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1. Inledning 

1.1 Ämnet 

Europeiska Unionens (EU) kommission (kommissionen) var länge ensamt ansvarig för 

att säkerställa efterlevnaden av art. 101 i EU:s funktionsfördrag (FEUF), som förbjuder 

konkurrensbegränsande samverkan och art. 102 FEUF, som förbjuder företag att 

missbruka en på marknaden dominerande ställning. Sedan ikraftträdandet av Rådets 

förordning (EG) nr. 1/2003 1  har emellertid kommissionen och de nationella 

konkurrensmyndigheterna parallell kompetens att övervaka och beivra överträdelser av 

konkurrensreglerna. I förordningen finns inga uttryckliga regler för hur denna parallella 

behörighet ska fördelas mellan kommissionen och de nationella 

konkurrensmyndigheterna. Det finns inte heller någon regel i förordningen som 

förbjuder att flera behöriga myndigheter initierar sanktionsförfaranden avseende samma 

konkurrensöverträdelse. Detta kan vara en anledning till att antalet påförda böter på 

grund av konkurrensöverträdelser på senare tid har ökat. Också bötesbeloppen som 

påförs vid konstaterade överträdelser har kommit att bli allt högre.  

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att majoriteten av EU-domstolens 

avgöranden avseende principen ne bis in idem, som regleras bl.a. i art. 50 i EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) och som förbjuder dubbla förfaranden 

och dubbla straff för samma gärning, har handlat om överträdelser av just art. 101 

FEUF och art. 102 FEUF.2 I nästan samtliga av dessa avgöranden, däribland målet 

Toshiba m. fl. mot Tjeckien3 (Toshiba-målet), har EU-domstolen funnit att principen ne 

bis in idem inte var tillämplig.4  

EU-domstolens tolkning av begreppet ”idem” (samma gärning) i 

konkurrensmål har ansetts otydlig och oprecis i jämförelse med hur EU-domstolen 

tolkar begreppet när ne bis in idem åberopas inom andra rättsområden.5 Den senare 

nämnda tolkningen av idem-begreppet är inte bara tydligare utan överensstämmer också 

bäst med den tolkning som gäller enligt art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europeiska 

                                                      
1  Rådets förordning (EG) nr. 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 

konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (numera art. 101 och 102 FEUF). 
2 van Bockel, Bas, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, s. 72.  
3 Mål C-17/10, Toshiba m.fl. mot Tjeckien, EU:C2012:72. 
4  Se t.ex., målen C-238/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m. fl. mot kommissionen, 

EU:C:2002:582, C-304/02, kommissionen mot Frankrike, EU:C:2005:444 och C-204/00 P, 

Aalborg Portland m. fl. mot kommissionen, EU:C:2004:6. 
5 Jfr. van Bockel, s. 233. 
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konventionen om skyddet för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). Därför finns det skäl att närmare utreda huruvida EU-

domstolens tolkning av begreppet idem i konkurrenssituationer överensstämmer med 

Europakonventionen och EU:s stadga.   

Frågan är intressant av många anledningar och här ska nämnas tre; av EU- och 

Europadomstolens praxis följer att idem-bedömningen vid tillämpning av art. 50 i EU-

stadgan, ska vara samma bedömning som den som görs enligt art. 4 i 

Europakonventionens tilläggsprotokoll 7. 6  När det gäller överträdelser av den 

konkurrensrättsliga regleringen däremot, avviker EU-domstolen från denna bedömning; 

EU har ännu inte tillträtt Europakonventionen, men av art. 52.3 i EU:s stadga följer att i 

den mån stadgan erkänner rättigheter som också finns reglerade i Europakonventionen, 

ska de ges samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Med andra ord får EU 

enligt EU-stadgan inte ge ”parallellt reglerade” rättigheter en snävare innebörd än vad 

som följer av Europakonventionen; slutligen är frågan intressant därför att den belyser 

den normkonflikt som kan uppstå mellan å ena sidan regler som syftar till att 

upprätthålla ekonomisk integration och den inre marknaden (exempelvis de 

konkurrensrättsliga reglerna), å den andra sidan grundläggande rättigheter (EU-

stadgan), som båda har konstitutionell status i EU. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om EU-domstolens tolkning av idem vid 

överträdelser av konkurrensrätten är förenlig med Europakonventionens och EU-

stadgans förbud mot dubbel lagföring och dubbel bestraffning.  

 

1.3 Frågeställningar  

För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras: 

 

1) Är principen ne bis in idem, så som den gäller enligt art. 4 tilläggsprotokoll 7 i 

Europakonventionen och art. 50 i EU:s stadga, tillämplig på konkurrensrättsliga 

sanktionsförfaranden?  

                                                      
6 Jfr Europadomstolens dom i mål nr. 14939/03, Zolotukhin mot Ryssland och EU- domstolens 

dom i mål C-436/04, Leopold Henri Van Esbroeck, EU:C2006:165, se också Gulliksson, 

Magnus, Från klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 2013, s 664.  
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2) Hur ska bedömningen av idem-begreppet göras enligt Europadomstolens praxis 

och EU-domstolens praxis i situationer som inte hänför sig till konkurrensrätten? 

3) Hur har EU-domstolen tolkat begreppet idem vid överträdelser av de 

konkurrensrättsliga reglerna? 

 

1.4 Metod 

För att uppnå syftet och för att besvara frågeställningarna i uppsatsen används den 

rättsdogmatiska metoden. Enligt den rättsdogmatiska metoden fastställs och analyseras 

gällande rätt utifrån allmänt accepterade rättskällor. I svensk rätt utgörs dessa av 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Rättskällorna väger olika tungt; lag har 

företräde framför förarbeten och förarbeten väger tyngre än rättspraxis etc.7 Uppsatsen 

behandlar emellertid europarätten som är en del av svensk rätt och som utgörs av EU-

rätt och den rättsbildning som skapats med Europakonventionen som grund. Därför 

måste något sägas om synen på rättskällorna inom dessa rättsområden. Utmärkande för 

EU-och konventionsrätten, i förhållande till svensk rätt, är till exempel att rättspraxis 

tillmäts större betydelse för hur rättsreglerna ska förstås. EU- och Europadomstolens 

avgöranden är sålunda normbildande i större utsträckning än de vad svenska 

domstolarnas rättspraxis är. 8  Inom EU-rätten betraktas dessutom de allmänna 

rättsprinciperna, exempelvis lojalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen, som 

viktiga rättskällor vilka måste beaktas. Förarbeten tillmäts däremot som regel mer 

begränsad betydelse inom EU-rätten och för förståelsen av rättsreglerna i konventionen. 

Följaktligen ägnas stor del av uppsatsen åt att redogöra för och jämföra EU-domstolens 

och Europadomstolens respektive rättspraxis. 

 Något ska också nämnas om de tolkningsmetoder som tillämpas av 

Europadomstolen och EU-domstolen. Europadomstolen och EU-domstolen har i sina 

respektive avgöranden utvecklat snarlika tolkningsprinciper. Båda domstolarna 

använder sig exempelvis av den så kallade teleologiska, eller ändamålsenliga 

tolkningsmetoden. Den metoden innebär att rättsregler tolkas så att ändamålen bakom 

reglerna uppnås.9 Europadomstolen har dessutom i flera av sina avgöranden framhållit 

att konventionen är ett levande instrument och därför måste tolkas i enlighet med den 

                                                      
7  Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 318 ff. se också Olsen, Lena, 

Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111 ff.  
8 Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, A study of the European Commission’s 

Dawn Raid Practices in Competition Cases from a fundamental Rights Perspective, s. 34. 
9 Andersson, Helene, s. 36-40. 
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tid som det verkar i.10 En liknande princip har också tillämpats av EU-domstolen när 

den tolkat EU-rätten.11 Utöver den teleologiska metoden tillämpar EU-domstolen också  

och exempelvis en metod som utgår från reglernas ordalydelse och en så kallad 

kontextuell tolkningsmetod. Inom EU-rätten gäller dessutom att fördragsreglerna inte 

får tolkas på ett sätt som resulterar i att syftet med EU-samarbetet, d.v.s. förverkligandet 

av den fria rörligheten, försvåras.12 Sålunda ska hänsyn tas till de tolkningsregler som 

tillämpas särskilt av EU-domstolen och av Europadomstolen. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att ne bis in idem ska vara tillämplig måste flera kriterier vara uppfyllda. I denna 

uppsats behandlas främst idem-kriteriet men också kriteriet som avser att det ska vara 

fråga om straffrättsliga förfaranden eller straff. Det betyder att andra kriterier, 

exempelvis det kriterium som anger att det första förfarandet ska ha resulterat i en 

slutligen avgjord dom eller i ett slutligt beslut, inte behandlas mer än i den mån det är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med uppsatsen.  

Den konkurrensrättsliga regleringen behandlas i den mån det krävs för att 

uppfylla syftet med uppsatsen och för att besvara uppsatsens frågeställningar. Däremot 

kommer ingen fullständig redogörelse för det konkurrensrättsliga regelverket att ges.  

De svenska förbuden mot dubbla förfaranden och dubbelbestraffning som 

regleras i Rättegångsbalken 30 kap. 9 § och i Brottsbalken 2 kap. 5 a § behandlas inte i 

denna uppsats. Anledningen är dels att dessa bestämmelser inte är tillämpliga i 

konkurrensrättsliga situationer, dels därför att nationell reglering inte faller inom ämnet 

för uppsatsen.  

 

1.6 Disposition  

Utöver detta inledande avsnitt är uppsatsen disponerad enligt följande: I avsnitt 2 

beskrivs den rättsliga bakgrunden. Avsnittet behandlar inledningsvis principen ne bis in 

idem, följt av en redogörelse för Europakonventionen, EU och EU:s stadga. I samma 

avsnitt redogörs också för förhållandet mellan EU och Europakonventionen. Slutligen 

beskrivs systemet för konkurrensrättsliga sanktionsförfaranden inom EU. I avsnitt 3 

utreds och besvaras den första frågan, nämligen frågan om Europakonventionens och 

                                                      
10 Se exempelvis mål nr. 5856/72, Tyrer mot Storbritannien. 
11  Mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà, 

EU:C:1982:335, p. 20. 
12 Andersson, Helene, s. 39-40. 
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EU-stadgans förbud mot dubbla förfaranden och dubbelbestraffning är tillämpliga i 

konkurrenssituationer. Den andra frågan som avser hur Europadomstolen och EU-

domstolen har tolkat begreppet idem i mål som inte avsett överträdelser av den 

konkurrensrättsliga regleringen besvaras i avsnitt 4. Genom att i avsnitt 5 redogöra för 

EU-domstolens tolkning av idem-begreppet i Toshiba-målet, besvaras den tredje frågan. 

I avsnitt 6 utreds om EU-domstolens idem-tolkning i konkurrenssituationer 

överensstämmer med den tolkning av begreppet idem som följer av Europadomstolens 

praxis och EU-domstolens avgöranden som inte avsett den konkurrensrättsliga 

regleringen. Utredningen kommer att leda fram till att idem-begreppet tolkas 

annorlunda av EU-domstolen vid överträdelser av konkurrensreglerna än vad som 

annars gäller. Därför analyseras vidare vad EU-domstolens idem-tolkning i 

konkurrensrätten innebär i praktiken för kommissionen, nationella 

konkurrensmyndigheter och för de företag som anklagas för att ha överträtt 

konkurrensreglerna. Det utreds också om och i så fall hur EU-domstolen motiverar att 

idem-begreppet ska tolkas annorlunda i konkurrenssituationer. I det sista avsnittet, 

avsnitt 7, sammanfattas uppsatsen och några frågor för framtiden lyfts.  
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2 Bakgrund  

2.1 Ne bis in idem 

Principen ne bis in idem innebär ett förbud mot att lagföra eller straffa någon för samma 

gärning som denne redan blivit slutligen dömd för eller frikänd från.13 Detta förbud är 

en grundläggande mänsklig rättighet och regleras på internationell, regional och 

nationell nivå. 14  För denna uppsats återfinns den relevanta regleringen i art. 4 i 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen, som i Sverige utgör lag,15 och i art. 50 i EU-

stadgan. I förhållande till art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen, som 

förbjuder dubbelbestraffning inom en och samma stat, är EU-stadgans skydd vidare; 

lagföring och straff i en medlemsstat hindrar nämligen lagföring och bestraffning för 

samma sak i alla andra medlemsstater.16  

 Vilka skäl och intressen motiverar ett förbud mot dubbla förfaranden och 

dubbel bestraffning? Ne bis in idem kan tillskrivas flera syften och funktioner. Det 

brukar framför allt framhållas att ne bis in idem, som en mänsklig rättighet, skyddar 

enskilda från statligt maktmissbruk. Därigenom värnas alltså individuella intressen. 

Men genom att förbjuda dubbla förfaranden och dubbelbestraffning upprätthålls också 

rättssystemets legitimitet och tilltron till rättsstaten vidmakthålls.17 Principen medför 

även incitament att bedriva effektiv rättsskipning eftersom den innebär att staten bara får 

en chans att pröva och sanktionera varje lagöverträdelse.18  Slutligen brukar i den EU-

rättsliga kontexten framhållas att principen ne bis in idem syftar till att underlätta 

genomförandet av den fria rörligheten inom EU.19  

En viktig distinktion är den som görs mellan förbudet mot dubbel lagföring och 

förbudet mot dubbel bestraffning.20 Ne bis in idem, så som principen slås fast i art. 4 i 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen respektive art. 50 i EU-stadgan, förbjuder 

                                                      
13 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 645. 
14 Se t.ex. art. 14(7) i International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), art. 20 i 

Statute of the International Criminal Court (ICC) och art. 103(3) i Tysklands konstitution 

”Grundgestez”. 
15 Se Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1§. 
16 van Bockel, s. 11.  
17 van Bockel, s. 25-27. 
18 Nazzini, Renato, Fundamental rights beyond legal positivism: rethinking the ne bis in idem 

principle in EU competition law, Journal of Antitrus Enforcement, Volume 2, Issue, 2, s. 270-

304.  
19 Jfr. Van Esbroeck p 33. 
20 van Bockel, s. 31. 
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både dubbel lagföring och dubbla straff. Förbudet mot dubbel lagföring är ett förbud av 

processuell karaktär och har ett nära samband med principen res judicata som innebär 

att det som redan prövas och slutligen avgjorts i ett förfarande ska respekteras och inte 

på nytt tas upp till prövning. Förbudet innebär att en tidigare, slutligen avgjord dom, 

hindrar att ytterligare ett förfarande avseende samma gärning initieras.21 Detta gäller 

oavsett om utfallet i den tidigare prövningen var friande eller fällande.22 Att domen är 

slutligen avgjord innebär som regel att den har vunnit laga kraft och inte längre går att 

överklaga.23 Förbudet mot dubbel lagföring hindrar emellertid inte att flera straff utdelas 

inom ramen för ett och samma förfarande.24 

Dubbelbestraffningsförbudet är till skillnad från förbudet mot dubbel lagföring 

av materiell karaktär. Det förbjuder att enskilda bestraffas oproportionerligt hårt, så 

kallad överbestraffning.25 Begreppet ”dubbelbestraffning” kan tyckas något missvisande 

eftersom dubbla straff faktiskt kan vara tillåtet, förutsatt att straffen tillsammans inte är 

oproportionerligt stränga. Men eftersom dubbelbestraffningsförbudet tar sikte just på de 

påförda sanktionera, korresponderar begreppet dubbelbestraffning ändå med vad som 

avses med förbudet.26 Dessutom är risken för att någon överbestraffas större ju fler 

straff som påförs för samma gärning. Förbudet mot dubbelbestraffning hindrar inte ett 

andra förfarande avseende samma sak som reda prövats i en tidigare dom. De två 

förbuden överlappar och kompletterar alltså varandra. Det kan också konstateras att 

förbudet mot dubbel lagföring i regel kommer att ha företräde framför 

dubbelbestraffningsförbudet, eftersom det senare endast aktualiseras i de fall ett andra 

förfarande inte har stoppats av förbudet mot dubbel lagföring. Till skillnad från vad man 

vid en första anblick kanske kan tro, är det således särskilt förbudet mot dubbel 

lagföring som garanterar det största skyddet för enskilda.27 Europadomstolen har till och 

med uttalat att ne bis in idem framför allt är ämnad att skydda enskilda mot att behöva 

utstå flera förfaranden, snarare än ett andra straff.28 

                                                      
21 van Bockel, s. 31-32. 
22 Gulliksson, Magnus, i Nergelius, J, Kristoffersson, E (red.), Human rights in Contemproary 

European Law, s. 149-150. Se också Andersson, Torbjörn, i Andersson, S, och Lainpeto, K, 

(red), Festskrift Diesen, s. 166.   
23 van Bockel, s. 42. 
24 A.a., s. 32.  
25 A.a., s. 32-33 
26 Gulliksson, Magnus, i Nergelius, J, Kristoffersson, E (red.), s. 149. 
27 van Bockel, s. 31-33. 
28 Jfr. Zolotukhin mot Ryssland, p. 83 och 110.  
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Tre kumulativa kriterier måste vara uppfyllda för att principen ne bis in idem ska vara 

tillämplig. För det första ska det vara fråga om två förfaranden i samma stat, alternativt 

två stater inom EU (när EU-stadgan tillämpas). För det andra ska dessa förfaranden 

kunna leda till två straffrättsliga sanktioner. Dessa två kriterier utgör ”bis-elementet” av 

ne bis in idem. För det tredje ska det vara samma gärning (idem) som prövas eller 

bestraffas på nytt.29  

 

2.2 Europakonventionen  

Skyddet för mänskliga rättigheter i Europa bygger framför allt på 

Europakonventionen.30 Europakonventionen kom till år 1950 i efterdyningarna av det 

andra världskriget. Vid den här tiden var förtroendet för rättsstaten och demokrati lågt i 

Europa och konventionen antogs för att återupprätta tron på dessa värden. Syftet med 

konventionen var och är än idag att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och att 

garantera en lägsta nivå av rättighetsskydd.31 Utmärkande för Europakonventionen när 

den antogs var att den var rättsligt bindande för de stater som anslutit sig till den.32 De 

rättigheter som erkänns i Europakonventionen gäller för inte bara för medborgare utan 

för var och en som befinner sig inom de anslutande staternas territorium. 33  Det är 

Europadomstolen i Strasbourg som ytterst tolkar innebörden av 

konventionsrättigheterna.  

