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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund    

 

”Oaktat att det upplevs som ett straff att inte få gå på fotbollsmatcher, är 

tillträdesförbudet inget straff i straffrättens mening”. 

 

Så lyder uttalandet från tingsrättens ledamöter i Solna tingsrätt, som kortfattat och med 

svepande retorik avfärdar påståendet om att ett tillträdesförbud och åtal för våldsamt 

upplopp utgör dubbelbestraffning.
1
 Samtidigt som justitieministern kräver hårdare tag 

mot det idrottsrelaterade våldet,
2
 synes grundläggande rättssäkerhetsaspekter enligt min 

uppfattning bli alltmer bortprioriterade i sammanhanget. Populistiska åtgärder och 

juridiska principer håller sällan varandra i handen, varför frågan om det svenska 

systemet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp är förenligt med dubbel-

bestraffningsförbudet är särskilt intressant.
3
  

 

Dubbelbestraffningsförbudet återfinns i en rad olika regelverk. Förbudet bygger bland 

annat på tanken att ingen individ ska behöva utsättas för det obehag som en ny 

straffprocess innebär för det fall att frågan redan har prövats rättsligt. 

Dubbelbestraffningsförbudet utgör en viktig rättsstatlig princip, varför det i alla 

juridiska sammanhang måste respekteras och upprätthållas.
4
 Mot nämnda förbud står 

ofta statens vilja att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället genom att lagföra 

individer som begår klandervärda handlingar. Denna balansgång är emellertid svår att i 

alla lägen upprätthålla. På idrottens område synes stora delar av samhället emellertid ha 

ställt sig bakom staten i dess kamp mot det idrottsrelaterade våldet. Detta är enligt min 

uppfattning inte anmärkningsvärt, men de åtgärder som staten vidtar måste utan 

undantag uppfylla grundläggande rättsstatliga principer.  

                                                 

1
 Solna tingsrätt, mål nr B 8159-12. 

2
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2151&grupp=12079&artikel=5501864 

3
 Begreppet ”systemet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp” innebär, inom ramen för detta arbete, 

de två förfarandena som aktualiseras vid tillträdesförbud och åtal för våldsamt upplopp. 

4
 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 241 f. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om huruvida det svenska systemet med 

tillträdesförbud och åtal för våldsamt upplopp är förenligt med dubbelbestraffnings-

förbudet. Utgångspunkten i uppsatsen är att en individ döms till ansvar för våldsamt 

upplopp och meddelas ett tillträdesförbud, båda beträffande samma gärning. Vidare är 

utgångspunkten att det meddelade tillträdesförbudet och åtalet för våldsamt upplopp är 

materiellt riktigt.
5
 Arbetets fokus kommer att ligga på de svenska processrättsliga 

reglerna som berör förbudet, EKMR:s
6
 dubbelbestraffningsförbud samt relevanta 

artiklar i EU-rättens fördrag.  

 

Vid besvarandet av ovannämnda fråga innefattas en utredning av respektive regelverks 

tillämpningsområde och materiella innebörd. En grundläggande fråga som ska besvaras 

är således huruvida regelverkens tillämpningsområde överhuvudtaget omfattar 

förfarandena med tillträdesförbud och åtal för våldsamt upplopp. Om utredningen av 

tillämpningsområdena visar att de är tillämpliga, appliceras regelverkens materiella 

innebörd på det svenska systemet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp. Detta 

syftar till att besvara frågan om förfarandena utgör en kränkning av 

dubbelbestraffningsförbudet. 

 

 

1.3 Avgränsning och disposition 

 

Arbetet kommer, som nämnts ovan, utgå ifrån ett tillträdesförbud och åtal för våldsamt 

upplopp. Tillträdesförbudet skulle emellertid kunna kombineras med andra typer av 

brott än våldsamt upplopp. Anledning till varför det våldsamma upploppet har valts, är 

för att brottet enligt min mening på många sätt karaktäriserar det typiska våldet inom 

och runt idrottsarenor idag. Det bör därför poängteras att valet av brott har skett med en 

                                                 

5
 Att förfarandena är materiellt riktiga innebär i detta sammanhang att den gärning som ligger till grund 

för respektive förfarande uppfyller regelverkens rekvisit. 

6
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 
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pedagogisk baktanke, och skulle teoretiskt sett kunna bytas ut mot andra brottsliga 

gärningar som kan föranleda ett tillträdesförbud.  

 

Även andra förbud än tillträdesförbud skulle kunna analyseras och diskuteras inom 

ramen för dubbelbestraffningsförbudet i en komparativ studie. Exempel på sådana 

förbud är näringsförbud och kontaktförbud. Dessa förbud kommer emellertid inte att 

beröras i detta arbete. Anledningen till detta är att tillträdesförbudet är ett nytt inslag i 

svensk rättsordning sett till både dess tidsmässiga tillkomst och materiella verkan, 

varför förbudet förtjänar en självständig analys.  

 

EKMR:s reglering av dubbelbestraffningsförbudet kommer att ges störst utrymme i 

uppsatsen. Anledning bakom detta är bland annat att den EU-rättsliga regleringen på 

området ska tolkas i enlighet med Europadomstolens praxis. Även interna svenska 

regler ska tolkas i ljuset av konventionen, varför det av förklarliga skäl ges störst 

utrymme till EKMR:s regelverk.
7
 

 

Uppsatsens disposition har utformats enligt följande. Först kommer en redogörelse för 

de olika regelverken som reglerar dubbelbestraffningsförbudet att göras. Tanken bakom 

detta är att läsaren på ett tidigt stadium ska få en ingående förståelse för 

dubbelbestraffningsförbudets innebörd i olika rättsordningar. Efter denna del kommer 

regleringen kring tillträdesförbudet och brottet våldsamt upplopp att beskrivas. Detta 

innefattar bland annat de materiella rekvisit som behöver vara uppfyllda i respektive 

regelverk. Beträffande tillträdesförbudet kommer även syftena bakom regleringen att 

redogöras för, vilket är nödvändigt för att besvara senare frågor som berör 

dubbelbestraffningsförbudet. Slutligen ska en mer konkret analys beträffande 

förfarandenas förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet göras under kapitel 7.  

 

 

 

 

                                                 

7
 Se avsnitt 3.3 och 2.1. 
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1.4 Metod och material 

 

Av frågeställningen framgår att arbetet syftar till att avgöra vad som är gällande rätt 

beträffande systemet med tillträdesförbud och åtal för våldsamt upplopp i förhållande 

till dubbelbestraffningsförbudet. För att kunna besvara frågeställningen kommer den 

rättsdogmatiska metoden att användas. Detta innebär att rättskällor som exempelvis 

förarbeten, rättsfall och doktrin kommer att användas för att fastställa vad som utgör 

gällande rätt. Det dominerande materialet kommer att utgöras av rättspraxis som härrör 

från Europadomstolen och i viss mån även EU-domstolen. Domstolarna har tolkat 

relevanta artiklar utförligt, varför det är nödvändigt att nyttja dess praxis beträffande 

olika tolkningsfrågor. Ett annat tillvägagångssätt än detta skulle enligt min mening 

riskera att leda till felaktiga slutsatser kring tolkningen av relevanta artiklar.  

 

Beträffande mitt förhållningssätt mellan domar från HD och domar från internationella 

domstolar bör följande nämnas. Det finns en risk för att felaktigt applicera 

tolkningsmetoder som härrör från den svenska rättsordningen på de internationella 

regelverken. De aktuella internationella regelverken inom ramen för detta arbete har 

exempelvis inga förarbeten som väger lika tungt som de gör i den svenska 

rättsordningen, vilket kan leda till juridiska kulturkrockar vid tolkandet av artiklar. I 

detta arbete har utgångspunkten för tolkningen av artiklar istället varit de internationella 

domstolarnas avgöranden, som i sin tur även har tolkats av HD. Detta har inte medfört 

några stridigheter beträffande tolkningen av artiklarnas innebörd, eftersom området i sin 

helhet är definierat och utvecklat genom praxis. 

 

Vad gäller tillträdesförbudet kan det konstateras att rättskällorna på området är 

bristfälligt. Av denna anledning har dess förarbeten givits störst utrymme i redogörelsen 

för tillträdesförbudet. Avsaknaden av praxis från högsta instans i detta avseende har 

enligt min uppfattning emellertid inte påverkat arbetets genomförande och slutresultat. 

