det 

svårt att på förhand veta hur resultatet av prövningen kommer utfalla, vilket talar för att 

resningsansökan bör beviljas oavsett om utgången kan antas bli densamma. 

3.5.3.5 När är rättstillämpningen lagstridig? 

För att bedöma om den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider 

mot lag måste först utredas vad som menas med ”lag” enligt bestämmelsen. Är det endast 

lag i statsrättslig mening som avses eller kan begreppet tolkas extensivt och även innefatta 

senare tillkommen praxis eller förarbetena till en viss bestämmelse? I doktrin har man 

ansett att det inte krävs att den lag som åsidosätts har karaktär av lag i statsrättslig 

mening.80 Cars förespråkar en vidsträckt tolkning av uttrycket lag och framför att; ”med 

lag i förevarande bemärkelse ska förstås varje av allmän myndighet utfärdad och vid det 

angripna avgörandets meddelande tillämplig norm oberoende av dess stats- eller 

förvaltningsrättsliga kvalitet”.81          

                                                           
76 SOU 1938:44 s. 574. 
77 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 184 f. 
78 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 207. 
79 NJA 1982 s. 321. 
80 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 207 och Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 193 ff. 
81 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 194. 
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En fråga som Welamson diskuterar är om rättstillämpning som i och för sig framstår som 

hållbar enligt ordalydelsen i en författningsbestämmelse, men däremot som ohållbar vid 

beaktande av bestämmelsens förarbeten, kan betraktas som lagstridig rättstillämpning.82 

Såvitt jag kunnat finna finns ingen praxis där resning beviljats med stöd av motiveringen 

att den dom som legat till grund för avgörandet i det resnings söks enbart beaktat 

ordalydelsen och inte bestämmelsens förarbeten. En anledning till detta kan vara att 

förarbetena till lagbestämmelserna i Sverige tillmäts stor vikt och att det inte går att uppnå 

en riktig tolkning baserad på ordalydelsen. Dessutom bör en enhetlig tolkning, grundad 

på såväl ordalydelsen och förarbetena till en bestämmelse, ur alla synpunkter framstå som 

mer lämplig. Att enbart grunda tolkningen på ordalydelsen skulle dessutom kunna riskera 

att leda till varierande bedömningar. Det kan emellertid finnas goda skäl till att 

förarbetena i enskilda fall ska kunna få underordnad betydelse. Ett exempel är då 

förarbetena blivit föråldrade och rättstillämparen måste beakta samhällsförändringar i 

rättstillämpningen.83 Dessutom kan förarbetena få underordnad betydelse i mål där 

konventionsrätten eller EU-rätten är involverad. Frågan om vilken vikt förarbetena ska 

tillmätas avseende den förevarande resningsgrunden kan således variera. 

Däremot har rekvisitet ”lag” i bestämmelsen inte kunnat tolkas så extensivt att det även 

innefattar senare tillkommen praxis.  En uppenbar avvikelse från av HD fastlagd praxis 

har därför inte ansetts medföra att rättstillämpningen uppenbart strider mot lag. Detta 

förhållande sammanhänger med att HD:s avgöranden inte är bindande.84 Det kan dock 

diskuteras om denna ståndpunkt är riktig. Om man anser att ordet ”lag” ska tolkas 

extensivt och att alla rättskällor av betydelse för lagtolkningen ska kunna tillmätas 

betydelse i resningshänseende torde rättspraxis kunna ingå i bedömningen. I sådana fall 

skulle det nog krävas att praxisen är fast etablerad. Å andra sidan är det rimligt att 

rättspraxis inte jämställs med lag eftersom praxis utgår från det enskilda fallet. Det skulle 

därmed vara svårt att uppnå en enhetlig uppfattning i en viss fråga genom praxis på 

samma sätt som med lagstiftning. Det finns dock stöd för att resning enlig den aktuella 

resningsgrunden har beviljats utan att det förelegat anknytning till en 

författningsbestämmelse.85 Det finns därför stöd för den i doktrin förhärskande 

uppfattningen att rättstillämpningen inte måste hänföras till en lag i statsrättslig mening. 

                                                           
82 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 207. 
83 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 160. 
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Det går emellertid inte att dra slutsatsen att rekvisitet ”lag” ska kunna tolkas så extensivt 

att det även innefattar rättspraxis eftersom detta inte har tillräckligt stöd i rättskällorna.86 

3.5.3.6 Uppenbarhetsrekvisitet 

Som framgick ovan anger förarbetena att bestämmelsen i 58 kap. 2 § p. 5 RB är tillämplig 

så snart den till grund för domen liggande lagtolkning klart och oemotsägligt framstår 

som oriktig.87  Mot bakgrund av detta anser Cars att bestämmelsen blir tillämplig då rätten 

helt enkelt av förbiseende begått ett misstag.88 Om det anförda är riktigt uppställs inte 

särskilt höga krav på när uppenbarhetsrekvisitet ska anses överträtt. Welamson har 

undersökt vilken grad av tydlighet som krävs i det enskilda fallet för att motsvara 

uppenbarhetsrekvisitet. Enligt den praxis som Welamson hänvisar till har kravet på 

uppenbarhet i vissa fall ställts lågt och i andra fall högt.89 Han konstaterar därför att HD:s 

praxis inte är enhetlig vad gäller uppenbarhetsrekvisitet och att det inte med säkerhet kan 

sägas när uppenbarhetsrekvisitet kan tänkas bli tillämpligt.     

En fråga som kan aktualiseras med anledning av den förevarande resningsgrunden är vad 

som gäller då rättstillämpningen framstår som uppenbart lagstridig först i belysning av en 

senare framvuxen rättsuppfattning. Enligt Cars kan man i detta hänseende skilja mellan 

tre olika typfall. Dels kan den nya uppfattningen ha karaktären av retroaktiv 

rättstillämpning så att en viss sorts mål, som tidigare enligt fast praxis bedömts på ett sätt, 

plötsligt börjar bedömas på ett annat sätt av högsta instans.90 I detta fall skulle den ändrade 

rättsuppfattningen ha samma karaktär som ny lagstiftning med återbärande kraft. I det 

andra fallet kan en ny rättsuppfattning uppstå på grund av ny lagstiftning och motiven till 

lagstiftningen på ett angränsade område. I detta fall skulle en tidigare oklar tolkningsfråga 

kunna få en ny innebörd. I det tredje fallet skulle fråga kunna vara om ny vetenskaplig 

forskning som lett till en enhetlig uppfattning i viss fråga.  

Cars anser att typfall två och tre framstår som mindre betänkliga i resningshänseende då 

frågan i dessa fall är om att klarlägga rättsläget. Enligt Cars skiljer sig inte dessa fall från 

att högsta instans (högsta judiciella eller administrativa) löser en tidigare oklar 

tolkningsfråga. För att man ska kunna säga att en fråga verkligen blivit löst på ett sätt som 

                                                           
86 NJA 1940 II s. 172. 
87 NJA 1940 II s. 172. 
88 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 201. 
89 Welamson/Munck, Rättegång VI, s. 208. 
90 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 203. 
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kan anses mönstergivande för framtiden torde dock krävas att det är högsta judiciella eller 

administrativa instans som meddelat ett avgörande i frågan.91  

Avseende det första typfallet ifrågasätter Cars emellertid om en viss rättstillämpning kan 

anses som felaktig vid resningsfrågans bedömande endast därför att rättsuppfattningen 

under mellantiden ändrats. Enligt honom skulle det leda till orimliga och oöverskådliga 

konsekvenser att bevilja resning i dylika fall. Han framför bl.a. att det i det första fallet är 

fråga om att ändra rättsläget till skillnad från övriga fall, där det är fråga om att klarlägga 

rättsläget.92 Därmed anser han att beviljandet av resning av domar, där rättstillämpningen 

uppenbart strider mot senare tillkomna tolkningsdata, inte möter samma principiella 

betänkligheter som i det första fallet. Han anför även att en förutsättning för att en 

rättstillämpning ska kunna anses som felaktig i belysning av ett senare avgörande, att det 

krävs att detta har karaktär av direktivkälla till domen.  

Jag uppfattar Cars ställningstagande som att en rättsuppfattning som ändras genom 

rättspraxis, inte kan medföra att rättstillämpningen uppenbart strider mot lag. Däremot 

skulle, om en oklar fråga ändras genom lagstiftning eller rättsvetenskaplig forskning, en 

uppenbart felaktig rättstillämpning kunna föreligga för tiden innan den nya lagstiftningen 

tillkom. En sådan tolkning är rimlig mot bakgrund av att lagen har ett högre 

rättskällevärde än domen. Dessutom skulle beviljandet av resning på grund av ändrad 

rättstillämpning inte kunna lösa de övergångsproblem som kan uppstå, eftersom resning 

beviljas med utgångspunkt i det enskilda fallet. Om en tidigare oklar tolkningsfråga ges 

ett nytt innehåll genom lagstiftning, kan lagstiftaren ta hänsyn till eventuella 

övergångsproblem som kan tänkas uppstå på grund av den nya lagstiftningen. Att resning 

ska kunna beviljas på grund av att en rättsuppfattning ändras stämmer emellertid inte 

överens med uttalandena i förarbetena. Enligt processlagberedningen skulle det ligga 

utanför resningsinstitutets uppgift att bereda tillfälle till omprövning enligt 

rättsgrundsatser som ej ägt tillämpning vid den tid då domen meddelades, utan först 

senare vunnit erkännande.93 

                                                           
91 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 204. 
92 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 204. 
93 NJA II 1940 s. 172. 
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3.6 Hur är resningsreglerna utformade i nationell rätt samt vilka syften 

och funktioner har dessa? 

Syftet med resningsinstitutet är att åstadkomma en överprövning av sådana extraordinära 

fall där domstolens avgöranden kan ifrågasättas. Framförallt är syftet att skapa materiell 

rättvisa när det kan påvisas att det lagakraftvunna avgörandet är felaktigt. För att kunna 

uppfylla detta syfte och för att resningsförfarandet ska uppfylla sin avsedda funktion är 

resningsgrunderna restriktivt utformade. Exempelvis är resningsreglerna utformade med 

rekvisit som ”synnerliga skäl” och ”uppenbart lagstridig rättstillämpning”. När det rör sig 

om brottmål och resning till fördel för tilltalad ska det inte tillmätas någon betydelse om 

den enskilde dömts till en obetydlig påföljd för att resning ska beviljas. Ett frikännande 

ska alltid tillmätas betydelse. Resningsreglerna fyller här en funktion som moralbildande 

med hänsynstagande till människovärdet.  

Det föreligger dessutom en stor skillnad mellan utformningen av resningsreglerna i RB 

och i FPL. I förvaltningsprocessen finns endast en bestämmelse om resning i 37 b § FPL. 

Det kan ifrågasättas varför inte regleringen i FPL har fått en mer detaljerad utformning. 

På senare tid har förvaltningsprocessen dessutom genomgått ett antal förändringar som 

medfört att regleringen närmat sig den allmänna domstolsprocessen.94 En översyn av 

resningsreglerna i FPL skulle dessutom vara önskvärd. Genom att specifikt ange vilka 

grunder som kan medföra resning blir regleringen mer tillgänglig för enskilda. 

I både 37 b § FPL och 58 kap. 2 § p. 4 finns rekvisitet ”synnerliga skäl” som grund för 

resning. Enligt båda bestämmelserna krävs det att någon ny omständighet framkommer 

för att resningsansökan ska beviljas. Avseende rekvisitet ”synnerliga skäl” i RB ska 

särskilt beaktas vilket brott den tilltalade har begått. Om brottet är särskilt grovt, och det 

framkommer nya omständigheter eller bevis som är ägnade att framkalla tvivelsmål om 

den tilltalades skuld, torde resning kunna beviljas i större utsträckning än om det rör sig 

om ett mindre grovt brott. Vad som krävs för att synnerliga skäl ska föreligga enligt FPL 

ger förarbetena ingen direkt vägledning om.95 Eftersom både resningsgrunderna i RB och 

FPL får sitt innehåll genom rättspraxis måste därför denna undersökas. 

Vad avser resningsgrunden i 58 kap. 2 § p. 5 RB och hur bestämmelsen ska tolkas har det 

i doktrin anförts att rättstillämpningen inte måste hänföras till lag i statsrättslig mening. 

                                                           
94 Prop. 2012/13:45. 
95 Prop. 1994/95:27. 
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Rekvisitet ”lag” har dock inte, varken enligt doktrin eller förarbetena, kunnat tolkas så 

extensivt att det även innefattar senare tillkommen rättspraxis. Dessutom ska den 

rättstillämpning som förelegat vid tiden då domen meddelades varit felaktig för att 

resningsgrunden ska aktualiseras. Om rättstillämpningen ändras under mellantiden ska 

resning således inte beviljas. Cars anför emellertid att det under vissa förutsättningar 

skulle kunna vara möjligt, exempelvis om en tidigare oklar tolkningsfråga får en ny 

innebörd med stöd av ny lagstiftning eller rättsvetenskaplig forskning.  
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4 Den praktiska rättstillämpningen av 

resningsbestämmelserna i skattemål och brottmål innan år 

2013 
 

 

4.1 Inledning 

Eftersom resningsbestämmelserna i stor utsträckning fått sitt innehåll genom praxis är det 

nödvändigt att undersöka hur reglerna har tillämpats av HD och HFD. I förevarande 

avsnitt ska därför redogöras för hur bestämmelserna om resning tillämpats i den praktiska 

rättstillämpningen före år 2013 vad gäller skattemål96 och brottmål (vilket även har 

betydelse för skattebrottmålen). Framställningen är inte avsedd att vara uttömmande utan 

syftet är att ge en bild av hur resningsreglerna har tillämpats i praktiken. Att ge en 

uttömmande redogörelse är dessutom svår eftersom resningsansökningar alltid prövas 

utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Särskild vikt har lagts vid att undersöka om ny 

rättspraxis kan utgöra resningsskäl. Målsättningen med kapitlet är att besvara 

frågeställningen om hur resningsreglerna har tillämpats av domstolarna i den praktiska 

rättstillämpningen. 

4.2 Nya omständigheter eller bevis  

Som framgått ovan åsyftas med omständighet i resningsbestämmelserna ett rättsfaktum 

eller ett bevisfaktum. Ett sådant faktum skulle kunna vara en senare tillkommen dom från 

HD eller HFD. I praxis har emellertid senare meddelade domar från högsta instanserna 

inte ansetts utgöra nya omständigheter eller bevis enligt resningsbestämmelserna.97 I NJA 

2006 N 23, som var ett tvistemål, uttalade HD att inte heller nytillkommen unionsrättslig 

praxis från EU-domstolen kan betraktas som en ”omständighet” enligt 58 kap. 1 § första 

stycket p. 3 RB.  Nytillkommen praxis, oavsett om den kommer från HD, HFD eller EU-

domstolen, har därmed inte ansetts utgöra en ny omständighet eller bevis som är grund 

för resning. Däremot finns det äldre praxis som ger belägg för att resning kan beviljas 

med stöd av en lagakraftvunnen dom som lagts till grund för ett avgörande och resning 

söks med åberopande av en senare dom, varigenom den förstnämnda domen blivit 

upphävd eller ändrad. Exempelvis om en lagakraftvunnen bötesdom efter resning ändrats 

                                                           
96 Se Leidhammar, Processuella frågor, SN 1992-2013. 
97 RÅ 1991 not. 508, RÅ 1992 not. 58, RÅ 1993 not. 370, RÅ 1994 not. 251, RÅ 2004 not. 161, NJA 

2011 N 26. 
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till frikännande skulle resningsansökan beträffande beslut, varigenom böterna förvandlats 

till fängelse, också bifallas.98 Skillnaden i detta fall, jämfört med åberopandet av en ny 

dom som avser ett annat fall, torde vara att den fällande domen kan användas som bevis 

i resningsansökan. 

Det har också varit en förutsättning i praxis för att resning ska beviljas att omständigheten 

eller beviset inte har åberopats eller beaktats av domstolen i den förra processen.99 Detta 

hänger samman med att det måste ha tillkommit något nytt i resningsärendet för att 

resning ska beviljas. I exempelvis HFD 2011 not. 54 beviljades resning då det inte synes 

som kammarrätten hade beaktat sökandens kopia av hans spanska inkomstdeklaration. 

Det framgick vidare av utredningen att klaganden hade lämnat inkomstdeklaration i 

Spanien samt redovisat inkomster där. Dessutom har det uppställts krav på att utgången 

sannolikt kan bli en annan än i den tidigare processen för att resning ska beviljas. I ett fall 

där det visserligen begåtts fel i den första gången, men utgången skulle stå fast, har det 

saknats skäl att bevilja resning.100 

I brottmål däremot, torde inte krävas att den tilltalade kan visa eller haft giltig ursäkt för 

att han eller hon inte åberopat visst material i tidigare processen. Som framgått ovan ska 

resning i särskilt grova brottmål kunna beviljas på grund av synnerliga skäl enligt den s.k. 

tilläggsregeln i dessa fall. Däremot har det krävts att utgången sannolikt kan bli en annan 

än i den tidigare processen för att resning ska beviljas.101 Som framgått ovan krävs dock 

inte att den sökande gör sannolikt att han eller hon skulle blivit frikänd i den tidigare 

processen. Något sådant krav kan inte heller utläsas av praxis.102 

4.2.1 Resning på grund av synnerliga skäl enligt FPL  

I bestämmelsen 37 b § FPL finns, som ovan framgått, ett krav på synnerliga skäl för att 

resning ska beviljas. I skattemål är det svårt att utläsa vilka omständigheter som föranlett 

att synnerliga skäl har förelegat i praxis. I vissa fall motiverar inte domstolen varför 

synnerliga inte har förelegat utan konstaterar endast mot bakgrund av omständigheterna 

i fallet att synnerliga skäl inte föreligger. Av rättspraxis kan emellertid utläsas att ny 

praxis, inte utgör synnerliga skäl för resning enligt 37 b § FPL.103 Ett annat exempel på 

                                                           
98 NJA 1946 B 1233 och 1954 C 803. 
99 RÅ 1994 not. 130. RÅ 1992 not. 440. 
100 HFD 2011 ref. 15. 
101 NJA 2007 N 32, NJA 2010 N 1. 
102 NJA 2010 s. 505. 
103 RÅ 1992 not. 58, RÅ 2004 not. 161.  
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när resning nekats är då HFD tidigare gjort en annan bedömning i ett liknande mål vilket 

inte ansetts vara ett sådant särskilt förhållande som medför synnerliga skäl att pröva saken 

på nytt.104  

I ett annat mål, RÅ 2000 not 3, åberopade den sökande i resningsansökan att HFD i ett 

tidigare avgörande, RÅ 1997 ref. 6, funnit att svensk lagstiftning stred mot konventionen. 