 De mänskliga rättigheterna i Europakonventionen tillkommer inte enbart 

fysiska personer. Av Europadomstolens praxis följer att också juridiska personer, till 

exempel aktiebolag, åtnjuter mänskliga fri- och rättigheter.34 Vissa rättigheter är dock 

till sin natur sådana att de med framgång endast kan åberopas av fysiska personer, som 

exempel kan nämnas art. 2 i Europakonventionen som garanterar rätten till liv.35 

 

 

 

                                                      
29 Andersson, Torbjörn, s. 162.  
30 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, s. 92. 
31 Danelius, s. 17, se också Spaventa, Eleanor, i Barnard, Catherine och Peers, Steve, (red.), 

European Union Law, Oxford University Press, s. 246. 
32 Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 30-31. 
33 Jfr, Europakonventionen art. 1, se också Danelius, s. 46 ff.  
34 Se t.ex. Mål nr. 49429/99 Capital Bank AD mot Bulgarien och mål nr. 1999-VIII, Döring mot 

Tyskland. 
35 Södergren, Jan, Kan bolag tillerkännas mänskliga rättigheter?, Europarättslig Tidskrift (ERT) 

2007, s. 673 ff.  
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2.3 EU och EU:s stadga 

EU-samarbetet är i grunden ett ekonomiskt projekt med målsättning att upprätta en inre 

marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Också EU-

samarbetet inleddes efter det andra världskriget. Genom att upprätta en inre marknad 

skulle medlemsstaternas ekonomier bli så beroende av vararanda att framtida krig i 

Europa förhindrades.36 Sedan EU-samarbetets tillkomst har konkurrensrättslig reglering 

spelat en viktig roll för förverkligandet av den inre marknaden. 37  Som ett av de 

grundläggande målen för EU stadgas i art. 3.3 i EU-fördraget (FEU) att unionen ska 

bygga på en social marknadsekonomi med full konkurrenskraft. De materiella 

konkurrensreglerna, som har konstitutionell status, regleras i art. 101 och 102 i FEUF. 

Inledningsvis fanns inga uttryckliga regler om grundläggande rättigheter i 

fördragen. Mänskliga rättigheter var alltså ingen fråga som EU-domstolen befattade sig 

med.38 Utvecklingen därifrån har skett stegvis genom att EU-domstolen i sin praxis 

erkänt grundläggande rättigheter som en del av EU:s allmänna rättsprinciper.39 Arbetet 

med EU:s egen rättighetskatalog (EU-stadgan) stod klart år 2000. Men först i och med 

att Lissabonfördraget trädde i kraft, det vill säga år 2009, blev EU-stadgan och de däri 

uppräknade mänskliga rättigheterna rättsligt bindande och fick konstitutionell status i 

EU (jfr art. 6 FEU). 40  I EU-stadgan återfinns samtliga av Europakonventionens 

rättigheter, men stadgan innehåller också rättigheter från andra internationella 

konventioner. 41  Bestämmelserna i EU-stadgan riktar sig, enligt dess art. 51, till 

unionens institutioner, organ och byråer och till EU:s medlemsstater endast när dessa 

tillämpar EU-rätten. 42  Det betyder att när EU:s institutioner och medlemsstater 

genomför exempelvis EU:s konkurrensrätt måste de också tillämpa EU-stadgan. 

 Utöver art. 50 i EU-stadgan finns ytterligare ett förbud mot dubbelbestraffning 

reglerat på EU-rättslig nivå nämligen det i art. 54 i konventionen om tillämpningen av 

Schengenavtalet (KTS). Schengenregelverket består bland annat av det så kallade 

Schengenavtalet och KTS och det utgör ett fördjupat samarbete inom EU avseende 

                                                      
36 Åhman, s. 31. 
37 Bernitz och Kjellgren, s. 92. 
38  Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och 

unionsrättsligt, Juridisk Tidskrift, Nr 4, 2010/11, s. 833. 
39 Se exempelvis mål C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft och mål C- 4/73, Nold m. fl. 

mot kommissionen. 
40 Åhman, s. 33. 
41 Andersson, Helene, i Paju, Jaan, (red.), Kritiskt tänkande inom Europarätten, s. 86.  
42 Mål C- 617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, EU:C:2013:280 p. 19, Spaventa, i 

Barnard, och Peers, (red.), s. 232 ff. 
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gränskontroller. Schengenregelverket har interagerats i EU:s rättsliga system och är 

därmed en del av unionsrätten. EU-stadgan och KTS har dock olika 

tillämpningsområden. KTS kan endast tillämpas i gränsöverskridande situationer till 

skillnad från EU-stadgan som gäller vid tillämpning av all EU-rätt, således också i 

situationer av rent nationell karaktär när medlemsstaterna tillämpar EU-rätten. Art. 50 i 

stadgan och art. 54 i KTS ska ändå anses motsvara varandra innehållsmässigt.43 Därför 

får EU-domstolens tolkning avseende art. 54 i KTS betydelse för hur art. 50 i EU-

stadgan ska förstås.  

 

2.4 Ett parallellt rättighetsskydd  

I Europa finns alltså ett parallellt skydd för rätten att inte bli lagförd eller straffad två 

gånger för samma gärning. Det innebär också att det finns två, från varandra fristående 

domstolar som gör anspråk på att ytterst tolka innebörden av denna rättighet. En fråga 

som därmed gör sig gällande är hur EU-domstolens tolkning av art. 50 ska förhålla sig 

till Europadomstolens tolkning av art. 4 i tilläggsprotokoll 7.  

EU har ännu inte tillträtt Europakonventionen (jfr art. 6.2 FEUF) och det 

föreligger alltså ingen traktatsrättslig skyldighet för EU att följa Europakonventionen 

eller Europadomstolens avgöranden. EU kan därför inte ställas inför rätta inför 

Europadomstolen om något EU-rättsligt organ, exempelvis kommissionen, skulle agera 

på ett sätt som inte är förenligt med Europakonventionen. Emellertid stadgas i art. 6.3 

FEUF att de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i Europakonventionen ska 

ingå i unionsrätten som allmänna principer. Vidare anger art. 52.3 i EU-stadgan att i den 

mån som stadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana rättigheter som garanteras 

av Europakonventionen, ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. 

Unionsrätten får dock alltid tillförsäkra ett mer långtgående skydd. EU har alltså 

ensidigt tagit på sig att upprätthålla ett minst lika starkt rättighetsskydd som det som 

garanteras av Europakonventionen. Det brukar sägas att EU genom de ovan nämnda 

bestämmelserna har tillträtt Europakonventionen bakvägen. 44  Sammantaget innebär 

detta att EU-domstolen måste ta hänsyn till Europakonventionen och Europadomstolens 

                                                      
43 Jfr, Gulliksson i Nergelius, J, Kristoffersson, E (red.), s. 150, se också Andersson, Torbjörn s. 

269-270. 
44 Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, A study of the European Commission’s 

Dawn Raid Practices in Competition Cases from a fundamental Rights Perspective, s. 117. 
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praxis när den tolkar innehållet i EU-stadgan trots att Europakonventionen inte utgör 

EU-rätt i egentlig mening.45  

EU:s så kallade ensidiga åtagande att följa Europakonventionen har dock visat 

sig vara inte helt oproblematiskt att uppfylla. Det har exempelvis ifrågasatts om 

hänvisningen till Europakonventionen i art. 52.3 i EU-stadgan även inbegriper 

Europakonventionens tilläggsprotokoll46 (ne bis in idem regleras i Europakonventionens 

sjunde tilläggsprotokoll) och Europadomstolens avgöranden.47  

Ytterligare en aspekt som komplicerar EU-domstolens förutsättningar och vilja 

att tillämpa Europarätten fullt ut är det faktum att EU ytterst har ett annat syfte än 

Europakonventionen, nämligen att främja ekonomisk integration (jfr. ovan avsnitt 2.3). 

Dessutom finns inom EU-rätten krav på effektiva och avskräckande sanktioner vid 

överträdelser av EU-rättslig reglering som ibland kan hamna i konflikt med vissa 

mänskliga rättigheter. 48  Till skillnad från Europadomstolen, måste således EU-

domstolen när den tolkar de mänskliga rättigheterna ta hänsyn till att de fördragsregler 

som syftar till att genomföra den fria rörligheten inte undergrävs (jfr art. 19 FEU).49  

Ett sista exempel som ska nämnas gäller förutsättningarna för att begränsa 

rättigheter enligt Europakonventionen respektive art. 52.1 i EU-stadgan. Enligt 

Europakonventionen är vissa rättigheter absoluta och får aldrig begränsas. I fall där en 

rättighet får begränsas anges det i slutet av den artikel i vilken rättigheten är stadgad. Då 

anges också vilka krav som gäller för att en begränsning ska vara rättsenlig. Rätten att 

inte behöva utstå flera prövningar och flera straff är emellertid en absolut rättighet och 

får enligt Europakonventionen aldrig begränsas. EU-stadgan däremot har en generellt 

tillämplig artikel (art. 52.1), som anger under vilka förutsättningar rättigheter får 

begränsas. En sådan förutsättning är att begränsningen svarar mot mål eller syften som 

erkänns av unionen. Enligt Europakonventionen finns inget krav på att begränsningar 

ska motsvara EU-rättsliga mål. Således gäller olika krav för rättighetsbegränsningar 

enligt EU:s stadga respektive Europakonventionen. Dessutom innebär art. 52.1 

generella tillämplighet att samtliga rättigheter i stadgan, även ne bis in idem i art. 50, 

kan begränsas. Möjligheten att begränsa art. 50 i EU-stadgan är outnyttjad. Det är dock 

                                                      
45 Andersson, Helene, i Paju, Jaan, (red.), s. 88. 
46 Förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón, föredraget den 12 juni 2012, i 

mål C-617/10, Åkerberg Fransson, EU:C:2012:340, p. 81-85. 
47 Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, s. 119. 
48 Gulliksson, Magnus, i Nergelius, J, Kristoffersson, E (red.), s. 141-142. 
49 Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, s. 40. 
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anmärkningsvärt att en sådan möjlighet överhuvudtaget finns eftersom art. 4 i 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen är absolut och eftersom EU har åtagit sig att 

garantera ett likvärdigt skydd som det som garanteras av konventionen.   

Hur dessa tolkningsproblem ska lösas är en fråga som förtjänar en egen uppsats 

(eller avhandling) och de ska därför inte behandlas mer här. Sammanfattningsvis 

konstateras i vart fall att rättigheterna i EU:s stadga, enligt stadgan, ska ha minst samma 

innehåll och räckvidd som motsvarande rättigheter i Europakonventionen har.50 Bäst 

förenligt med unionsfördraget och med EU-stadgan är därför att se Europakonventionen 

som den centrala tolkningskällan för de rättigheter som regleras i både konventionen 

och i stadgan.51 Men det bör hållas i åtanke att det rättsliga förhållandet mellan EU och 

Europakonventionen är mer komplicerat än så.  

 

2.5 Sanktionssystemet inom EU:s konkurrensrätt 

En av hörnpelarna inom EU-rätten är EU:s konkurrensrätt och även detta rättsområde 

måste genomföras i enlighet med EU-stadgans fri- och rättigheter. Konkurrensrätten 

syftar till att främja två ändamål; dels att förverkliga den fira rörligheten inom EU, dels 

att upprätthålla en effektiv konkurrens på marknaden till fördel för så väl konsumenter 

som andra marknadsaktörer. Målet att uppnå en effektiv konkurrens grundar sig på 

antagandet att sådan konkurrens genererar effektiv resursfördelning, tillväxt och 

välstånd. 52  I huvudsak bygger konkurrensreglerna på två förbud. I art. 101 FEUF 

förbjuds sådan samverkan mellan företag som har till syfte eller till resultat att 

snedvrida konkurrensen på den inre marknaden (det s.k. kartellförbudet). Art. 102 

FEUF förbjuder företag att missbruka en på den inre marknaden dominerande ställning. 

Utöver dessa regler finns omfattande kompletterande sekundärlagstiftning och 

rättspraxis från EU-domstolen. Förbuden riktar sig till företag, det vill säga till enskilda. 

Art. 101 och 102 utmärker sig därför i förhållande till övriga fördragsbestämmelser som 

framför allt riktar sig till EU:s medlemsstater. Om företag bryter mot 

konkurrensreglerna kan både kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter 

ingripa och de kan påföra företagen stränga sanktioner.  

I rådets förordning 1/2003 53   regleras kommissionens och de nationella 

konkurrensmyndigheternas befogenheter att vidta åtgärder vid överträdelser av art. 101 

                                                      
50 Jfr. Spaventa i Barnard, och Peers, (red.), s. 247. 
51 Bernitz, Juridisk Tidskrift, Nr 4, 2010/11, s. 836. 
52 Andersson, Torbjörn, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, s. 38. 
53 Se fotnot 1.  
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och art. 102 i FEUF. Förordningen syftar till att säkerställa att reglerna i art. 101 och art. 

102 FEUF efterlevs och tillämpas på ett effektivt sätt.54 Effektiva och avskräckande 

sanktioner utgör ett viktigt medel för att uppnå detta syfte. En nyhet med förordningen 

när den antogs var att utöver kommissionen, även nationella konkurrensmyndigheter 

fick behörighet att utreda och sanktionera överträdelser av konkurrensbestämmelserna.55 

Numera har alltså kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna parallell 

kompetens att verka för efterlevnaden av art. 101 och art. 102 FEUF.  

I skäl 18 till förordning 1/2003 anges som målsättning att förfaranden ska 

handläggas endast av en behörig myndighet. Däremot finns ingen metod för hur ärenden 

ska fördelas mellan de olika behöriga konkurrensmyndigheterna. Och utöver att det i 

skäl 37 i förordningen stadgas att de grundläggande rättigheterna och i synnerhet EU-

stadgan respekteras i förordningen, finns heller inget uttryckligt förbud mot att det 

inleds dubbla sanktionsförfaranden. Endast när kommissionen initierar ett förfarande 

fråntas de nationella myndigheterna sin behörighet att pröva samma misstänkta 

överträdelse enligt art. 11.6 i förordningen. Även om art. 11.6  till viss del hindrar att 

dubbla förfaranden inleds, innebär den parallella behörighet som tillkommer 

kommissionen och nationella myndigheter att en och samma konkurrensöverträdelse 

kan bli föremål för flera behöriga organs utredning och sanktionsbeslut.56 Exempelvis 

kan det uppstå situationer då en nationell myndighet inleder ett förfarande avseende en 

potentiell överträdelse och därefter beslutar om att påföra en sanktion, varefter ett 

förfarande avseende samma överträdelse inleds av kommissionen. Denna situation 

träffas inte av art. 11.6, eftersom den nationella myndighetens prövning är avslutad. Det 

är också fullt möjligt att flera nationella konkurrensmyndigheter var för sig beslutar att 

pröva och därefter sanktionera en och samma konkurrensrättsliga överträdelse. 