Förarbetena till tillträdesförbudsbestämmelsen erbjuder god vägledning för hur 

bestämmelsen ska tolkas och tillämpas i praktiken, samt vilka syften som ligger bakom 

regleringen. 
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2 Anklagelse om brott och dubbelbestraffningsförbudet 

enligt EKMR 

 

2.1 Inledning 

 

EKMR har en stor betydelse för den svenska rättsordningen. EKMR stiftades år 1950 

och ratificerades av Sverige 3 år senare.
8
 Genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna har EKMR sedan 1 januari 1995 införlivats i svensk lagstiftning. En 

konventionsstats kränkning av EKMR avgörs av den europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Europadomstolen har inte befogenhet att 

undanröja en nationell domstols dom, men kan utdöma skadestånd vid de fall där en 

kränkning sker. Den juridiska eller fysiska personen som vill få sin sak prövad av 

Europadomstolen måste först ha uttömt alla tillgängliga nationella rättsmedel.
9
  

 

EKMR kan sägas ha en särskild ställning inom svensk rätt. Enligt regeringsformen 

(1974:152, RF) 2:19 får ingen lag stiftas i strid med EKMR. Samtidigt innehar EKMR 

inte ställningen som grundlag, varför lagkonflikter mellan vanlig lag och EKMR kan 

vålla problem för rättstillämparna. Vid lagkonflikter mellan EKMR och annan svensk 

lag ska i första hand en fördragskonform lagtolkning göras. Detta innebär att den 

svenska lagbestämmelsen ska ges en innebörd som överensstämmer med bestämmelsen 

i EKMR. Om den svenska lagbestämmelsen emellertid inte ger något utrymme för en 

sådan tolkning, ska istället principerna om lex posterior och lex specialis tillämpas.
10

 I 

doktrin har det dock ansetts vara lämpligast att försöka lösa en lagkonflikt via 

lagtolkning som leder till att två bestämmelser inte strider mot varandra, snarare än 

genom principerna om lex specialis och lex posterior.
11

 Det ska inom ramen för detta 

                                                 

8
 Sverige och Europarätten, Bernitz, s. 140. 

9
 A. a. s. 138 f. 

10
 Prop. 1993/94:117 s. 37 f. 

11
 Sverige och Europarätten, Bernitz, s. 153. 
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arbete emellertid inte fördjupas i denna fråga, utan ett konstaterande av EKMR:s 

särskilda ställning inom den svenska rättsordningen torde vara tillräckligt. 

 

 

2.2 Anklagelse om brott enligt artikel 6 

 

2.2.1 Inledning 

 

Av artikel 6 i EKMR framgår bland annat följande: 

 

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against 

him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 

independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced 

publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the 

interest of moral, public order or national security in a democratic society, where the 

interest of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the 

extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where 

publicity would prejudice the interest of justice. 

 

Artikeln innefattar inte ett dubbelbestraffningsförbud i sig. Istället syftar den till att 

tillvarata den enskildes rättssäkerhet när denne anklagas för brott eller tvister kring 

civila rättigheter och skyldigheter.
12

 För att kunna utröna huruvida påföljd för våldsamt 

upplopp och tillträdesförbud strider mot dubbelbestraffningsförbudet är det emellertid 

nödvändigt att utreda vad som utgör ett brott eller en anklagelse om brott enligt 

EKMR:s regelverk. Detta bör rätteligen göras utifrån den praxis som Europadomstolen 

har utvecklat i frågan. 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, beslut den 14 september 1999.  
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2.2.2 Engel-fallet 

 

I Engel m.fl. mot Nederländerna tog Europadomstolen ställning till frågan om 

disciplinära förfaranden
13

 kan vara att anse som anklagelser om brott enligt artikel 6. I 

fallet hade ett antal personer verksamma inom militären brutit mot vissa 

uppföranderegler varpå de blivit påförda en form av husarrest i enlighet med landets 

disciplinära militärlagstiftning.
14

 Till en början konstaterar Europadomstolen att 

begreppet ”anklagelse om brott” är ett autonomt och självständigt begrepp oberoende av 

vad de nationella myndigheterna karaktäriserar förfarandet som. Detta innebär att 

konventionsstaterna inte kan undgå tillämpning av artikel 6 genom att klassificera 

förfarandet som ett disciplinärt sådant.
15

 

 

Domstolen uttalade därefter tre kriterier som konventionsstaterna har att följa i sin 

bedömning om ett förfarande utgör en anklagelse om brott. Det första kriteriet är hur 

konventionsstaten betecknar en förseelse; disciplinärt, straffrättsligt eller båda delar. 

Detta kriterium, understryker domstolen, fungerar enbart som en utgångspunkt i 

bedömningen. Det andra kriteriet är förseelsens natur. Enligt doktrin innefattar detta 

kriterium frågan om förseelsen kan överträdas av vem som helst, mot vilket ett allmänt 

förbud är uppställt.
16

 Om så är fallet innebär kriteriet enligt min uppfattning att 

förseelsens natur talar för att det är att betrakta som ett straffrättsligt förfarande. Det 

motsatta gäller ifall förbudet istället är riktad mot en viss kategori av personer, som 

exempelvis advokater, läkare med mera. Det tredje kriteriet som Europadomstolen 

uttalar, är den påföljd som den misstänkte riskerar att ådömas. Ju mildare påföljd som 

riskeras, desto mindre skäl föreligger för att betrakta en förseelse som brott. Vid 

bedömningen av påföljdens karaktär ska hänsyn tas till vilken möjlig, mest ingripande
 

påföljd som den misstänkte riskerar att dömas till. Detta innebär att den utdömda 

påföljden, eller frikännandet, inte är av relevans. Istället ska hänsyn tas till straffskalan 

                                                 

13
 Det var de nederländska myndigheterna som betecknade förfarandet som disciplinärt och således inte 

straffrättsligt. 

14
 Engel m.fl. mot Nederländerna, beslut den 8 juni 1976, p. 12. 

15
 Engel m.fl. mot Nederländerna, beslut den 8 juni 1976, p. 81. 

16
 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 164.  
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som gäller för det påstådda begångna brottet.
17

 Även påföljdens art är av intresse för 

bedömningen. Typiska administrativa och disciplinära påföljder som exempelvis 

varningar och suspensioner faller utanför kriteriets område, medan frihetsberövande 

straff typiskt sett är att hänföra till straffrättsliga påföljder.
18

 

 

 

2.2.3 Engel-kriterierna i praxis 

 

I målet Özturk mot Tyskland utvecklades dessa så kallade Engel-kriterier ytterligare.
19

 

Sökanden hade kört in i parkerad bil och blev av polisen därför påförd böter. Förseelsen 

(”Ordnungswidrigkeit”) betecknades i tysk rätt inte som ett brott, och frågan för 

Europadomstolen var bland annat huruvida förseelsen ska ses som ett brott i EKMR:s 

mening. Beträffande det första kriteriet konstateras att även om förseelsen i tysk rätt inte 

faller inom dess straffrättsliga regelverk, är den så pass nära sammankopplad med det 

att en klar linje mellan regelverken inte går att dra. Europadomstolen bygger detta 

argument bland annat på det faktum att samma instansordning gäller för 

ordningsförseelser och straffrättsliga förseelser.
20

 Det andra Engel-kriteriet, förseelsens 

natur, utvecklas i och med detta fall ytterligare. Utöver den innebörd som detta 

kriterium gavs i Engel-fallet, uttalar Europadomstolen att detta kriterium även innefattar 

en bedömning av syftet med bestämmelsen.
21

 Om bestämmelsen syftar till att avskräcka 

och bestraffa individer talar bestämmelsen för att förseelsen natur är att anse som 

straffrättslig. Om bestämmelsen istället syftar till att kompensera skada talar den emot 

att förseelsen har en straffrättslig natur.
22

 Europadomstolen bedömde i detta fall att det 

andra kriteriet var uppfyllt mot bakgrund av dess avskräckande och bestraffande syfte. 

Av denna anledning prövades inte det sista kriteriet, eftersom påföljdsfrågan ändå inte 

skulle förta förseelsen dess straffrättsliga natur. 

 

                                                 

17
 Engel m.fl. mot Nederländerna, beslut den 8 juni 1976, p. 82. 

18
 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 165.  

19
 Ozturk mot Tyskland, beslut den 21 februari 1984. 

20
 Ozturk mot Tyskland, beslut den 21 februari 1984, p. 46-51. 

21
 Özturk mot Tyskland, beslut den 21 februari 1984, p. 53. 

22
 Se även prop. 2002/03:106 s. 63. 
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I målet Kadubec mot Slovakien hade sökanden bötfällts efter att ha betett sig störande 

och visat olydnad mot polis i en spaanläggning. Boten utfärdades av den lokala 

polismyndigheten utan någon domstolsförhandling eller annan liknande process.
23

 I 

slovakisk rätt betecknades påföljden som administrativ och relativt mild i jämförelse 

med straffrättsliga påföljder, varför staten ansåg att artikel 6 inte var tillämplig i fallet. I 

sin prövning utifrån Engel-kriterierna fastslår Europadomstolen att det första kriteriet 

enbart har en relativ betydelse i sammanhanget och att det därför är nödvändigt att även 

pröva de andra kriterierna som är av större vikt i prövningen.
24

 Anmärkningsvärt i detta 

fall är att domstolen konstaterar att det andra och tredje kriteriet är alternativa och inte 

kumulativa, vilket innebär att enbart ett utav kriterierna behöver vara uppfyllt för att 

anse att artikel 6 är tillämplig. Enligt min uppfattning var detta emellertid domstolens 

synsätt även i Özturk mot Tyskland, med den enda skillnaden att det i detta fall explicit 

fastställs. Av domstolen understryks dock att en kumulativ prövning av kriterierna är 

nödvändig vid de fall inget av kriterierna är klart uppfyllt. Europadomstolen konstaterar, 

med hjälp av det andra Engel-kriteriet, att bestämmelsen hade ett punitivt syfte varför 

artikel 6 blev tillämplig utan en prövning av det tredje kriteriet. 