I RÅ 1997 ref. 6 hade HFD hänvisat till att Europadomstolen meddelat en dom som 

innebar att det svenska reglerna (mantalsskrivningskravet i 1951 års lag) stod i strid med 

konventionen och att konventionen numera gäller som svensk lag. HFD hade därför lagt 

konventionens bestämmelser till grund för sin bedömning varför skattelindring ansågs 

föreligga. I det nu aktuella målet framgick att varken konventionens bestämmelser eller 

avgörandet RÅ 1997 ref. 6 hade beaktats av HFD. HFD ansåg emellertid att sökanden 

inte visat att det på grund av något särskilt förhållande fanns synnerliga skäl att pröva 

saken på nytt, varför resningsansökan avslogs. 

I ett avgörande samma år betonade HFD den restriktiva tillämpningen som är avsedd 

avseende 37 b § FPL.105 HFD framförde att det framgår av resningsförfarandets karaktär 

som extraordinärt rättsmedel att grund för resning inte föreligger med mindre än att det i 

resningsmålet framkommer omständigheter som ändrar bilden i sådan omfattning att en 

omprövning av ärendet måste anses motiverad eller att det annars finns anledning att anta 

att den prövande myndigheten eller domstolen vid sin bedömning har gått klart utöver 

vad som framstår som riktigt. HFD ansåg att den omständigheten att det förelegat skilda 

uppfattningar vid de olika ställningstagandena som gjorts i de aktuella målen inte 

medförde att det fanns förutsättningar för resning. För att resning ska beviljas måste de 

bedömningar som det klandrade avgörandet bygger på framstå som uppenbart oriktiga. 

Resningsansökan avslogs.         

I ett annat mål yrkade det klagande bolaget att resning skulle beviljas då HFD inte 

inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen.106 Därutöver anförde bolaget att en 

korrekt tillämpning av EU-rätten skulle medfört att bolagets talan bifallits. HFD 

motiverade sitt beslut med att det inte förelåg synnerliga skäl att pröva saken på nytt. 

Resningsansökan avslogs därför.    

                                                           
104 RÅ 1993 ref. 58, RÅ 1996 not. 114. 
105 RÅ 2000 not. 46, se också RÅ 2003 not. 23. 
106 RÅ 2004 not. 108. 
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I ett fall beviljades resning av en kammarrättsdom som vunnit laga kraft då tingsrätten i 

en senare dom funnit att en annan person var att anse som faktisk företrädare för ett bolag. 

HFD framförde att resningsansökan skulle beviljas. I tingsrätten hade det förelegat 

vittnesbevisning och bolagsstämmoprotokoll.107 Bedömningen i detta mål skiljer sig från 

andra mål där domar meddelade av annan instans efter tiden för avgörandet nekats 

resning. Möjligtvis kan det vara så att resning beviljades i detta mål på grund av att den 

styrka i bevisning som lades fram i tingsrätten medfört att synnerliga skäl för resning 

ansetts föreligga eftersom domen framstått som uppenbart felaktig. Dessutom grundade 

sig tingsrättens dom på samma rättsförhållande i den meningen att domen från tingsrätten 

hade direkt betydelse för sökandens resningsansökan, vilket kan ha haft betydelse för att 

resningsansökan beviljades.   

4.2.2 Synnerliga skäl (tilläggsregeln) 

Resning i brottmål kan beviljas till förmån för tilltalad om det med hänsyn till vad sålunda 

åberopas och i övrigt framkommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den 

tilltalade förövat det brott, för vilket han dömts, 58 kap. 2 § p. 4 RB. Som framgått ovan 

är syftet med den förevarande bestämmelsen att möjliggöra resning vid en lägre 

sannolikhetsgrad än vad som krävs i övrigt enligt 58 kap. 2 § p. 4 RB. Däremot måste 

sökanden kunna presentera någon form av ny utredning i resningsansökan.  

I äldre praxis har resning kunnat beviljas enligt den förevarande grunden med stöd av 

endast hjälpfakta.108 I dessa fall har visserligen riktats kritik mot brottmålsdomen, vilket 

kan utgöra ett ytterligare skäl till varför resning beviljats.109 I nyare praxis har dock HD 

framfört att; enbart det förhållandet att någon som hörts i brottmålet ändrar sin berättelse 

inte utgör en sådan särskild omständighet som föranleder att resning ska beviljas.110 

Enligt HD krävs det en plausibel förklaring till varför berättelsen ändras. Därmed torde 

det vara svårt att få resningsansökan beviljad med stöd av endast hjälpfakta. I andra fall 

har HD framfört att det krävs att den fällande domen inte ska framstå som fullt 

övertygande eller att det inte kan uteslutas att domen varit oriktig.111 Dessutom har 

resning beviljats då det inte kunnat dras några klara slutsatser om den nya utredningen 

                                                           
107 RÅ 2007 not. 116. 
108 Welamson, Rättegång VI, s. 209 f. med hänvisning till praxis. 
109 Bengtsson, Resning i brottmål vid synnerliga skäl, s. 7 f. med hänvisning till praxis. 
110 NJA 1992 s. 625. 
111 NJA 1992 C 119, NJA 1988 C 73. 
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som presenterats i resningsansökan.112 I fallet var det även fråga om att den tilltalade 

dömts till livstidsstraff, vilket kan ha spelat in i bedömningen att resning beviljades. 

HD har i flera fall hänvisat till brottets grovhet vid frågan av om resning ska beviljas.113 

Brottets grovhet har emellertid inte varit en nödvändig förutsättning för att resning ska 

beviljas. I NJA 1996 s. 471 beviljades resning då det ansågs föreligga synnerliga skäl med 

hänvisning till artikel 6 i konventionen. I målet hade sökanden åtalats för bokföringsbrott. 

Sedan domen vunnit laga kraft återfanns ytterligare bokföringsmaterial. Riksåklagaren 

menade att resning inte borde beviljas eftersom det nya materialet som återfunnits var 

behäftade med lika stora brister som de förra, varför sökanden ändå skulle dömas för 

bokföringsbrott efter en åtalsjustering. HD ansåg emellertid att det förelåg synnerliga skäl 

att bevilja resning. I sin motivering framförde HD att det följer av allmänna 

rättssäkerhetsgarantier att en ny anklagelse ska prövas i ett nytt rättegångsförfarande i 

enlighet med artikel 6 i konventionen. 

HD har liksom HFD betonat att rekvisitet ”synnerliga skäl” i tilläggsregeln ska tillämpas 

restriktivt. I NJA 2002 s. 619 framförde HD att tilläggsregeln med hänsyn till kravet på 

synnerliga skäl, och med beaktande av att resning är ett extraordinärt rättsmedel, ska ges 

en restriktiv tillämpning och i fall av ny bevisning endast användas om de nya bevisen 

till följd av särskilda omständigheter är ägnade att framkalla tvivelsmål om den tilltalades 

skuld till brottet. HD avslog resningsansökan.  

Som framgick ovan anförde processlagberedningen att resning skulle kunna beviljas på 

den grunden att det förekommit meningsskiljaktigheter förelegat inom domstolarna som 

behandlat målet. Att meningsskiljaktigheter förekommit i underinstanserna har inte 

uttryckligen åberopats som stöd för resning.114 Denna resningsgrund skulle förmodligen 

inte tillmätas självständig betydelse i en bedömning av om resning ska beviljas eller inte. 

Det skulle dock kunna argumenteras för att den omständigheten att det förelegat 

meningsskiljaktigheter vid ett avgörandes meddelande ger mer belägg för att en dom är 

materiellt oriktig, än om inga meningsskiljaktigheter förekommit.   

 

 

                                                           
112 NJA 2002 C 1. 
113 Se NJA 1972 C 326, NJA 1989 s. 461, Bengtsson, Resning i brottmål vid synnerliga skäl, s. 14. 
114 Bengtsson, Resning i brottmål vid synnerliga skäl, s. 14. 
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4.2.3 Uppenbart lagstridig rättstillämpning 

Som framgått ovan följer av förarbetena att den förevarande resningsgrunden är tillämplig 

så snart den till grund för domen liggande lagtolkningen klart och oemotsägligt framstår 

som oriktig.115 I praxis avseende skattemål är det emellertid svårt att hitta något exempel 

på när resning har beviljats på den grunden att det materiella innehållet i en föreskrift 

varit oförenligt med en överordnad författning.116 Exempel på när resning har beviljats är 

till exempel då en domstol felaktigt tillämpat vissa uttalanden i dåvarande 

Riksskatteverkets föreskrifter som bindande föreskrifter. Då den skattskyldige nekades 

vissa avdrag godtogs resningsansökan.117 I ett mål där det inte uttryckligen framgått av 

taxeringsnämndens beslut att de använt sig av Riksskatteverkets uttalanden har resning 

också beviljats. En skiljaktig anförde dock att resning borde nekats då det inte framgått 

att taxeringsnämnden använt sig av Riksskatteverkets uttalanden eller uppfattat dessa som 

bindande förskrifter.118  

I ett relativt nytt avgörande från HFD var fråga om den rättstillämpning som låg till grund 

för domen uppenbart stred mot lag.119 Frågan i målet var om det förhållandet att 

kammarrätten vägrat uppskovsavdrag genom tillämpning av en bestämmelse i 

skattelagstiftningen som sedan visats strida mot EU-fördraget utgjorde grund för resning. 

HFD framförde att kammarrätten prövat frågan om uppskovsavdrag mot både det 

inhemska regelsystemet och det EU-rättsliga regelverket. Det var således fråga om en 

rättstillämpning som sedermera visats oriktig. HFD framförde att som rättsläget 

uppfattades vid tidpunkten då kammarrätten dömde i målet kan kammarrättens 

rättstillämpning inte anses uppenbart strida mot lag (min kursivering). Därmed förelåg 

inte sådana skäl som krävs för att bevilja resning. I avgörandet fanns två skiljaktiga som 

menade att resning skulle beviljas. De skiljaktiga framförde bl.a. att det mål som hänvisats 

till av majoriteten, NJA 2006 N 23, inte hade relevans för bedömningen av resningsfrågan 

i målet. I NJA 2006 N 23 nekades resningsansökan på grund av att den rättstillämpning 

som låg till grund för hovrättens dom inte kunde anses uppenbart strida mot lag enligt 58 

kap. 2 § p. 5 RB, eftersom rättsläget vid tidpunkten för hovrättens avgörande var oklart. 

De skiljaktiga anförde att HFD inte vid resningsbestämmelsernas tillämpning enligt FPL 

och tidigare RF, gjort någon motsvarande prövning av rimligheten i underinstansernas 

                                                           
115 NJA 1940 II s. 172. 
116 Jfr RÅ 2010 ref. 61. 
117 RÅ 1991 ref. 44, jfr RÅ 1986 ref. 158 och 1987 ref. 21. 
118 RÅ 1994 not. 476 och 477. Se också RÅ 1995 not. 188. 
119 RÅ 2010 ref. 61.  
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bedömning mot bakgrund av hur rättsläget uppfattades vid beslutstillfället. Därmed ansåg 

de skiljaktiga att resningsbestämmelserna i FPL hade tillämpats mer generöst än de i RB, 

varför resning borde beviljats. De skiljaktiga hänvisade i sin motivering till andra 

avgöranden som inte var skattemål, där resning beviljats då EU-domstolen funnit att 

svenska bestämmelser stred mot fördraget.120 

HD har liksom HFD avvisat resningsansökningar där fråga har varit om en 

rättstillämpning som befunnits stå i strid med ett senare av HD meddelat avgörande.121 I 

några fall har resning beviljats då det varit fråga om att domstolen vid tidigare prövning 

har förbisett otvetydiga bestämmelser.122  Det har också förekommit fall där frågan 

handlat om tolkningen av en viss bestämmelse.123 I ett fall som handlade om 

brottsprovokation framförde HD att bedömningen ska ske med beaktande av den 

rättstillämpning som förelåg vid tiden för den tidigare processen.124  

4.3 Hur har resningsreglerna tillämpats i praktiken i skattemål och 

brottmål? 

Av den praxis som redovisats kan konstateras att en ny dom från de högsta instanserna 

inte beaktats som en ny omständighet eller bevis som medfört att resning beviljas. Inte 

heller har ny praxis från Europadomstolen eller EU-domstolen medfört att nya 

omständigheter ansetts föreligga. I den praxis som redovisats har emellertid inte varit 

fråga om att Europadomstolen eller EU-domstolens avgöranden tagit sikte på en speciell 

svensk dom. Det har också i doktrin framförts att det kan råda oklarhet om hur man ska 

se på frågan om en dom från Europadomstolen eller EU-domstolen skulle kunna bilda 

underlag för att en eller flera domar strider mot konventionen eller EU-rätten.125  

I den praxis som redovisats har det för brottmålens del krävts att det finns en dom som 

lagts till grund för ett avgörande, och resning söks med åberopande av en senare dom, 

varigenom den förstnämnda domen blivit upphävd eller ändrad, för att domen ska 

betraktas som en ny omständighet. I skattemål har liknande krav uppställts. I exempelvis 

                                                           
120 RÅ 2007 not. 206 och 207. 
121 NJA 1981 s. 350, NJA 1995 s. 366, NJA 2002 s. 619, NJA 2004 not 82 och 112, NJA 2006 N 23, NJA 

2011 N 26, se dock NJA 2008 s. 848. 
122 NJA 2003 s. 141, NJA 2007 s. 80. 
123 NJA 2008 s. 848. 
124 NJA 2009 s. 475 I och II. 
125 Asp, EU och straffrätten, Studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska 

straffrätten, s. 183 f., Cameron, Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur ett konstitutionellt 

perspektiv, JT 2010-11 s. 121 f. 
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RÅ 2007 not 116 synes resning beviljats då det nya avgörandet från tingsrätten haft direkt 

betydelse för den dom i vilken resning beviljades. 

I både skattemål och brottmål finns rekvisitet ”synnerliga skäl” som grund för resning. 

Rekvisitet synes enligt min uppfattning ha tillämpats mer generöst av HD än av HFD. I 

brottmål har resning beviljats med hänvisning till konventionen och artikel 6. I skattemål 

har däremot inte den omständigheten att Europadomstolen meddelat en dom, där det 

framgått att den lag som resningsansökan grundats på strider mot konventionen, medfört 

att resningsansökan beviljats. Enligt min mening förelåg i skattemålet, RÅ 2000 not. 3, 

större anledning att betvivla riktigheten i den meddelade domen, än vad som var fallet i 

NJA 1996 s. 471, varför resning borde beviljats. Dessutom fanns en meddelad dom av 

HFD, där det konstaterats att den svenska lagen stred mot konventionen. I NJA 1996 s. 

471 synes det avgörande istället varit att tillgodose att sökanden fick en rätt till en ny 

rättegång, själva utgången i målet synes haft en underordnad betydelse. Å andra sidan är 

artikel 6 tillämplig i brottmål, och inte i skattemål, varför denna omständighet kan ha haft 

betydelse för HD:s bedömning. Möjligtvis hade bedömningen kunnat bli annorlunda i 

skattemålet om skattetillägg hade påförts den sökande och om skattetillägget hade 

jämställts med ett straff vid tidpunkten för det aktuella avgörandets meddelande. 

När resningsansökan har motiverats med att den rättstillämpning som legat till grund för 

domen uppenbart stridit mot lag, har både HD och HFD gjort bedömningen att frågan ska 

bedömas med utgångspunkt i den rättstillämpning som förelåg vid tiden för avgörandet. 

Om den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart ska strida mot lag 

måste den praxis som underinstansen grundat sitt avgörande på ha förelagt vid tidpunkten 

för underinstansens bedömning. Frågan om resning ska beviljas har således i praxis utgått 

från tidpunkten för domstolarnas avgörande. Det framstår som att domstolarna i detta 

hänseende har följt förarbetena till resningsbestämmelserna och ansett att det ligger 

utanför resningsinstitutets uppgift att möjliggöra resning på grund av ändrad 

rättsuppfattning under mellantiden. Dessutom synes inte domstolarna ha gjort någon 

skillnad mellan olika typer av fall avseende rättspraxisändringar på det sätt som Cars 

förordat.126 Däremot synes HFD:s praxis ha skärpts med beaktande av hur den tidigare 

tillämpats. Som de skiljaktiga framförde i NJA 2010 s. 168 har resningsgrunden i 37 b § 

FPL i andra mål, som inte varit skattemål, tillämpats mer generöst än motsvarande 

                                                           
126 Se ovan s. 30 f. 
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bestämmelse i 58 kap. 2 § p. 5 RB. Eftersom uppsatsen endast behandlar praxis i 

skattemål är det svårt att dra en slutsats om praxis på förvaltningsområdet i övrigt har 

behandlats mer generöst än skattemål. Avgörandet RÅ 2010 ref. 61 talar emellertid för 

att HFD:s praxis skärpts i förhållande till hur den tidigare tillämpats. 
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5 Svensk lag och konventionen 
 

 

5.1 Inledning 

I förevarande kapitel redogörs inledningsvis för vilka tolkningsprinciper som är 

vägledande vid tolkningen av konventionen. Därefter behandlas de tolkningsmetoder som 

anses vara vägledande för undvikande, och hantering, av konflikter mellan svensk lag och 

konventionen. I avsnitt 5.4 redogörs för innebörden av artikel 13 och hur artikeln ska 

tolkas. Därefter redogörs för de förpliktelser som konventionsstaterna och domstolarna 

har enligt artikel 13 och enligt övriga konventionsartiklar. Konventionsartiklarna som 

behandlas är de som har betydelse för tolkningen av artikel 13. I avsnitt 5.6 behandlas 

den praxis som utvecklats av HD vid tillämpningen av artikel 13. Målsättningen med 

kapitlet är att ta reda på vilka tolkningsmetoder som ska användas när nationella 

resningsregler tolkas i förhållande till konventionen. Målsättningen är vidare att 

undersöka om det föreligger någon förpliktelse att meddela resning om en 

konventionsstat kränker någon av rättigheterna i konventionen. Målsättningen med 

avsnitt 5.6 är att undersöka hur HD har tolkat och tillämpat artikel 13 i förhållande till 

nationell lag. 