Ytterligare en möjlig situation är att en nationell konkurrensmyndighet inleder ett 

förfarande efter det att kommissionen prövat och fattat beslut i fråga om samma 

överträdelse.57 

                                                      
54 Se t. ex. skälen 1, 5, 6 och 8 i förordning 1/2003.  
55 Se skälen 3-5 i förordning 1/2003.  
56 Rosaik, Przemyslaw Kamil, The ne bis in idem Principle in Proceedings Related to Anti-

Competitive Agreements in EU-Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory 

Studies, Vol. 5(6), 2012, s. 123. 
57 van Bockel, s. 88-89. 
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Kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna har i princip samma typ av 

sanktioner att besluta om vid överträdelser av konkurrensreglerna. 58  Böter är den 

vanligast förekommande sanktionen.59 Bötessanktionen tjänar två syften; den ska dels 

verka bestraffande för de företag som brutit mot något av förbuden i fördragen, dels 

avskräcka andra företag från att begå liknande överträdelser. Av art. 23.2 i förordning 

1/2003 följer att kommissionen har rätt att utdöma böter upp till ett belopp om högst 10 

% av företagets världsomsättning det föregående räkenskapsåret.  

Utöver böter anges i art. 7.1 i förordningen att kommissionen vid konstaterade 

överträdelser genom beslut får ålägga de berörda företagen att upphöra med 

överträdelsen. Enligt art. 24.1 a) i förordning 1/2003 får kommissionen också förena ett 

sådant åläggande med vite. Vitet får uppgå till 5 % av den genomsnittliga 

dagsomsättningen under det föregående räkenskapsåret för varje dags dröjsmål, räknat 

från den dag som anges i åläggandet.  

Dubbla förfaranden och dubbla sanktioner kan alltså inte endast aktualiseras på 

grund av kommissionens och de nationella myndigheternas parallella kompetens vid 

gränsöverskridande konkurrensöverträdelser. Ett och samma konkurrensbegränsande 

beteende kan också bli föremål för flera typer av sanktioner och förfaranden i rent 

nationella situationer. Ett svenskt rättsfall, Marknadsdomstolens dom i målet MD 

2011:28 får här verka som exempel. I det målet hade domstolen att ta ställning till om 

förbudet mot dubbelbestraffning utgjorde hinder för domstolen att ta upp 

Konkurrensverkets talan mot Swedavia AB om att utdöma konkurrensskadeavgift, när 

Swedavia AB tidigare varit föremål för ett förbud vid vite avseende samma 

konkurrensrättsliga överträdelse. Marknadsdomstolen kom fram till att det inte var i 

strid med principen ne bis in idem att pröva konkurrensverkets talan trots det tidigare 

meddelade vitesåläggandet.60  

För att mycket enkelt sammanfatta ett ganska så komplicerat sanktionssystem 

så riskerar företag vid överträdelser av de konkurrensrättsliga förbuden att bli föremål 

för både sanktioner från flera olika håll och olika typer av sanktioner från ett och samma 

håll. Eftersom det konkurrensrättsliga sanktionssystemet i så hög utsträckning möjliggör 

att det initieras dubbla förfaranden, som i sin tur kan resultera i dubbla sanktioner borde 

principen ne bis in idem många gånger aktualiseras och utgöra en viktig 

                                                      
58 Art. 5 i förordning 1/2003, jfr. också Konkurrenslagen (2008:578) 3 och 6 kap. 
59 Bernitz och Kjellgren, s. 92. 
60 MD 2011:28, Swedavia AB mot konkurrensverket. 
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rättssäkerhetsgaranti för de företag vars beteenden redan prövats av antingen 

kommissionen eller någon av de nationella konkurrensmyndigheterna. Det förutsätter 

emellertid att ne bis in idem är tillämplig på konkurrensrättsliga sanktionsförfaranden. 
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3 Är förbudet mot dubbelbestraffning 

tillämpligt i konkurrenssituationer? 

4.1 Inledning 

I art. 23.5 i förordning 1/2003 anges att beslut om att utdöma böter som kommissionen 

fattar med stöd av art. 23 inte ska vara av straffrättslig art. I de flesta nationella 

rättsordningar är överträdelser av konkurrensreglerna inte heller kriminaliserat utan 

faller under administrativ lagstiftning.61 Eftersom ne bis in idem innebär ett förbud mot 

just dubbla straffrättsliga förfaranden och dubbelbestraffning, uppstår frågan om 

förbudet överhuvudtaget är tillämpligt i konkurrensrättsliga situationer. För att art. 4 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen ska vara tillämpligt är det emellertid inte 

endast den rättsliga klassificeringen av en sanktion som avgör om den utgör ett straff 

eller inte. Med en sådan ordning riskerade nämligen konventionens rättighetsskydd att 

bli rent illusoriskt. Europadomstolen har därför slagit fast att begreppen 

”brottmålsrättegång”, ”anklagelse om brott” och ”straff” ska tolkas autonomt.62  Det 

betyder att begreppen ska ges en självständig och allmängiltig innebörd.63 Avgörande 

för om en sanktion faller in under förbudet mot dubbelbestraffning är om den kan anses 

innebära en anklagelse om brott vilket är fallet om sanktionen är av straffrättslig 

karaktär. Detta slog Europadomstolen fast för första gången i målet Engel m.fl. mot 

Nederländerna (nedan kallat Engel-målet).64 

 

3.2 Engel-målet och sanktionens straffrättsliga karaktär 

Engel-målet rörde tillämpligheten av Europakonventionens art. 6, som anger var och 

ens rätt till en rättvis rättegång. Denna rättighet gäller vid prövningar avseende 

anklagelser om brott och har en nära anknytning till förbudet mot dubbelbestraffning.65 

Engel hade i samband med att han tjänstgjorde i den nederländska armén påförts vissa 

disciplinära sanktioner. Enligt nederländsk rätt var dessa sanktioner administrativa och 

därmed skilda från det straffrättsliga systemet. Frågan i målet var huruvida art. 6 kunde 

                                                      
61 I Sverige har frågan om att kriminalisera överträdelser av konkurrensreglerna utretts flera 

gånger med aldrig resulterat i att något straffansvar införts, se t.ex. Prop. 2001/02:167, s. 53-55 

och Prop. 2007/08:135. 
62 Zolotukhin mot Ryssland. 
63 Danelius, s 645. 
64 Mål nr. 5100/71, Engel m.fl. mot Nederländerna. 
65 Harris, O’Boyle & Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, s. 970. 
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tillämpas på sådana sanktioner som i nationell rätt reglerades utanför det straffrättsliga 

området. 

Domstolen kom fram till att konventionen inte utgör något hinder för 

medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning upprätthålla en distinktion mellan 

straffrätt och andra disciplinära påföljder. Däremot accepteras inte en ordning som 

innebär att medlemsstater undgår att tillämpa art. 6 i konventionen, genom att kalla ett 

brott för en disciplinär förseelse. Anklagelse om brott ska därför tolkas autonomt när 

konventionen tillämpas och det är sanktionens straffrättsliga karaktär som avgör om art. 

6 är tillämplig eller ej.66  

Europadomstolen förklarande också att bedömningen av en sanktions 

straffrättsliga karaktär ska göras utifrån tre kriterier; 1) överträdelsens rättsliga 

kvalificering i nationell rätt, 2) överträdelsens art och 3) påföljdens art och stränghet.67 

Det första kriteriet, sanktionens rättsliga kvalificering, spelar en underordnad roll redan 

i och med att anklagelse om brott ska tolkas autonomt. Den rättsliga kvalificeringen i 

den berörda staten måste jämföras med hur andra medlemsstater klassificerat liknande 

överträdelser och får därmed ett relativt värde i förhållande till övriga 

konventionsstater.68 Det andra kriteriet, överträdelsens art kan prövas utifrån från bland 

annat vem förbudet riktar sig till. Om förbudet omfattar alla medborgare i ett samhälle 

talar det generellt för att bestämmelsen är av straffrättslig karaktär. Om bestämmelsen 

däremot riktar sig till en särskild bestämd grupp, exempelvis läkare, eller advokater kan 

det tala för motsatsen. 69  Prövningen av överträdelsens art kan också göras utifrån 

förbudets skyddssyfte. Om bestämmelsen syftar till att skydda exempelvis 

människovärde och allmän ordning tyder det på att förbudet är straffrättsligt.70 Vid 

bedömningen av överträdelsens art kan slutligen också sanktionens syfte beaktas. Om 

sanktionen syftar till att avskräcka liknande överträdelser och inte endast att reparera en 

uppkommen skada tyder det på att bestämmelsen är straffrättslig.71  Det tredje och sista 

kriteriet, påföljdens art och stränghet, ska som regel bedömas utifrån den högsta möjliga 

sanktion som kan utgå. Frihetsberövande påföljder innebär generellt att brottsanklagelse 

                                                      
66 Danelius, s. 175. 
67 Engel m. fl. mot Nederländerna, p. 82. 
68  Wessman, Therese, Ne bis in idem – om dubbelbestraffning på andra områden än 

skatteområdet, Juridisk Publikation 1/2014, s. 55. 
69 Danlius, s. 176. 
70 Jfr. mål nr. 11034/84, Weber mot Schweiz, i vilket sekretessbestämmelser bedömdes ha ett 

sådant skyddssyfte att de betraktades som straffrättsliga. 
71 Jfr. Wessman, s. 57. 
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presumeras medan suspenderingar och varningar som typiskt sett utdöms vid 

överträdelser av disciplinära regler talar för det motsatta.72  

 

3.3 De konkurrensrättsliga sanktionernas straffrättsliga karaktär  

Europadomstolen har också tagit ställning till huruvida de sanktioner som kan påföras 

vid överträdelser av konkurrensreglerna är av straffrättslig karaktär.73 Målet A Menarini 

Diagnostics mot Italien (Menarini-målet) 74  gällde en italiensk priskartell på 

diagnostikmarknaden och liksom Engel-avgörandet, tillämpligheten av art. 6 i 

Europakonventionen. I Menarini-målet hade den italienska konkurrensmyndigheten 

beslutat att påföra Menarini böter om 6 miljoner euro. Bötesbeloppet var satt i syfte att 

avskräcka marknaden från liknande överträdelser som den som Menarini gjort sig 

skyldig till. Menarini klagade till Europadomstolen som kom fram till att de påförda 

böterna, bland annat på grund av att det handlade om så höga bötesbelopp, var av 

straffrättslig karaktär och att art. 6 i konventionen därmed var tillämplig.75 

 Efter Europadomstolens avgörande i Menarini-målet får det anses slutligen 

avgjort att bötessanktioner som aktualiseras vid överträdelser av EU:s konkurrensrätt 

enligt Europarätten är av straffrättslig karaktär. 76  Därmed gäller förbudet mot 

dubbelbestraffning i art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen i 

konkurrensrättsliga bötesförfaranden. Hur förhåller sig då EU-domstolen till Engel-

avgörandet? Denna fråga utreds nedan.  

 

3.4 EU-domstolen och Engel-kriterierna 

Av EU-domstolens praxis följer att de principer och kriterier som utvecklades i Engel-

målet utgör en del också av unionsrätten. I målet Bonda77 hänvisade EU-domstolen 

uttryckligen till Engel-målet och prövade om den sanktion som var fråga om i målet 

innebar ett straff enligt Engelkriterierna.78 I ett efterföljande fall, Åkerberg Fransson, 

                                                      
72 Danelius, s. 176. 
73 Den första gången var i mål nr. 11598/85, Société Stenuit mot Frankrike. 
74 Mål nr. 43509/08, A Menarini Diagnostics SRL mot Italien. 
75 A Menarini Diagnostics SRL mot Italien, jfr. Eklund, Elisabeth, Principen om ne bis in idem i 

konkurrensrätten, särtryck ur Amici Curiae, Marknadsdomstolen 1971-2016, s. 238. 
76 Jfr. van Bockel, s. 19, se också Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, s. 174.  
77 Mål C-489/10, Lukaz Marcin Bonda, EU:C:2012:319. 
78 Bonda, p. 37. 
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använde sig EU-domstolen också av de kriterier som följer av Engel-målet men 

hänvisade då till sitt tidigare avgörande i Bonda-målet.79  

Varken Bonda eller Åkerberg Fransson gällde emellertid konkurrensrättsliga 

sanktionsförfaranden.80 I konkurrensmål har EU-domstolen varit mer försiktig med att 

uttryckligen tillämpa Engel-kriterierna och snarare refererat till dessa mål som 

administrativa än straffrättsliga.81 Trots det behandlas dessa mål av EU-domstolen som 

om de var av straffrättslig art. I exempelvis målet Hüls mot kommissionen 82 

konstaterade EU-domstolen att med hänsyn till arten av de konkurrensrättsliga 

överträdelser som var fråga om i målet och svårighetsgraden av de sanktioner som 

kunde aktualiseras, ska presumtionen om den anklagades oskuld 83  som är en 

straffprocessuell princip, tillämpas i konkurrensrättsliga mål som kan leda till 

ålägganden av böter eller viten.84  

En kort tid efter Europadomstolens dom i Menarini-målet, avgjorde EU-

domstolen två konkurrensmål; KME 85  och Chalkor. 86  I målen hade de klagande 

företagen, på grund av att de ägnat sig åt otillåten kartellsamverkan, ålagts väldigt höga 

böter av kommissionen. Frågan i målen, när de nådde EU-domstolen, var om 

Tribunalen åsidosatt EU-stadgans art. 47 (motsvarande art. 6 i Europakonventionen), 

som garanterar rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, genom att 

inte tillräckligt grundligt ha prövat hur kommissionen fastställt respektive bötesbelopp, 

utan istället hänvisat till kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning. De 

klagande hävdade att Tribunalen, på grund av det konkurrensrättsliga 

sanktionsförfarandets straffrättsliga karaktär, enligt art. 47 i EU-stadgan hade att fullt ut 

utreda om kommissionen beräknat bötesbeloppen på ett korrekt sätt.  

I sitt förslag till avgörande valde generaladvokaten att tillämpa Engel-

kriterierna och kom i sin prövning fram till att kommissionens bötesförfarande var av 

                                                      
79 Åkerberg Fransson, p. 35. 
80  Bonda-målet gällde förlorad rätt till jordbruksersättning på grund av felaktigt lämnade 

uppgifter i ansökan om sådan ersättning och i målet Åkerberg Fransson behandlades det 

svenska dubbla sanktionsförfarandena i form av skattetillägg och straffrättsligt ansvar för 

skattebrott.  
81 Se t.ex. förenade målen 46/87 och 227/88, Hoechst AG mot kommissionen, EU:C1989:337, 

jfr. Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, s. 175 och Rosaik, s. 122.  
82 Mål C 199/92 P, Hüls mot kommissionen, EU:C:1999:358. 
83 Jfr. art. 6.2 Europakonventionen 
84 Hüls mot kommissionen, p. 49-50. 
85 Mål C-272/09 P, KME Germany AG mot kommissionen, EU:C:2011:816. 
86 Mål C-386/10 P, Chalkor AE Epexergasias Metallon mot kommissionen, EU:C:2011:815. 
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straffrättslig natur. 87  EU-domstolen följde inte generaladvokatens förslag. I stället 

gjorde domstolen bedömningen endast med hänvisning till relevanta EU-bestämmelser 

och konstaterade bl.a. att rätten till ett effektivt rättsmedel inför domstol enligt art. 47 i 

EU:s stadga, utgör en allmän princip i unionsrätten. Enligt denna princip är det inte 

tillräckligt att domstolen hänvisar till kommissionens utrymme för skönsmässig 

bedömning när det gäller att fastställa bötesbelopp. Domstolen måste göra en fördjupad 

prövning av så väl rättsliga som faktiska omständigheter.88 

 Sammanfattningsvis undviker EU-domstolen i samtliga tre mål att uttryckligen 

pröva konkurrensförfarandena utifrån Engel-kriterierna men kommer ändå fram till 

samma resultat som om kriterierna hade tillämpats, nämligen att konkurrensförfaranden 

är av straffrättslig karaktär.89  

 

3.5 Sammanfattning och slutsats  

Begreppen straff, anklagelse om brott och brottmålsrättegång ska tolkas autonomt vid 

tillämpning av Europakonventionen. Därför spelar det ingen roll att de 

konkurrensrättsliga sanktionerna enligt förordning 1/2003 inte ska vara av straffrättslig 

karaktär. En sanktions straffrättsliga karaktär bedöms utifrån de kriterier som följer av 

Europadomstolens avgörande i Engel-målet. Europadomstolen har konstaterat att 

konkurrensrättsliga bötessanktioner är av straffrättslig karaktär. EU-domstolen har, utan 

att uttryckligen referera till konkurrensrättsliga sanktionsförfaranden som straffrättsliga 

tillämpat stadgans rättighetsskydd som om konkurrensrättsliga bötes- och 

vitesförfaranden är av straffrättslig karaktär. Slutsatsen blir att konkurrensrättsliga 

förfaranden som kan leda till påförande av böter och viten är av straffrättslig karaktär 

och att art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen och art. 50 i EU-stadgan är 

tillämpliga på sådana konkurrensrättsliga sanktionsförfaranden.  