 

 

2.2.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Det första kriteriet, konventionsstatens 

egen beteckning av förseelsen, ges i sammanhanget ingen avgörande betydelse utan 

fungerar enbart som en utgångspunkt. Detta har i svenska förarbeten förståtts som att 

om en konventionsstat väljer att klassificera en förseelse som straffrättslig, behöver 

Europadomstolen inte ta ställning till om artikel 6 är tillämplig; konventionsstaten har i 

det läget självmant valt att aktivera rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6.
25

 En 

konventionsstat kan emellertid inte undgå tillämpningen av artikel 6 genom att 

klassificera en förseelse som disciplinär eller administrativ. Begreppet har vid sådana 

                                                 

23
 Kadubec mot Slovakien, beslut den 2 september 1998, p. 8-13. 

24
 Kadubec mot Slovakien, beslut den 2 september 1998, p. 50-53. 

25
 Prop. 2002/03:106 s. 62. 
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fall en autonom betydelse och förseelsen prövas, oberoende av den nationella rätten, av 

Europadomstolen.  

 

Det andra kriteriet har, enligt min uppfattning och sett till den praxis som redogjorts för, 

givits störst betydelse av om en förseelse är att betrakta som ett brott. I både Özturk mot 

Tyskland och Kadubec mot Slovakien har Europadomstolen uppehållit sig vid det andra 

kriteriet och i synnerhet bestämmelsens syfte. Detta kan utläsas ur det faktum att det 

sista kriteriet inte behöver prövas om bestämmelsens syfte visar sig ha en bestraffande 

och avskräckande karaktär. Europadomstolen har i båda målen även konstaterat att 

bestämmelsens bestraffande syfte klassificerar förseelsen som brott alldeles oavsett om 

den påföljd som kan utdömas är av mild karaktär. Det står i varje fall klart att både det 

andra och det tredje kriteriet är av större betydelse i jämförelse med det första kriteriet.  

 

 

2.3 Dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i det sjunde 

tilläggsprotokollet 

 

2.3.1 Inledning 

 

Under föregående avsnitt konstaterades det att artikel 6 i EKMR inte erbjuder något 

specifikt skydd mot dubbelbestraffning, utan snarare allmänna rättssäkerhetsgarantier. 

Artikel 4 i EKMR:s sjunde tilläggsprotokoll syftar däremot till att förbjuda ny dom eller 

ny prövning i samma sak; ne bis in idem. Av artikeln framgår följande: 

 

1. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the 

jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally 

equitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.  

2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of the case 

in accordance with the law and penal procedure of the State concerned, if there is 

evidence of new or newly discovered facts, or if there has been a fundamental defect in 

the previous proceedings, which could affect the outcome of the case. 

3. No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention. 
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Inledningsvis bör det uppmärksammas att två förfaranden i olika länder inte strider mot 

principen om ne bis in idem enligt denna artikels första punkt. Detta innebär att en 

person kan lagföras för samma gärning i två olika länder, oberoende av en tidigare dom 

i det ena landet. Detta ska dock enligt min uppfattning enbart tolkas på så vis att artikeln 

i sig inte förbjuder dubbla förfaranden i två länder. Det existerar emellertid europeiska 

konventioner som syftar till att förbjuda förfaranden i olika länder för samma gärning, 

men inom ramen för detta arbete kommer en fördjupning i de konventionerna inte 

göras.
26

  

 

I artikelns andra punkt stadgas ett undantag från förbudet mot dubbla förfaranden för 

samma sak. Undantaget tar sikte på de fall där det föreligger resningsgrunder och 

domvillor. Det är dock tveksamt ifall detta undantag bör ges någon större betydelse i 

sig, mer än att det enbart är ett klargörande. EKMR i sin helhet syftar till att ge den 

enskilde rättigheter. Detta innebär att ingen artikel i konventionen kan leda till att den 

enskilde lider en förlust till följd av en konventionsbestämmelse.
27

  En resning till 

fördel för den enskilde torde således aldrig strida mot en artikel i EKMR. 

 

Artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet ger emellertid upphov till en rad frågor som får 

anses vara komplicerade ifråga om artikelns tillämplighet. Vad som utgör ett och 

samma brott och vad som utgör straffrättsliga förfaranden
28

 har i praxis visat sig vara 

svårtolkat. Av denna anledning ska det nedan utredas vilka bedömningskriteriet som 

existerar vid bedömmandet av vad som utgör samma brott och straffrättsligt förfarande 

enligt artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet. 

 

 

                                                 

26
 Se t.ex. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella 

rättsverkningar. 

27
 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 613. 

28
 I den engelska versionen av artikeln används begreppet ”criminal proceeding” och ”penal procedure”, 

vilket har översatts till ”brottmålsrättegång” respektive ”rättegångsordningen” i den svenska 

översättningen. Enligt min mening är det dock av pedagogiska skäl mer lämpligt att använda 

beteckningen ”straffrättsligt förfarande”, eftersom den svenska översättningen felaktigen kan uppfattas 

som rättegångar i strikt mening. 
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2.3.2 Samma gärning 

 

Av lydelsen till artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet följer att artikeln är tillämplig 

då det är fråga om en lagföring eller straff för ett brott som den enskilde redan blivit 

slutligt frikänd eller dömd för. Det fordras därför att det är fråga om samma brott eller 

gärning som det tidigare förfarandet redan avhandlat. Praxis från Europadomstolen har 

tidigare varit motsägelsefull och det har tidigare varit svårt att finna ett entydigt svar på 

frågan om vad som utgör samma brott eller samma gärning, vilket ska belysas nedan. 

 

I fallet Gradinger mot Österrike var det fråga om en bilist som krockat med en cyklist, 

varpå cyklisten dog av sina skador. Bilisten påstods ha kört bilen under 

alkoholpåverkan, men detta ansågs av domstolen inte vara styrkt. Bilisten dömdes till 

ansvar för vållande till annans död. En förvaltningsmyndighet ålade emellertid bilisten 

ett bötesstraff för att ha framfört bilen under alkoholpåverkan, varvid frågan om artikel 

4 i tilläggsprotokoll 7 var tillämplig aktualiserades i Europadomstolen.
29

 Domstolen 

konstarerar kortfattat att det förvisso rört sig om två förfaranden med olika beteckningar 

och framförallt olika syften och natur. Vidare uttalas att domstolen har förståelse för att 

de olika förfarandena med tillhörande regler tar sikte på olika delar av samma förseelse. 

Detta hindrar emellertid inte domstolen från att anse att de båda förfarandena grundar 

sig på samma gärning varför förfarandena strider mot dubbelbestraffningsförbudet i 

artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet.
30

 Enligt min uppfattning kan inga säkra 

slutsatser dras från detta specifika fall, eftersom Europadomstolen väljer att inte 

utveckla sina resonemang. Domstolens mening är kortfattat att det strider mot artikel 4 i 

det sjunde tilläggsprotokollet, när medlemsstater inleder dubbla förfaranden avseende 

två brott som grundar sig på samma gärning. Detta fall visar sig vara motsägelsefullt i 

förhållande till senare fall från Europadomstolen. 