5.2 Allmänna tolkningsprinciper i konventionsrätten 

Bestämmelserna i konventionen är allmänt formulerade vilket medför att de kan bli 

föremål för olika tolkningar. Vid tolkningen av konventionen finns därför allmänna 

principer som ska vara vägledande.127 Dessa principer finns i Wienkonventionens artiklar 

31 och 32. Av artikel 31 följer att traktattexten ska tillmätas särskild betydelse vid 

tolkningen, men de ord och uttryck som används ska läsas i sitt sammanhang och mot 

bakgrund av traktatens ändamål och syfte. Artikel 31 ger därmed uttryck för den 

teologiska tolkningsmetoden som Europadomstolen och kommissionen tillämpar. Enligt 

artikel 32 ska förarbetena till traktater utgöra en sekundär rättskälla. Förarbetena har 

därmed, till skillnad från vad som gäller i svensk rätt, en låg status. Utöver dessa 

tolkningsmetoder har Europadomstolen vid flera tillfällen framfört att konventionen ska 

tolkas dynamiskt.128 Det innebär att tolkningen ska ske i ljuset av samhällsutvecklingen 

och med beaktande av de förändringar i rättsuppfattningarna som sker i 

                                                           
127 SOU 2010:87 s. 141. 
128 SOU 2010:87 s. 142. 
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konventionsstaterna. En princip som har ett nära samband med att konventionen ska 

tolkas dynamiskt är den s.k. effektivitetsprincipen. Principen innebär i korthet att de 

rättigheter som skyddas genom konventionen inte får teoretiska eller illusoriska, utan ska 

vara praktiska och effektiva.129  

Europadomstolen har utöver det anförda utvecklat tolkningsprinciper i sin rättspraxis. Ett 

exempel på en sådan princip är den autonoma tolkningsmetoden. Med denna 

tolkningsprincip menas att tolkningen inte ska vara direkt beroende av vilken innebörd 

som ges motsvarande begrepp i de nationella rättssystemen. Ändamålet bakom den 

autonoma tolkningsmetoden är att en skyddsnivå ska uppnås som är enhetlig inom alla 

konventionsstater. För att en enhetlig skyddsnivå ska kunna uppnås är det därmed en 

förutsättning att konventionsstaterna tolkar begreppen i konventionen likadant.130 

Europadomstolen har också framhållit att det vid tolkningen av konventionen är viktigt 

att ta hänsyn till innehållet i konventionen i dess helhet.131 Anledningen till detta är att 

det inte får uppstå konflikter med övriga konventionsartiklar vid tolkningen. 

Även om konventionsstaterna ska följa de tolkningsprinciper som uppställs vid 

tillämpningen av konventionen har, beroende på vilken rättighet i konventionen som 

aktualiseras i det enskilda fallet samt i vilket sammanhang den åberopas, 

konventionsstaterna en diskretionär prövningsrätt, en s.k. margin of appreciation.132 

Omfånget av denna prövningsrätt avgörs av flera faktorer: hur betydelsefull en rättighet 

är för den enskilde, frågans moraliska känslighet, beroende av om det råder konsensus 

mellan konventionsstaterna i en viss fråga etc.133 Det anförda innebär att staterna kan ha 

en bredare margin of appreciaton när två viktiga rättigheter står mot varandra, och det 

inte är självklart vilken rättighet som bör ges särskild vikt, än om en stat går emot en 

etablerad rättsuppfattning som råder inom konventionsstaterna. Vidare ska beaktas att 

hela konventionen bygger på legalitetsprincipen. Principen finns lagfäst i artikel 7. 

Legalitetsprincipen framgår även av konventionsartiklarna 8-11. Legalitetsprincipen 

innebär bl.a. att lagen måste uppfylla rimliga anspråk på rättssäkerhet samt ge skydd mot 

godtycke och vara tillgänglig för allmänheten.134 

                                                           
129 SOU 2010:87 s. 142, Europadomstolens dom (2009-02-10) i målet Zolotukhin mot Ryssland, p. 80. 
130 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 51. 
131 Europadomstolens dom (1978-09-06) i målet Klass m.fl. mot Tyskland. 
132 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 52. 
133Josefsson, Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 60. 
134 SOU 2010:87 s. 150. 
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En annan viktig princip som enligt Europadomstolens praxis anses genomsyra 

konventionen är den s.k. proportionalitetsprincipen. Prövningen enligt 

proportionalitetsprincipen innefattar en bedömning av om inskränkningen i de rättigheter 

som anges i artiklarna 8-11 är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Flera av 

rättigheterna i konventionen är formulerade som förbud för staten att göra ingrepp i den 

enskilda människans rättigheter, exempel på rättigheter av denna karaktär finns i 

artiklarna 2,3,5 samt 8-11 i konventionen. Förbudet ger uttryck för en negativ förpliktelse 

för staten att inte handla på ett visst sätt. Skyldigheten är dock även kopplad till ett positivt 

handlande för staten att se till att enskilda kommer i åtnjutande av 

konventionsrättigheterna i förhållande till andra enskilda rättssubjekt. Denna positiva 

förpliktelse kan t.ex. innebära ett krav på staten att skapa lagregler. Avseende rätten till 

liv i artikel 2 och förbudet mot tortyr i artikel 3 är konventionsstaternas positiva 

förpliktelser långtgående.   

5.3 Hur ska en konflikt mellan svensk lag och konventionen undvikas? 

Som framgick i det andra kapitlet till denna uppsats har konventionen ställning som lag i 

Sverige. Det innebär att konventionen har samma rättsliga status som svensk lag. 

Resningsreglerna har därmed samma ställning som konventionen. Bestämmelsen i 2 kap. 

19 § RF är utformad som en direkt förhållningsregel till de normgivande organen.135 I 

första hand riktas således stadgandet till lagstiftaren och innebär att lagstiftaren inte får 

stifta lag i strid med konventionen. 

De konflikter som kan uppstå i ett enskilt fall måste emellertid kunna lösas i 

rättstillämpningen. Denna fråga uppmärksammades också vid inkorporeringen av 

konventionen i svensk lag, där lagstiftaren angett vissa lagtolkningsmetoder som ska 

användas av rättstillämparen för att undvika konflikter mellan konventionen och 

nationella regler. Av förarbetena till inkorporeringen av konventionen i svensk lag 

framgår att de svenska reglerna i första hand ska tolkas fördragskonformt (eller 

konventionskonformt).136 Det innebär att man ska försöka ge den svenska 

lagbestämmelsen en innebörd som stämmer överens med konventionen. Om 

rättstillämparen vid en jämförelse av konventionen och den nationella regeln finner att 

det finns en motstridighet mellan den svenska bestämmelsen och 

konventionsbestämmelsen, ska rättstillämparen inom ramen för fördragskonform 

                                                           
135 Bull och Sterzel, regeringsformen en kommentar, s. 95. 
136 Prop. 1993/94:117 s. 37 f, 1993/94: KU 24 s. 19 f. 
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tolkning, överväga om den svenska lagregeln tolkningsvis kan ges en innebörd som 

motsvarar konventionens krav. Vid denna tolkning kan man behöva åsidosätta vissa 

lagmotiv, praxis eller doktrin antagna begränsningar.137 Om den svenska regeln, efter en 

fördragskonform tolkning, framstår som så entydig att något tolkningsutrymme inte finns, 

föreligger en verklig lagkonflikt. I dessa fall anger lagmotiven att rättstillämparen måste 

välja om konventionsbestämmelsen eller den nationella regeln ska läggas till grund för 

avgörandet.  

I förarbetena hänvisas till tre olika lagtolkningsmetoder som rättstillämparen kan använda 

när en fördragskonform tolkning inte är möjlig.138 Om den svenska lagregeln utfärdats 

före inkorporeringen av konventionen ska principen lex posterior tillämpas. Principen 

innebär att yngre lag går före äldre lag. I de fall där principen om lex posterior tillämpas 

kommer således konventionsbestämmelsen läggas till grund för avgörandet. Motiven 

anger emellertid att rättstillämparen samtidigt ska överväga om det finns skäl att tillämpa 

principen om lex specialis. Enligt denna princip ska en specialregel gå före en allmänt 

hållen lagregel oavsett bestämmelsernas ålder. Därefter hänvisas till en tredje 

tolkningsprincip som anges ansluta till principen om fördragskonform tolkning. Enligt 

denna princip ska konventionen på grund av sin ”speciella karaktär” ges en särskild vikt 

i fall av konflikt med inhemska lagbestämmelser.  

I sista hand, då ingen av de ovan anförda tolkningsprinciperna kan användas, framfördes 

att rättstillämparen kunde använda sig av lagprövningsregeln i 11 kap. 14 § RF (numera 

11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF).139 Därvid ska rättstillämparen kunna åsidosätta den 

svenska lagregeln om den uppenbart strider mot grundlagens förbud mot 

konventionsstridig lagstiftning som numera finns i 2 kap. 19 § RF. I detta hänseende ska 

framföras att det s.k. uppenbarhetsrekvisitet numera är slopat. I motiven till borttagandet 

av uppenbarhetsrekvisitet framfördes att det förhållandet att det efter inkorporeringen av 

konventionen och införandet av 2 kap. 23 § RF (nuvarande 2 kap. 19 § RF) kan vara svårt 

att förena de åtaganden som följer av konventionen med ett krav på uppenbarhet för att 

åsidosätta lag eller förordning som kan bedömas stå i strid med konventionen.140 Det 

krävs därför inte längre att en normkonflikt är uppenbar för att domstolarna i 

rättstillämpningen ska kunna åsidosätta en svensk lagregel. Ett syfte med borttagandet av 

                                                           
137 NJA 2003 s. 217. 
138 Prop. 1993/94:117 s. 38 f. 
139 Prop. 1993/94:117 s. 36 f. och bet. 1993/94: KU24 s. 17 f. 
140 SOU 2008:125, Prop. 2009/10:80 s. 145-148 och 289-290. 
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uppenbarhetsrekvisitet var att konventionen skulle få ett ökat genomslag i 

rättstillämpningen trots att den endast har ställning som lag.141 Grundlagsutredningen 

anförde också i sitt slutbetänkande att det är av särskild betydelse att fri- och 

rättighetsregleringen i 2 kap. RF får fullt genomslag i rättstillämpningen.142 

Förarbetena till inkorporeringen av konventionen i svensk rätt har kritiserats för att vara 

motsägelsefulla och problematiska. Kritiken består i huvudsak av att tolkningsmetoderna 

endast kan användas för att ge konventionen företräde utan att detta uttryckligen framgår 

av motiven.143 Dessutom kan förarbetena ge intrycket av att tolkningsmetoderna lex 

specialis och lex posterior kan tillämpas för att ge svensk lag företräde framför 

konventionen.144 Enligt Cameron är det anförda inte möjligt. Principerna kan endast 

användas för att ge konventionen företräde eftersom svenska lagar i för många fall skulle 

bli lex specialis och lex posterior i förhållande till konventionen.145 Hans 

ställningstagande grundar sig på att syftet med inkorporeringen varit att undvika 

konflikter med svensk lag och konventionen för att härtill undvika att fällas för 

konventionsbrott i Europadomstolen. Dessutom är förarbetena problematiska i det 

hänseendet att de inte ger svar på hur en konflikt ska lösas. Cameron har bl.a. anfört att 

principen om lex specialis inte kan lösa en konflikt mellan konventionen och svensk lag. 

Anledningen härför är att det inte går att förlika två lagstiftares gemensamma vilja 

uttryckt vid två olika tillfällen.146 Dessutom utformas konventionen med stöd av principer 

snarare än regler och meningen är att principerna ska tillämpas parallellt med svenska 

bestämmelser.  

5.4 Artikel 13 i konventionen 

5.4.1 Innebörd och tillämpning 

Artikel 13 i konventionen är en del av konventionen och har därmed status som svensk 

lag. Enligt artikeln ska var och en, vars i konventionen angivna fri och rättigheter kränkts, 

ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför nationell myndighet, och detta även om 

kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet. Rättigheten ska 

garanteras enskilda som befinner sig inom en stats jurisdiktion, vilket framgår av artikel 

                                                           
141 Prop. 2009/10:80 s. 147. 
142 SOU 2008:125 s. 380. 
143 Nergelius, Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt, s. 45 ff., Cameron, Skattetilläggen och 

Europakonventionen SvJT 2001 s. 756 f. 
144 Jfr RH 2000:61. 
145 Cameron, Skattetilläggen och Europakonventionen, SvJT 2001 s. 756 f. 
146 Cameron, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007 s. 853. 
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1 i konventionen. Den enda begränsningen som uppställs på klagomålet är att det ska vara 

rimligt grundat.147 Det finns ingen klar definition på vad som ska anses vara ett effektivt 

rättsmedel. Ett rättsmedel kan betraktas som mer eller mindre effektivt beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet.148 Det finns inte heller något krav på att rättsmedlet 

ska leda till framgång för den klaganden för att det ska betraktas som effektivt. För att 

rättsmedlet ska vara effektivt ska endast klagomålet medges en tillfredställande 

prövning.149 Dessutom krävs att den myndighet eller domstol som prövar klagomålet har 

tillräckliga befogenheter. Det föreligger dock inget krav på att det är en domstol i egentlig 

mening som prövar klagomålet. Begreppet ”domstol” är således vidare än motsvarande 

begrepp i nationell rätt.150 

För att rättsmedlet ska vara effektivt krävs därutöver att den enskilde har en praktisk 

möjlighet att kunna använda rättsmedlet. Det räcker därmed inte att rättsmedlet endast 

finns i lag, utan att enskilda har en möjlighet att använda det. Rätten till ett effektivt 

rättsmedel ska därmed uppfylla de krav som effektivitetsprincipen uppställer.151 En annan 

omständighet som har betydelse för om rättsmedlet kan anses effektivt är om en 

överprövning av det överklagade beslutet kan reparera de verkningar som uppkommit till 

följd av kränkningen. Andra omständigheter som spelar in i bedömningen är om 

prövningen leder till ett beslut inom rimlig tid samt om beslutet kan verkställas.152 Om ett 

beslut inte kan verkställas är det inte effektivt eftersom en prövning inte kommer leda till 

några positiva verkningar. Dessutom ska handläggning av ett ärende ske opartiskt för att 

rättsmedlet ska betraktas som effektivt.153  

5.4.2 Tolkningen av artikel 13 

Till skillnad från artiklarna som behandlar materiella rättigheter i konventionen 

(artiklarna 2-12) innehåller artikel 13 inte någon självständig materiell rättighet. Artikeln 

ska istället förstås som att den ger rätt till ett effektivt rättsmedel då någon av de materiella 

rättigheterna i konventionen har kränkts. Artikel 13 kompletterar således övriga artiklar 

som innehåller materiella rättigheter i konventionen och tilläggsprotokollen genom att 

                                                           
147 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 506. 
148 Europadomstolens dom (1978-09-06) i målet Klass m.fl. mot Tyskland, Europadomstolens dom 

(1987-03-26) i målet Leander mot Sverige. 
149 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 506. 
150 Europadomstolens dom (1997-07-01) i målet Rolf Gustafsson mot Sverige, Ehrenkrona, 

Europakonventionens betydelse för den svenska rättegångsordningen, SvJT 1999 s. 490. 
151 SOU 2010:87 s. 157. 
152 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 508 f. 
153 SOU 2010:87 s. 157. 
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förutsätta att det finns effektiva nationella rättsmedel på nationell nivå om de materiella 

rättigheterna har kränkts.154 Därmed ger artikel 13 uttryck för en subsidaritetsprincip med 

innebörden att det på ett nationellt plan ska finnas tillgång till ett effektivt rättsmedel.155  

I rättstillämpningen har dock artikel 13 börjat tillämpas utan hänsyn till de materiella 

rättigheterna i konventionen och tillmätts mer självständig betydelse. En anledning till att 

artikel 13 börjat tillämpats mer självständigt är på grund av Europadomstolens 

arbetsbörda och konventionsstaternas bristande förmåga att tillgodose konventionens 

krav på nationell nivå. 156 Utöver att artikeln börjat tillämpats självständigt är den 

svårtolkad. Artikeln innehåller flera olika komponenter vilka alla är författade på 

engelska. Dessutom är det svårt att hitta en enhetlig översättning på begreppet ”remedy” 

i artikeln. Begreppet används dels i bemärkelsen ”rättsmedel”, vilket skulle kunna 

översättas till ”resning” på svenska. Dels används begreppet i bemärkelsen ”rättelse” 

vilket kan innebära ändring av domar och beslut genom en förnyad prövning. Exempel 

på vad som innefattas i begreppet rättelse är skadestånd eller straffnedsättning. Utöver 

detta innefattas i begreppet även ”avhjälpande”.157 Hur artikeln ska tillämpas, 

självständigt eller tillsammans med övriga artiklar i konventionen, samt det faktum att 

begreppen i artikeln kan uppfattas olika, gör det svårt att förutse vilka förpliktelser 

konventionsstaterna har enligt artikel 13. 