                                                      
87  Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston i mål C-272/09 P, KME 

Germany AG mot kommissionen, föredraget den 10 februari 2011, p. 63-64. 
88 Chalkor, p. 62 och KME, p. 92 ff.   
89 Jfr. Andersson, Helene, Dawn Raids Under Challenge, s. 176 och Lidgard, Hans Henrik, Är 

EU:s konkurrensprocess rättssäker, Europarättslig Tidskrift, Häfte 4, 2013 s. 799-800 och van 

Bockel, s. 40. 
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4 Idem  

4.1 Inledning 

Art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen anger att ingen får prövas eller 

bestraffas för samma brott, som han eller hon redan prövats eller straffats för. Art. 50 i 

EU-stadgan förbjuder dubbel lagföring och dubbel bestraffning för samma 

lagöverträdelse. Ordalydelsen i respektive bestämmelse ger intryck av att det ska fästas 

stor vikt vid överträdelsens rättsliga kvalificering vid bedömningen av idem. Som nedan 

ska visas har Europadomstolen och EU-domstolen emellertid slagit fast att det är 

samma gärning som inte får prövas eller straffas på nytt. Idem-prövningen ska alltså 

utgå från den handling eller underlåtenhet som prövas eller bestraffas och inte utifrån 

rubriceringen på det brott som åtalas eller straffas för. Detta sätt att förhålla sig till 

idem-begreppet medför att skyddet för dubbelbestraffning och dubbel lagföring blir 

starkare, till fördel för den enskilda. 90  Annars fanns det exempelvis möjlighet för 

åklagaren i en andra straffrättslig process att åtala för ett snarlikt brott med en annan 

rubricering och på så vis undvika att ne bis in idem blev tillämplig. Det är dessutom 

vanligt att liknande gärningar har olika rättsliga kvalificering i olika stater. I 

gränsöverskridande situationer skulle rätten att inte lagföras eller straffas flera gånger 

för samma gärning därför urholkas om den rättsliga kvalificeringen var avgörande för 

bedömningen av idem.  

I detta avsnitt redogörs för vilka kriterier som är de relevanta för att avgöra om 

det föreligger s.k. gärningsidentitet. Först presenteras de kriterier som följer av 

Europadomstolens tolkning av idem-begreppet varefter det redogörs för det relevanta 

kriteriet enligt EU-domstolens praxis. 

 

4.2 Europadomstolens praxis 

Europadomstolens praxis beträffande vad som ska anses utgöra en och samma gärning 

var länge otydlig och motsägelsefull. 91  Till en början utgick domstolens idem-

bedömning från just vilket beteende, eller vilken gärning de båda brottsanklagelserna 

avsåg. I målet Gradinger mot Österrike92 hade den klagande dels åtalats och straffats för 

att av oaktsamhet orsakat en annan persons död, dels påförts administrativa sanktioner 

                                                      
90 van Bockel, s. 160.  
91 Danelius, s. 646. 
92 Mål A 328-C, Gradinger mot Österrike. 
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för att ha kört rattfull. Trots att de formella anklagelserna (vållande till annans död och 

rattfylleri), arten och syftet med respektive anklagelse var olika fann domstolen att det 

skett en kränkning av art. 4 tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen eftersom båda 

anklagelserna grundade sig på samma gärning.  

I senare avgöranden har domstolen gjort gällande att samma gärning kan 

utgöra flera brott, vilka kan prövas och bestraffas separat utan att det strider mot art. 4 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen. Den första gången i vilket detta 

förhållningssätt kom till uttryck var i målet Oliviera mot Schweiz.93 Den sökande hade i 

det fallet åtalats först för vårdslöshet i trafik och därefter för att ha vållat personskada. 

Båda åtalen grundade sig på samma händelseförlopp. Domstolen fann att situationen i 

målet var ett typiskt exempel på hur en ensam handling kan konstituera olika brott, och 

att art. 4 tilläggsprotokoll 7 Europakonventionen endast förbjuder att en person döms 

för samma brott flera gånger. Eftersom de olika åtalen mot Oliviera avsåg olika brott 

förelåg ingen kränkning av förbudet mot dubbelbestraffning. Liknande resonemang förs 

i bland annat målet Ongun mot Turkiet.94  

Ett tredje förhållningssätt utvecklades i Franz Fischer mot Österrike (Fisher-

målet). 95  I det avgörandet bekräftade domstolen den i Oliviera-målet uttryckta 

uppfattningen, nämligen att art. 4 tilläggsprotokoll 7 Europakonventionen tillåter åtal 

för olika brott som härrör från samma gärning. Däremot var det inte förenligt med 

konventionen att åtala eller döma en person flera gånger för brott som endast var 

nominellt olika. Det var därför också nödvändigt att utreda huruvida de olika brotten 

innehöll huvudsakligen samma element. Domstolen kom fram till att det administrativa 

förfarandet avseende rattfylleri och det straffrättsliga åtalet, vållande till annans död, 

innehöll huvudsakligen samma element. Därmed hade en kränkning av principen ne bis 

in idem skett. Begreppet ”huvudsakligen samma element” dök upp och utvecklades i ett 

antal efter Fisher-målet följande fall.96  

I plenumavgörandet Zolotukhin mot Ryssland (Zolotukhin-målet), erkände 

Europadomstolen att utvecklingen i domstolens praxis dittills givit uttryck för olika 

uppfattningar av hur gärningsidentitet ska bedömas. 97  Detta menade domstolen, 

                                                      
93 Mål Oliviera mot Schweiz, 1998-V, häfte 83. 
94 Mål nr. 15737/02, Ongun mot Turkiet. 
95 Mål nr. 37950/97, Franz Fischer mot Österrike. 
96 Se exempelvis mål nr. 77413/01, Bachmaier mot Australien. 
97 Zolotukhin mot Ryssland, p. 70. 
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resulterade i en rättsosäkerhet som inte var förenlig med principen ne bis in idem.98 Mot 

den bakgrunden ansågs det nödvändigt att förtydliga och harmonisera tolkningen av 

idem-begreppet.  

Eftersom konventionen ska garantera ett effektivt rättighetsskydd som är 

möjligt att utöva i praktiken menade domstolen att ”samma brott” i art. 4 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen ska ges en extensiv tolkning. I stället för att se 

till vilka brott som straffen avser, ska prövningen ta sikte på vilka gärningar som 

bestraffas.99 Det är fråga om samma gärning, om brotten härrör från identiska fakta som 

i allt väsentligt är desamma. Bedömningen ska göras utifrån vad som bildar en 

uppsättning konkreta fakta som berör samma svarande och som är oupplösligt 

förbundna med varandra i tid och rum.100  

 Denna prövningsmall, bekräftas av Europadomstolens senare avgöranden och 

domstolen har ytterligare preciserat hur bedömningen ska gå till genom att slå fast att 

”en jämförelse ska göras med utgångspunkt enbart i de faktiska omständigheter som 

åberopas och med bortseende från den rättsliga beteckningen som brotten har i nationell 

rätt”. 101  Med andra ord ska jämförelsen utgå från de handlingar som i åklagarens 

gärningsbeskrivning läggs den tilltalade till last.  

De kriterier som Europadomstolen lägger fram i Zolotukhin-avgörandet har 

mycket gemensamt med ett tidigare avgörande från EU-domstolen, målet Leopold 

Henri Van Esbroeck (Van Esbroeck-målet).102 Värt att påpekas är att Europadomstolen i 

Zolotukhin-domen uttryckligen hänvisar till och redogör för den idem-prövning som 

enligt Van Esbroeck-målet gäller.  

 

4.3 EU-domstolens praxis 

I Van Esbrock-målet hade EU domstolen att tolka förbudet mot dubbelbestraffning 

enligt art. 54 i KTS.103 Den belgiske medborgaren Leopold Henri Van Esbroeck hade 

dömts till fem års fängelse i Norge för olaglig införsel av narkotika. Efter att ha avtjänat 

sitt straff i Norge återvände Van Esbroeck till Belgien, där han åtalades och dömdes för 

utförsel av samma narkotika till fängelse i ett år. Van Esbroeck överklagade den senare 

                                                      
98 Zolotukhin mot Ryssland, p. 78. 
99 Zolotukhin mot Ryssland, p. 79-81. 
100 Zolotukhin mot Ryssland, p. 82-84. 
101 Mål nr. 13079/03 Ruotsalainen mot Finland, mål nr. 3653/05, Asadbeyli m.fl. mot 

Azerbajdzjan och mål nr. 4455/10 Margus mot Kroatien.   
102 Se fotnot 6. 
103 Konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet, se avsnitt 2.3. 
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domen till EU-domstolen. Han gjorde gällande att den belgiska domstolen, genom att 

döma honom på nytt, åsidosatt principen ne bis in idem. KTS hade ännu inte trätt i kraft 

i Norge när den norska domen mot Van Esbroeck meddelades och den första frågan i 

målet var därför huruvida art. 54 ändå kunde tillämpas.  

EU-domstolen konstaterade att Schengenregelverket inte innehåller någon 

bestämmelse om ikraftträdandet av art. 54 KTS eller dess verkningar i tiden och att 

frågan om tillämpningen av principen ne bis in idem uppkommer först när ett andra 

brottmålsförfarande inleds mot samma person i en annan avtalsslutande stat.104 För att 

art. 54 KTS skulle kunna tillämpas i det aktuella fallet krävdes enligt domstolen endast 

att KTS var i kraft i de båda medlemsstaterna i fråga när det andra förfarandet 

inleddes. 105  Eftersom så var fallet utgjorde art. 54 KTS hinder för den belgiska 

domstolen att på nytt straffa Van Esbroeck förutsatt att straffet avsåg samma gärning 

som det norska straffet. 

 Den andra frågan gällde vilka kriterier som är de relevanta för bedömningen 

av begreppet samma gärning. EU-domstolen slog fast att det relevanta kriteriet för 

tillämpningen av art. 54 KTS är det som avser huruvida sakförhållandena är identiska i 

den meningen att de består av en rad sinsemellan oskiljaktiga omständigheter. Varken 

omständigheternas rättsliga klassificering i nationell rätt eller det rättsliga 

skyddsintresse som ligger bakom de nationella bestämmelserna spelar någon roll för 

bedömningen. 106   Eftersom både den rättsliga klassificeringen och bestämmelsernas 

skyddssyfte är omständigheter som kan variera från en avtalsslutande stat till en annan, 

skulle en ordning där dessa omständigheter tillmättes betydelse motverka syftet bakom 

art. 54 KTS. Det syftet är att säkerställa att en person inte åtalas för samma gärning i 

flera avtalsslutande stater på grund av att denne utövat sin rätt till fri rörlighet. 107 

Avslutningsvis konstaterade domstolen att även om den slutliga bedömningen avseende 

gärningsidentiteten ankommer på de nationella domstolarna, ska straffbara gärningar 

som består i ut- och införsel av samma parti narkotika och som leder till åtal i olika till 

KTS anslutna stater i princip anses utgöra samma gärning i den mening som avses i art. 

54 KTS. Den belgiska domstolen kunde därför inte pröva och döma Van Esbroeck för 

                                                      
104 Van Esbroeck, p. 20-21.  
105 Van Esbroeck, p. 24. 
106 Van Esbroeck, p. 42. 
107 Van Esbroeck, p. 33. 
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utförsel av narkotika utan att det stred mot ne bis in idem. De kriterier som slås fast i 

Van Esbroeck-målet bekräftas i efterföljande avgöranden från EU-domstolen.108 

 

4.4 Sammanfattning och slutsats 

Enligt Europadomstolen och EU-domstolen ska idem-begreppet tolkas extensivt och 

bedömningen av idem ska ta sikte på vilka gärningar och inte vilka brott som bestraffas. 

Därför är den rättsliga kvalificeringen av gärningsbeskrivningen, t.ex. ”stöld”, inte av 

betydelse. Inte heller det rättsliga skyddsintresset ska tillmätas någon betydelse för hur 

idem-begreppet ska förstås.  

Det relevanta kriteriet för idem-bedömningen är det som avser att det är fråga 

om två anklagelser som härrör från identiska fakta, med utgångspunkt endast i de 

faktiska omständigheterna (Europadomstolen) eller identiska sakförhållanden (EU-

domstolen). Bedömningen ska göras utifrån vad som bildar en uppsättning konkreta 

fakta som berör samma svarande och som är oupplösligt förbundna med varandra i tid 

och rum (Europadomstolen) eller en rad oskiljaktiga omständigheter (EU-domstolen). 

Slutsatsen blir att det är fråga om i princip samma kriterier som ska ligga till grund för 

idem-prövningen oavsett om art. 4 tilläggsprotokoll 7 Europakonventionen eller art. 54 

KTS tillämpas.109 Eftersom art. 50 i EU:s stadga ska ha samma innehåll och räckvidd 

som art. 4 tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen och som art. 54 i KTS (jfr avsnitt 

2.3 och 2.4) kan ytterligare en slutsats dras, nämligen att dessa kriterier också är de 

relevanta för idem-bedömningen enligt art. 50 i EU:s stadga.  

En fråga som domstolarna dock lämnat obesvarad är vilka faktiska 

omständigheter eller sakförhållanden som ska tillmätas betydelse. Är vissa faktiska 

omständigheter mer viktiga än andra och hur vet man det? Det finns tyvärr ingen 

allmängiltig princip för vilka omständigheter som är de ”rätta”. Men i doktrin har 

exempelvis argumenterats för att man bör använda gärningens rättsliga kvalificering 

som hjälpmedel för att välja de mest relevanta omständigheterna i ett visst givet fall. 

Det skulle i så fall innebära i att en gärnings resultat (t.ex. resultatet att en person har 

dött) är en viktigare omständighet än tillvägagångssättet (att personen skjutits med flera 

                                                      
108  Se exempelvis mål C-150/05, Jean Leon Van Straaten mot Staat der Nederlanden och 

Republic Italië, EU:C:2006:614, p. 52 och mål C-467/04, Guiseppe Francesco Gasparini m. fl., 

EU:C: 2006:610, p. 54. 
109 Gulliksson, Magnus, Från klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 

2013, s 664. 
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skott).110 Ett åtal avseende mord baserat på det första skottet, utgör därför hinder mot att 

väcka ett nytt åtal avseende samma mord, men med grund i de andra skotten.  

  

                                                      
110 van Bockel, s. 230 ff.  
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5 EU-domstolens tolkning av idem i 

konkurrensrätten 

5.1 Inledning 

På konkurrensrättens område, innebär principen ne bis in idem att ett företag som ålagts 

böter för, eller som genom ett lagakraftvunnet beslut förklarats skyldigt eller oskyldigt 

till att ha överträtt konkurrensreglerna, inte på nytt kan hållas ansvarigt. 111 

Kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter är därigenom förhindrade att 

inleda ett nytt förfarande avseende samma överträdelse och företag.  

EU-domstolens tolkning av idem vid överträdelser av den konkurrensrättsliga 

regleringen skiljer sig från den tolkning som följer av Zolotukhin- och Van Esbroeck-

målen (ovan avsnitt 5.4). Till att börja med har domstolen konstaterat att bedömningen 

av idem i konkurrenssituationer är avhängig tre (och inte ett) krav. Detta slog EU-

domstolen fast för första gången i målet Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen 

(Aalborg Portland-målet) från år 2000, alltså fyra år innan Van Esbroeck-avgörandet 

kom.112 I Aalborg Portland-målet konstaterade domstolen att principen ne bis in idem 

innebär ett förbud mot att sanktionsåtgärder vidtas mot samma person mer än en gång 

för samma rättsstridiga beteende i syfte att skydda samma rättsliga intresse.113 Dessa 

krav tillämpas alltså fortfarande för idem-bedömningen på konkurrensrättens område, 

trots att det numera tydligt gäller ett annat kriterium enligt Van Esbroeck-målet.  