 

I fallet Oliveira mot Schweiz dömdes en kvinna till böter för vårdslöshet i trafik i ett 

administrativt förfarande. Oliveira kom senare att dömas till ytterligare böter för 

vållande till kroppskada för samma gärning. Europadomstolen uttalar i detta fall, i 

                                                 

29
 Gradinger mot Österrike, beslut den 23 oktober 1995, p. 6-12. 

30
 Gradinger mot Österrike, beslut den 23 oktober 1995, p. 53-55. 
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motsats till Gradinger-fallet, att en och samma gärning kan föranleda två olika brott med 

två olika förfaranden utan att det strider mot artikeln. Enligt domstolen rör det sig i detta 

fall inte om två prövningar av samma brott, utan snarare om två prövningar av två brott 

som grundar sig på samma gärning. Förfarandena har därför inte stridit mot artikel 4 i 

det sjunde tilläggsprotokollet, som enbart förbjuder två prövningar av samma brott.
31

 

 

Europadomstolen erkänner i rättsfallet Franz Fischer mot Österrike att de båda ovan 

refererade fallen är motsägelsefulla ifråga om vad som utgör samma brott enligt 

artikelns mening. Franz Fischer hade under alkoholpåverkan kört bil och ådömdes ett 

administrativt straff för detta. Under en senare rättegång dömdes han till ansvar för 

vållande till annans död för samma tillfälle, och det faktum att han kört under 

alkoholpåverkan var en straffskärpande omständighet i brottmålet.
32

 Europadomstolen 

uttalar att vikt ska fästas vid de grundläggande elementen som konstituerar ett specifikt 

brott, vid bedömandet av om samma brott tidigare har prövats. Som exempel nämns två 

brott som huvudsakligen bygger på samma väsentliga rekvisit, där det ena brottet 

konsumerar samtliga väsentliga rekvisit i det andra. På motsvarande vis är artikeln inte 

tillämplig när två brotts väsentliga rekvisit enbart marginellt tangerar varandra. En 

applicering av dessa resonemang på detta fall, leder till att det administrativa straffet 

avser ett brott som senare har tangerats i sin helhet även i brottmålsprocessen. Av denna 

anledning strider förfarandena mot artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet.
33

 Även om 

detta rättsfall bringar förhållandevis stor klarhet gällande artikelns innebörd, medför det 

även frågor om vilka rekvisit som ska anses vara väsentliga och hur pass överlappande 

rekvisiten måste vara. 

 

I fallet Zolotukhin mot Ryssland kan rättsläget sägas ha blivit något mer klarlagt. 

Zolotukhin dömdes inledningsvis till tre dagars frihetsberövande i ett administrativt 

förfarande för att ha tagit in sin flickvän till en militäranläggning och vid samma tillfälle 

agerat stökigt gentemot omgivningen. Senare väcktes ett åtal mot Zolotukhin för 

hotfullt uppträdande som grundade sig på samma tillfälle.
34

 Till en början uttalar 

                                                 

31
 Oliveria mot Schweiz, beslut den 30 juli 1998. 

32
 Franz Fischer mot Österrike, beslut den 29 maj 2001, p. 7-11. 

33
 Franz Fischer mot Österrike, beslut den 29 maj 2001, p. 25-29. 

34
 Zolotukhin mot Ryssland, beslut den 10 februari 2009, p. 12-25. 
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domstolen att artikeln inte ska tolkas restriktivt; det skydd som den avser att erbjuda ska 

inte vara illusoriskt och teoretiskt. Europadomstolen fastslår sedan att artikeln ska 

förstås på så vis att den förbjuder en prövning av ett brott som innehåller samma fakta 

eller väsentligen samma fakta som ett brott som tidigare prövats. Dessa fakta utgörs av 

de konkreta faktiska omständigheter som innefattar samma tilltalad och som är bundna 

till varandra i tid och rum. Europadomstolen uttalar att det är just dessa fakta som krävs 

för en fällande dom och för att överhuvudtaget väcka ett åtal.
35

 Detta innebär enligt min 

mening att man vid jämförelsen av om två brott utgör ”samma brott” i artikelns mening, 

ska utgå ifrån sakomständigheterna i det enskilda fallet. Sakomständigheterna utgörs, 

enligt min tolkning av fallet, av de fakta och omständigheter i ett specifikt fall som 

tillsammans konstituerar ett brott. I detta fall skilde sig dessa omständigheter endast på 

en punkt; i det ena fallet handlade det om hot mot polisman. De båda förfarandena 

ansågs därför ha grundats på väsentligen samma fakta och en kränkning av artikeln har 

därför skett. I tidigare fall från Europadomstolen har det fastslagits att det inte rör sig 

om väsentliga samma fakta när två olika gärningar skiljer sig åt i uppsåtshänseende. 

Dessa fall har dock avhandlats tidsmässigt före Zolotukhin-fallet.
36

 Som konstateras 

nedan har detta visat sig vara en åtskillnad av otillräcklig betydelse. 

 

De kriterier som fastslogs i Zolotukhin-fallet kom senare att utvecklas i Ruotsalainen 

mot Finland. Ruotsalainen blev stoppad av polis när han körde sin lastbil med ett lägre 

beskattat drivmedel än vad lastbilen skulle framföras på. Ett strafföreläggande i form av 

böter utfärdades och betalades för ringa skattebedrägeri. Senare inleddes ett 

förvaltningsärende i frågan och Ruotsalainen krävdes på betalning för skillnaden mellan 

den betalda skatten och den skatten som han faktiskt var skyldig att betala om han 

använt det erforderliga drivmedlet. Ruotsalainen gjorde gällande att det var fråga om en 

dubbelbestraffning, och målet togs upp av Europadomstolen. Domstolen applicerade de 

kriterier som utvecklats genom Zolotukhin-fallet och konstaterade följande. Det ena 

brottet krävde att Ruotsalainen handlade med uppsåt, vilket han i fallet gjorde. Det 

andra brottet innefattande inget krav på uppsåt. Denna skillnad har enligt 

                                                 

35
 Zolotukhin mot Ryssland, beslut den 10 februari 2009, p. 70-80. 

36
 Se bl.a. Rosenquist mot Sverige, beslut den 14 september 2004. 
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Europadomstolen emellertid ingen större betydelse; sakomständigheterna är i de båda 

fallen huvudsakligen desamma och förfarandena utgör en kränkning mot artikeln.
37

 

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras utifrån praxis. Frågan huruvida samma 

brott eller gärning blivit föremål för dubbla prövningar ska inte begränsas till enbart 

beteckningar, påföljder eller rekvisit. Fokus ska istället ligga på de faktiska 

sakomständigheter som både förfaranden grundar sig på. Om dessa sakomständigheter i 

båda prövningarna huvudsakligen överensstämmer med varandra, är det fråga om 

dubbla prövningar som grundar sig på samma brott i artikelns mening. Det måste ske en 

helhetsprövning av samtliga sakomständigheter. Vilken grad av överensstämmande som 

dessa väsentliga fakta erfordrar går inte att mer precist fastställa. Det har emellertid 

visat sig att skillnader i uppsåt inte är tillräckligt för att anse att två prövningar grundar 

sig på två olika gärningar.    

 

 

2.3.3 Straffrättsligt förfarande 

 

I fallet Zolotukhin mot Ryssland som ovan redovisats anger Europadomstolen 

kriterierna för bedömningen av om ett förfarande har straffrättslig karaktär. Domstolen 

uttalar att man vid bedömningen av ifall ett förfarande har straffrättslig karaktär, ska 

bland annat utgå ifrån begreppet ”anklagelse om brott” i artikel 6 EKMR och närmare 

bestämt Engel-kriterierna. Om Engel-kriterierna är uppfyllda vid bedömningen av 

förfarandet rör det sig om ett straffrättsligt förfarande enligt artikel 4 i det sjunde 

tilläggsprotokollets mening. De ryska myndigheterna klassade förseelsen i fallet som 

”ordningsstörande av ringa art” som behandlas i ett administrativt förfarande. 

Domstolen anser å andra sidan att syftet bakom förfarandet var att upprätthålla mänsklig 

värdighet och allmän ordning vilka är typiska straffrättsliga syften. Dessutom har 

kriminaliseringen av förseelsen ett avskräckande och bestraffande syfte, vilka också är 

typiska straffrättsliga syften. Beträffande påföljdens karaktär uttalar domstolen att 

frihetsberövande påföljder presumeras vara av straffrättslig karaktär om synnerliga skäl 

                                                 

37
 Ruotsalainen mot Finland, beslut den 16 september 2009. Se även Carlberg mot Sverige, beslut den 27 

januari 2009. 
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inte talar däremot. I fallet var den grövsta möjliga påföljden 15 dagars frihetsberövande, 

varför det sista Engel-kriteriet måste anses vara uppfyllt. Sammantaget talar förseelsens 

natur och påföljdens karaktär för att förfarandet är att anse vara av straffrättslig 

karaktär.
38

 

 

Konsekvensen av Zolotukhin-fallet innebär i detta avseende att samtliga bedömningar 

av ett förfarandes karaktär ska utgå ifrån de tre Engel-kriterierna. Enligt min mening 

leder dessa kriterier till en större förutsebarhet och klarhet i förhållande tidigare rådande 

rättsläge. EKMR:s regelverk blir samtidigt mer konsekvent när samma bedömningar ska 

göras ifråga om artiklar som delvis bygger på samma grunder. Ett system där 

definitionen av brott och straffrättsliga förfaranden skiljer sig mellan två artiklar skulle 

strida mot samma grundläggande principer som EKMR har till syfte att verka för. Det 

bör emellertid påminnas om att Engel-kriterierna i sig inte är fullt utvecklade. Det finns 

alltjämt utrymme för tolkningssvårigheter och svåra avvägningar vid de fall där 

kriterierna inte är klart uppfyllda. 