5.4.3 Kraven på konventionsstaterna enligt artikel 13 

Europadomstolen har inte till uppgift att överpröva nationella domstolars avgöranden, 

istället ska den kontrollera att konventionens krav efterlevs. Därför är det en förutsättning 

att konventionsstaterna efterlever de krav som uppställs. Europadomstolen tillåter 

dessutom, som framgått ovan, en margin of appreciation, vilken även är tillämplig när en 

prövning sker enligt artikel 13. Omfånget av denna bedömningsmarginal kan vid 

tillämpningen av artikel 13 variera beroende på det klagomål som ska bedömas.158  

Bedömningsmarginalen omfattar i detta hänseende inte bara vilka förpliktelser som följer 

av artikel 13 utan även vilka typer av rättsmedel som konventionsstaterna väljer att 

tillhandahålla och tillvägagångssättet för tillhandahållandet.159 Dessutom kräver inte 

                                                           
154 SOU 2010:87 s. 154. 
155 Jfr också artikel 35 och 41 i konventionen som ger uttryck för subsidaritetsprincipen. 
156 SOU 2010:87 s. 153. 
157 SOU 2010:87 s. 152 f. 
158 SOU 2010:87 s. 155. 
159 SOU 2010:87 s. 156. 
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artikel 13 att staterna gör artikeln direkt tillämplig i nationell rätt. Konventionsstaterna 

får fritt välja tillvägagångssätt för uppfyllandet av förpliktelserna i konventionen. Därmed 

kan konventionen t.ex. göras direkt tillämplig som en del av den inhemska rätten eller så 

kan tillräckliga garantier ges i inhemsk lag.160 Däremot har Europadomstolen framfört att 

även om konventionsstaterna fritt kan bestämma hur förpliktelserna enligt artikel 13 ska 

tillgodoses är det en förutsättning att den nationella reaktionen på en rättighetskränkning 

är omedelbart tillgänglig, effektiv och adekvat.161 I detta sammanhang ska också 

framföras att konventionen inte innehåller någon skyldighet för nationella domstolar att 

pröva om inhemsk lag överensstämmer med konventionen. Det föreligger därmed ingen 

skyldighet för domstolarna i rättstillämpningen att företa lagprövning.162 

5.4.4 Förpliktelser enligt artikel 13 och artikel 6 

Enligt artikel 6 i konventionen har var och en vid prövningen av hans eller hennes civila 

rättigheter och skyldigheter eller vid anklagelse om brott rätt till en rättvis rättegång och 

offentlig förhandling inom skälig tid. Europadomstolen har fastställt att vissa begrepp i 

artikel 6 ska tolkas autonomt.  Bland annat har Europadomstolen fastställt att förfaranden 

med skattetillägg utgör en ”anklagelse för brott” i enlighet med artikel 6.163 Därmed 

omfattas skattetillägg av artikelns tillämpningsområde.  

Som framgått ovan ska artikel 13 läsas tillsammans med övriga konventionsartiklar. När 

det rör sig om överträdelser av artikel 6 i konventionen kan dock artikel 13 få en 

självständig betydelse. Europadomstolen har nämligen i flera mål fastställt att rätten till 

ett effektivt rättsmedel gäller vid överträdelser av artikel 6.164 Konsekvensen av detta är 

att frågan om artikel 13 har blivit kränkt i ett enskilt fall kan bedömas särskilt, vid sidan 

av en bedömning av om artikel 6 har kränkts. Detta är bl.a. fallet då en överträdelse av 

artikel 6 har skett på grund av att en enskild inte fått sitt mål avgjort inom skälig tid.165 

En annan konsekvens är att staterna är skyldiga att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel 

vid överträdelser av artikel 6 mot en långsam handläggning. Artikel 6 kan därmed anses 

stärka artikel 13 och skapar förpliktelser utöver vad som följer av artikel 13 sett isolerat. 

                                                           
160 SOU 2010:87 s. 158, Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 510. 
161 Europadomstolens dom (2000-10-26) i målet Kudla mot Polen, p. 152, NJA 2012 s. 211 I p. 6. 
162 SOU 2010:87 s. 158. 
163 Europadomstolens domar (2002-07-23) i målen Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi AB och 

Vulic mot Sverige. 
164 Europadomstolens dom (2000-10-26) i målet Kudla mot Polen. 
165 NJA 2010 s. 363. 
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I svensk rätt har en grundlagsbestämmelse med innebörden att det föreligger en rätt till 

en rättvis rättegång inom skälig tid även införts i 2 kap. 11 § RF.166 

5.4.5  Förpliktelser enligt övriga konventionsartiklar 

Ett problem med att fastställa vilka förpliktelser konventionsstaterna har enligt artikel 13 

är att det inte finns något krav på att staten måste välja ett särskilt tillvägagångssätt för 

uppfyllandet av förpliktelsen i artikel 13. Dessutom är meningen att rättsmedlet ska 

tillhandahållas på ett nationellt plan, vilket ställer krav på konventionsstaterna söker 

uppfylla förpliktelsen i artikel 13. Frågan om artikel 13 har blivit kränkt kan därmed sägas 

vara beroende av hur staten valt att uppfylla sin förpliktelser enligt artikel 1.167 Av artikel 

1 följer att konventionsstaterna ska garantera var och en som befinner sig under deras 

jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i konventionen. Om konventionsstaterna inte 

vill bryta mot konventionen torde därför uppfyllandet av lojalitetsplikten ha stor betydelse 

för uppfyllandet av artikel 13. 

En annan artikel som kan få betydelse vid tillämpningen av artikel 13 är artikel 46 i 

konventionen. Enligt artikel 46 ska konventionsstaterna rätta sig efter Europadomstolens 

slutgiltiga dom i varje mål där de är parter. Av ordalydelsen i artikeln följer att denna 

förpliktelse endast riktar sig till ”de höga fördragsslutande parterna” och att en 

förpliktelse att följa en dom avser de fall där konventionsstaten är part. Om artikel 46 

endast riktar sig till ”staten” Sverige har domstolarna inga förpliktelser att följa den. 

Enligt Cameron riktar sig emellertid artikel 46 inte bara till ”staten” Sverige utan även till 

domstolarna, vilket innebär att artikel 46 kan få direkt betydelse för domstolarna i 

rättstillämpningen.168 Även om artikel 46 skapar en förpliktelse för domstolarna framgår 

av ordalydelsen att den endast riktar sig till riktar sig till den stat som domen avser. Frågan 

som uppstår är därför om det kan föreligga en skyldighet att följa en dom från 

Europadomstolen som avser ett annat land, och i så fall i vilken utsträckning sträcker sig 

denna skyldighet? 

Det kan argumenteras för att svenska domstolar bör följa domar som inte bara rör Sverige, 

utan även andra stater, om det finns en risk att Sverige begår konventionsbrott. Ett sådant 

stöd kan grundas på lojalitetsplikten i artikel 1, men också på att Sverige inkorporerade 

hela konventionen, vilket även innefattar rättspraxis från Europadomstolen. Om Sverige 

                                                           
166 Prop. 2009/10:80 s. 252. 
167 SOU 2010:87 s. 158. 
168 Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006 s. 558 f. 
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ska uppfylla sin lojalitetsplikt måste därför såväl lagstiftare som domare, i god tro, tolka 

domar som rör även andra stater. Om en tolkning av den utländska domen leder till att 

det kan finnas anledning att tro att Sverige bryter mot konventionen, bör domen följas. 

Eftersom det rör sig om en utländsk dom måste den översättas till svenska förhållanden, 

vilket innebär att domstolen kan ha ett större handlingsutrymme i bedömningen av om 

frågan är relevant för svenska rättsförhållanden och i bedömningen av vilka förpliktelser 

som kan sägas följa av domen.169  

Enligt Cameron går det emellertid inte att tillerkänna domar från Europadomstolen en 

formellt bindande kraft då det skulle innebära ett alltför stort intrång i svenska 

processrättsliga principer.170 I detta sammanhang ska anföras att inte heller EU-rätten 

uppställer någon skyldighet för nationella domstolar att underlåta att tillämpa nationella 

processregler som leder till att avgöranden vinner rättskraft. De enda krav som EU-rätten 

uppställer är att likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen upprätthålls.171 

Även om det inte föreligger en skyldighet för domstolarna att följa domar som rör även 

andra stater kan effektivitetsskäl anses tala för att domstolar bör göra det. Eftersom 

Europadomstolen kontinuerligt meddelar ny praxis kan det finnas fall då lagstiftaren inte 

hunnit lagstifta, varför domstolen här har en viktig roll att se till att rättigheterna får ett 

effektivt genomslag i rättstillämpningen. Frågan om hur långt domstolarna ska gå vid 

tolkningen Europadomstolens praxis behandlas närmare i kapitel 5. 

Om det skulle föreligga en skyldighet att följa en dom som avser ett annat land, och 

Sverige inte har gjort det, inställer sig frågan om resning kan beviljas med stöd av artikel 

46. Kan den anses som ett nytt rättsfaktum eller kan det anses som uppenbart lagstridig 

rättstillämpning enligt 58 kap. 2 § p. 5 RB? Europarådets ministerkommitté har för det 

enskilda fallet antagit en rekommendation där konventionsstaterna uppmanas att försäkra 

sig om att det finns möjligheter att bevilja resning i mål där Europadomstolen konstaterat 

en konventionskränkning av artikel 46.172 Enligt rekommendationen kan det föreligga en 

                                                           
169 Cameron, Swedish case law on the ECHR Since incorporation and the question of Remedies, Dealing 

with integration, s. 45 f. 
170 Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006 s. 558 f. 
171 Se RÅ 2010 ref. 61 p. 37 och 38. 
172 Europadomstolens dom (1993-09-20) i målet Saidi mot Frankrike, Europadomstolens dom (1994-09-

22) i målet Pelladoah mot Nederländerna och Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of 

Ministers to member states to re-examination or reopening of certain cases at domestic level following 
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skyldighet att bevilja resning i ett mål som blivit föremål för fällande dom. Det föreligger 

således inte på ett generellt plan en skyldighet att bevilja resning vid konventionsbrott. 

Det bör också framföras att även om Europadomstolen skulle finna att Sverige brutit mot 

konventionen har den inga befogenheter att upphäva den svenska domen. Istället 

konstateras att ett konventionsbrott begåtts och i vissa fall får parten gottgörelse enligt 

artikel 41. Artikel 41 riktar sig till Europadomstolen, vilket innebär att artikeln inte kan 

ligga till grund för gottgörelse enligt nationell rätt. Däremot har Europadomstolen, vid 

sidan om artikel 41, i vissa fall ålagt konventionsstater förpliktelser utöver av vad som 

följer av konventionen. I Broniowski mot Polen beordrade domstolen att svarandestaten 

skulle lagstifta för att uppnå vissa mål i domstolens dom.173 I Sejdovic mot Italien 

beordrade domstolen en ny rättegång eller att resning skulle beviljas vid en överträdelse 

av artikel 6 i konventionen.174 I vissa undantagsfall har Europadomstolen således vidtagit 

ingripande åtgärder mot en stat. 

5.4.6 Vilka tolkningsmetoder ska vara vägledande vid konflikter mellan svensk lag 

och konventionen och vilka förpliktelser har konventionsstaterna och domstolarna 

enligt konventionen? 

Vid en eventuell konflikt mellan svenska nationella rättsregler och konventionen ska 

traditionella tolkningsmetoder användas (fördragskonform tolkning m.m.). Som framgått 

ovan ska dock konventionen på grund av sin speciella karaktär tillmätas särskild 

betydelse vid en eventuell konflikt med nationella bestämmelser. Utan att förarbetena 

uttryckligen anger att så är fallet, framstår uttalandet enligt mig som ett uttryck för att 

konventionen ska ges företräde vid den fördragskonforma tolkningen, oavsett dess 

jämställda status med nationella regler. Den fördragskonforma tolkningen som hänvisas 

till i förarbetena innebär att svenska förarbeten, rättspraxis och begränsningar som 

framgår av doktrin kan behöva åsidosättas, vilket ger ytterligare stöd för att 

konventionsbestämmelsen ska ha högre status som rättskälla än den nationella 

bestämmelsen. Att konventionen ska få ett särskilt starkt genomslag i rättstillämpningen 

ska ses mot bakgrund av att uppenbarhetsrekvisitet numera tagits bort. En normkonflikt 

behöver således inte längre vara uppenbar för att bestämmelserna om lagprövning i 11 
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kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF ska kunna tillämpas. Därmed föreligger en skillnad idag 

från vad som var fallet vid inkorporeringen av konventionen i svensk lag.  

Artikel 13 bygger på subsidaritetsprincipen vilket innebär att det ska finnas tillgång till 

ett effektivt rättsmedel om någon av de materiella rättigheterna i konventionen kränkts. 

Konventionsstaterna åtnjuter också, beroende på vilket typ av klagomål det är fråga om i 

det enskilda fallet, en större eller mindre tolkningsmarginal vid tillämpningen av artikel 

13. Det innebär att det föreligger en mindre bedömningsmarginal då allvarliga 

överträdelser av konventionsrättigheterna har skett. Varken artikel 13 eller övriga artiklar 

i konventionen innehåller någon förpliktelse för domstolar eller konventionsstaterna att 

följa en dom i annat fall då staten begått ett konventionsbrott. Det finns inte heller någon 

skyldighet att meddela resning om inte konventionsstaten blivit föremål för en fällande 

dom i Europadomstolen. Däremot finns tendenser i Europadomstolens praxis att vissa 

ingripande åtgärder vidtagits, som exempelvis krav på lagstiftning, när en stat brutit mot 

konventionen.  

5.5 Artikel 13 i svensk praxis 

Efter att Europadomstolen konstaterat att artikel 13 är tillämplig vid överträdelser av 

artikel 6 på grund av långsam handläggning har HD avgjort flera mål.175 Målen har till 

stor del handlat om möjligheten att döma ut ideellt skadestånd på grund av långsam 

handläggning enligt artikel 6. Det gemensamma för målen är nationell lag, SkL, inte 

innehållit någon rätt till skadestånd. HD har istället till stor del beaktat Europadomstolens 

praxis för att fastställa att skadestånd kan utgå utan särskilt lagstöd. 

Ett centralt mål handlade om möjligheten att döma ut ideellt skadestånd på grund av 

långsam handläggning enligt artikel 6 och 13 är NJA 2005 s. 462. I målet hade en 

brottmålsprocess dragit ut på tiden i strid med konventionen. I målet var det bl.a. frågan 

om konventionen som svensk lag kunde läggas till grund för att döma ut ersättning för 

ideell skada när SkL inte innehöll någon sådan möjlighet. HD framförde i målet att 

prövningen i första hand ska utgå från reglerna i SkL och att dessa, i den mån det är 

möjligt, ska tolkas fördragskonformt. Efter en sådan prövning fann HD att ersättning för 

ideell skada inte omedelbart kunde grundas på SkL. Däremot fann HD att ersättning för 

ideell skada kunde utgå utan stöd i SkL vid kränkningar av konventionen, bl.a. när rätten 

till prövning av brottsmisstanke inom skälig tid enligt artikel 6.1 i konventionen kränkts. 
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HD framförde att ”det måste beaktas som en naturlig utgångspunkt att vid prövningen av 

anspråk på sådant skadestånd ta hänsyn till Europadomstolens praxis, låt vara att det inte 

finns någon på konventionen grundad skyldighet att exakt följa denna”. 

I senare praxis har HD valt att inte begränsa den princip som fastställdes i NJA 2005 s. 

462 till överträdelser av artikel 6 och rätten till rättegång inom skälig tid. I NJA 2007 s. 

295 och 584 har HD framfört att det i den mån Sverige har en förpliktelse att gottgöra 

överträdelser av konventionen genom en rätt till skadestånd och denna förpliktelse inte 

kan tillgodoses genom en fördragskonform tolkning av SkL, får förpliktelsen uppfyllas 

utan särskilt lagstöd.176 I aktuella mål var det fråga om överträdelser av artikel 5.5 i 

konventionen (Rätt till frihet och säkerhet) samt artikel 8 (Rätt till skydd för privat- och 

familjeliv). 

Ett annat fall av intresse är NJA 2010 s. 363. I det målet hade klagandens rättigheter enligt 

såväl artikel 6 som artikel 13 kränkts. Skillnaden mellan förevarande mål och de mål som 

avgjorts tiden dessförinnan är att en kränkning av artikel 13 ansågs föreligga vid sidan av 

en kränkning av artikel 6. Dessutom klargjorde HD i detta fall att den rätt till ersättning 

som fastställts i tidigare avgöranden har sin grund i den skyldighet Sverige har enligt 

artikel 13 att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel för att förebygga eller kompensera 

kränkningar av rättigheter enligt konventionen. Detta avgörande kan med fördel läsas 

tillsammans med NJA 2012 s. 211 I. I detta fall gjorde HD nämligen intressanta 

uttalanden om hur bedömningen, när någon drabbats av ett dröjsmål i ett rättsligt 

förfarande eller av annan rättighetskränkning och tillerkänns ideellt skadestånd utan stöd 

i SkL, går till. HD framförde att; när någon drabbas av dröjsmål i ett rättsligt förfarande 

eller av annan rättighetskränkning och tillerkänns ideellt skadestånd utan stöd i SkL är 

det fråga om en rättsföljd som vilar på nationell rätt i den meningen att det inte är fråga 

om att tillämpa konventionen.177 Istället handlar det om att rättighetskränkningen utgör 

en skadeståndsrättslig ansvarsgrund; låt vara att konventionen är direkt tillämplig i fråga 

om en rättighetskränkning föreligger, och ur ett konventionsrättsligt perspektiv ska 

statens skadeståndsansvar (tillsammans med andra rättsmedel) uppfylla 

effektivitetskravet i artikel 13 för att inte ytterligare ett konventionsbrott ska uppkomma.  
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Hur HD bedömt betydelsen av artikel 13 utvecklas ytterligare i NJA 2012 s. 1038 I. I 

målet var det fråga om en överträdelse av artikel 6 på grund av långsam handläggning 

och artikel 13 i konventionen. Frågan var bl.a. om påföljdslindring genom 

kompensatoriskt rättsmedel. HD framförde att nationella domstolar är skyldiga att 

självständigt bedöma konventionsartiklarnas innebörd samt tolka och precisera dom så 

att de ger den enskilde längre gående rättigheter enligt svensk rätt än enligt vad som följer 

av Europadomstolens hittillsvarande praxis (p.15). Enligt HD kommer ett sådant 

förhållningssätt leda till att Europadomstolens praxis i takt med utvecklingen kommer få 

allt mindre betydelse när det gäller tillämpningen av konventionen som lag och att dess 

relevans främst kommer ligga i att ”sätta gränser för vad som utgör en tillåten nationell 

rättsutveckling”. HD framförde också att konventionen i rättstillämpningen har en dubbel 

betydelse. Dels som folkrättsligt instrument och dels som svensk lag. HD framför att när 

frågan är vad som utgör en rättighetskränkning och därmed när det finns ett rätt till ett 

effektivt rättsmedel enligt artikel 13 är det fråga om en direkt tillämpning av konventionen 

som svensk lag. Om en kränkning föreligger ska det svenska rättsmedlet med viss 

marginal leva upp till dessa krav, så länge det sker, är det emellertid nationell rätt – i 

mening av andra lagar än konventionen samt allmänna principer och fortlöpande 

rättsbildning – bestämmande för rättsmedelssystemet. Nationell rätt är då avgörande för 

frågan om, och i så fall på vilket sätt, långsam handläggning i brottmål ska medföra 

påföljdslindring. 