Vidare har EU-domstolen, i fråga om idem-bedömningen vid överträdelser av 

art. 101 FEUF, framför allt utgått från huruvida förfarandena eller sanktionerna avsett 

samma avtal. Men domstolen har också slagit fast att om två förfaranden avser samma 

konkurrensbegränsande avtal, men olika geografiska verkningar och objekt, utgör ne bis 

in idem inget hinder för att pröva och sanktionera avtalen flera gånger.114  

I detta avsnitt behandlas ett centralt avgörande för förståelsen av hur EU-

domstolen tolkar idem-begreppet i konkurrensrättsliga situationer, nämligen Toshiba-

målet från år 2012.115 Nedan redogörs inledningsvis för omständigheterna och frågan i 

målet varefter EU-domstolens idem-bedömning presenteras.  

                                                      
111 Jfr. Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen, p. 59. 
112 Se fotnot 4. 
113 Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, p. 338. 
114 Mål 7/72, Boehringer Mannheim GmbH mot kommissionen, EU:C:1972:125. 
115 Se fotnot 3.  



 32 

5.2 Toshiba m.fl. mot Tjeckien  

5.2.1 Omständigheterna och frågan i målet  

Målet gällde en internationellt verksam kartell på marknaden för gasisolerande 

ställverk. Deltagande i kartellen var ett antal europeiska och japanska företag, däribland 

Toshiba Corporation (Toshiba). Kartellsamverkan pågick mellan åren 1988 och 2004 

och blev så småningom föremål för utredning av såväl kommissionen som av den 

nationella konkurrensmyndigheten i Tjeckien.  

Beträffande förfarandet på unionsnivå, inledde kommissionen ett 

bötesförfarande den 20 april 2006 riktat mot Toshiba och de övriga i målet klagande 

företagen. Förfarandet resulterade i att kommissionen den 24 januari 2007 beslutade att 

ålägga företagen böter på totalt 750 miljoner euro. I beslutet angav kommissionen att 

det var fråga om en komplex och världsomspännande kartell som utgjort en enda 

fortlöpande överträdelse från och med den 15 april 1988 till och med den 11 maj 2004. 

Den tjeckiska konkurrensmyndighetens förfarande inleddes den 2 augusti 2006 

och avslutades genom samma myndighets beslut av den 26 april 2007. I beslutet 

fastställdes att de klagande företagen i målet deltagit i en otillåten kartell på Tjeckiens 

territorium. Slutdatumet bestämdes till den 3 mars 2004. Samtliga företag, med 

undantag för ett, som redan bötfällts av kommissionen ålades att igen betala böter.  

Till omständigheterna i målet hör också att Tjeckien blev medlem i EU den 1 

maj 2004. Den EU-rättsliga konkurrensregleringen, började därmed gälla i Tjeckien 

först detta datum. Konkurrensmyndigheten i Tjeckien inledde sitt förfarande efter den 1 

maj 2004 men det var inte med stöd i EU-rättslig reglering, utan med stöd i sedan 

tidigare befintliga nationella konkurrensregler.  

När målet nådde EU-domstolen ombads den att besvara tre tolkningsfrågor. 

Två av dessa frågor avsåg den tjeckiska konkurrensmyndighetens behörighet enligt 

förordningen 1/2003 att inleda ett förfarande mot företagen i den aktuella situationen. 

Dessa frågor ska inte behandlas mer här. Den tredje frågan i målet var om principen ne 

bis in idem, så som den slås fast i art. 50 i EU-stadgan, utgjorde hinder för den tjeckiska 

konkurrensmyndigheten att bötlägga företagen när samma företag redan ålagts böter 

avseende samma otillåtna kartellverksamhet av kommissionen. EU-domstolens 

bedömning i den frågan presenteras nedan. 
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5.2.2 EU-domstolens bedömning  

Under avsnittet ”inledande synpunkter”, presenterade EU-domstolen de utgångspunkter 

som domstolen senare skulle lägga till grund för prövningen av tolkningsfrågan i målet. 

Till skillnad från den nationella domstolen, som utgått från att den aktuella kartellen 

skulle ses som en enda fortlöpande överträdelse (vilket också angavs i kommissionens 

beslut) menade EU-domstolen att kommissionens förfarande endast avsåg kartellens 

verksamhet på unionens territorium efter den 1 maj 2004 då unionen utvidgades. Vidare 

skulle kommissionens beslut inte varit ägnat att beivra de verkningar som kartellen haft 

på Tjeckiens territorium före detta datum. EU-domstolen menade också att den 

nationella konkurrensmyndighetens beslut endast avsåg att beivra verkningarna den 

berörda kartellen haft på tjeckiskt territorium före den 1 maj 2004 och att det beslutet 

endast avsåg tiden före Tjeckiens anslutning till unionen. Till grund för dessa 

synpunkter utgick EU-domstolen till stor det från hur kommissionen hade utformat sitt 

beslut och de skrivelser som kommissionen skickat till den tjeckiska 

konkurrensmyndigheten innan kommissionen inledde sitt förfarande. 

För frågan om ne bis in idem utgjorde hinder för den nationella 

konkurrensmyndigheten att bötlägga företagen i det aktuella fallet konstaterade EU-

domstolen först att förbudet mot dubbelbestraffning ska respekteras på 

konkurrensrättens område. Beträffande förbudets tillämplighet i tiden framhöll 

domstolen, i likhet med avgörandet i Van Esbroeck, att det inte är beroende av när 

överträdelsen i fråga ägde rum, utan när respektive sanktionsförfarande inleddes (jfr 

avsnitt 4.3). Därför saknade det betydelse att det nationella beslutet avsåg att beivra det 

kartellsamarbete som ägt rum tiden före Tjeckiens tillträde till unionen.  

Trots principens tillämplighet i tiden, kom domstolen dock fram till att 

principen ne bis in idem inte utgjorde hinder för den nationella konkurrensmyndigheten 

att ålägga företagen böter i det förevarande fallet. Tillämpningen av ne bis in idem i 

konkurrensrättsliga mål, konstaterade EU-domstolen, är nämligen avhängig tre krav; de 

faktiska omständigheterna ska vara identiska; det ska vara fråga om en och samma 

regelöverträdare; och det skyddade rättsliga intresset ska vara detsamma. EU-domstolen 

konstaterade vidare att det första kravet, på identiska faktiska omständigheter, inte var 

uppfyllt. Bedömningen av det konkurrensbegränsande syftet eller resultatet av ett 

företags beteende ska nämligen, enligt EU-domstolen, göras med avseende på ett 

område på vilket det aktuella beteendet har haft ett sådant syfte eller ett sådant resultat 

och med avseende på en period under vilken det aktuella beteendet har haft ett sådant 
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syfte eller ett sådant resultat. Bedömningen är därmed inte ”abstrakt”. Som EU-

domstolen i de inledande synpunkterna förklarat omfattade kommissionens beslut inte 

de verkningar som kartellen haft på Tjeckiens territorium under tiden före den 1 maj 

2004 och den tjeckiske konkurrensmyndighetens beslut avsåg endast att ålägga 

företagen böter för verkningarna på detta territorium för tiden före den 1 maj 2004. 

Därför var de faktiska omständigheterna inte identiska och principen ne bis in idem inte 

tillämplig.  

 

5.3 Sammanfattning   

Idem-bedömningen i konkurrensmål ska alltså utgå från tre krav; det ska vara fråga om 

faktiska omständigheter som är identiska, det ska vara samma regelöverträdare och det 

rättsliga intresset ska vara detsamma. Kraven är kumulativa d.v.s. samtliga tre måste 

vara uppfyllda för att det ska anses föreligga gärningsidentitet. Toshiba-målet var inte 

det första målet i vilket dessa tre krav dök upp. Som nämnts ovan togs de fram för första 

gången år 2000, i EU-domstolens dom i målet Aalborg Portland.116 Vad som däremot är 

nytt i och med Toshiba-målet, är vad EU-domstolen uttalar angående det första kravet, 

nämligen att de konkurrensrättsliga verkningarna av en kartellsamverkan ska ingå i 

bedömningen av om det är identiska faktiska omständigheter. Vidare menar EU-

domstolen att om två olika förfaranden avser att beivra olika tidsmässiga och 

geografiska verkningar av en och samma överträdelse, föreligger inte gärningsidentitet 

och ne bis in idem är då inte tillämplig.  

                                                      
116 Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen. 
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6 Två olika idem? 

6.1 Inledning  

I de två föregående avsnitten har utretts dels hur idem-begreppet ska tolkas enligt art. 4 i 

tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen och enligt art. 50 i EU:s stadga (avsnitt 4), 

dels hur EU-domstolen har tolkat idem-begreppet på det konkurrensrättsliga området 

(avsnitt 5). Det kriterium som gäller för bedömningen av idem-begreppet enligt såväl 

Europakonventionen som enligt EU:s stadga är det som avser huruvida anklagelserna 

består av en rad identiska sakförhållanden som är oskiljaktigt förbundna med varandra i 

tid och rum. De kriterier EU-domstolen tillämpar i konkurrenssituationer är tre; det ska 

vara identiska faktiska omständigheter, beröra samma svarande och det ska vara fråga 

om samma rättsliga skyddsintresse.  

I detta avsnitt utreds frågan om den tolkning av idem-begreppet som EU-

domstolen gör i konkurrenssituationer överensstämmer med det idem-begrepp som 

gäller enligt Europakonventionen och EU:s stadga. Frågan besvaras genom att jämföra 

de tre kraven för idem-bedömningen som följer av Toshiba-målet med det relevanta 

kriteriet för idem-bedömningen som slås fast i Europadomstolens avgörande i 

Zolotukhin-målet och EU-domstolens dom i målet Van-Esbroeck. Utredningen kommer 

att leda fram till att frågan besvaras nekande, d.v.s. att tolkningarna av idem-begreppet 

inte överensstämmer med varandra. Därför blir det intressant att besvara ytterligare två 

frågor. För det första utreds vad tillämpningen av kriterierna för idem-bedömningen 

enligt Toshiba-målet kan komma att innebära i praktiken för kommissionen, de 

nationella konkurrensmyndigheterna och för företagen i konkurrensrättsliga 

sanktionsförfaranden. För det andra utreds om och i så fall hur EU-domstolen motiverar 

en, i jämförelse med vad som annars gäller, annorlunda tolkning av idem-begreppet på 

det konkurrensrättsliga området. När det fortsättningsvis hänvisas till ”det relevanta 

kriteriet” avses kriteriet för idem-bedömningen som följer av Zolotukhin- och Van-

Esbroeck-målen, nämligen att det ska vara fråga om en rad identiska faktiska 

omständigheter eller sakförhållanden som är oupplösligt förbundna med varandra i tid 

och rum.  
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6.2 Överensstämmer kraven för bedömningen av idem-begreppet i 

konkurrenssituationer med det relevanta kriteriet? 

6.2.1 Identiska faktiska omständigheter   

Kravet på att de faktiska omständigheterna ska vara identiska liknar till stor del det 

relevanta kriteriet enligt vilket det ska vara fråga om ”identiska sakförhållanden som 

består av en rad sinsemellan oskiljaktiga omständigheter”. Enligt EU-domstolen i 

Toshiba-målet måste de konkurrensbegränsande verkningar som har följt eller som kan 

följa av en konkurrensbegränsande gärning ingå i bedömningen av om det är identiska 

faktiska omständigheter. Enligt det relevanta kriteriet bör gärningens resultat vara en 

sådan faktisk omständighet som, bland andra relevanta kriterier, kan tillmätas betydelse 

för idem-bedömningen. Så långt överensstämmer alltså idem-bedömningarna.  

Emellertid gäller också enligt Toshiba-målet att det inte är fråga om samma 

gärning när två sanktionsförfaranden avser olika tidsmässiga och geografiska 

verkningar av en och samma kartellsamverkan. Olika resultat av en 

konkurrensöverträdelse kan alltså prövas och sanktioneras för sig utan hinder av ne bis 

in idem. Detta innebär att det avgörande för bedömningen av gärningsidentiteten i 

konkurrenssituationer kommer att vara vilka resultat av gärningen som prövas och inte 

vilket konkret handlande som prövningen avser. Med andra ord gäller i 

konkurrenssituationer att vissa omständigheter, nämligen resultatet av den otillåtna 

gärningen, är viktigare för idem-prövningen än vad själva gärningen är. Detta 

överensstämmer inte med det relevanta kriteriet, enligt vilket bedömningen av idem-

begreppet ska ta fasta på det konkreta handlandet. Lite förenklat kan det uttryckas som 

att man enligt de olika bedömningarna jämför olika omständigheter; enligt det relevanta 

kriteriet ska det konkreta handlandet som ligger till grund för respektive förfarande 

jämföras; men enligt den konkurrensrättsliga idem-prövningen jämförs resultatet av det 

konkreta handlandet som sanktioneras genom respektive förfarande.  

Om den konkurrensrättsliga tolkningen av idem hade tillämpats i Van 

Esbroeck-målet är det möjligt att införsel och utförsel av narkotika skulle ha betraktats 

som olika gärningar som kunnat prövas och sanktioneras var för sig. Utförseln ur 

Belgien skedde ju vid en viss tidpunkt i Belgien, och det var detta som den belgiske 

domstolen avsåg att bestraffa. Den norska domen däremot avsåg ju införseln som skett 

vid en senare tidpunkt och på en annan geografisk plats.  

Enligt det relevanta kriteriet, och EU-domstolens bedömning i Van Esbroeck-

målet, borde den korrekta bedömningen vara att se de konkurrensbegränsande 
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verkningarna som ofrånkomliga beståndsdelar av en och samma kartellsamverkan. Det 

skulle innebära att olika verkningar av en och samma gärning inte kunde prövas och 

sanktioneras för sig. Slutsatsen blir att kravet ”identiska faktiska omständigheter” inte 

överensstämmer med kriteriet ”identiska sakförhållanden som består av en rad 

sinsemellan oskiljaktiga omständigheter”. 

Kravet på identiska faktiska omständigheter som EU-domstolen tolkar det i 

Toshiba-domen innebär också att idem-begreppet i konkurrenssituationer är snävarare 

än vad som följer av det relevanta kriteriet. Denna slutsats kan dras eftersom det enligt 

Toshiba-målet tillåts flera prövningar och sanktioner avseende samma faktiska 

handlande. Skyddet mot dubbla förfaranden och dubbla sanktioner är därmed svagare i 

konkurrensrättsliga situationer än vad som gäller enligt EU-stadgan på andra 

rättsområden och enligt Europakonventionen. 

 

6.2.2 Samma regelöverträdare 

Det andra kravet som anges i Toshiba-domen är kravet på att det ska vara samma 

regelöverträdare. Detta krav återfinns uttryckligen som en del av det relevanta kriteriet i 

Zolotukhin-målet. I Van Esbroeck-målet däremot nämns inget om att det ska var fråga 

om samma regelöverträdare. Det kan emellertid argumenteras för att det ligger i sakens 

natur att ”identiska sakförhållanden som består av en rad sinsemellan oskiljaktiga 

omständigheter” förutsätter att det är samma lagöverträdare som berörs i båda 

prövningarna. I sitt förslag till avgörande i Toshiba-målet menade Generaladvokat 

Kokott också att kriteriet identiska faktiska omständigheter med nödvändighet innebär 

ett krav på att regleröverträdaren som sanktioneras är densamma.117 Kravet på samma 

regelöverträdare i Toshiba-målet bör mot bakgrund av det ovan angivna inte i sig anses 

utgöra någon skillnad i förhållande till det relevanta idem-kriteriet från Van Esbroeck-

målet. Slutsatsen blir att kravet på samma regelöverträdare överensstämmer med det 

relevanta kriteriet.  