 

Under detta avsnitt bör det slutligen även upplysas om att det måste röra sig om ett nytt 

straffrättsligt förfarande som grundar sig på en och samma gärning som det tidigare. I 

fallet Nilsson mot Sverige hade en person som dömts till ansvar för grovt rattfylleri och 

olovlig körning även fått sitt körkort indraget i en senare process. Att det rörde sig om 

samma gärning i både förfarandena, samt att båda förfarandena utgjorde straffrättsliga 

sådana var ostridigt i målet. Europadomstolen konstaterade dock att de båda 

processerna, även om det var fråga om två skilda förfaranden med skilda påföljder, hade 

ett så pass starkt samband med varandra både i tid och sak att återkallelsen får anses 

vara en del av påföljden för brotten. Återkallandet av körkortet var således en förutsebar 

följd av de brott som Nilsson hade begått, vilket enligt domstolen innebär att det inte är 

fråga om en ny straffrättslig prövning. Av denna anledning utgör de båda förfarandena 

inte en kränkning av artikeln.
39

  

 

 

                                                 

38
 Zolotukhin mot Ryssland, beslut den 10 februari 2009. 

39
 Nilsson mot Sverige, beslut den 13 december 2005. 
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2.3.4 Rättsläget idag 

 

Rättsläget beträffande artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet kan numera sägas vara 

förhållandevis klart mot bakgrund av de slutsatser som Europadomstolen drog i 

Zolotukhin-fallet. Bedömningen av huruvida ett förfarande har straffrättslig karaktär ska 

utgå ifrån Engel-kriterierna. Bedömningen av om två förfaranden prövar samma brott 

ska utgå ifrån en jämförelse av de sakomständigheter som åberopas i respektive 

förfarande.  

 

De bedömningskriterier som följer av Zolotukhin-fallet har på senare tid även 

applicerats av HD i NJA 2010 s. 168. Målet rör dels förfarandet för skattetillägg och 

dels brottmålsförfarandet för skattebrott, båda beträffande samma gärning. HD kommer 

fram till slutsatsen att de båda svenska förfarandena utgör en dubbelbestraffning i 

EKMR:s mening, mot bakgrund av Europadomstolens senaste praxis. HD är emellertid 

inte benägen att för den sakens skull underkänna den svenska ordningen med dubbla 

förfaranden. För detta krävs ett klart stöd i antingen EKMR eller i Europadomstolens 

praxis, enligt HD. Majoriteten i HD tyckte att ett sådant klart stöd inte stod att finna i 

varken EKMR eller Zolotukhin-fallet. Av denna anledning har HD inte varit benäget att, 

utifrån EKMR, underkänna den svenska ordningen med dubbla förfaranden beträffande 

skattebrott och skattetillägg. Denna dom har kommit att bli kontroversiell. Förutom de 

två skiljaktiga ledamötena har även underinstanser vägrat acceptera och rätta sig efter 

domen.
40

 HD har i senare fall emellertid underkänt det dubbla förfarandet på andra 

grunder, vilket ska beröras under avsnitt 4.3. 

  

                                                 

40
 Se t.ex. Hovrätten för västra Sverige, mål nr B 2432-09 och Solna tingsrätt, mål nr B 8288-09. 
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3 Dubbelbestraffningsförbudet i EU-rätten 

 

3.1 Inledning 

 

År 1951 upprättades Europeiska kol- och stålgemenskapen, som utgör den historiska 

grunden till vad som idag utgör EU. Syftet bakom det överstatliga samarbetet var att 

skapa en gemensam marknad på området, där överstatliga organ skulle ges långtgående 

befogenheter.
41

 Länderna som ingick i gemenskapen bildade 6 år senare den Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG), där grundbulten för dagens EU lades. EEG syftade 

till att skapa en tullunion och marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, arbetstagare 

och kapital. Utöver dessa två gemenskaper skapades även Euratom, som var ett 

samarbete på atomenergins område. Dessa tre gemenskaper kom år 1967 att slås 

samman och bilda Europeiska gemenskaperna (EG). År 1993 upprättades 

Maastrichtfördraget och därigenom EU, som numera är ett samarbete som sträcker sig 

till flertalet områden som exempelvis jordbrukspolitik, säkerhetspolitik, rättsliga frågor 

och miljösamarbeten. Sverige blev medlem i EU den 1 januari år 1995.
42

 

 

Dagens EU utgörs av Lissabonfördraget. Fördraget består av fördraget om Europeiska 

unionen (EUF), fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan).
43

  Rättighetsstadgan ska 

enligt artikel 6.1 EUF ges samma rättsliga värde som fördragen. Detta innebär bland 

annat att den omfattas av direkt effekt, vilket innebär att medborgare i medlemsstater 

kan åberopa rättighetsstadgans artiklar inför nationella myndigheter och domstolar. 

Vidare har rättighetsstadgan, liksom övriga EU-fördrag, företräde framför nationella 

lagar i de områden där lagstiftningskompetensen överlåtits.
44

 Av artiklarna 2-5 i FEUF 

framgår att EU:s kompetens kan vara exklusiv, delad och samordnande. Den exklusiva 

kompetensen innebär i korthet att endast EU får lagstifta och anta rättsligt bindande 

akter på ett visst område. Medlemsstaterna får endast lagstifta på detta område om de 

                                                 

41
 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 24 f.  

42
 A.a. s. 25 ff.  

43
 A.a. s. 33 f. 

44
 SOU 2008:43 s. 43. 
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fått ett bemyndigande från EU. Den delade kompetensen innebär att medlemsstaterna 

får lagstifta på området enbart i den mån EU inte gör det alternativt i de fall där EU 

beslutat att inte utöva sin kompetens.   

 

 

3.2 EU-rättsliga principer 

 

Ett viktigt inslag i EU-rätten är principen om unionsrättens företräde. Principen kan 

sägas ha tillkommit i fallet Costa mot ENEL. EU-domstolen uttalar i fallet att EU:s 

rättsordning är integrerad med medlemsstaternas rättsordningar, och att 

medlemsstaterna själva har överfört delar av sin egen kompetens till EU.
45

 EU-rättens 

företräde sträcker sig förhållandevis långt. I ett annat rättsfall har nämligen EU-

domstolen konstaterat att EU-rätten även har företräde framför både nationella 

föreskrifter och grundlagar.
46

 Enligt min uppfattning följer principen om EU-rättens 

företräde numera av lojalitetsprincipen i artikel 4.3 EUF och bestämmelsen som 

reglerar förordningars ställning och direkta tillämplighet artikel 288 FEUF. 

 

I artikel 5.3 EUF stadgas subsidiaritetsprincipen. Principen innebär att EU, på de 

områden den inte har exklusiv befogenhet, ska vidta åtgärder endast om och i den mån 

målet för åtgärden inte lämpligast kan uppnås av medlemsstaten. Principen bygger på 

tanken att besluten ska fattas så nära medborgare som möjligt istället för på högsta 

nivå.
47

 Subsidiaritetsprincipen underbyggs bland annat av handlingsregler som påbjuder 

EU-kommissionen att motivera varför en åtgärd bättre vidtas på unionsnivå.
48

 Enligt 

doktrin ska emellertid störst vikt sannolikt fästas vid det sista ledet i artikeln; om inte 

målet med åtgärden bättre kan uppnås på unionsnivå.
49

 Enligt min uppfattning innebär 

detta att utgångspunkten i en bedömning av vilken nivå ett beslut ska fattas på, är att 

                                                 

45
 Mål 6/64, Costa mot ENEL. 

46
 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellsehaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide. 

47
 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 41. 

48
 A.a. s. 42. 

49
 A.a. s. 42. 
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unionen ska besluta om åtgärder i alla de fall där det inte står klart att besluten 

lämpligen ska fattas av medlemsstaterna.  

 

Av artikel 5.4 EUF kan proportionalitetsprincipen utläsas. Principen innebär i korthet 

att unionens åtgärder inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i 

fördragen. Prövningen av om en åtgärd uppfyller kravet på proportionalitet ska utgå 

ifrån åtgärdens ändamålsenlighet, dess nödvändighet och därefter en balansvägning. 

Även proportionalitetsprincipen ska redogöras och motiveras av EU-kommissionen i 

sina förslag till lagstiftning.
50

   

 

 

3.3 Rättighetsstadgans dubbelbestraffningsförbud 

 

Dubbelbestraffningsförbudet återfinns i rättighetsstadgans artikel 50. Artikelns har 

följande lydelse: 

 

Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon 

redan har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagkraftvunnen brottmålsdom i 

enlighet med lagen. 

   

Artikeln är avsedd att ha samma innebörd som motsvarigheten i artikel 4 i det sjunde 

tilläggsprotokollet till EKMR.
51

 Detta innebär emellertid inte att artikel 50 blir 

tillämplig i alla de fall där motsvarande artikel i EKMR är tillämplig. Av 

rättighetsstadgans artikel 51 framgår att rättighetsstadgans tillämpningsområde 

begränsas till de fall där unionens institutioner eller medlemstaterna tillämpar 

unionsrätten. I klartext innebär detta att det måste vara fråga om ett spörsmål som tillhör 

EU-rättens kompetensområde för att rättighetsstadgan ska bli tillämplig. Denna 

avgränsning är emellertid inte oproblematisk.  