Ett annat intressant avgörande som meddelats under år 2014 handlade om en överträdelse 

av en rättighet som är skyddad av 2 kap. RF.178 Den bestämmelse som var aktuell i målet 

var 2 kap. 7 § RF om rätten till medborgarskap. HD fann i avgörandet att skadestånd för 

ideell skada kunde utgå utan lagstöd. Dessutom fann HD att staten kunde bli 

skadeståndsskyldig för överträdelsen, trots att bestämmelsen i 2 kap. 7 § RF i första hand 

riktar sig till lagstiftaren. HD anförde att en överträdelse av 2 kap. 7 § RF är av sådant 

slag att övervägande skäl talade för att skadestånd skulle kunna utdömas av svensk 

domstol. Den väsentliga nyheten i avgörandet, till skillnad från de som redovisats ovan, 

är att HD dömde ut skadestånd för ideell skada beträffande en rättighet som skyddas av 

RF och inte konventionen. Artikel 13 aktualiserades således inte i avgörandet. Dessutom 

är avgörandet intressant i det avseendet att den tydligt visar den aktiva roll som HD intagit 

för att garantera att viktiga rättigheter får genomslag i rättstillämpningen. Den skiljaktiga 

                                                           
178 NJA 2014 s. 323. 
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i målet framförde också viktiga aspekter i detta sammanhang. Bland annat anfördes att 

det inte finns någon skadeståndsrättslig princip eller folkrättslig förpliktelse som utgör 

stöd för ett utvidgat rättighetsansvar. Därefter anfördes att det därför bör komma på 

lagstiftaren att vidta erforderliga åtgärder.  

5.5.1 Hur har HD tolkat och tillämpat artikel 13 i rättstillämpningen? 

Enligt vad som framgått av praxis har domstolarna inte använt sig av de tolkningsmetoder 

som hänvisas till i förarbetena till inkorporeringen av konventionen i svensk lag för att 

utdöma skadestånd utan stöd i lag. Dessutom har HD inte i de rättsfall som avgjordes efter 

det att uppenbarhetsrekvisitet togs bort, använt lagprövningsregeln i 11 kap. 14 § RF. 

Frågan som uppstår är därmed hur HD tolkat och tillämpat SkL i förhållande till artikel 

13 i konventionen.  

Av den ovan redovisade praxisen kan HD:s formuleringar i vissa mål uppfattas som att 

HD lagt konventionen till grund för bedömningen av om en rättighetskränkning förelegat. 

Det finns emellertid flera möjliga alternativ till hur HD har hanterat artikel 13 i 

rättstillämpningen avseende den redovisade rättspraxisen. Det kan argumenteras för att 

HD använder en vidgad tolkning av SkL, eller att den grundat avgörandet direkt på artikel 

13 i konventionen.179  En annan ståndpunkt är att HD använt den förpliktelse för staten 

som artikel 13 innefattar till att genom praxis tillskapa en rätt för enskilda att erhålla 

skadestånd vid konventionskränkningar, s.k. normutfyllnad.180 

För att kunna bedöma hur HD kommit fram till sina slutsatser att skadestånd ska utgå i 

de ovan nämnda rättsfallen är det nödvändigt att tolka de formuleringar som HD använt i 

sin bedömningar. I det centrala rättsfallet NJA 2005 s. 462 har HD i första hand använt 

sig av den fördragskonforma tolkningen som hänvisas till i förarbetena. När en sådan 

tolkning inte varit möjlig har HD betraktat det som en ”naturlig utgångspunkt” att ta 

hänsyn till Europadomstolens praxis. HD:s uttalande ger inte uttryck för att den sett det 

som en förpliktelse att följa Europadomstolens praxis.181 Däremot kan formuleringen ge 

intryck av att HD velat vara lojal mot den praxis som hittills meddelats av 

Europadomstolen. Formuleringen ger emellertid ingen vägledning i frågan hur HD kom 

fram till detta.  

                                                           
179 Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006 s. 563. 
180 Dag, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 391. 
181 Cameron, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna SvJT 2006 s. 558. 
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I NJA 2010 s. 363 anförde HD att rätten till skadestånd ska utgå på grund av den 

skyldighet Sverige har att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13. 

Formuleringen i detta fall ger uttryck för att Sverige hade en skyldighet att tillhandahålla 

ett effektivt rättsmedel, men menade HD att denna skyldighet följde av nationell rätt eller 

av konventionsrätten? Av avgörandena NJA 2012 s. 211 I och NJA 2012 s. 1038 I 

utvecklas frågan om konventionens betydelse i förhållande till svensk lag och hur 

konventionens artikel 13 ska tillämpas vid en konflikt med SkL. HD framför tydligt att 

när frågan är vad som utgör en rättighetskränkning och därmed när det föreligger en rätt 

till ett effektivt rättsmedel, är det fråga om en direkt tillämpning av konventionen som 

svensk lag. HD måste därmed ha tillmätt konventionen en högre konstitutionell status, 

trots att det enligt förarbetena framgår att svensk lag har samma status som konventionen. 

Det kan därför antas att HD ansett att konventionen på grund av sin ”särskilda” karaktär 

ska tillmätas särskild vikt vid en normkonflikt mellan nationella rättsregler och 

konventionen. 

I frågan om vilket rättsmedel den enskilde ska ha rätt till är det däremot enligt HD frågan 

om tillämpning av nationell rätt. Om frågan är om tillämpning av nationell rätt måste HD 

ha tillskapat en rätt till skadestånd för ideell skada eftersom SkL inte innehöll någon sådan 

rätt och inte heller kunde tolkas fördragskonformt. Därmed framstår det som att HD fyllt 

ut SkL med ett nytt innehåll, eftersom HD anför att den nationella rätten med viss 

marginal ska leva upp till kraven i artikel 13. Den marginal som HD tillämpar går således 

längre än vad konventionen kräver. Därför är det enligt min mening fråga om en 

normutfyllnad, där HD med beaktande av Europadomstolens praxis, ger nationella 

rättsregler ett innehåll som ”kanske” kan stämma överens med de krav som konventionen 

i framtiden kan tänkas uppställa.  

HD:s uttalanden är emellertid något svårbedömda. HD anför att den nationella rätten 

endast kan vara styrande för vad som utgör ett effektivt rättsmedel, så länge som 

nationella domstolar tillämpar en säkerhetsmarginal i förhållande till konventionen. Om 

nationella domstolar ska hålla sig inom en rimlig marginal i förhållande till 

konventionsrätten är det enligt min uppfattning frågan om att konventionsrätten styr den 

nationella rättens utformning. Det är därför inte fråga om att den nationella rätten styr vad 

som ska faktiskt ska utgöra ett effektivt rättsmedel. Den mest rimliga tolkningen synes 
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därför vara att det är konventionen som lag som ska ligga till grund för en rättighetspraxis 

enligt svensk rätt.182  

En annan fråga är vad HD menade när den i NJA 2012 s. 1038 I framförde att 

konventionen kan få dubbel betydelse i rättstillämpningen, dels som folkrättsligt 

instrument och dels som svensk lag. Som framgått i kapitel 2 gjorde HD samma 

bedömning när den underkände det svenska systemet i NJA 2013 s. 502 p. 51. När det är 

fråga om konventionen som folkrättsligt instrument ska tydligen hela ordningen, dvs. en 

hel lag, kunna sättas åt sidan i rättstillämpningen. När frågan är om konventionen som lag 

ska däremot traditionella lagtolkningsmetoder användas för att lösa konflikten.  

I detta sammanhang ska också framföras att Europadomstolen uppmärksammat denna 

utveckling i Sverige och framfört att det rättsläge som utvecklats i de svenska domstolarna 

numera framstår som säkert och att det numera existerar ett tillgängligt och effektivt 

rättsmedel i svensk rätt för att avhjälpa konventionskränkningar på nationellt plan, utan 

att vända sig till Europadomstolen.183 Det är således i rättstillämpningen som denna rätt 

har utvecklats. Dessutom var det efter domstolarnas utveckling av skadeståndsrätten i den 

redovisade praxisen som ett förslag till nya regler i SkL lades fram.184 

Sammanfattningsvis kan konstateras att HD tillmätt artikel 13 stor betydelse vid 

överträdelser av artikel 6 i konventionen. HD har emellertid inte använt sig av de 

lagtolkningsmetoder som hänvisats till i förarbetena. Konflikten har lösts genom att HD 

till viss del tillämpat artikel 13 direkt, och dels beaktat en säkerhetsmarginal i förhållande 

till Europadomstolens praxis. I det senare fallet är det enligt min uppfattning fråga om 

normutfyllnad.  

 

 

 

 

                                                           
182 Josefsson, Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 55. 
183 Europadomstolens dom (2012-01-24) i målet Eskilsson mot Sverige, Europadomstolens dom (2012-

04-12) i målet Eriksson mot Sverige. 
184 Se SOU 2010:87. 
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6 Resning efter år 2013  
 

 

6.1 Inledning 

Ovan har resningsreglerna i FPL och RB behandlats. Vidare har det utretts hur 

resningsreglerna har tillämpats i praktiken. Därutöver har de lagtolkningsmetoder som är 

styrande vid tolkningen av konventionen behandlats. Dessutom har de 

lagtolkningsmetoder som ska vara vägledande vid tolkningen av konventionen och 

svensk lag behandlats. Därefter redogjordes för artikel 13 i konventionen och hur artikeln 

har tolkats och tillämpats av HD. I det förevarande avsnittet ska den bedömning som 

gjorts av resningsreglerna i nationell rätt under år 2013 presenteras. HD har med stöd av 

artikel 13 som svensk lag beviljat resning i mål där ansvar för skattebrott och skattetillägg 

har påförts för samma oriktiga uppgift. Därefter har även HFD beviljat resning.185 Som 

framgått av introduktionen till förevarande uppsats har totalt 560 resningsansökningar 

beviljats, vilka alla inte kommer behandlas här. Jag har valt att utöver NJA 2013 s. 746 

behandla HFD:s första meddelade resningsavgörande HFD 2014 ref. 35. Jag kommer i 

min analys i avsnitt 6.5 − 6.7 främst att utgå från HD:s avgörande då det är det som lagt 

grunden för den nya bedömningen av resningsreglerna. Det bör emellertid återupprepas 

att resningsgrunderna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB, som var föremål för modifiering i 

avgörandet NJA 2013 s. 746, även är tillämpliga inom skatteförfarandet. Den tolkning 

och tillämpning som HD gjort har således direkt betydelse även för skattemålen, vilket 

återspeglas i att HFD också beviljat resning, dock med stöd av 37 § FPL.  

Målsättningen med kapitlet är att analysera hur HD tolkat och tillämpat de nationella 

resningsreglerna i förhållande till artikel 13 i konventionen för att kunna dra slutsatser om 

hur nationella resningsregler kan tolkas och tillämpas för att stå i överensstämmelse med 

artikel 13 i konventionen. Dessutom är målsättningen att undersöka eventuella 

konsekvenser som uppstår när resningsinstitutet utvidgas i rättstillämpningen. 

6.2 NJA 2013 s. 746 

Den 16 juli år 2013 tog HD ställning till om resning skulle beviljas då en person, i strid 

med dubbelprövningsförbudet, fällts till ansvar för skattebrott och påförts skattetillägg. 

Målet är det första resningsavgörandet grundat på en överträdelse av 

                                                           
185 HFD 2014 ref. 35. 
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dubbelprövningsförbudet i svensk rätt. HD:s bedömning utgick ifrån konventionsrätten 

och det förhållandet att det numera strider mot artikel 4 tilläggsprotokoll 7 att lagföra och 

döma en person för skattebrott, om han eller hon dessförinnan har påförts skattetillägg 

för samma oriktiga uppgift som brottmålet avser.186 

 I målet hade klaganden dömts för fyra fall av grovt bokföringsbrott och tre fall av 

skattebrott samt påförts skattetillägg. Därutöver hade klagandens handelsbolag ålagts 

skattetillägg avseende mervärdesskatt. Inledningsvis konstaterade HD att 

dubbelprövningsförbudet inte aktualiseras vid åtal för bokföringsbrott av den anledningen 

att skattetillägg tagits ut. Avseende de fyra bokföringsbrotten avslogs därför 

resningsansökan. Inte heller beviljades resningsansökan i den delen där handelsbolaget 

hade påförts skattetillägg eftersom det i detta fall inte var fråga om att klaganden påförts 

skattetilläggen personligen. När det gällde de tre skattebrotten fattades beslut om 

skattetillägg för klaganden personligen 2007, 2008 och 2009. I detta fall ansåg HD att 

dubbelprövningsförbudet hade överträtts. HD anförde att om talan hade varit uppe till 

prövning idag hade den följaktligen avvisats. Därefter prövade HD om detta förhållande 

kunde medföra att resningsansökan skulle beviljas. 

HD började med att redogöra för vilka resningsgrunder som skulle kunna bli aktuella i 

målet. I detta hänseende hänvisade HD till resningsgrunderna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB och 

anförde att nya avgöranden, vare sig de kommer från HD, EU-domstolen eller 

Europadomstolen, inte utgör nya omständigheter eller bevis enligt 58 kap. 2 § p. 4 RB. 

Därefter anförde HD att en rättstillämpning som inte överensstämmer med senare 

avgöranden av HD inte ansetts uppenbart strida mot lag enligt 58 kap. 2 § p. 5 RB, även 

om rättsfrågan avsett den korrekta tolkningen av unionsrätten. Efter att HD konstaterat 

att det inte förelåg tillräckligt stöd för resning enligt 58 kap. 2 § p. 4-5 RB prövade HD 

resningsfrågan utifrån europarättens möjliga inverkan och särskilt artikel 13 i 

konventionen.  

HD anförde att det inte föreligger någon förpliktelse enligt konventionsrätten att bevilja 

resning när principen om ne bis in idem har satts åt sidan. Efter detta konstaterande anför 

HD att resningsfrågan ska prövas med utgångspunkt i de allmänna förpliktelserna som 

konventionsstaterna har enligt konventionen. HD hänvisar i denna bedömning till artikel 

1 i konventionen som reglerar staternas lojalitetsplikt. Dessutom tar HD upp den 

                                                           
186 Jfr NJA 2013 s. 502. 



 
 

62 
 

utveckling i Europadomstolens praxis som skett på senaste tiden, där domstolen i vissa 

fall lämnat förslag på lämpliga åtgärder som en stat ska vidta när de begått ett 

konventionsbrott. HD hänvisar också till artikel 6 och att Europadomstolen i flera fall 

ålagt stater att se till att en ny rättegång hålls, när en överträdelse av rätten till en rättvis 

rättegång skett. Därefter anförs att: 

Mot den nu angivna bakgrunden måste en svensk domstol med stöd av 

Europakonventionen som svensk lag – och då särskilt artikel 13 – i vissa situationer 

kunna besluta att ett mål tas upp på nytt utan hinder av de särskilda förutsättningar som 

anges i 58 kap. 2 § RB vid resning till förmån för tidigare tilltalad (min kursivering). 

Avseende i vilka fall ett återupptagande bör kunna ske framförde HD att återupptagande 

i första hand ska ske för att avbryta en pågående rättighetskränkning i form av 

frihetsberövande, och ett återupptagande därför är nödvändigt för en adekvat 

gottgörelse.187 Därefter anfördes att ett återupptagande också ska kunna ske när det inte 

behövs för att avbryta ett pågående frihetsberövande, såsom när ett återupptagande utgör 

en betydligt mer ändamålsenlig gottgörelse för rättighetskränkning än de alternativ som 

till buds. I dessa fall måste det emellertid krävas att kränkningen är allvarlig.   

HD konstaterade att ett återupptagande bör kunna ske, trots att det inte rör sig om en 

pågående rättighetskränkning med hänvisning till att den enskildes skydd mot att straffas 

två gånger för samma brott (gärning) är en grundläggande rättsstatlig regel och därmed 

mycket viktig. Vidare framförde HD att verkningarna av en fällande brottmålsdom 

sträcker sig över själva verkställigheten av påföljden, och det kan vara svårt att överblicka 

när alla konsekvenser upphört. Enligt HD får resning anses vara den mest ändamålsenliga 

gottgörelsen än de andra alternativ som står till buds. 

Därefter prövade HD vid vilken tidpunkt som det svenska systemet med skattetillägg och 

påföljd för skattebrott kan anses ha blivit oförenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll 7. 

Först konstaterade HD att Europadomstolen i avgörandet Rosenquist mot Sverige inte 

funnit det svenska systemet oförenligt med tilläggsprotokollet, varför inte denna tidpunkt 

inte skulle läggas till grund för bedömningen. HD framför att brytpunkten istället får 

anses ha infallit i och med Zolotukhinavgörandet, den 10 februari 2009. Från denna 

tidpunkt har det svenska systemet därmed varit oförenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll 

7. Därutöver följde HD sitt eget avgörande i NJA 2013 s. 502 och konstaterade att beslutet 

                                                           
187 NJA 2013 s. 746 p. 24. 
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om skattetillägg inte måste ha vunnit laga kraft för att resning ska beviljas. Därmed ska 

det vid den extraordinära prövningen inte göras någon skillnad mellan en res judicata 

situation och en lis pendens situation. HD biföll ansökan om resning i fråga om ansvar 

för skattebrott grundat på oriktiga uppgifter av betydelse för inkomstskatten. I övriga 

delar avslogs ansökan. 

6.3 HFD 2014 ref. 35 

Den 5 juni 2014 biföll HFD en ansökan om resning som avsåg skattetillägg som hade 

beslutats efter det att den enskilde hade åtalats för skattebrott med stöd av 37 b § FPL. 

Den klandrade domen meddelades den 21 december 2010. HFD konstaterade att för det 

fall Skatteverkets beslut om skattetillägg hade föregått åtalet följer det av NJA 2013 s. 

746 att den enskilde haft rätt till resning i brottmålet. HFD ansåg att den aktuella 

situationen, att skattetilläggsförfarandet var det sist inledda förfarandet, inte skulle 

behandlas annorlunda. Skattetilläggen undanröjdes därför. 

6.4 Förutsättningar för resning efter år 2013 

HD framförde i NJA 2013 s 746 att resning ska beviljas med stöd av artikel 13 i 

konventionen som svensk lag. HFD följde HD:s praxis och beviljade resning i mål där 

skattetillägg hade påförts efter det att åtal för skattebrott väcks. I jämförelse med hur 

resningsreglerna i nationell rätt har tolkats och tillämpats före avgörandet har en 

helomvändning gjorts. Praxis från de högsta instanserna har inte behandlats som nya 

omständigheter eller bevis som medfört att resning ska beviljas. Förutsättningarna för att 

resning ska beviljas kan numera sammanfattas enligt följande. 