 

6.2.3 Samma skyddade rättsliga intresse  

Det är framför allt det tredje kravet, att det ska vara fråga om samma skyddade rättsliga 

intresse, som tydligt avviker från det relevanta kriteriet som följer av Zolotukhin- och 

Van Esbroeck-målen. EU-domstolen uttalade klart och otvetydigt i Van Esbroeck att en 

                                                      
117 Förslag till avgörande av Generaladvokat J. Kokott i målet C-17/10, Toshiba m. fl. mot 

Tjeckien, föredraget den 8 september 2011, p. 122. 
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bestämmelses skyddssyfte inte är relevant för idem-bedömningen. Det motiverades med 

att medlemsstaterna i sina respektive rättsordningar kan ha liknande eller till och med 

identiska förbudsbestämmelser, som syftar till att skydda olika rättsliga intressen. 

Tillämpningen av förbudet mot dubbelbestraffning skulle då kunna kringgås endast 

genom påståendet att de dubbla straffen avser att beivra överträdelser av förbud med 

olika skyddsintressen. En sådan ordning, menade EU-domstolen stred mot ändamålet 

bakom förbudet mot dubbelbestraffning som är att värna den fria rörligheten (jfr ovan 

avsnitt 5.3). Likaså Europadomstolen har bestämt att det rättsliga skyddssyftet med en 

viss regel inte ska vara av betydelse vid idem-bedömningen (avsnitt 5.2).  

Man kan av flera skäl ifrågasätta att EU-domstolen upprätthåller kravet på 

samma rättsliga skyddsintresse vid idem-prövningen i konkurrensmål. Det har också 

gjorts, till exempel i generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i Toshiba-målet. Hon 

framhåller vikten av att EU-systemet är enhetligt och att EU-domstolen i andra typer av 

mål förklarat att idem-tolkningen inte är beroende av ett krav på samma skyddade 

rättsliga intresse. Hon menar att det inte finns någon saklig grund för att tillämpa olika 

villkor i konkurrensärenden än de som gäller inom andra rättsområden.118 Dessutom 

framhåller Kokott att det enligt EU:s stadga krävs att EU-domstolens avgöranden är 

homogena med Europadomstolens praxis. Enligt Europadomstolen är det rättsliga 

skyddsintresset inte relevant för idem-bedömningen och inte heller i mål av 

konkurrensrättslig karaktär har Europadomstolen tillämpat något sådant krav. Därför 

kommer Generaladvokaten fram till att det enda relevanta kriteriet för att avgöra om det 

föreligger gärningsidentitet bör vara huruvida de konkreta gärningarna är identiska 

vilket är fallet om det är fråga om samma faktiska omständigheter (jfr. det relevanta 

kriteriet).119 

Slutsatsen blir att kravet på samma skyddade rättsliga intresse inte är förenligt 

med det relevanta kriteriet och därför inte heller förenligt med art. 4 tilläggsprotokoll 7 i 

Europakonventionen och art. 50 i EU:s stadga. Vidare är kravet, enligt vad EU-

domstolen uttryckt i tidigare avgöranden, i strid med EU:s ändamål att främja den inre 

marknaden. Det framstår därför som något godtyckligt att EU-domstolen upprätthåller 

detta krav för idem-bedömningen i konkurrenssituationer.  

                                                      
118 A.a. p. 116-118. 
119 Förslag till avgörande av Generaladvokat J. Kokott i målet C-17/10 Toshiba m. fl. mot 

Tjeckien, p. 119-124. 
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Det kan också konstateras att denna slutsats inte är helt kontroversiell. Till och med 

Generaladvokaten föreslår att kravet på samma skyddade rättsliga intresse ska överges 

till förmån för en mer konventionskonform tolkning av idem-begreppet.  

Som EU-domstolen konstaterade i Van Esbroeck-målet medför ett krav på 

samma rättsliga skyddsintresse att tillämpningen av ne bis in idem kan kringgås. 

Följden blir att skyddet mot dubbelbestraffning är svagare på det konkurrensrättsliga 

området i jämförelse med det skydd mot dubbelbestraffning som garanteras på andra 

rättsområden och som ska gälla enligt art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen 

och art. 50 i EU:s stadga.  

 

6.2.4 Slutsats och synpunkter 

I detta avsnitt har visats att två av de tre krav som uppställs för idem-bedömningen på 

det konkurrensrättsliga området inte överensstämmer med det relevanta kriteriet för 

tolkningen av idem-begreppet. Slutsatsen blir att det konkurrensrättsliga idem-begreppet 

inte är förenligt med art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen och art. 50 i EU:s 

stadga. Det har också visats att idem tolkas snävare av EU-domstolen på 

konkurrensrättens område än vad som ska gälla enligt art. 4 tilläggsprotokoll 7 

Europakonventionen och art. 50 i EU:s stadga. Det innebär att tillämpningsområdet för 

ne bis in idem i konkurrenssituationer är mindre än på andra rättsområden.  

Ett minskat tillämpningsområde är inte, i egentlig mening, samma sak som en 

inskränkning av eller ett undantag från en rättighet. Däremot får ett minskat 

tillämpningsområde i praktiken samma resultat som om det görs en inskränkning av 

eller ett undantag från en rättighet. Resultatet blir att rättighetsskyddet blir svagare. Ur 

ett rättighetsperspektiv borde därför ett minskat tillämpningsområde för en rättighet 

kunna likställas med ett undantag från en rättighet.  

Rätten att inte behöva utså dubbla förfaranden eller dubbla straff inom EU-

rätten, är alltså olika stark beroende på vilka rättsregler som överträds. Detta är svårt att 

förena med det faktum att ne bis in idem, i vart fall enligt Europakonventionen, är en 

absolut rättighet som det inte får göras undantag från (jfr avsitt 2.4) och det faktum att 

EU-rätten ska garantera ett i jämförelse med konventionen likvärdigt skydd mot dubbla 

förfaranden och dubbla straff. Därför borde principen ne bis in idem alltid gälla fullt ut 

och lika starkt, oavsett inom vilket rättsområde den åberopas.  

Emellertid finns det ju enligt art. 52.1 i EU:s stadga möjlighet att inskränka 

förbudet mot dubbelbestraffning i art. 50 i EU-stadgan (jfr. avsnitt 2.4). 
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Förutsättningarna för att en begränsning ska vara rättsenlig är att den stadgas i lag; att 

begränsningen är förenlig med det väsentliga innehållet i stadgans fri- och rättigheter; 

att begränsningen svarar mot vissa erkända mål eller intressen; och slutligen att 

begränsningen är proportionerlig. Det kan konstateras att kravet på lag i det här fallet 

inte är uppfyllt eftersom inskränkningen tillkommit genom EU-domstolens tolkning. 

Det kan också ifrågasättas huruvida begränsningen verkligen är proportionerlig och om 

den är förenlig med det väsentliga innehållet i art. 50 i EU-stadgan. Om det EU-rättsligt 

ska gälla ett svagare skydd mot dubbelbestraffning och dubbla förfaranden på det 

konkurrensrättsliga området kan tyckas att det i vart fall borde ha tillkommit i laga 

ordning, när en sådan finns att tillgå enligt art. 52.1 i EU-stadgan.  

Att räckvidden av principen ne bis in idem i konkurrenssituationer i Europa 

inte är enhetlig är också olämpligt och ger intryck av att vara emot EU-lagstiftarens 

vilja. Principens räckvidd i konkurrenssituationer varierar nämligen beroende på om 

Europakonventionen eller EU-stadgan tillämpas. Europadomstolen har inte tillämpat 

särskilda kriterier för att tolka idem vid överträdelser av det konkurrensrättsliga 

regelverket. EU-domstolens tolkning av idem i Toshiba-målet är därför oförenlig med 

de tvingande reglerna i art. 52.3 och art. 53 i EU-stadgan; de reglerna kräver att EU 

upprätthåller ett likvärdigt skydd mot dubbel lagföring och dubbla sanktioner som 

Europakonventionen garanterar eller att EU garanterar ett mera långtgående skydd mot 

dubbel lagföring och dubbelbestraffning än vad Europakonventionen gör.  

Slutligen kan en oenhetlig tolkning av idem-begreppet i Europa leda till särskilt 

svåra situationer för de stater som både tillträtt Europakonventionen och dess 7e 

tilläggsprotokoll och anslutit sig till EU. De staterna har ju en rättsligt bindande 

skyldighet att följa både EU-rätten och Europakonventionen. När rättsordningarna pekar 

åt olika håll blir det emellertid svårt att vara båda till lags. Här kan också påminnas om 

att det endast är dessa stater och inte EU som kan ställas till svars inför 

Europadomstolen i Strasbourg när rättigheterna i Europakonventionen inte efterlevs (se 

avsnitt 2.4). 

 I det följande avsnittet analyseras vilka konsekvenserna blir när kravet på 

identiska faktiska omständigheter och kravet på samma rättsliga skyddsintresse 

tillämpas. Därefter utreds hur EU-domstolen motiverar att det gäller andra krav för 

tolkningen av idem-begreppet på det konkurrensrättsliga området. 
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6.3 Tillämpning av det konkurrensrättsliga idem-begreppet i praktiken 

6.3.1 Identiska faktiska omständigheter  

Av Toshiba-målet följer att kravet på identiska faktiska omständigheter innebär att de 

konkurrensbegränsande verkningar som redan prövats eller sanktionerats måste vara 

samma i båda förfarandena. Därför hindrar ne bis in idem inte att tidsmässiga och 

geografiska verkningar av en konkurrensbegränsande gärning sanktioneras separat. I 

praktiken kan alltså nationella konkurrensmyndigheter och kommissionen dela upp 

resultaten av ett och samma konkurrensbegränsande beteende över tid och över ett 

geografiskt område och pröva och sanktionera en del i taget. Till exempel skulle ett 

kartellsamarbete som pågått och haft en negativ inverkan på konkurrensen i Sverige, 

Finland och Danmark mellan åren 2015 och 2018 kunna prövas och sanktioneras på 

följande vis: Konkurrensverket i Sverige påför kartelldeltagarna böter avseende åren 

2015 till 2016 för de verkningar kartellen haft i Sverige. Därefter inleder Finlands 

konkurrensmyndighet ett förfarande med avsikt att sanktionera deltagarna för tiden 

2015 till 2017 i Finland. Så småningom får kommissionen upp ögonen för 

kartellsamverkan och bötlägger kartelldeltagarna för de verkningar samverkan haft på 

marknaden i de tre länderna, under året 2018. Först när kommissionen inlett sitt 

förfarande förlorar de nationella konkurrensmyndigheterna sin behörighet att inleda nya 

förfaranden mot kartellmedlemmarna i enlighet med art. 11.6 i förordning 1/2003, (jfr 

avsnitt 2.5). 

Dessutom är det inget i Toshiba-domen som hindrar att en och samma 

konkurrensmyndighet prövar samma kartellsamverkan flera gånger förutsatt att varje 

förfarande avser ett särskilt tids- och rumsmässigt resultat som kartellen har haft. I 

exemplet ovan finns därmed förutsättningar för ytterligare förfaranden och ytterligare 

sanktioner (i alla fall när kommissionen fattat beslut i sitt förfarande avseende resultatet 

som kartellen hade år 2018). Kartellmedlemmarna har exempelvis inte prövats eller 

sanktionerats för de verkningar samarbetet hade i Sverige under år 2017. Det står 

således Konkurrensverket fritt att pröva om det finns förutsättningar att bötlägga 

företagen för denna tid i Sverige. För de verkningar kartellen hade på den danska 

marknaden mellan åren 2015 och 2017 har ännu inte prövats varför den danska 

konkurrensmyndigheten utan hinder av ne bis in idem kan pröva och sanktionera dessa 

verkningar och så vidare. Detta borde betyda att ju mer omfattande ett kartellsamarbete 
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är och ju fler marknader som påverkats av samverkan, desto fler myndigheter vill och 

kan göra anspråk på att pröva och sanktionera kartellens medlemmar.120  

Möjligheten att dela upp sanktionsförfaranden behöver inte med nödvändighet 

innebära att kartellmedlemmarna överbestraffas i den mening att sanktionerna 

tillsammans oproportionerligt hårda. Det behöver inte heller innebär att sanktionerna 

tillsammans är strängare än om endast en sanktion utgått för hela den 

konkurrensbegränsande samverkan. Bötesbeloppen ska ju som regel korrespondera med 

hur allvarlig överträdelsen som bestraffningen avser är. EU-domstolen konstaterar 

också i Toshiba-målet att kommissionen inte räknat in de verkningar kartellen haft på 

Tjeckiens territorium när den beslutat om bötesbeloppet.121  

Däremot verkar det inte finnas någon övre gräns för hur många straffrättsliga 

sanktionsförfaranden kartellmedlemmarna kan komma att behöva utstå. Rätten att inte 

behöva utstå dubbla förfaranden, som ska utgöra den för enskilda primära rättigheten 

och det främsta rättssäkerhetsskyddet (jfr avsnitt 2.1), är liksom helt satt ur spel. Ett 

företag vars konkurrensbegränsande gärning redan prövats och sanktionerats, kan alltså 

inte ta för givet att det inte på nytt kommer att ställas till svars för samma gärning. 

Sammantaget blir det konkurrensrättsliga sanktionssystemet mycket orättssäkert och 

oförutsebart för företagen.  

Till frågan om hur många förfaranden avseende samma kartellsamverkan som 

kan initieras finns ytterligare aspekter som förtjänar att lyftas. Det har förklarats ovan 

att ne bis in idem endast utgör hinder för att inleda ett förfarande om det redan finns en 

slutligen avgjord dom eller ett slutligt beslut (avsnitt 2.1). Konkurrensrättsligt innebär 

det att kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet ska ha fattat ett beslut 

som anger om det skett en överträdelse av konkurrensreglerna eller ej. Oavsett om 

beslutet är friande eller fällande hindrar det att ett nytt förfarande inleds. I ett avgörande 

från EU-domstolen som kom år 2009, ett år innan Toshiba-domen, slog EU-domstolen 

fast att de nationella konkurrensmyndigheterna enligt förordning 1/2003 är förhindrade 

att fatta beslut med innebörd att det inte skett en överträdelse av art. 101 eller art. 102 

FEUF.122 En nationell konkurrensmyndighet, får alltså endast besluta att avbryta ett 

förfarande när det inte finns förutsättningar att fatta ett fällande beslut. Ett avbrutet 

förfarande är inte samma sak som ett slutligt beslut. Därför kan samma myndighet när 

                                                      
120 Nationella konkurrensmyndigheter kan förstås också, enligt nationell rätt, sakna behörighet 

att inleda förfaranden som inte direkt har koppling till den stat som myndigheten tillhör.  
121 Toshiba m.fl. mot Tjeckien p. 101. 
122 Mål C- 375/09 Tele Polska, EU:C:2011:270. 
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den anser att förutsättningar för ett fällande beslut finns, alternativt en annan 

konkurrensmyndighet eller kommissionen, inleda ett förfarande avseende samma 

överträdelse. Detta är en aspekt av EU-domstolens tolkning av konkurrensreglerna som 

också medför att principen ne bis in inte gäller fullt ut i konkurrensrätten.   

Begreppet förfarande, i den mening som avses enligt förbudet mot dubbla 

förfaranden, ska förstås så att det endast tar fasta på sådant som kan resultera i en 

sanktion av straffrättslig karaktär (avsnitt 2.1). I vissa situationer kan det dock vara 

svårt att avgöra när kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet har inlett ett 

sådant straffrättsligt förfarande. Antag att kommissionen inleder ett förfarande med 

avsikt att ålägga ett företag att upphöra med en överträdelse av art. 102 FEUF. Ovan har 

konstaterats att ett sådan åläggande inte är av straffrättslig karaktär (jfr avsnitt 3.5). 

Antag vidare, att kommissionen i sin utredning inser att överträdelsen är betydligt mer 

allvarlig än vad den först trott. Den är kanske till och med så allvarlig att det finns skäl 

att utdöma höga böter. Kommissionen övergår därför till att utreda förutsättningarna för 

att påföra företaget böter för överträdelsen av art. 102 FEUF. Efter en intensiv utredning 

kommer kommissionen fram till att den nog, trots allt, inte har tillräckligt på fötterna för 

att besluta om en bötessanktion. I stället beslutar kommissionen att i enlighet med det 

ursprungliga förfarandet ålägga företaget att upphöra med överträdelsen av art. 102 

FEUF.  

I detta exempel har förfarandet faktiskt kunnat resultera i en sanktion av 

straffrättslig karaktär, nämligen böter. Därför borde principen ne bis in idem hindra att 

kommissionen inleder ytterligare ett bötesförfarande efter att ha ålagt företaget böter.  