 

                                                 

50
 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 43. 

51
 Bernitz, Europarättens genomslag, s. 74 och rättighetsstadgans artikel 52.3. 
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HD har i rättsfallet NJA 2011 s. 444 avhandlat frågan om förfarandet med skattetillägg 

och skattebrott utgör en tillämpning av unionsrätten. Domstolen konstaterar att det 

förvisso finns ett EU-direktiv rörande mervärdesskatt vilket har införlivats genom 

bestämmelser i den svenska momslagstiftningen. Detta direktiv föreskriver dock inte 

någon skyldighet för medlemsstater att anta administrativa eller straffrättsliga 

sanktioner för efterlevnaden av direktivet. Detta innebär, enligt domstolens uppfattning, 

att de dubbla förfarandena med skattetillägg och skattebrott inte utgör ett led i 

tillämpningen av unionsrätten, varför rättighetsstadgan inte kan anses vara tillämplig.  

 

I ett liknande fall rörande skattetillägg och skattebrott begärde Haparanda tingsrätt ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen bland annat beträffande artikel 50 och 51 i mål 

C-617/10. En central fråga i fallet är hur långt stadgans tillämpningsområde sträcker sig 

enligt artikel 51.
52

 Domstolen konstaterar att artikel 51 ska ges en vid tolkning. Vad 

som omfattas av unionsrätten är inte enbart fördragen, utan även direktiv. I detta fall 

utgörs unionsrätten av det gemensamma systemet för mervärdesskatt genom direktiv 

som medlemsstaterna har att följa.
53

 Vidare följer en skyldighet för medlemsstaterna 

enligt artikel 4.3 EUF att säkerställa efterlevnaden av bland annat EU-direktiv. Eftersom 

förfarandet med skattetillägg och skattebrott utgör ett led i tillämpningen av 

unionsrätten ska rättighetsstadgan tillämpas.
54

 Beträffande tolkningen av artikel 50 

konstaterar EU-domstolen följande. Dubbelbestraffningsförbudet hindrar inte att en 

individ döms till dubbla sanktioner om påföljderna är av administrativ respektive 

straffrättslig karaktär. Två straffrättsliga påföljder utgör däremot en kränkning av 

artikeln. Domstolen uttalar även implicit att det är Engel-kriterierna som avgör huruvida 

skattetillägget ska anses ha en straffrättslig karaktär. Denna bedömning ska emellertid 

göras av de nationella domstolarna, understryker EU-domstolen. Vidare fastslår 

domstolen att de nationella domstolarna är skyldiga att undvika en tillämpning av de 

nationella reglerna i de fall de strider mot rättighetsstadgan. Detta innebär att svenska 

domstolar inte får uppställa ett krav på klart stöd för att underkänna den svenska 

ordningen.
55

 

                                                 

52
 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson. 

53
 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 

54
 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, p. 16-25. 

55
 Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, p. 35 och 43-48. 
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Anledningen till varför EU-domstolen i detta fall kommer fram till slutsatsen att 

förfarandena utgör ett led i tillämpningen av unionsrätten är enligt min uppfattning 

bland annat hänvisningen till artikel 4.3 EUF. I rättsfallet NJA 2011 s. 444 ansåg HD att 

det var bristen på skyldighet att efterleva direktivet genom sanktioner som uteslöt att det 

rörde sig om en tillämpning av unionsrätten. HD valde emellertid att enbart begränsa sig 

till det specifika direktivets artiklar, medan EU-domstolen hänvisade till de allmänna 

skyldigheterna för medlemsstaterna genom artikel 4.3 EUF. Det får numera, enligt min 

tolkning utifrån fallet från EU-domstolen, anses vara klarlagt att förfaranden som berörs 

av även EU-direktiv innebär en tillämpning av unionsrätten. På motsvarande vis faller 

områden som inte berörs av fördragen eller direktiven utanför tillämpningsområdet för 

rättighetsstadgan eftersom de inte utgör ett led i tillämpningen av EU-rätten.  

 

 

3.4 Avslutande kommentar 

 

Sammantaget kan följande konstateras. Artikel 50 i rättighetsstadgan ska ges samma 

innebörd som motsvarigheten i sjunde tilläggsprotokollets artikel 4 i EKMR. Detta 

innebär bland annat att bedömningen av huruvida ett förfarande eller en sanktion har 

straffrättslig karaktär ska utgå ifrån Engel-kriterierna. Denna bedömning överlämnas till 

medlemsstaterna. Rättighetsstadgans tillämpningsområde är alla de fall där 

medlemsstater tillämpar unionsrätten. Unionsrätten utgörs i detta sammanhang av bland 

annat fördragen och direktiven. Under förutsättning att medlemsstaterna är skyldiga att 

säkerställa fördragens eller direktivens efterlevnad enligt artikel 4.3 EUF, är det fråga 

om en sådan tillämpning av unionsrätten som avses i artikel 51 i rättighetsstadgan. 
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4 Dubbelbestraffningsförbudet enligt svensk rätt 

 

4.1 Intern svensk rätt
56

 

 

Av rättegångsbalken (SFS 1942:740, RB) 30:9 framgår följande: 

 

Sedan tid för talan mot dom utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, 

som genom domen prövats, ånyo upptagas. 

Om förändring och förening av brottspåföljd, om särskilda rättsmedel samt om 

överförande av lagföring till främmande stat i visst fall gälle vad därom är stadgat. 

 

Detta lagrum utgör den svenska rättsordningens princip om ne bis in idem, som i svensk 

rätt kallas för brottmålsdomens rättskraft. Bestämmelsen tar enbart sikte på 

brottmålsdomar och utesluter därför domar från exempelvis förvaltningsrätten eller 

andra förfaranden än brottmålsrättegångar från sitt tillämpningsområde. Av praxis följer 

att bestämmelsen dessutom enbart blir tillämplig när straffrättsliga påföljder kan 

aktualiseras.
57

 Vad som utgör en straffrättslig påföljd följer av brottsbalken (1962:700, 

BrB) 1:3 samt 25-26 kap samma balk. Till dessa straffrättsliga påföljder hör enligt 

svensk rätt fängelse, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, överlämnande till vård, sluten 

och öppen ungdomsvård samt ungdomstjänst.
58

 Syftet bakom lagrummet är att ge 

medborgarna en personlig trygghet och rättssäkerhet.
59

 Inledningsvis bör även 

bestämmelsen i RB 45:1 st. 3 uppmärksammas, som reglerar situationen där 

processhinder föreligger vid det fall två åtal avser samma gärning och det första åtalet 

ännu inte vunnit laga kraft. Har det första åtalet vunnit laga kraft och nytt åtal för 

samma gärning väckts, blir istället RB 30:9 tillämplig; res judicata föreligger. 

 

RB 30:9 fungerar som ett processhinder. Detta innebär att ett nytt åtal för samma 

gärning medför att det nya åtalet ska avvisas. I praktiken är det emellertid förenat med 

                                                 

56
 Med intern svensk rätt avses i detta hänseende inte EKMR. 

57
 Se NJA 2004 s. 840. 

58
 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 14. 

59
 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 241 f. 
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en del svårigheter att avgöra frågan om vad som utgör ”… gärning, som genom domen 

prövats”. Det framgår av lagrummet att det är gärningen som står i fokus, vilket 

utesluter själva brottsrubriceringens betydelse i sig. Det är vid en jämförelse av 

gärningarna i de båda processerna som domstolen ska avgöra om processhinder enligt 

RB 30:9 föreligger. Det bör emellertid uppmärksammas att en doms rättskraft inte är 

absolut. Reglerna om exempelvis resning till men för den tilltalade (RB 58:3) utgör ett 

undantag från bestämmelsen, vilket även framgår av dess andra stycke. 

 

Enligt Ekelöf föreligger gärningsidentitet när det är fråga om samma handling eller 

angreppsobjekt/brottsresultat i båda gärningarna. Med andra ord har exempelvis 

eventuellt uppsåt hos gärningsmannen mindre betydelse – om detta rekvisit byts ut men 

handlingen eller angreppsobjektet/brottsresultatet är densamma är det fortfarande fråga 

om samma gärning. Ekelöf medger att dessa kriterier fortfarande kan vålla 

gränsdragningsproblem. Han konstaterar dock att denna regel erbjuder en större 

vägledning än andra förhållningssätt, som exempelvis Welamsons regel om 

”väsentligen överensstämmande gärningsbeskrivningar”.
60

  

 

 

4.2 RB 30:9 i förhållande till EKMR och rättighetsstadgan 

 

Vid en jämförelse av Ekelöfs utgångspunkt för bedömningen av gärningsidentitet och 

EKMR/rättighetsstadgan kan följande konstateras. Ekelöf anser att gärningsidentitet 

föreligger när det är fråga om samma handling och angreppsobjekt i båda fallen. EKMR 

och rättighetsstadgan har tolkats på så vis att gärningsidentitet föreligger när 

sakomständigheterna i de båda fallen ”väsentligen överensstämmer med varandra”. 