Resning kan beviljas i de fall där dubbelprövningsförbudet har överträtts. Detta är fallet 

när skattetillägg och skattebrott som baserar sig på en och samma deklarationsuppgift 

anses grundade på samma faktiska omständigheter. Resning kan i dessa fall beviljas med 

stöd av artikel 13 som svensk lag. I första hand ska resning beviljas när det krävs för att 

avbryta ett pågående frihetsberövande. Resning ska emellertid också kunna beviljas när 

fråga inte är om att avbryta ett pågående frihetsberövande. I dessa fall krävs att 

kränkningen är allvarlig.  

Det svenska systemet med skattetillägg och skattebrott och dess oförenlighet med artikel 

4 i tilläggsprotokoll 7 inträdde den 10 februari 2009. Resning kan således beviljas 

retroaktivt till detta datum. Resning kan beviljas oavsett om det första förfarandet är 

avslutat genom ett lagakraftvunnet avgörande eller inte. Det ska således inte göras någon 
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skillnad mellan en res judicata och en lis pendens situation. HD har i detta hänseende 

utgått från att det är det sist inledda förfarandet som är lagstridigt. I detta hänseende skiljer 

sig HD:s bedömning från vad som gäller enligt Europadomstolens praxis. Som har 

framgått ovan har Europadomstolen avseende tillämpningen av artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7 anfört att förbudet inträder när det ena förfarandet är slutligt, dvs. har 

vunnit laga kraft. Om det först inledda förfarandet avsåg skattetillägg, ska resning beviljas 

i brottmålet. I dessa fall är det således brottmålsförfarandet som är otillåtet. I de fall där 

skattetilläggsmålet är det sist inledda förfarandet, ska skattetilläggen undanröjas. 

Dessutom har HD framfört att skattetilläggsförfarandet är det lagstridiga förfarandet om 

det inletts efter brottmålsförfarandet, och detta oavsett om skattetilläggsförfarandet skulle 

vunnit laga kraft eller inte.188 

6.5 Hur tolkade och tillämpade HD resningsreglerna i förhållande till 

artikel 13 i konventionen? 

Frågan om hur resningsreglerna tolkades och tillämpades av HD och vilken betydelse 

som artikel 13 tillmättes vid denna bedömning har betydelse för vilket innehåll de svenska 

resningsreglerna numera har. Det bör också framföras att det står klart att det förelegat en 

rättighetskränkning i enlighet med HD:s avgörande i NJA 2013 s. 502. 

Rättighetskränkningen har bestått av en överträdelse mot förbudet i artikel 4 

tilläggsprotokoll 7. I detta hänseende ska framföras att Europadomstolen inte konstaterat 

någon konventionskränkning riktad mot Sverige. I Zolotukhinavgörandet utdömdes 

vidare skadestånd för den kränkning som skett, det var således inte fråga om att bevilja 

resning. HD kan således inte ha grundat rätten till resning på detta avgörande. Frågan är 

därmed hur HD löst den konflikt, eller undvikit konflikten, som uppstått i 

resningsavgörandet och hur HD kommit fram till att artikel 13 ska ge rätt till resning. 

Vid sin bedömning av om resning skulle beviljas började HD med att behandla de svenska 

resningsreglerna i 58 kap. 2 § p. 4-5 RB samt den praxis som hittills meddelats. Efter en 

genomgång av dessa konstaterades att det inte fanns stöd för att resning skulle beviljas 

enligt de svenska resningsreglerna. Liknande tillvägagångssätt användes i bl.a. NJA 2005 

s. 462, där HD först prövade om reglerna i SkL kunde tolkas fördragskonformt. När en 

fördragskonform tolkning inte var möjlig konstaterade HD att svensk domstol måste 

kunna döma ut ersättning för ideell skada även om det inte omedelbart går att grunda en 
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sådan rätt direkt på SkL. I det aktuella målet anför HD emellertid ingenting om att den 

försökt lösa konflikten med en fördragskonform tolkning. Istället gör HD en bedömning 

utifrån europarättens möjliga inverkan, och särskilt artikel 13 i konventionen. HD har 

därför inte löst konflikten med stöd av de lagtolkningsmetoder som hänvisas till i 

förarbetena.189 

Det framstår som att HD löst situationen genom att ge nationella resningsregler ett nytt 

innehåll, s.k. normutfyllnad. Med normutfyllnad menar jag att nationella resningsregler 

fått ett nytt innehåll med stöd av artikel 13 i konventionen. Denna normutfyllnad är vidare 

inte begränsad till det enskilda fallet, utan har verkan i samtliga fall där en överträdelse 

har skett. HD anför nämligen i p. 36 att ”när konventionsrätten föranleder modifieringar 

eller kompletteringar av den rent nationella rättsordningen”. Effekten blir således att 

svenska regler ges ett nytt innehåll med generell verkan, på samma sätt som lagstiftning. 

Det som talar för att HD använt sig av en normutfyllnad av de svenska resningsreglerna 

är att artikel 13 inte innehåller någon direkt föreskrift om att resning ska beviljas. Istället 

är artikel 13 avsedd att på ett nationellt plan ge rätt till ett effektivt rättsmedel när en 

konventionskränkning har skett. Någon särskild form för vilket rättsmedel som ska 

tillhandahållas uppställs inte. Dessutom innehåller artikel 13 ingen självständig materiell 

rättighet.  

Om resningsreglerna fyllts ut genom normutfyllnad, har det inte förelegat någon 

”konflikt” mellan svenska resningsregler och konventionen, varför de 

lagtolkningsmetoder som hänvisas till i förarbetena (fördragskonform tolkning m.m.), 

aldrig blivit aktuella att tillämpa. Det framstår därför som att de nationella 

resningsreglerna har fyllts ut, på liknande sätt som i skadeståndsfallen, för att tillskapa en 

rätt till resning vid överträdelser av dubbelprövningsförbudet.190 Därmed är det inte fråga 

om ett åsidosättande av svensk lag som kan ske med stöd av lagprövningsregeln i 11 kap. 

14 § RF. Det är inte heller fråga om en direkt tillämpning av artikel 13. Däremot synes 

det som att HD använt de förpliktelser som följer av artikel 13 för att tillskapa en rätt till 

resning vid överträdelser av dubbelprövningsförbudet. Om HD tillskapat en rätt till 

resning utifrån artikel 13 i konventionen måste HD beaktat de förpliktelser som följer av 

artikel 13. 

                                                           
189 Prop. 1993/94:117 s. 37. 
190 Jfr NJA 2012 s. 211 I p. 9, NJA 2012 s. 1038 I p. 15 och 16. 
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Som framgått ovan har konventionsstaterna en margin of appreciaton vid tolkningen och 

tillämpningen av artikel 13. Denna bedömningsmarginal gäller både i fråga om vilka 

förpliktelser som kan anses följa av artikel 13 och vilket rättsmedel som kan anses vara 

mest effektivt i det enskilda fallet. I bedömningen av vilka förpliktelser som kan anses 

följa av artikel 13 synes HD till stor del ha tagit hänsyn till Europadomstolens praxis. HD 

anför nämligen att det inte finns något krav enligt konventionsrätten på en ny prövning i 

ett brottmål där principen om ne bis in idem har åsidosatts. När en sådan förpliktelse inte 

kunnat konstateras har HD hämtat vägledning i de ”allmänna förpliktelserna” som 

konventionsstaterna har enligt konventionen. Eftersom det inte förelegat någon 

förpliktelse enligt konventionen att bevilja resning synes HD ha gått längre i sin 

bedömning av om en förpliktelse förelåg än vad som kan anses följa av Europadomstolens 

praxis. Detta kan enligt min uppfattning ha sin förklaring i vad som framgår av NJA 2012 

s. 211 I p. 8 och 19, där HD bl.a. anfört att det svenska rättsmedelssystemet med viss 

marginal ska leva upp till kravet i artikel 13. Därför har HD förmodligen tillämpat en 

säkerhetsmarginal för att inte riskera att Sverige kan komma att bryta att mot 

konventionen i framtiden. Den margin of appreciation som kan användas vid 

tillämpningen av artikel 13 har därmed tillämpats generöst av HD. 

I frågan om vilket rättsmedel som ska tillhandahållas vid tillämpningen av artikel 13 

uppställs inget krav på särskild form. Enligt vad som framgått ovan ska emellertid ett 

rättsmedel vara ägnat att leda till rättelse eller ge möjlighet till gottgörelse för 

konstaterade kränkningar. Dessutom krävs det enligt Europadomstolens praxis att den 

nationella reaktionen på en rättighetskränkning är omedelbart tillgänglig, effektiv och 

adekvat. HD måste således beaktat dessa faktorer när de valde resning som rättsmedel.  

Enligt min mening kan det emellertid diskuteras om resning var det effektivaste 

rättsmedlet i det aktuella resningsavgörandet. I många av de meddelade 

resningsavgörandena har påföljden redan verkställts, varför det kan ifrågasättas om 

resning kan betraktas som effektivt. Möjligtvis hade skadestånd kunnat betraktas som mer 

effektivt i de fall där påföljden redan verkställts. I de fall där en tilltalad fortfarande 

avtjänar ett straff eller där påföljden inte ännu verkställts framstår valet av resning som 

rättsmedel effektivt. I dessa fall blir det fråga om att avbryta en direkt pågående 

rättighetskränkning. 
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Att HD i sin bedömning avseende vilken typ av rättsmedel som skulle godtas som 

effektivt i resningsavgörandet valde resning framstår emellertid som rimligt mot 

bakgrund av att en enhetlig lösning har valts för samtliga fall. Om skadestånd som 

rättsmedel hade valts för de fall där påföljden redan till fullo verkställts, hade en 

uppdelning behöva göras mellan fall där påföljden till fullo verkställts och i fall där 

verkställigheten av påföljden endast påbörjats. Dessutom synes HD till stor del baserat 

resningsavgörandet på en form av rättighetsbaserad juridik, eftersom HD tillskapat en rätt 

med stöd av konventionen. 

Sammanfattningsvis synes HD ha löst på konflikten genom att tillskapa en rätt till resning 

vid överträdelser av dubbelprövningsförbudet med stöd av artikel 13 i konventionen, på 

liknande sätt som i skadeståndsfallen. HD har således fyllt ut nationella resningsregler 

med ett nytt innehåll, och inte löst konflikten med hjälp av lagtolkningsmetoder eller med 

stöd av lagprövningsbestämmelsen i 11 kap. 14 § RF. Det anförda medför att nationella 

resningsregler har getts ett nytt innehåll med stöd av artikel 13 i konventionen, varför 

fråga inte har varit om någon egentlig konflikt mellan de svenska resningsreglerna och 

konventionen. HD har därutöver tillämpat en generös säkerhetsmarginal i förhållande till 

Europadomstolens praxis när den fastställt vilka förpliktelser som kan anses följa av 

artikel 13 och vilket rättsmedel som skulle användas i det aktuella resningsavgörandet. 

6.6 Hur kan nationella resningsregler tolkas och tillämpas? 

6.6.1 Något om gränsen mellan rättstillämpning och lagstiftning 

För att kunna analysera hur nationella resningsregler enligt min uppfattning kan tolkas 

och tillämpas måste först redogöras för några grundläggande frågor om var gränsen 

mellan normgivning och rättsskipning går. Distinktionen är nödvändig för att kunna 

besvara hur nationella resningsregler kan, eller bör, tolkas och tillämpas.  

I Sverige har vi ett system där de folkvalda, riksdagen, stiftar lag, 8 kap. 1 § RF. 

Riksdagen har befogenheten att genom normgivning besluta om rättsregler som inte bara 

avser ett enskilt fall utan som har generell tillämplighet.191 Domstolarna har till uppgift 

att tillämpa lagen och tolka de rättsregler som lagstiftaren skapat. Den verksamhet som 

domstolarna ägnar sig åt, rättsskipning, går ut på att avgöra enskilda fall. 

Rättstillämpningen kan beskrivas som en tolkningsoperation, där det sker ett samspel 

                                                           
191 Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 187. 
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mellan sakomständigheterna och de olika rekvisiten i en rättsregel.192 Gränsen mellan 

rättsskipning och normgivning är inte helt klar. När de högsta instanserna skapar 

prejudikat följs dessa i allmänhet av domstolar och myndigheter, trots att de inte är 

bindande. Detta skulle kunna betraktas som rättsskapande verksamhet. Domaren har 

emellertid inte ett fritt spelutrymme att tolka rättsregler hur som helst. Domarens tolkning 

ska leva upp till juridikens koherenskrav, den ska passa in i rättssystemet och inte strida 

mot överordnade principer normer eller hävdvunna tolkningsprinciper.193 Enligt Wiklund 

kan detta beskrivas som ett krav på inre legitimitet. Wiklund anför också att det finns ett 

krav på att tolkningen ska leva upp till ett yttre legitimitetskrav. Det yttre 

legitimitetskravet innebär att den tolkning som domaren gör ska kunna rättfärdigas 

moraliskt för att uppfattas som legitim. Wiklund anför att resningsavgörandet NJA 2013 

s. 746 kan anses som ett exempel på då domstolen måste lösa ett problem med betoning 

på det yttre legitimitetskravet och med beaktande av europarätten. HD:s beslut att införa 

en ny resningsgrund kan enligt Wiklund vara ett resultat av att HD velat hamna mer 

rättsstatligt och moraliskt rätt i sin bedömning. Wiklund kritiserar bland annat Wersäll 

som anfört att HD gått för långt för att lösa normkonflikter genom att fylla ut luckor i 

rättssystemet.194 Enligt Wiklund baseras Wersälls argumentation uteslutande på den inre 

legitimiteten och med beaktande av nationell rätt.  

Min uppfattning är, liksom Wersälls, att utgångspunkten är att riksdagen stiftar lag. 

Dessutom anser jag att resningsavgörandet uppställer viktiga frågor om hur långt 

domstolens tolkningsverksamhet ska sträcka sig. Domstolen måste lösa de konflikter som 

uppstår men ska denna verksamhet sträcka sig till normutfyllnad? Dessutom är det min 

uppfattning att domstolarna tagit tolkningen av europarätten ett steg för långt, utan att 

detta varit nödvändigt. Min analys presenteras i det följande. 

6.6.2 Större genomslag för nationell rätt? 

Enligt min uppfattning borde HD tillmätt svenska resningsregler ett större genomslag i 

rättstillämpningen. Enligt min mening kan resningsreglerna i nationell rätt tolkas och 

tillämpas i en sammanhängande tolkningsmotivering, där både nationella resningsregler 

och konventionens artikel 13 tillmäts betydelse. Tolkningen kan, även om den dynamiska 

                                                           
192 Wiklund, Om Högsta domstolens rättsskapande verksamhet -löper domstolen amok? SvJT 2014 s. 340 

f. 
193 Wiklund, Om Högsta domstolens rättsskapande verksamhet- löper domstolen amok? SvJT 2014 s. 340 

f. 
194 Wersäll, En offensiv högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning, SvJT 2014 s. 1 ff. 
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tolkningsmetoden ska beaktas, därför enligt min uppfattning i större utsträckning ta 

hänsyn till nationell rätt. I resningsavgörandet har HD endast kortfattat redogjort för de 

svenska resningsreglerna och därefter konstaterat att någon rätt till resning inte förelåg. 

Dessutom redovisar HD endast sin egen praxis om hur resningsreglerna tidigare 

tillämpats för att konstatera att de svenska resningsreglerna inte ger stöd för resning. 

Förarbetena eller resningsreglernas syften och funktioner i den nationella rätten berörs 

inte.  

Enligt min mening hade det varit av värde om de funktioner och syften som nationella 

resningsregler vilar på hade berörts mer ingående. Som Josefsson anför handlar det om 

att rekonstruera en avvägning mellan rättigheter och intressen som lagstiftaren gett 

uttryck för och i nästa steg bedöma hur denna avvägning står sig i ljuset av 

konventionsrätten.195 Genom en sådan avvägning överges inte de grundläggande 

principer som nationell rätt vilar på. Dessutom tillgodoses lagstiftarens vilja och 

rättstillämpningen skulle då vila på demokratisk grund. Enligt min mening handlar det 

inte bara om att vara lojal mot europarätten. Det handlar även om att vara lojal mot den 

svenska lagstiftaren och samtidigt försöka upprätthålla ett gemensamt system. Den 

nationella rätten bör inte överges helt. Dessutom skulle en sådan avvägning ha den 

fördelen att den tydliggör den eventuella konflikt som föreligger mellan nationell rätt och 

konventionsrätt, vilket kan ge indikationer till lagstiftaren om att vidta 

lagstiftningsåtgärder.196  

Som har framgått ovan finns det två principer som står mot varandra vid tillämpningen 

av resningsbestämmelserna, sanningsprincipen och orubblighetsprincipen. För att 

sanningsprincipen ska få genomslag avseende resningsgrunden 58 kap. 2 § p. 4 RB krävs 

att någon ny omständighet eller bevis presenteras. I detta hänseende har inte nya domar 

ansetts kunnat medföra att resning beviljas. Avseende resningsgrunden 58 kap. 2 § p. 5 

RB har framförts att rekvisitet ”lag” i bestämmelsen inte kan tolkas så extensivt att det 

även innefattar senare tillkommen praxis. Dessutom finns det goda skäl till varför så är 

fallet. Bland annat har rättspraxis den begränsningen att den utgår från det enskilda fallet. 

Därutöver kan praxis endast ge vägledning för framtiden och inte lösa de 

                                                           
195 Josefsson, Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida s. 62. 
196 Jfr resonemang i NJA 2013 s. 502 p. 58. 
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övergångsproblem som kan uppstå. Genom lagstiftning kan övergångsbestämmelser 

meddelas.  