Men vid en eventuell domstolsprövning, hur avgörs om kommissionens förfarande har 

varit av straffrättslig karaktär (d.v.s. varit ett bötesförfarande) eller ett förfarande av rent 

administrativ natur (d.v.s. endast kunnat leda till ett åläggande). Denna fråga har nära 

anknytning till en aspekt av Toshiba-målet som ännu inte adresserats; nämligen frågan 

hur EU-domstolen kommer fram till vilka verkningar av gärningen som respektive 

sanktionsförfarande varit avsett att beivra.  

Utifrån EU-domstolens bedömning i Toshiba-målet, ligger det nära till hands 

att tro att det kommer att vara avhängigt kommissionens formulering i respektive 

förfarande och beslut. I Toshiba-målet hänvisar EU-domstolen nästan uteslutande till 

kommissionens beslut och yttranden när den slår fast vilka verkningar av kartellen som 

kommissionens sanktionsförfarande beivrade; ”… domstolen påpekar […] att 

kommissionens beslut på flera ställen särskilt hänför sig till den aktuella kartellens 
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verkningar inom Europeiska gemenskapen och EES,”; ”[s]åsom har påpekats i punkt 41 

i denna dom, beivras inte genom [kommissionens] beslut de eventuella 

konkurrensbegränsande verkningarna av kartellen på Republiken Tjeckiens territorium 

under tiden innan den staten blev medlem i unionen”; 123  ”[d]essutom har 

kommissionen i sitt skriftliga yttrande påpekat […] att beslutet inte beivrar de 

verkningar som det samordnade förfarandet hade på tjeckiskt territorium före den 1 maj 

2004”.124 Av målet är det svårt att dra någon annan slutsats än att en prövning eller en 

sanktion avser den eller de verkningar som den aktuella konkurrensmyndigheten anger 

att prövningen avser. Det borde också innebära att ett sådant ”blandat” förfarande som 

exemplifierades ovan kan komma att bedömas i enlighet med kommissionens 

framställningar.  

Om ett förfarande avser de verkningar som uttryckligen anges i ett beslut 

betyder det att alla de verkningar som inte nämns i ett visst sanktionsförfarande eller 

sanktionsbeslut finns kvar för kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter att 

pröva och sanktionera på nytt. Det möjliggör för den prövande myndigheten att 

medvetet utesluta de verkningar till vilka myndigheten ännu inte har tillräckligt med 

bevisning för att kunna fatta ett fällande beslut och utdöma en sanktion. På så sätt får 

den prövande myndigheten förutsättningar att själv styra hur många chanser den får att 

pröva och bötlägga företagen. Kommissionen och de nationella 

konkurrensmyndigheterna får därigenom ett stort övertag gentemot de företag som står 

under kommissionens och de nationella konkurrensmyndigheternas utredning. Detta 

hade troligen aldrig accepterats på det ”rent straffrättsliga” området därför att det är just 

sådana ”andra chanser” och övertag för den utredande och sanktionerande parten d.v.s. 

staten, som principen ne bis in idem är ägnad att förhindra. Genom att staten endast får 

en chans att lagföra och bestraffa överträdelser skapas incitament för att göra det 

effektivt och noggrant. Om staten vid en första prövning misslyckas eller missar något 

är det den anklagade parten, och inte staten, som ska gynnas av detta.125  

 

6.3.2 Samma skyddade rättsliga intresse  

Vad innebär kravet på samma skyddade rättsliga intresse i praktiken? Till att börja med 

kan konstateras att konkurrensrätten är harmoniserad mellan EU:s medlemsstater och att 

                                                      
123 Toshiba m.fl. mot Tjeckien, p. 101-102, se också p. 41-42. 
124 Toshiba m.fl. mot Tjeckien, p. 41. 
125 Jfr. van Bockel, s. 27. 
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de regler som tillämpas vid överträdelser av konkurrensreglerna, därmed till stor del har 

samma skyddssyften. Det framgår också av förordningen 1/2003 att de nationella 

konkurrensmyndigheterna, när de tillämpar nationell konkurrensrätt för att beivra 

konkurrensbegränsande beteenden också måste tillämpa art. 101 och art. 102 FEUF.126 

Därför kan antas att i många situationer, i vart fall när det rör sig om 

gränsöverskridande konkurrensbegränsande förfaranden, kravet på samma rättsliga 

skyddsintresse kommer att vara uppfyllt. Detta talar för att kravet på samma rättsliga 

skyddsintresse i praktiken inte innebär någon större skillnad i jämförelse med det 

relevanta kriteriet.127  

En invändning som kan göras mot detta är dock att EU:s konkurrensrätt inte 

hindrar att medlemsstaterna inför regler på konkurrensrättens område i syfte att skydda 

andra rättsliga intressen än de som skyddas av art. 101 och art. 102 FEUF (jfr. art. 3.3 i 

förordning 1/2003). Därför kan det fortfarande uppstå sådana situationer som EU-

domstolen i Van Esbroeck-målet menade skulle innebära ett kringgående av principen 

ne bis in idem, d.v.s. att det på nationell nivå förekommer liknande konkurrensförbud 

som syftar till att skydda olika rättsliga intressen och som därmed kan tillämpas vid 

sidan av varandra utan hinder av principen ne bis in idem.  

Ytterligare en invändning är att en gärning som utgör en överträdelse av art. 

101 eller art. 102 FEUF också skulle kunna innebära att en annan regel, utanför det 

konkurrensrättsliga området, överträds. I EU-domstolens dom i målet AstraZeneca AB 

mot kommissionen128 fälldes AstraZeneca AB för att ha utnyttjat sin på marknaden 

dominerande ställning (art. 102 FEUF). Som ett led i överträdelsen, hade företaget 

lämnat falsk eller vilseledande information till den nationella patentmyndigheten.129 I 

teorin hade det falska uppgiftslämnandet, enligt nationell rätt, kunnat leda till ytterligare 

ett sanktionsförfarande. Om det hade gjort det, skulle förfarandena avse överträdelser av 

två olika regler med olika rättsliga skyddsintressen och det skulle därmed inte vara 

samma gärning som prövades enligt den idem-bedömning som följer av Toshiba-målet.  

Emellertid är det inte ens säkert att den konkurrensrättsliga idem-tolkningen är 

den rätta att tillämpa i en sådan situation. Eftersom det då handlar om överträdelser av 

regler på två olika rättsområden, varav det ena inte är det konkurrensrättsliga området, 

borde likväl det relevanta kriteriet kunna gälla för idem-prövningen. Enligt det relevanta 

                                                      
126 Jfr. art. 3.1 i förordning 1/2003.  
127 Rosaik, s. 128. 
128 Mål C-457/10 AstraZeneca AB mot Kommissionen, EU:C:2012:770. 
129 AstraZeneca AB mot kommissionen, p. 77 ff. 
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kriteriet har ju det rättsliga skyddssyftet ingen betydelse för frågan om gärningsidentitet; 

och slutsatsen skulle då kunna bli att ne bis in idem utgör hinder för en andra prövning. 

Detta är ett exempel som också visar på vilka tillämpningsproblem som kan uppstå på 

grund av att det gäller olika kriterier för att avgöra tillämpligheten av en och samma 

rättsprincip, beroende på inom vilket rättsområde principen åberopas. 

 

6.3.3 Sammanfattning  

Det i Toshiba-avgörandet uppställda kriteriet på identiska faktiska omständigheter 

innebär sammanfattningsvis och för det första att en och samma konkurrensbegränsande 

gärning kan sanktioneras flera gånger. Med det sagt innebär möjligheten till att utdela 

flera sanktioner inte nödvändigtvis att företag kommer att överbestraffas. Mer 

problematiskt är att förbudet mot dubbla förfaranden till stor del kringgås genom att 

verkningarna av en konkurrensöverträdelse kan delas upp i tid och över ett geografiskt 

område och prövas var för sig. Ju mer omfattande en kartellsamverkan är tidsmässigt 

och geografiskt desto fler nationella konkurrensmyndigheter kommer att vara behöriga 

och intresserade av att pröva samverkan. Förutsatt att förfarandena inte avser samma 

verkningar av ett kartellsamarbete utgör ne bis in idem inget hinder för att initiera flera 

förfaranden. Skyddet för att inte behöva utstå flera förfaranden för samma gärning på 

det konkurrensrättsliga området ter sig näst intill obefintligt.  

För det andra verkar det vara helt och hållet är upp till den prövande 

myndigheten, d.v.s. kommissionen eller någon av de nationella 

konkurrensmyndigheterna, att besluta om vilka verkningar av en gärning som ett visst 

sanktionsförfarande avser och vilka verkningar som inte avses i förfarandet. Det får till 

konsekvens ett urholkat och svagt rättssäkerhetsskydd för företagen som är oförenligt 

med de värden principen ne bis in idem annars skyddar.  

Det kan antas att kravet på samma rättsliga skyddade intresse i många fall 

kommer att vara uppfyllt eftersom det är samma regler som ska tillämpas av 

kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna. Men på grund av att EU:s 

medlemsstater får ha regler på konkurrensrättens område med andra syften än den EU-

rättsliga konkurrensregleringen, och eftersom en överträdelse av art. 101 och art. 102 

kan innebära att regler på andra rättsområden också överträds, kan det uppstå situationer 

då kravet på samma rättsliga skyddsintresse inte är uppfyllt. I sådana situationer hindras 

inte ett andra förfaranden enligt Toshiba-målet.  
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6.4 Hur motiveras en annan tolkning av idem-begreppet i konkurrenssituationer? 

6.4.1 EU-domstolens dom och Generaladvokatens förslag till avgörande i Toshiba-

målet 

EU-domstolen behandlar förhållandevis kortfattat frågan om ne bis in idem utgör hinder 

för den tjeckiska konkurrensmyndigheten att utdöma böter. Den förklarar aldrig varför 

kartellsamarbetets verkningar måste tas hänsyn till vid prövningen av om det är 

identiska faktiska omständigheter. Inte heller noterar domstolen att den bedömning av 

de faktiska omständigheterna som görs i Toshiba-målet avviker från Europadomstolens 

idem-tolkning eller tolkningen av idem som EU-domstolen gjort på andra rättsområden. 

Slutligen motiverar domstolen inte heller varför kravet på samma skyddade rättsliga 

intresse ska gälla vid idem-prövningen i konkurrensrätten trots att ett sådant krav 

förkastats både av Europadomstolen och av EU-domstolen på andra rättsområden. 

En motivering till varför konkurrensöverträdelsens verkningar ska ingå i de 

faktiska omständigheterna ges däremot i Generaladvokat Kokotts förslag till 

avgörande.130 EU-domstolens idem-tolkning i Toshiba-målet skulle kunna förstås mot 

bakgrund av denna motivering. Som har antytts ovan (avsnitt 7.2.3) utgick 

generaladvokatens idem-bedömning utifrån det relevanta kriteriet som slogs fast i Van 

Esbroeck-målet och som överensstämmer med Europadomstolens praxis. Kokott 

kommer emellertid också fram till att ne bis in idem inte är tillämplig på situationen i 

Toshiba-målet. Hennes tolkning är likartad den tolkning som EU-domstolen sedermera 

gör. 

Generaladvokaten inleder med att konstatera att frågan om det rör sig om 

samma konkreta gärning alltid kan besvaras jakande när två beslut av olika 

konkurrensmyndigheter avser samma kartell. Men, menar hon, då har inte beaktats de 

särdrag som allmänt kännetecknar överträdelser av konkurrensrätten. 

Generaladvokaten konstaterar att konkurrensrätten förbjuder och lagför sådana 

beteenden som har en negativ inverkan på konkurrensen. Hon konstaterar också att det 

enligt art. 101 FEUF inte är den konkurrensbegränsande samverkan som förbjuds och 

som ska beivras utan dess genomförande. Därför menar Kokott att den konkreta 

gärningen (det konkurrensbegränsande beteendet) som ne bis in idem är tillämplig på, 

alltid hör samman med den period och det område på vilket gärningen har eller har 

kunnat inverka på konkurrensen på ett negativt sätt. De faktiska eller möjliga 

                                                      
130 Förslag till avgörande av Generaladvokat J. Kokott i mål C-17/10 Toshiba m. fl. mot 

Tjeckien. 
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verkningarna av en kartell är således en ofrånkomlig beståndsdel av de faktiska 

omständigheterna. Därför hindrar ne bis in idem inte att flera konkurrensmyndigheter 

eller domstolar beivrar eller lagför konkurrensbegränsningar som en och samma kartell 

åsyftar eller resulterar i på olika områden eller under olika perioder.131 

Det kan ifrågasättas om inte de argument som Generaladvokat Kokott anför 

också går att göra gällande vid lagöverträdelser på andra rättsområden; d.v.s. finns det 

andra otillåtna gärningar, som är förbjudna på grund av de verkningar som uppstår när 

gärningarna genomförs eftersom dessa verkningar ofrånkomligen hör samman med 

gärningarna i sig? Om så är fallet förlorar argumentet sin legitimitet, eftersom det 

innebär att de särdrag som enligt Generaladvokat Kokott allmänt kännetecknar 

överträdelser av konkurrensrätten, inte är just konkurrensrättsliga särdrag, utan mer eller 

mindre allmängiltiga. I så fall finns det ingen saklig grund för att göra en annorlunda 

bedömning av idem-begreppet i konkurrensrätten.  

Reglerna för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden skulle kunna vara 

ett rättsområde på vilket det går att föra samma typ av argumentation. 132  Reglerna 

avseende marknadsmissbruk återfinns främst i marknadsmissbruksförordningen133 och 

marknadsmissbruksdirektivet134. Dessa regelverk syftar till att upprätthålla marknadens 

integritet och förtroendet på värdepappersmarknaden. På likartat sätt som 

konkurrensreglerna förbjuder sådant beteende som anses skada den fria konkurrensen, 

förbjuds sådant beteende som anses skadligt för upprätthållandet av en sund 

värdepappersmarknad. 135  Exempelvis förbjuds obehörigt röjande av 

insiderinformation136, och den som sprider information som ger falska eller vilseledande 

signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella instrument döms för 

marknadsmanipulation.137 

                                                      
131 Förslag till avgörande av Generaladvokat J. Kokott i målet C-17/10 Toshiba m. fl. mot 

Tjeckien, p. 126-134. 
132 På detta rättsområde finns emellertid uttryckliga regler för att dubbel lagföring och 

dubbelbestraffning ska undvikas, se art. 25. 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 596/2014, av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 

2003/125/EG och 2004/72/EG. 
133 Se not 122.  
134 Europaparlamentets och rådets direktiv nr. 2014/57/EU av den 16 april 2014 om 

straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk.  
135 Jfr. skäl 2 till marknadsmissbruksförordningen och skäl 1 till marknadsmissbruksdirektivet.  
136 Art. 10 marknadsmissbruksförordningen.  
137 Art. 12 marknadsmissbruksförordningen. 
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Ett finansiellt instrument, till exempel en aktie, kan vara noterat på olika 

marknadsplatser runt om i världen. Om det sker ett röjande av insiderinformation som 

påverkar handeln med ett finansiellt instrument som är noterat på flera marknadsplatser, 

bör marknadsplatserna påverkas vid olika tidpunkter. Om Toshiba-avgörandet var 

tillämpligt i fråga om överträdelser av marknadsmissbruksregleringen låg det nära till 

hands att mena att ne bis in idem inte hindrar att det prövas och sanktioneras flera 

gånger för varje negativt resultat av informationsröjandet på de olika börserna vid de 

olika tidpunkterna, trots att det endast begåtts ett otillåtet röjande av insiderinformation. 

Argumentet att de särdrag som kännetecknar just överträdelser av 

konkurrensrätten gör det nödvändigt att i idem-prövningen beakta också 

överträdelsernas verkningar, framstår som svagt i och med att samma argument kan 

göras gällande på andra typer av överträdelser. Därför blir det svårt att påstå att det är 

ett särdrag som kännetecknar just den konkurrensrättsliga regleringen. Detta kan också 

vara ett skäl till att EU-domstolen valde att inte anföra samma argument i sin dom. 

 

6.4.2 Sammanfattning och synpunkter 

EU-domstolen motiverar inte varför en annorlunda idem-tolkning ska gälla i 

konkurrenssituationer. Det gör däremot generaladvokaten i Toshiba-målet vars idem-

bedömning till stor del överensstämmer med EU-domstolens. Hon gör gällande att de 

konkurrensrättsliga överträdelsernas särart motiverar en annan tolkning av idem-

begreppet än vad som gäller på andra rättsområden. Detta argument kan dock 

ifrågasättas. Eftersom EU-domstolen inte anförde samma argument i sitt avgörande i 

Toshiba-målet går det inte heller att med säkerhet säga att de skäl Generaladvokaten 

gjorde gällande ligger bakom domstolens avgörande.  