Ingen av bedömningarna tar hänsyn till subjektiva rekvisit som exempelvis uppsåt. Det 

har heller ingen betydelse huruvida ett brott är riktad mot exempelvis en polis, enligt 

båda förhållningssätten. 

 

Enligt min tolkning finns emellertid en principiell skillnad mellan de båda 

bedömningskriterierna. Ekelöfs regel är till synes något mer precis än rättighetsstadgans 
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 Ekelöf, Rättegång III, s. 255. Jfr även Welamson, Om brottmålsdomens rättskraft, s. 101 ff. 
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och EKMR:s motsvarighet. Frågan som i detta läge uppstår är om Ekelöfs regel enbart 

ska ses som en tydligare variant av EKMR:s/rättighetsstadgans synsätt eller om en 

materiell skillnad är innefattad. Möjligtvis anser Ekelöf endast att beteckningen 

”väsentligen” innebär att det är handlingen eller brottsresultatet som ska jämföras och 

vara överensstämmande ifråga om gärningsidentitet och andra omständigheter ska 

lämnas utanför. Denna slutsats får även stöd av Europadomstolens praxis där subjektiva 

rekvisit och vilken ställning ett eventuellt brottsoffer inte har haft någon betydelse vid 

bedömningen av vad som utgör samma gärning.
61

   

 

Enligt min uppfattning har rättsläget även beträffande de svenska reglerna om ne bis in 

idem i RB förändrats genom bland annat Zolotukhin mot Ryssland. Som behandlats i 

avsnitt 2.1 ska, vid en eventuell lagkonflikt mellan EKMR och RB, en fördragskonform 

tolkning göras. Detta innebär att RB 30:9 ska ges samma innebörd som artikel 4 i det 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR, vid de fall dessa bestämmelser skulle anses ha olika 

innebörd och leda till olika resultat. Av den anledningen är det enligt min uppfattning av 

mindre betydelse om gärningsbegreppets innebörd i RB tidigare har skilt sig från 

begreppet i EKMR och rättighetsstadgan. Till ytterligare stöd för detta synsätt kan bland 

annat NJA 2010 s. 168 nämnas, där domstolen konstaterar att tidigare praxis kring 

gärningsbegreppet och vad som utgör samma brott är överspelad och istället ersatt av 

slutsatserna i Zolotukhin-fallet.    

 

 

4.3 Rättsläget idag 

 

HD har på senare tid bedömt situationen beträffande skattetillägg och skattebrott 

annorlunda i jämförelse med tidigare fall, utifrån praxis från både Europadomstolen och 

EU-domstolen. I fallet NJA 2013 s. 502 konstaterade HD slutligen att de svenska 

förfarandena med skattetillägg och skattebrott utgör en kränkning av både EKMR och 

rättighetsstadgan. HD:s tidigare ståndpunkt om kravet på klart stöd i NJA 2010 s. 168 

kan inte längre anses gälla, menar HD. Domstolens resonemang är att det uppställda 

kravet på klart stöd förvisso var befogat, men med tanke på att även EU-domstolen 
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numera anser att rättighetsstadgans artikel 50 är tillämplig på förfarandena har systemet 

ändå urholkats. När förfarandena strider mot EKMR och rättighetsstadgan föreligger det 

ett tillräckligt klart stöd för att underkänna den svenska ordningen. Rättighetsstadgans 

genomslag får enligt EU-rätten inte vara villkorad utav ett krav på klart stöd av 

nationella domstolar, utan ska efterlevas villkorligt. Vidare talar bland annat 

grundläggande principer om förutsebarhet och likabehandling för det faktum att EKMR 

och rättighetsstadgan ska erbjuda samma skydd för principen om ne bis in idem. Av den 

anledningen kan EKMR, genom HD:s krav på klart stöd för ett underkännande, inte 

tillåtas ge den enskilde ett mindre långtgående skydd än motsvarigheten i 

rättighetsstadgan.
62

 Dessa resonemang och slutsatser från HD beträffande 

rättighetsstadgan och EKMR får enligt min mening anses vara gällande rätt mot 

bakgrund av att senare praxis inte har föranlett någon ny ståndpunkt.
63

  

                                                 

62
 Att skattetillägg och skattebrott utgör samma gärning i EKMR och rättighetsstadgans mening framgår 

redan av NJA 2010 s. 168. Detta var även utgångspunkten för HD i NJA 2013 s. 502. 
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5 Tillträdesförbud 

 

5.1 Allmänt 

 

Tillträdesförbudet regleras i lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang 

(TFL). Av lagen framgår bland annat följande: 

 

1 § Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad 

plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på 

platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om allmänheten har 

tillträde till platsen. 

 

2 § En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns 

risk för att han eller hon kommer att begå brott under idrottsarrangemang som avses i 1 § 

och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där. 

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen 

tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband med idrottsarrangemang 

som avses i 1 §. Brott som personen har begått före femton års ålder får inte beaktas. 

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, 

får förbud inte meddelas. Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden 

uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde. 

 

Syftet bakom regleringen är att få bukt på det så kallade läktarvåldet och våldet som 

sker i direkt anslutning till olika idrottsarenor.
64

 Det tidigare systemet innebar att enbart 

den med äganderätt eller förfoganderätt över en viss plats kunde förbjuda vissa individer 

från att befinna sig på platsen. Däremot kunde straffbestämmelsen om olaga intrång inte 

aktualiseras när en person som förbjudits tillträde ändå befinner sig på platsen, om 

platsen är tillgänglig för allmänheten. Den rätt som tillkommer idrottsarrangörerna att 

utestänga folk var med det tidigare systemet således ineffektivt, varför en förändring 

ansågs behövlig.
65
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Av § 1 framgår det att personer kan förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad 

plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på 

platsen av en idrottsorganisation. Enligt förarbetena innebär detta att det för det första 

måste vara fråga om en inhägnad plats. Detta utesluter exempelvis skog och 

träningsanläggningar från tillämpningsområdet.
66

 Vidare måste det röra sig om en plats 

som huvudsakligen är avsedd för idrottsutövning, vilket innebär att exempelvis fotbolls- 

och ishockeyarenor omfattas även om dessa arenor vid andra tillfällen kan användas för 

andra ändamål. Tillträdesförbudet till platsen gäller emellertid enbart när en viss 

specifik idrottsutövning sker och omfattar således inte andra evenemang på samma 

plats.
67

 

 

I den första lydelsen av 3 § TFL framgick att den tid för vilket ett tillträdesförbud kan 

gälla var upp till 1 år. Detta motiverades dels med en hänvisning till reglerna om 

besöksförbud som har en förbudstid på 1 år, och dels mot bakgrund av att det motsvarar 

en normal idrottssäsong.
68

 Från den 1 april 2014 gäller emellertid en förbudstid på max 

3 år. Denna förändring ansågs enligt förarbetet till lagändringen vara nödvändig främst 

eftersom att samhället måste vidta kraftigare åtgärder mot ordningsstörningarna.
69

 Av 

22 § TFL följer att den som bryter mot ett tillträdesförbud ska dömas till böter eller 

fängelse i högst sex månader. Att tillträdesförbudet ska vara straffsanktionerat 

motiverades bland annat med att det skulle förstärka regelverket och även ge 

polismyndigheten förutsättningar att ingripa mot personer som överträder förbudet.
70

 

 

 

5.2 Förfarandet 

 

Av 6 § TFL framgår att det är åklagaren som utgör första instans och prövar frågor om 

tillträdesförbud efter anmälan av idrottsorganisationen, specialidrottsförbundet eller 
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polismyndigheten. Det är enbart idrottsorganisationen som de facto anordnar 

evenemanget som man genom tillträdesförbudet vill skydda, som kan göra en anmälan. 

 

I 7 § 2 st. TFL föreskrivs att 7 kap. RB tillämpas ifråga om åklagarens arbete. I nämnda 

kapitel föreskrivs regler om exempelvis jäv. Även åtskilliga regler i 23 kap. RB om 

exempelvis objektivitet och förhörsrelaterade frågor ska tillämpas i utredningen, enligt 8 

§ TFL. Beträffande delar i åklagarens handläggning i förfarandet som exempelvis berör 

ombud, serviceskyldighet och muntlig handläggning ska förvaltningslagen (1986:223, 

FL) tillämpas enligt 11 § TFL. Ett tillträdesförbud som meddelats av åklagaren kan 

överklagas av den part som beslutet gått emot. Överprövningsinstansen utgörs av 

tingsrätten. Ett överklagande ska vara skriftligt och skickas till åklagaren som i sin tur 

skickar överklagandet till tingsrätten, 13 § TFL.  