Utfallet av att HD skulle gett nationella resningsregler genomslag i rättstillämpningen 

genom att beakta de syften och funktioner som dessa har, hade medfört att 

resningsansökan avvisats. Om syftet endast är att undvika fällande domstolar i 

Europadomstolen hade Sverige förmodligen klarat sig. HD:s rättstillämpning synes 

emellertid i stor utsträckning präglas av att skapa rättigheter för enskilda.197 Frågan om 

dessa rättigheter ska skapas genom normutfyllnad när konventionen inte innehåller någon 

klar förpliktelse bör emellertid enligt min uppfattning ske med större restriktivitet. Som 

framgått ovan har HD i resningsavgörandet, men även i den skadeståndspraxis som 

redovisats, använt en generös säkerhetsmarginal vid tillämpningen av artikel 13 i 

konventionen. Anledningen till att en sådan tillämpning använts synes vara att Sverige 

ska hålla sig inom det tillåtna området, även om Europadomstolen inte konstaterat någon 

konventionskränkning.  

Att tillämpa en generös säkerhetsmarginal är positivt ur den synvinkeln att Sverige 

”kanske” håller sig inom vad som kan anses vara en tillåtet enligt konventionsrätten. Det 

kan emellertid ifrågasättas om det är rimligt att laborera med en vidsträckt 

säkerhetsmarginal i fall där det råder en osäkerhet i frågan hur Europadomstolen i 

framtiden kommer döma en liknande situation. Som Josefsson framfört kan detta leda till 

ett ”prognostänkande” hos domstolarna, dvs. ett försök att försöka förutse hur 

Europadomstolen kommer bedöma konventionsförenligheten i framtiden.198 Det anförda 

kan leda till att domstolarna överger det självständiga principtänkandet och endast söker 

efter ett svar som kanske finns i Europadomstolens praxis. I längden kan en sådan 

tillämpning leda till att svenska domstolar överger nationella rättsstatliga krav om 

rättssäkerhet, förutsebarhet, enhetlighet och likabehandling. Dessutom avgör 

Europadomstolen, liksom nationella domstolar, enskilda fall. Som framgått ovan har 

Europadomstolen endast i enstaka fall underkänt lagar som befunnits stå i strid med 

konventionen. Enligt min mening finns det också skäl för HD och HFD att avgöra just 

enskilda fall, och inte låta tolkningen övergå till normutfyllnad med effekter långt utöver 

det enskilda fallet.  

                                                           
197 Wersäll, En offensiv Högsta domstol- några reflektioner kring HD:s rättsbildning, SvJT 2014 s. 8. 
198 Josefsson, Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 62. 
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Sammanfattningsvis är det min uppfattning att domstolarna inte bör använda 

Europadomstolens praxis för att försöka förutse vilka förpliktelser som kan anses följa av 

konventionen. Domstolarna bör därför inte tillämpa en så vidsträckt säkerhetsmarginal 

som hittills varit fallet. Istället kan domstolarna beakta Europadomstolens praxis och 

självständigt bedöma och redogöra för hur dessa förpliktelser beaktats, med hänsyn till 

de avvägningar som lagstiftaren gjort, centrala författningsprinciper och intresset av 

förutsebarhet och rättssäkerhet.199 Genom en sådan tillämpning tydliggörs den eventuella 

konflikt som föreligger mellan nationell rätt och konventionsrätten, dessutom medför en 

sådan tillämpning att rättstillämpningen vilar på såväl nationell som konventionsrättslig 

grund.  

6.7 Konsekvenser 

Att HD i rättstillämpningen utvidgar möjligheten till resning vid överträdelser av 

dubbelprövningsförbudet är positivt för de enskilda som drabbats eftersom det rör sig om 

resning till förmån för tidigare tilltalade. Att resningsinstitutet utvidgas i 

rättstillämpningen, och inte genom lagstiftning, kan dock ha negativa konsekvenser.  

En konsekvens, som även antytts ovan, är att normgivning genom praxis har 

begränsningar. Normalt föregås införandet av ny lagstiftning en utredningsprocess. Om 

en ny resningsgrund istället hade föregåtts genom lagstiftning hade konsekvensanalyser, 

övergångsbestämmelser och eventuell påverkan på angränsande områden kunnat beaktas 

och bedömas.200 Enligt min mening måste här skiljas på det fallet då domstolen i det 

enskilda fallet väljer att inte tillämpa en nationell rättsregel och i det fallet då domstolen 

väljer att fylla ut den nationella regeln ”generellt” med verkan att den blir tillämplig på 

alla fall där en överträdelse av konventionen har skett. När domstolen i det enskilda fallet 

väljer att inte tillämpa en nationell regel på grund av den kan strida mot konventionen 

uppstår inte samma konflikt mellan domstol och lagstiftare eftersom lagen då inte ges ett 

nytt innehåll. I resningsavgörandet NJA 2013 s. 746 var det fråga om att generellt fylla 

ut nationella resningsregler med ett nytt innehåll i rättstillämpningen. Det innebär att HD 

tagit på sig en lagstiftarroll och agerat aktivt.201 Samma tillvägagångssätt användes i NJA 

                                                           
199 Josefsson, Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 62 f. 
200 Fura, En offensiv Högsta domstol- en kommentar, SvJT 2014 s. 101 f. Wersäll, En offensiv Högsta 

domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning, SvJT 2014 s. 8. 
201 Se t.ex. Koskelo, Domare, lagstiftare, professorer, SvJT 2014 s. 619 ff., Fast, Tusen skäl att förekomma 

istället för att förekommas, JT 2013-14 s. 24 ff., Mattsson, Domstolarnas makt- domarrollen i ett nytt 

rättsligt landskap, SvJT 2014 s. 587 ff., NJA 2010 s. 168 I-II. 
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2013 s. 502 och i den ovan redovisade skadeståndspraxisen. Det är också i dessa fall, när 

en ordning underkänns generellt, och får effekter långt utöver det enskilda fallet, som det 

enligt min uppfattning föreligger en risk med att tillämpa en generös säkerhetsmarginal i 

förhållande till Europadomstolens praxis. Konsekvenserna i dessa fall blir svåra att 

förutse.  

En annan konsekvens som kan uppstå när domstolen fyller ut lagen med stöd av 

konventionen är att det uppstår osäkerhet om var gränsen för domstolens rättsbildning ska 

gå när det inte finns något direkt stöd för domstolens bedömning i den nationella rätten.202 

Exempelvis anför HD i resningsavgörandet att det krävs att fråga ska vara om en ”viktig 

rättighet” för att resning ska kunna beviljas.203 Vad som är en viktig rättighet ges det 

emellertid ingen vägledning om. Vad som ska betraktas som en viktig rättighet kan styras 

av flera olika värderingar. Det anförda kan leda till vida tolkningsutrymmen som medför 

att förutsebarheten i rättstillämpningen minskar.  

Dessutom kan det finnas skäl för rättstillämparen att iaktta mer försiktighet i vissa fall. 

På flera håll har det framförts att HD gripit in på grund av att lagstiftarens försummelse 

att hantera situationen. Som framgått ovan har Wiklund anfört att HD velat hamna mer 

moraliskt i sin bedömning med betoning på det yttre legitimitetskravet. Enligt min 

uppfattning är det positivt att enskilda tillerkänns rättigheter. Min invändning riktas dels 

mot domstolarnas hantering av europarätten i förhållande till svensk lag och dels mot att 

en ny resningsgrund införts i rättstillämpningen.  

Även om lagstiftaren inte agerat på det sätt som HD finner önskvärt, kan det således 

finnas skäl att skilja mellan olika typfall. Ett fall kan vara att en ny rättsprincip framstår 

som önskvärd men att den inte passar för domstolsavgörande utan måste lösas 

lagstiftningsvägen. I detta fall spelar det ingen roll om lagstiftningsarbete pågår eller inte 

eftersom rättsprincipen måste fastslås genom lagstiftning. Ett annat fall är då 

lagstiftningsarbete visserligen pågår, men det är ovisst om när den nya lagstiftningen ska 

träda i kraft.204 I detta fall kan man behöva göra en avvägning av vilken fråga saken gäller 

och om det är möjligt att klarlägga rättsläget i rättstillämpningen istället för med 

lagstiftning. Enligt min uppfattning är införandet av en ny resningsgrund typiskt sett ett 

                                                           
202 Josefsson, Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 58 f. 
203 NJA 2013 s. 746 p. 24. 
204 Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 191 f. 
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sådant fall som inte lämpar sig för att lösas genom rättspraxis. Anledningen till det är 

främst den problematik som uppstår med att bevilja resning retroaktivt. Som kommer 

framgå nedan i avsnitt 6.7.1 är det inte säkert att den bedömning som HD gjort står i 

överensstämmelse med konventionen. Det rättsläge som HD fastställt i NJA 2013 s. 746 

är sålunda långt ifrån säkert. Denna omständighet, tillsammans med det faktum att 

lagstiftningsåtgärder hade påbörjats205, talar för att HD inte borde infört en ny 

resningsgrund genom praxis. 

En ytterligare anledning till att visa återhållsamhet, särskilt när Europadomstolen inte ger 

något tydligt svar, är att lagstiftaren inte kan ingripa och ändra lagen eftersom det rör sig 

om en normutfyllnad med stöd av en internationell norm.206 Om domstolarna fyller ut 

lagen måste det enligt min uppfattning kunna krävas att lagstiftaren kan ingripa om det 

skulle visa sig nödvändigt. Om lagstiftaren inte kan ingripa rubbas maktbalansen mellan 

rättstillämpare och lagstiftare.207 Maktdelningen mellan rättstillämpare och lagstiftare 

syftar till att lagstiftaren måste kunna respektera hur domstolen dömer. Dessutom 

förutsätter legitimiteten i dömandet att medborgarna kan se sig själva som att de lyder 

under lagen, inte under vissa personer i maktställning.208 Risken med att domstolarna 

skapar egen rätt, utan stöd i gällande rätt, är att dömandet uppfattas som ett resultat av 

domarens egna värderingar. 

En annan konsekvens som enligt min mening är värd att beakta är att det föreligger en 

olikbehandling beroende på vilket förfarande som inletts först. Det förfarande som blir 

föremål för resning är det sist inledda förfarandet oavsett vilket förfarande som först vann 

laga kraft. Europadomstolen har i sina bedömningar utgått från att det är förfarandet som 

fortsätter efter det att det ena förfarandet vunnit laga kraft som är otillåtet. I vissa fall 

kommer således den skattskyldige få skattetillägget undanröjt, medan det i andra fall blir 

fråga om resning avseende brottmålsdomen. En sådan ordning är visserligen ofrånkomlig. 

Å andra sidan anser jag att det faktum att skattetillägget utgör ett straff klart ska framgå i 

svensk lag. Skattetillägget betecknas fortfarandet som en administrativ avgift i SFL och 

betraktas inte som en påföljd vare sig i RB eller BrB.209 Om skattetillägget ska kunna 

                                                           
205 Se Dir. 2012:14, SOU 2013:62 och Utkast till lagrådsremiss. Dubbelprövningsförbudet och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet. 
206 Mattsson, Domarnas makt- domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014 s. 588. 
207 Jfr Lindskogs tillägg i NJA 2012 s. 535 p. 4. 
208 Mattsson, Domarnas makt - domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014 s. 592. 
209 Utkast lagrådsremiss, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, s. 

164, Prop. 1992/93:216 s. 89. 
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jämställas med ett åtal för skattebrott måste förutsättningarna vara mer lika. I detta 

sammanhang ska framföras att regeringens avsikt inte är att förändra under vilka 

förutsättningar som skattetillägg ska kunna påföras. Påförande av skattetillägg ska således 

fortsättningsvis påföras på grundval av objektiva kriterier med ett lägre beviskrav än vad 

som gäller i brottmål.210  

6.7.1 Brytpunkten 

HD fastställde i avgörandet NJA 2013 s. 746 att brytpunkten för hur långt tillbaka i tiden 

som resning ska kunna beviljas till den 10 februari 2009 i enlighet med 

Zolotukhinavgörandet. Frågan är emellertid om denna brytpunkt är tillräckligt förutsebar 

för att kunna anses klarlagd. Det har bl.a. framförts att någon kritik inte skulle riktats mot 

Sverige om HD vägrat att meddela resning med hänvisning till att ändrad rättstillämpning 

inte utgör resningsgrund.211 Det förelåg även, som ovan framgått, ingen skyldighet att 

bevilja resning. Dessutom är den brytpunkt som HD utgått ifrån svår att förklara mot 

bakgrund av att HD i pleniavgörandet NJA 2013 s. 502 utgick från EU-domstolens dom 

i Åkerberg Fransson som meddelades i februari 2013. HD har således underkänt sina egna 

avgöranden och samtidigt gett sin omtolkning en retroaktiv verkan.212 HD borde 

möjligtvis utgått från Åkerberg Fransson domen och fastställt brytpunkten till den 26 

februari 2013? Det var från denna tidpunkt som HD underkände det svenska systemet 

med skattetillägg avseende oriktiga uppgifter om mervärdesskatt.  

Ett nytt avgörande från Europadomstolen ger anledning att ifrågasätta den brytpunkt som 

HD fastställt. I målet var det fråga om det förekommit en överträdelse av artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7.213 I målet hade skatteförförfarandet pågått till 20 oktober år 2009 

(vilket var långt efter den brytpunkt som fastställdes av HD i NJA 2013 s. 746). 

Brottmålsförfarandet hade avslutats genom en slutlig dom den 8 januari 2009. Sverige 

hävdade att det inte förekommit någon kränkning av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 då 

brottmålsförfarandet avslutades en månad före Europadomstolens avgörande i 

Zolotukhinavgörandet. Europadomstolen delade inte Sveriges uppfattning och framförde 

                                                           
210 SOU 2013:62 s. 515 f., Utkast till lagrådsremiss, Dubbelprövningsförbudet och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, s. 78 f. 
211 Wersäll, En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning., SvJT 2014 s. 5. 
212 Se bl.a. NJA 2010 s. 168 I-II. 
213 Europadomstolens dom (2014-11-27)  i målet Lucky Dev mot Sverige. Se också Europadomstolens dom 

(2014-01-14) i målet Muslija mot Bosnien- Herzegovina, Europadomstolens dom (2014-03-04) i målet 

Grande Stevens and others mot Italien, Europadomstolens domar (2014-05-20) i målen Glantz mot Finland 

och Nykänen mot Finland. 
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att mot bakgrund av att de omständigheter som legat till grund för skattebrottet 

(brottmålet) var väsentligen desamma som föranledde påförande av skattetillägg 

(skatteförfarandet), att det förhållandet att skatteförfarandet fortsatte efter det att 

brottmålet avslutats genom ett slutligt avgörande innebar att Lucky Dev prövats två 

gånger för samma brott. En överträdelse hade därmed skett av artikel 4 i tilläggsprotokoll 

7.214 Det speciella i fallet, och som enligt min mening ger anledning att ifrågasätta den 

brytpunkt som HD fastställt, är att Europadomstolen ansåg att det förelåg en kränkning 

av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet då den ena processen fortsatte efter det datum som 

det i en av processerna har meddelats ett slutligt avgörande, och detta avgörande vunnit 

laga kraft.215 Fr.o.m. den 8 januari 2009 förelåg således en kränkning av artikel 4 i 

tilläggsprotokollet, och denna kränkning pågick enligt Europadomstolen till den 20 

oktober 2009. Därmed har Europadomstolen inte utgått från den 10 februari 2009 i sin 

bedömning, vilket i sin tur innebär att HD:s bedömning kan stå i strid med artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7 och kan behöva omprövas. 

Avgörandet i Lucky Dev ger egentligen bara ett svar, och det är att brytpunkten och det 

avgörande för när en överträdelse av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 skett, inte ska fastställas 

till den 10 februari 2009. Däremot uppstår ytterligare frågor med anledning av domen. En 

fråga är hur långt tillbaka i tiden som slutsatserna från Zolotukhinavgörandet ska ges 

retroaktiv tillämpning.216 Denna fråga har i sin tur avgörande betydelse för hur långt 

tillbaka i tiden som resningsansökningar ska kunna beviljas.  

I Lucky Dev avgörandet framför Europadomstolen att de händelser som var föremål för 

bedömning i Zolotukhinavgörandet utspelades redan under åren 2002 och 2003. När 

Europadomstolen ändrade sin praxis den 10 februari 2009, gjorde den det med beaktande 

av omständigheter som var sex till sju år gamla.217 En fråga som inställer sig är därmed 

om resning ska kunna beviljas retroaktivt till år 2002? Ska bedömningen av om resning 

ska beviljas grundas på när en överträdelse av förbudet i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 

faktiskt skedde?  Det som talar mot att resning ska kunna beviljas retroaktivt till år 2002 

är att Europadomstolen år 2004 godkände det svenska systemet med dubbla 

förfaranden.218 Å andra sidan konstaterade Europadomstolen redan år 2002 att 

                                                           
214 Europadomstolens dom (2014-11-27) i målet Lucky Dev mot Sverige, p. 63-64. 
215 Europadomstolens dom (2014-11-27) i målet Lucky Dev mot Sverige, p. 58-60. 
216 Blendow Lexnova Expertkommentar, Clarence Crafoord. 
217 Europadomstolens dom (2014-11-27) i målet Lucky Dev mot Sverige, p. 50. 
218 Europadomstolens dom (2004-09-14) i målet Rosenquist mot Sverige. 
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skattetillägget är att jämställa med ett straff i konventionens mening.219 Enligt min 

uppfattning framstår det inte som uteslutet att frågan om en kränkning av artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7 har skett ska ske med beaktande av när kränkningen (händelserna) 

faktiskt utspelades. Det framstår därför inte heller som uteslutet att resning skulle kunna 

beviljas i alla fall retroaktivt till år 2004. 

Det anförda är ytterligare en konsekvens av att HD utvidgat resningsinstitutet i 

rättstillämpningen och att HD tillämpat en generös säkerhetsmarginal i förhållande till 

Europadomstolens praxis. Om HD istället hade avvisat resningsansökningarna med stöd 

av nationell rätt, och inväntat lagstiftningsåtgärder, hade denna problematik inte uppstått. 

Dessutom medför den nya domen att tilltron till nationella domstolar kan komma att 

ifrågasättas om ytterligare omprövningar blir ett faktum. 

Domen är också ett exempel på att Europadomstolen tillämpar en dynamisk 

tolkningsmetod. Europadomstolens bedömning går nämligen emot tidigare avgöranden. 

I avgörandet Marckx mot Belgien har Europadomstolen framfört att nationella mål måste 

avgöras i enlighet med en dom från Europadomstolen först från datumet för avkunnandet 

av Europadomstolens dom.220 Det har alltså inte tidigare uppställts något krav på 

retroaktiv tillämpning. 