Det är kanske bäst att förstå EU-domstolens idem-tolkning i Toshiba-målet 

som ett uttryck för konkurrensrättens särställning i EU-rätten. Förklaringen till EU-

domstolens snävare tolkning av idem-begreppet i konkurrensmål skulle alltså kunna 

vara en följd av EU:s bakgrund som ett ekonomiskt integrationsprojekt snarare än 

rättighetsgarant. Som har förklarats tidigare i uppsatsen (avsnitt 2.4 och 3.1) är ett 

viktigt syfte med de EU-rättsliga konkurrensbestämmelserna att förverkliga den inre 

marknaden, vilket i grunden är målsättningen med hela EU-samarbetet. Ett annat syfte 

är att främja ekonomisk tillväxt och välstånd. Dessa värden är legitima och skyddsvärda 

och bär upp stor del av EU-samarbetet. Frågan är dock om de utgör så pass starka 

intressen att det legitimerar att man ”tummar på” det, i vart fall enligt 
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Europakonventionen, absoluta förbudet mot dubbelbestraffning och dubbla förfaranden, 

som är en grundläggande rättighet i en rättsstat.  

Trots konkurrensrättens särställning som garant för den fria rörligheten är det 

faktiskt så att principen ne bis in idem, i vart fall i den EU-rättsliga kontexten, också 

syftar till att värna den fria rörligheten (jfr avsnitt 2.1 och EU-domstolen i Van 

Esbroeck-målet i avsnitt 4.3). Detta syfte utgör inte sällan det främsta motivet till att 

EU-domstolen tolkar idem-begreppet extensivt på andra rättsområden än det 

konkurrensrättsliga. Därför borde det, även i konkurrenssituationer finnas ett värde i att 

tolka idem-begreppet extensivt till fördel för ett effektivt rättighetsskydd. Annars kan 

risken för att vid en eventuell överträdelse av de konkurrensrättsliga reglerna drabbas av 

dubbla sanktioner, avhålla företag från att expandera och etablera sig på olika 

marknader i EU. Denna aspekt av principen ne bis in idem lyser med sin frånvaro i mål 

då EU-domstolen har att bedöma tillämpligheten av ne bis in idem i konkurrensrätten.  
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7 Avslutning  

7.1. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att utreda om EU-domstolens tolkning av idem-begreppet 

i konkurrensrättsliga situationer överensstämmer med art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i 

Europakonventionen och art. 50 i EU:s stadga. För att uppfylla syftet har tre 

frågeställningar besvarats; för det första besvarades frågan om art. 4 i tilläggsprotokoll 7 

i Europakonventionen och art. 50 i EU:s stadga är tillämpliga på de konkurrensrättsliga 

sanktionsförfarandena. Mot bakgrund av Europadomstolens avgöranden i bl.a. Engel-

målet och EU-domstolens praxis blev slutsatsen att både Europakonventionens och EU-

stadgans förbud mot dubbla förfaranden och dubbelbestraffning är tillämpliga på 

konkurrensrättsliga sanktionsförfaranden som kan resultera i utdömandet av vite eller 

böter; för det andra utreddes hur idem-begreppet tolkas av Europadomstolen och hur 

begreppet har tolkats av EU-domstolen på andra rättsområden än det 

konkurrensrättsliga. Slutsatsen i denna del blev att det relevanta kriteriet för idem-

bedömningen, oavsett om Europakonventionen eller EU:s stadga tillämpas, är det som 

avser att de båda förfarandena härrör från identiska faktiska sakförhållanden som är 

oupplösligt förbundna med varandra i tid och rum. Detta innebär alltså att skyddet mot 

dubbla förfaranden och dubbla sanktioner är lika starkt enligt Europakonventionen och 

EU:s stadga. Det överensstämmer också med de krav som gäller enligt art. 52.3 och art. 

53 i EU:s stadga; den tredje frågeställningen avsåg hur EU-domstolen tolkat idem-

begreppet i mål som handlat om överträdelser av den konkurrensrättsliga regleringen. 

För att besvara denna fråga redogjordes för EU-domstolens dom i målet Toshiba m.fl. 

mot Tjeckien. Slutsatsen blev att idem-bedömningen i konkurrensmål är avhängig tre 

krav. Det ska vara fråga om identiska faktiska omständigheter, samma regelöverträdare 

och samma skyddade rättsliga intresse för att samma gärning ska anses vara för handen. 

Dessa krav slogs fast för första gången av EU-domstolen i målet Aalborg Portland m fl. 

mot kommissionen. I Toshiba-målet bekräftade EU-domstolen att dessa krav 

fortfarande gäller för idem-prövning vid överträdelser av den konkurrensrättsliga 

regleringen. Dessutom tolkade domstolen det först nämnda kravet som att det med 

nödvändighet innebär att de tidsmässiga och geografiska verkningar som 

sanktionsförfarandena avser måste vara desamma för att det ska anses föreligga 

gärningsidentitet.  
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För frågan om EU-domstolens tolkning av idem-begreppet i konkurrenssituationer 

överensstämmer med art. 4 tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen och art. 50 i EU:s 

stadga blev svaret nej. EU-domstolens idem-prövning i konkurrenssituationer 

överensstämmer inte med vad som gäller enligt Europakonventionen eller EU:s stadga. 

Den konkurrensrättsliga idem-tolkningen innebär dessutom att principen ne bis in idem 

har ett mindre tillämpningsområde vid överträdelser av konkurrensrätten än vad som 

annars gäller. Skyddet mot att behöva utstå dubbla prövningar och dubbelbestraffning är 

därmed svagare på det konkurrensrättsliga området.  

 I avsnitt 6 i uppsatsen beskrevs och analyserades närmare de konsekvenser som 

följer av EU-domstolens tolkning av idem-begreppet i konkurrensmål. Nedan ska några, 

men inte alla, viktiga slutsatser av denna analys återges.  

Det konkurrensrättsliga idem-begreppet som följer av EU-domstolens tolkning 

är snävare än vad som gäller enligt Europakonventionen. Därigenom är den 

konkurrensrättsliga tolkningen av idem i strid med art. 52.3 i EU:s stadga som kräver att 

EU endast får garantera ett likvärdigt eller mer långtgående skydd än Europadomstolen 

för sådana rättigheter som regleras i både EU-stadgan och i Europakonventionen. 

Dessutom är tolkningen också i strid med art. 53 i stadgan som anger att ingen 

bestämmelse i stadgan får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på de rättigheter 

som erkänns inom unionsrätten och i Europakonventionen.  

I fråga om de tre kraven som gäller för idem-prövningen enligt Toshiba-målet 

förtjänar det följande att på nytt lyftas. Kravet på samma rättsliga skyddsintresse 

avviker tydligast från det relevanta kriteriet som gäller enligt art. 4 tilläggsprotokoll 7 i 

Europakonventionen och art. 50 i EU:s stadga. Både Europadomstolen och EU-

domstolen har nämligen slagit fast att en bestämmelses rättsliga skyddsintresse inte ska 

ha någon betydelse för idem-prövningen. Emellertid kan det göras gällande att eftersom 

den konkurrensrättsliga regleringen i EU är harmoniserad, kravet på samma rättsliga 

skyddsintresse i de flesta fall kommer att vara uppfyllt. Men eftersom kravet i sig strider 

mot den tolkning som ska göras enligt Europakonventionen och EU-stadgan spelar det 

inte någon roll huruvida det i praktiken får någon avgörande betydelse för 

tillämpligheten av ne bis in idem.   

Även kravet på identiska faktiska omständigheter, och hur det tolkas av EU-

domstolen i Toshiba-målet innebär en inskränkning av principen ne bis in idem så som 

den gäller enligt Europakonventionen och EU:s stadga. Det är också detta krav som 

främst innebär att tillämpningsområdet för principen inskränks. Idem-begreppet, ska 
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enligt Europadomstolen och EU-domstolen förstås som att det tar sikte på den konkreta 

gärning som ligger till grund för respektive förfarande. Gärningsidentitet föreligger 

därför om två förfaranden avser att pröva och sanktionera identiska sakförhållanden, 

som utgörs av en uppsättning konkreta och sammanhängande fakta, eller en rad 

oskiljaktiga omständigheter. I Toshiba-målet slår EU-domstolen emellertid fast att de 

konkurrensbegränsande resultaten kan delas upp i tid och i rum, varefter varje del får 

prövas och sanktioneras för sig utan hinder av ne bis in idem. Det som ytterst jämförs i 

den konkurrensrättsliga idem-prövningen är därför vilka resultat av gärningen som 

respektive sanktionsförfarande avser att pröva och bestraffa. Huruvida samtliga resultat 

härrör från samma konkurrensbegränsande beteende får därmed liten betydelse för 

frågan om det föreligger gärningsidentitet. Som har visats i uppsatsen medför detta att 

varje konkurrensbegränsande samverkan kan komma att prövas och sanktioneras näst 

intill oändligt många gånger. Detta är helt oförenligt med förbudet mot dubbla 

förfaranden. I de fall flera sanktionsförfaranden resulterar i att företagen i fråga 

överbestraffas, innebär det också att det sker en kränkning av förbudet mot 

dubbelbestraffning. Sammantaget medför EU-domstolens tolkning av kravet på 

identiska faktiska omständigheter en stor rättsosäkerhet och oförutsebarhet för 

företagen; trotts att ett företag varit föremål för ett eller till och med flera 

sanktionsförfaranden avseende en konkurrensbegränsande gärning, kan det inte utesluta 

att det inte på nytt hålls ansvarigt för samma konkurrensbegränsande beteende.  

Ytterligare en viktig konsekvens av Toshiba-målet som har behandlats i 

uppsatsen är vad som avgör vilket resultat ett visst sanktionsförfarande avser. Enligt 

EU-domstolen i Toshiba-målet är det svårt att dra någon annan slutsats än att ett 

sanktionsförfarande avser den eller de verkningar som kommissionen eller de nationella 

konkurrensmyndigheterna anger att ett sanktionsförfarande avser. De verkningar som 

kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet inte anger finns därmed kvar att 

pröva och sanktionera vid ett senare tillfälle. Därigenom ges kommissionen och 

nationella myndigheter ett stort övertag gentemot de företag vars beteende ska prövas. 

Genom att medvetet utesluta delar av de resultat till vilka det ännu inte finns 

förutsättningar att fatta ett fällande beslut ”sparas” dessa och kan prövas och 

sanktioneras för vid ett senare tillfälle. Just denna typ av övertag förhindras annars av 

förbudet mot dubbla förfaranden och dubbelbestraffning eftersom det innebär att de 

prövande och sanktionerande myndigheterna endast får en chans.  
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Utöver de konsekvenser som drabbar berörda företag följer ytterligare olägenheter av 

EU-domstolens tolkning av idem-begreppet i konkurrensrätten. Som har konstaterats i 

uppsatsen blir en konsekvens att det gäller ett olika starkt skydd för rätten att inte 

lagföras eller bestraffas flera gånger beroende på inom vilket rättsområde rättigheten 

åberopas och beroende på om Europakonventionen eller EU:s stadga tillämpas. Detta är 

svårförenligt med det faktum att ne bis in idem enligt Europakonventionen är en absolut 

rättighet som det inte får göras undantag ifrån, och art. 52.3 i EU:s stadga enligt vilken 

EU ska garantera ett lika starkt rättighetsskydd som konventionen. Man kan därför 

tycka att principen ne bis in idem ska gälla lika starkt oberoende av vilken regel den 

tilltalade misstänks för att ha överträtt och oavsett om bedömningen görs enligt EU- 

eller Europarätten.  

Vidare är det opraktiskt att för tillämpligheten av en och samma rättsprincip, 

dessutom en mycket viktig sådan, behöva tillämpa olika kriterier. Det är ägnat att 

förvirra och försvåra tillämpningen av principen ne bis in idem. Exempelvis är det 

oklart vilken idem-tolkning som ska få företräde när en gärning utgör både en 

överträdelse av exempelvis art. 101 FEUF och en annan regel utanför det 

konkurrensrättsliga området. Eftersom art. 101 och art. 102 FEUF i princip är de enda 

reglerna inom EU-rätten som syftar till skydda den fria konkurrensen kommer kravet på 

samma skyddade rättsliga intresse, som gäller för idem-bedömningen i 

konkurrensrätten, i en sådan situation inte att vara uppfyllt. Det kravet gäller inte för 

idem-prövningen på andra rättsområden varför tillämpligheten av ne bis in idem i en 

sådan situation kommer att vara avhängig vilken tolkning av idem-begreppet som anses 

tillämplig.  

Slutligen kan det också bli problematiskt för de stater som tillträtt 

Europakonventionens och dess 7e tilläggsprotokoll och som är medlemmar i EU att 

uppfylla sina rättsligt bindande förpliktelser när Europakonventionen och EU inte har 

ett enhetligt rättighetsskydd. EU-rätten ställer krav på att få fullt genomslag i nationell 

rätt och på att medlemsstaterna har tillräckliga och avskräckande sanktioner för 

överträdelser av den konkurrensrättsliga regleringen. Om fullgörandet av dessa 

förpliktelser medför att Europakonventionen kränks kan medlemsstaterna fällas för 

ansvar och bli skadeståndsskyldiga. Samtliga EU:s medlemsstater har tillträtt 

Europakonventionen (dock inte dess 7e tilläggsprotokoll). Därför är det i längden 

ohållbart att det EU-rättsliga, konkurrensrättsliga idem-begreppet inte är förenligt med 

det idem-begrepp som gäller enligt art. 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen. 
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7.2. Frågor för framtiden  

De slutsatser som har presenterats i uppsatsen väcker några frågor. Dessa kan inte och 

ska heller inte besvaras här, men de förtjänar ändå att uppmärksammas. En första fråga 

är om och i så fall hur Europadomstolen kommer att agera på idem-tolkningen som 

enligt EU-domstolen gäller i konkurrensrättsliga situationer. Europadomstolen har i 

målet Borsphorus Have mot Irland138 konstaterat att skyddet av mänskliga rättigheter 

inom EU får anses vara likvärdigt med rättighetsskyddet som gäller enligt 

Europakonventionen. Därför finns enligt Europadomstolen en presumtion för att EU-

rätten respekterar konventionen. Dock kan denna presumtion motbevisas om det i det 

enskilda fallet finns omständigheter som innebär att skyddet för 

konventionsrättigheterna är uppenbart otillräckligt. Avgörandet har ansetts innebära en 

förklaring från Europadomstolen att den kommer att avstå från att granska EU-rättens 

konformitet med Europakonventionen förutsatt att EU-domstolens tolkningar inte 

uppenbart är i strid med konventionen.139 Motsatsvis kommer domstolen att granska och 

uttala sig om EU-rätten tydligt kränker någon av konventionsrättigheterna. Om 

Europadomstolen anser att EU-domstolens idem-tolkning innebär en tydlig kränkning 

av art. 4 tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen ska den därför enligt enlig utsago 

agera.  

Frågan som får fylla de sista raderna i denna uppsats är av något filosofisk 

karaktär. Den kan också sägas utgöra ett övergripande tema för hela uppsatsen och 

utgör därför en bra avslutning. Frågan är vilken av domstolarna, EU-domstolen eller 

Europadomstolen, som i slutändan ska ha rätten att ytterst tolka innebörden av de 

mänskliga rättigheterna i Europa; är det Europadomstolen var främsta mål är att 

upprätthålla och värna mänskliga rättigheter eller är det EU-domstolen som i grunden 

har en annan målsättning? 

 

  

  

                                                      
138 Mål nr. 45036/98, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonmin Sirketi mot Irland, p. 

165. 
139 Jääskinen, Niilo, EU-domstolens som människorättsdomstol – Nordiska perspektiv, s. 11, 

http://www.confedentevents.fi/@Bin/4870492/Referat+-+Jääskinen+Niilo+-+EU-

domstolen+som+en+människorättsdomstol.pdf , hämtad 2018-03-24, kl. 15:35. 

http://www.confedentevents.fi/@Bin/4870492/Referat+-+Jääskinen+Niilo+-+EU-domstolen+som+en+människorättsdomstol.pdf
http://www.confedentevents.fi/@Bin/4870492/Referat+-+Jääskinen+Niilo+-+EU-domstolen+som+en+människorättsdomstol.pdf
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