I detta sammanhang ska anföras att Lucky Dev domen ännu inte vunnit laga kraft och att 

den kan komma att överklagas. Frågan om domens betydelse är därför oklar.  

Sammanfattningsvis är det min bedömning att den brytpunkt som fastställts i NJA 2013 

s. 746 inte är förenlig med Europadomstolens hittills meddelade praxis. Istället framstår 

det som osäkert hur långt tillbaka i tiden som frågan om en överträdelse av artikel 4 i 

tilläggsprotokoll 7 ska beaktas, och därmed även hur långt tillbaka i tiden som resning 

skulle kunna beviljas.  

 

 
 

                                                           
219 Europadomstolens domar (2002-07-23) i målen Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi AB och 

Vulic mot Sverige. 
220 Europadomstolens dom (1979-06-13) i målet Marckx mot Belgien. Se också Europadomstolens dom 

(1993-10-04) i målet Vermeire mot Belgien. 
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7 Slutsatser 
 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur nationella resningsregler i skattemål 

och skattebrottmål kan tolkas och tillämpas för att stå i överensstämmelse med artikel 13 

i konventionen. Syftet har också varit att undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå 

när resningsreglerna utvidgas i rättstillämpningen och om den brytpunkt som HD 

fastställde i NJA 2013 s. 746 stämmer överens med Europadomstolens hittills meddelade 

praxis. För att uppfylla syftet har jag i respektive avsnitt besvarat de frågeställningar som 

varit nödvändiga för att kunna uppfylla syftena. 

I uppsatsen har nationella resningsregler i både skattemål och skattebrottmål undersökts 

med hjälp av doktrin, förarbeten och rättspraxis. Vid denna undersökning har 

framkommit att resningsreglerna tillämpats restriktivt avseende resningsgrunderna i 58 

kap. 2 § p. 4-5 RB. Även i skattemål synes tillämpningen av resningsreglerna ha blivit 

mer restriktiv efter år 2010. HD gjorde emellertid en helt ny bedömning av 

resningsreglerna i NJA 2013 s. 746. Den nya bedömningen motiverades med stöd av 

artikel 13 som svensk lag.  

Som har framgått av uppsatsen befinner sig nationella resningsregler och konventionen 

på samma laghiearkiska nivå. Av förarbetena till inkorporeringen av konventionen i 

svensk lag skulle lagtolkningsmetoder, exempelvis fördragskonform tolkning, vara 

vägledande vid konflikter, eller för undvikande av konflikter, mellan konventionen och 

svensk lag. Vid sidan av dessa lagtolkningsmetoder måste vidare beaktas att 

uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 § RF numera är borttaget. Motivet till borttagandet 

var bl.a. att konventionen skulle få ökat genomslag i rättstillämpningen. 

Som har framgått har HD inte använt lagtolkningsmetoder eller 11 kap. 14 § RF för att 

lösa normkonflikter mellan artikel 13 i konventionen och svensk lag. Istället synes 

konflikter, eller undvikande av konflikter, hanterats på sådant sätt att nationella regler 

fyllts ut med ett nytt innehåll. Betydelsen av hur HD agerat i dessa fall ska enligt min 

mening inte underskattas. Det föreligger en stor skillnad mellan att HD tillämpar artikel 

13 direkt eller att nationella regler ges ett nytt innehåll genom s.k. normutfyllnad. I det 

senare fallet är det enligt min uppfattning fråga om en uppgift som ytterst åvilar 

lagstiftaren. Dessutom innebär HD:s hantering av konflikterna att konventionsrätten styr 

den nationella rättens utformning. 
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Som har framgått av uppsatsen kan konflikten enligt min uppfattning i större utsträckning 

lösas genom en sammanhängande tolkningsmotivering som beaktar både 

konventionsrätten och nationell rätt. I resningsavgörandet hade HD kunnat ge nationella 

resningsregler ett större genomslag i rättstillämpningen genom att uttryckligen beakta de 

principer som reglerna bygger på. I detta sammanhang ska anföras att jag anser att det är 

positivt att HD velat ta steget att skapa en rätt till resning. Däremot är min uppfattning att 

en ny resningsgrund inte lämpar sig för att införas genom rättspraxis. Anledningen till det 

är bl.a. på grund av den osäkerhet som uppstår när domstolen i rättstillämpningen fyller 

ut nationella regler och därtill beaktar en säkerhetsmarginal i förhållande till 

Europadomstolens praxis. Nationella domstolars uppgift är att beakta Europadomstolens 

praxis, inte att förutse hur Europadomstolen kommer döma i framtiden. Risken med 

denna typ av prognostänkande är att nationella domstolar överger den nationella rätten 

helt och dessutom slutar att använda rättstillämpningen på ett sådant sätt som den ska 

användas. Rättstillämpningen går bl.a. ut på att tolka och tillämpa bestämmelser, vilket 

även innefattar att ta hänsyn till praxis som berör andra stater, för att kunna åstadkomma 

en rimlig tolkning i det enskilda fallet. Däremot är det inte fråga om att försöka hitta rätt 

svar i Europadomstolens praxis, och desto mindre att hantera dessa domar som 

bindande.221  

Som har framgått ovan är det osäkert om HD:s beslut att fastställa brytpunkten till den 10 

februari 2009, trots den generösa säkerhetsmarginalen HD beaktade i förhållande till 

Europadomstolens praxis, är förenligt med Europadomstolens praxis. Lucky Dev 

avgörandet kan i detta hänseende vara en bekräftelse på att nationella domstolar inte kan 

utläsa hur Europadomstolen kommer döma en viss fråga i framtiden utifrån allmänt hållna 

förpliktelser. Är det då inte mer legitimt att beakta nationell rätt och de syften och 

funktioner som denna har och sedan göra en avvägning i ljuset av de förpliktelser som 

faktiskt kan utläsas?  

Det uttalande som HD gjorde i NJA 2010 s. 168 I-II, om att det krävs ”klart stöd” i 

Europadomstolens praxis för att generellt underkänna det svenska systemet framstår som 

ännu mer befogad efter Lucky Dev avgörandet. Det anförda ger också än mer stöd för att 

svenska domstolar i större utsträckning bör hålla en säkerhetsmarginal i förhållande till 

                                                           
221 Jfr Hultqvist, Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten, SN 2014 s. 85. 
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Europadomstolens praxis i det hänseendet att domstolarna bör, vid tolkningen och 

tillämpningen, beakta nationell rätt i större utsträckning.  

Jag anser också att domstolarna i större utsträckning bör redogöra för hur nationell rätt 

har beaktats när de motiverar sina avgöranden. En sådan ordning skulle medföra att 

enskilda kan utläsa hur domstolen beaktat nationell rätt och varför europarätten i det 

enskilda fallet ska få genomslag, eller inte genomslag, i rättstillämpningen. Om 

rättstillämpningen ska upplevas som legitim för enskilda medborgare framstår det anförda 

som mycket viktigt.  

Att domstolarna har fått mer makt i rättstillämpningen till följd av europeiseringen är ett 

faktum. Denna utveckling kommer fortsätta. Europadomstolen kommer fortsätta meddela 

avgöranden som måste tolkas och tillämpas i förhållande till svensk lag. I detta hänseende 

har domstolarna ett stort ansvar för att se till att lagstiftarens motiv i den nationella rätten 

tillgodoses liksom att Sverige uppfyller de förpliktelser som konventionen kan tänkas 

medföra för Sverige. Däremot är det samtidigt viktigt att europarätten utvecklas i en 

riktning som upplevs legitim. Därför måste domstolarna kunna ta nationella hänsyn inom 

ramen för det godtagbara. Enligt min uppfattning kan det därför vara nödvändigt att i 

framtiden slå ihop de högsta instanserna. En sådan ordning skulle innebära att de högsta 

instanserna gemensamt och i samråd kan tolka Europadomstolens praxis. Detta skulle 

medföra mer förutsebarhet i rättstillämpningen och öka legitimiteten i domstolarnas 

tolkningsverksamhet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

 
 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck 

NJA II 1940 

Prop. 1971:10. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag, 

m.m. 

Prop. 1992/93:216. Om prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål 

Prop. 1993/94:117. Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 

rättighetsfrågor 

Prop. 1995/96:170. Översyn över skattebrottslagen 

Prop. 2009/10:80. En reformerad grundlag 

Prop. 2012/13:45. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 

SOU 1938:44. Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk II motiv m.m.  

SOU 1969:42. Skattebrotten. Betänkande avgivet av skattestrafflagutredningen 

SOU 1992:138. Några frågor angående Regeringsrätten 

SOU 1993:40 del B. Fri- och rättighetsfrågor: delbetänkande B, Inkorporering av 

Europakonventionen, Fri- och rättighetskommittén 

SOU 2008:125. En reformerad grundlag 

SOU 2010:87. Skadestånd och Europakonventionen 

SOU 2013:62. Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet 

Bet. 1993/94KU24. Konstitutionsutskottet, Inkorporering av Europakonventionen och 

andra fri- och rättighetsfrågor 

Bet. 1994/95 JuU6. Justitieutskottets betänkande. Instansordningen i förvaltningsmål 

Direktiv 2012:14. Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet 



 
 

81 
 

Utkast till lagrådsremiss, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet 

 

Rättsfall 

HD         RÅ och HFD 

NJA 1940 s. 155       RÅ 81 2:71 

NJA 1946 B 1233      RÅ 83 1:15 

NJA 1954 C 803       RÅ 84 1:64 

NJA 1972 C 326       RÅ 1986 ref. 158  

          

NJA 1981 s. 350       RÅ 1987 ref. 21 

NJA 1982 s. 321       RÅ 1991 ref. 44 

NJA 1984 s. 614       RÅ 1991 not. 508 

NJA 1988 C 73       RÅ 1992 not. 58 

NJA 1989 s. 461       RÅ 1992 not. 440 

NJA 1992 C 119       RÅ 1993 ref. 58 

NJA 1992 s. 625       RÅ 1993 not. 370 

NJA 1995 s. 366       RÅ 1994 not. 130   

NJA 1996 s. 471       RÅ 1994 not. 161  

NJA 2000 s. 622         RÅ 1994 not. 251, 476 och 477

  

NJA 2002 s. 619       RÅ 1995 not. 188 

NJA 2002 C 1       RÅ 1996 not. 114   

NJA 2003 s. 141       RÅ 1997 ref. 6 

NJA 2003 s. 217       RÅ 2000 not. 3    



 
 

82 
 

NJA 2004 not. 82 och 112     RÅ 2000 not. 46   

 

NJA 2005 s. 462       RÅ 2003 not. 23 

NJA 2005 s. 856       RÅ 2004 not. 108   

NJA 2006 N 23        RÅ 2004 not. 161 

NJA 2007 N 32       RÅ 2007 not. 116 

NJA 2007 N 70       RÅ 2007 not. 206 och 207 

          

NJA 2007 s. 80       RÅ 2009 ref. 94 

NJA 2007 s. 80       RÅ 2009 ref. 94 

NJA 2007 s. 295 och 584     RÅ 2010 ref. 61  

NJA 2008 s. 848       HFD 2011 not. 54 

NJA 2009 s. 463       HFD 2011 ref. 15 

NJA 2009 s. 471 I-II      HFD 2013 ref. 71 

NJA 2010 N 1       HFD 2014 ref. 35  

NJA 2010 s. 168        

NJA 2010 s. 363     

NJA 2010 s. 505 

NJA 2011 N 26 

NJA 2012 s. 211 I-II 

NJA 2012 s. 535 

NJA 2012 s. 1038 I-II 

NJA 2013 s. 502        

NJA 2013 s. 746 

NJA 2013 s. 780 



 
 

83 
 

NJA 2013 s. 1076        

NJA 2014 s. 323  

NJA 2014 s. 371  och 377 

Hovrätten för Västra Sverige 

RH 2000:61 

Europadomstolen 

Klass m.fl. mot Tyskland, dom 1978-09-06, nr. 5029/71 

Marckx mot Belgien, dom 1979-06-13, nr. 6833/74 

Leander mot Sverige, dom 1987-03-26, nr. 9248/81 

Saidi mot Frankrike, dom 1993-09-20, nr. 14647/89 

Vermeire mot Belgien, dom 1993-10-04, nr. 12849/87 

Pelladoah mot Nederländerna, dom 1994-09-22, nr.16737/90 

Gradinger mot Österrike, dom 1995-10-23, nr. 15963/90 

Gustafsson mot Sverige, dom 1998-07-30, nr. 1107043 

Kudla mot Polen, dom 2000-10-26, nr. 30210/96 

Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, domar 2002-07-

23, nr. 34619/97 respektive 36985/97 

Garaudy mot Frankrike, beslut 2003-06-24, nr. 65831/01 

Rosenquist mot Sverige, dom 2004-09-14, nr. 60619/00 

Broniowski mot Polen(Stor kammare), dom 2004-06-22, nr. 31443/96 

Nilsson mot Sverige, beslut 2005-12-13, nr.73661/01 

Sejdovic mot Italien (Stor kammare), 2006-03-01, nr. 56581/00 

Zolotukhin mot Ryssland (Stor kammare), dom 2009-02-10, nr. 14939/03 

Eskilsson mot Sverige, beslut 2012-01-24, nr. 14628/08 

Eriksson mot Sverige, dom 2012-04-12, nr. 60437/08 



 
 

84 
 

Muslija mot Bosnien − Herzegovina, dom 2014-01-14, nr. 32042/11 

Grande Stevens and others mot Italien, dom 2014-03-04, nr. 18640/10, 18647/10, 

18663/10 och 18698/10 

Glantz mot Finland och Nykänen mot Finland, domar 2014-05-20, nr. 37394/11 

respektive 11828/11 

Lucky Dev mot Sverige, dom 2014-11-27, nr. 7356/10 

EU-domstolen 

Åkerberg Fransson C-617/10 

Costa v E.N.E.L. C-6/64 

 

Litteratur 

Asp, Petter., EU & Straffrätten, Studier rörande den europeiska integrationens betydelse 

för den svenska straffrätten, 2002. 

Bengtsson, Bertil., Resning i brottmål vid synnerliga skäl, Vänbok till Robert Boman, 

Process och exekution, 1990. 

Bull, Thomas., Sterzel, Fredrik., regeringsformen en kommentar, 2010. 

Cars, Thorsten., Om resning i rättegångsmål, 1959. 

Cameron, Ian., Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning ur konstitutionellt 

perspektiv, JT 2010-11 s. 117-123. 

Cameron, Ian, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007 s. 851-861. 

Cameron, Ian, Skattetilläggen och Europakonventionen, SvJT 2001 s. 745-769. 

Cameron, Ian, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 

s. 553-588. 

Cameron Ian, Swedish Case Law on the ECHR since incorporation and the question of 

remedies, Dealing with integration, Volume 2, Perspectives from seminars on European 

Law, 1996-1998. 



 
 

85 
 

Dag, Victor., Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 343-

396. 

Danelius, Hans., Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis, Uppl. 4:1, 2012. 

Ehrenkrona, Carl Henrik., Europakonventionens betydelse för den svenska 

rättegångsordningen, SvJT 1999 s. 486-495. 

Fast, Katarina., Tusen skäl att förekomma istället för att förekommas, en kommentar till 

dubbelbestraffningsfallen i EU-domstolen och Högsta domstolen 2013, JT 2013-14, s. 

24-44. 

Hultqvist, Anders., Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten, SN 2014 s. 78-99.  

Lehrberg, Bert., Praktisk juridisk metod, Uppl. 7:1, Iusté förlag 2014. 

Leidhammar, Börje., A 15 Processuella frågor, SN 1992-2013. 

Lindell, Bengt., Sakfrågor och rättsfrågor, Iustus Förlag 1987. 

Lindell, Bengt., Eklund, Hans., Asp, Petter., Andersson, Torbjörn., Straffprocessen, 

Iustus förlag 2005. 

Matsson, Dag., Domstolarnas makt - domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014 

s. 587-596. 

Nergelius, Joakim., Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt, Uppl. 1:1, 

Nordstedts juridik 2000. 

Pauliine, Koskelo., Domare, lagstiftare och professorer, SvJT 2014 s. 619-641. 

Peczenik, Alexander., Svenska lagmotiv i europeisk union, JT 1994-95 s. 306-311. 

Ragnemalm, Hans., Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen, P.A. Nordstedt & 

Söners förlag 1973. 

Munck, Johan., Högsta domstolen som normbildare, Svea Hovrätt 400 år, 2014. 

Josefsson, Carl., Domstolarna och demokratin. Något om syftet med grundläggande 

rättigheter, europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015 s. 40-71. 

Welamson, Lars., Brottmålsdomens rättskraft, 1949. 

Welamson, Lars., Rättegång VI, Uppl. 2:1, 1978. 



 
 

86 
 

Welamson, Lars., Munck, Johan., Processen i Hovrätt och Högsta domstol, Rättegång VI, 

Uppl. 4:1, 2011. 

Wennergren, Bertil., von Essen, Ulrik., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 

Uppl. 6:1, 2013. 

Wersäll, Fredrik., En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s 

rättsbildning, SvJT 2014 s. 1-8. 

Wiklund, Ola., Om Högsta domstolens rättsskapande verksamhet- löper domstolen 

amok?, SvJT 2014 s. 335-347. 

Åhman, Normprövning, Domstols kontroll av svenska lagars förenlighet med 

regeringsformen och europarätten 2000-2010, Uppl. 1:1, 2011. 

Internetkällor 

Recommendation No. R (2000) 2 of the Commitee of Ministers to member states on the 

re- examination or reopening of certain cases at domestic level following judgements of 

the European Court of Human Rights ( Adopted by the Committee of Ministers on 19 

january 2000 at the 694th meeting of Ministers´ Deputies), 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=334147 

Allt om juridik, 580 fall av resning efter felaktig dubbelbestraffning 16 januari 2015 

(20/1-2015),http://www.alltomjuridik.se/580-fall-av-resning-efter-felaktig-

dubbelbestraffning/ 

Blendow Lexnova Expertkommentar − Processrätt, Ny dom från Europadomstolen ger 

ny spelplan för dubbla förfaranden i skattemål, januari 2015 (9/2-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alltomjuridik.se/580-fall-av-resning-efter-felaktig-dubbelbestraffning/
http://www.alltomjuridik.se/580-fall-av-resning-efter-felaktig-dubbelbestraffning/


 
 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