 

 

5.3 Rekvisit 

 

5.3.1 Inledning 

 

Enligt 2 § TFL ska en riskbedömning göras, som i sin tur kan leda till att ett 

tillträdesförbud meddelas. Av dess andra stycke framgår att det särskilt ska beaktas om 

en person begått en viss typ av brottslighet under eller annars i samband med 

idrottsarrangemang. Enligt min uppfattning innehåller denna formulering tre olika 

faktorer; viss typ av brottslighet, ett geografiskt samband och ett tidsmässigt samband. 

Värt att notera är även att bedömningen av om någon ska meddelas ett tillträdesförbud 

skiljer sig från exempelvis typiska straffrättsliga bestämmelser i BrB. När någon har 

begått ett brott sker bedömningen typiskt sett bakåtblickande – X har slagit Y, och ska 

därför dömas till ansvar för misshandel. Beträffande tillträdesförbudet är bedömningen 

dock framåtblickande; det bedöms ifall en person riskerar att begå ordningsstörande 

handlingar i framtiden. I denna framåtblickande bedömning utgör tidigare handlingar 

eller brott en väldigt tung faktor. 
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5.3.2 Det geografiska och tidsmässiga sambandet 

 

Till en början bör det konstateras att brott som begås inom det inhägnade området där 

idrottsarrangemanget äger rum har ett tillräckligt starkt geografiskt samband med 

idrottsevenemanget. Den intressanta frågan hur pass långt den geografiska gränsen kan 

sträcka sig. 

 

I förarbetet uttalas inledningsvis att det geografiska sambandet med evenemanget kan 

innefatta även ordningsstörningar som sträcker sig utanför dess inhägnade område. 

Ordningsstörningar som sker omedelbart utanför arenan omfattas av lagens 

tillämpningsområde. Även resor till och från evenemanget som sker inom samma stad 

hör också till tillämpningsområdet. Lagstiftaren utesluter heller inte möjligheten att 

tillämpa TFL när brott sker på andra orter vid resor till och från evenemanget, om 

övriga omständigheter väger upp för det svaga geografiska sambandet.
71

 

 

Det bör dock poängteras att lagstiftarens intention synes ha varit att det geografiska 

sambandet inte alltid behöver existera. Istället uttalas att det ofta bör krävas,
72

 vilket 

enligt min tolkning innebär att resterande omständigheter som beaktas i 

riskbedömningen måste vara av synnerligen allvarlig art, vid de fall där ett geografiskt 

samband inte finns. Med denna tolkning skulle exempelvis huliganuppgörelser som sker 

på helt andra orter än där idrottsevenemanget äger rum kunna omfattas av TFL, under 

förutsättning att de övriga kraven är uppfyllda. 

 

Till skillnad från det geografiska sambandet ska det alltid finnas ett tidsmässigt 

samband med evenemanget. Detta innebär att en ordningsstörning måste ha skett 

samma dag eller dagen innan eller efter matchen, för att kravet på ett tidsmässigt 

samband ska anses vara uppfyllt.
73

 I övrigt nämns i förarbeten att det finns en del andra 

samband som måste vara för handen. Om en person exempelvis misshandlar en annan 

person utanför en arena precis innan en match innebär detta inte alltid att 
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sambandskravet är uppfyllt. Gärningsmannen kan ha misshandlat en annan person utan 

vetskap om evenemanget eller oberoende av det, vilket innebär att det trots det 

geografiska och tidsmässiga sambandet inte omfattas av TFL.
74

  

 

 

5.3.3 Vissa typer av brott 

 

Det bör inledningsvis poängteras att 2 § 1 st. TFL inte nödvändigtvis kräver att någon 

har begått tidigare brott för att ett tillträdesförbud ska meddelas. Istället ska särskilda 

omständigheter beaktas, och dessa omständigheter kan istället utgöras av olika former 

av beteenden som inte utgör brott alternativt ingen stökig historik överhuvudtaget. Av 

förarbetet framgår emellertid att det som regel ska krävas att ett brott har begåtts för att 

ett tillträdesförbud ska meddelas. I andra fall skulle det vara tämligen svårt att 

konstatera att någon riskerar att hota ordningen eller säkerheten under ett evenemang.
75

 

 

Av 2 § 2 st. TFL framgår det att riskbedömningen tar sikte på huruvida en person kan 

riskera att begå brott som är ägnade att störa ordningen eller säkerheten under ett 

idrottsarrangemang. Det är således inte alla brott omfattas av TFL. En stöld som begås 

under ett idrottsevenemang kan knappast sägas vara ägnat att störa ordningen eller 

säkerheten, utan det rör sig om en viss kategori av brott som är ägnade att störa 

ordningen eller säkerheten. Som exempel kan brott enligt 12-13 kap och 16-17 kap i 

BrB nämnas. Även olika övergrepp mot enskilda innefattas i begreppet, samt andra 

typer av brott som exempelvis överträdelser av bestämmelser i ordningslagen 

(1993:1617). Sammantaget är det fråga om brott som dels är riktade mot evenemanget 

och dess verksamhet, och dels övergrepp av olika slag mot enskilda vars karaktär är 

ägnade att störa ordningen eller säkerheten vid arrangemanget.
76
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6 Våldsamt upplopp 

 

Bestämmelsen om våldsamt upplopp återfinns i BrB 16:2. Av BrB 16:1-2 framgår 

följande: 

 

1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld 

sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar 

den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till 

fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller 

fängelse i högst två år. 

Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare 

för upplopp till böter eller fängelse i högst två år. 

 

2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller 

egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, 

anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens 

förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år. 

 

Bestämmelsen om våldsamt upplopp i 2 § kräver inte att det våldsamma upploppet 

riktar sig mot myndighet, till skillnad från bestämmelsen om upplopp i 1 §. 

Uppsåtskravet i 2 § hänvisar till motsvarigheten i 1 §, där uppsåtskravet tar sikte på det 

ordningsstörande momentet. En folksamling, för att den ska anses vara en sådan enligt 

bestämmelsens mening, bör enligt doktrin rimligen utgöras av minst 10 personer.
77

 Att 

bestämmelsen uppställer ett krav på förenat våld innebär att det inte är tillräckligt med 

enbart enstaka individer som utför våldsgärningar. De handlingar som anses utgöra våld 

å person eller egendom är misshandel och olika typer av kroppsliga 

rörelsefrihetsberövande handlingar samt skadegörelser.
78

  

 

Till ansvar för våldsamt upplopp kan dels anstiftare och anförare dömas, trots att de i 

vissa fall inte behöver befinna sig på platsen. Anstiftare är de personer som inger 

folksamlingen det ordningsstörande uppsåtet och anförare av det våldsamma upploppet 
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utgörs av de personer som tar ledningen över det våldsamma upploppet när de uppvisar 

nämnda uppsåt. Deltagare av det våldsamma upploppet utgörs av de personer som 

utövar de nämnda våldshandlingarna eller på annat sätt visar sympati för våldet genom 

exempelvis verbala hotelser mot andra.
79
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7 Tillträdesförbud och våldsamt upplopp – ne bis in idem 

 

7.1 Inledning 

 

I detta avsnitt ska det diskuteras och analyseras huruvida det svenska systemet med 

tillträdesförbud och våldsamt upplopp är förenligt med de olika regelverk som reglerar 

dubbelbestraffningsförbudet. Detta ska genomföras genom en applicering av de 

slutsatser som dragits från de regler och den praxis som redogjorts för under föregående 

avsnitt. Under respektive avsnitt kommer det till en början utredas huruvida respektive 

regelverk är tillämpligt på förfarandena med våldsamt upplopp och tillträdesförbud. 

Även RB 30:9 kommer att appliceras på systemet med de dubbla förfarandena, trots att 

intern svensk rätt vid lagkonflikter ska lämna företräde åt vissa andra regelverk.
80

 

Dessutom är den inhemska klassificeringen av ett förfarande av betydelse för andra 

bedömningar,
81

 varför en utredning kring RB:s tillämplighet rimligen inte bör ignoreras. 

Utgångspunkten för analysen i detta avsnitt är att en person dömts till ansvar för 

våldsamt upplopp och därefter meddelas ett tillträdesförbud på grund utav domen om 

våldsamt upplopp.
82

  

 

 

7.2 Rättighetsstadgan 

 

En väsentlig fråga i detta sammanhang är huruvida rättighetsstadgan överhuvudtaget är 

tillämplig på förfarandet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp. Av artikel 51.1 i 

rättighetsstadgan framgår att den är tillämplig när medlemsstaterna tillämpar 

unionsrätten. Begränsningens innebörd har genom målet Åkerberg Fransson utvecklats. 

EU-domstolen konstaterade i fallet att det rör sig om en tillämpning av unionsrätten när 
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ett rättsområde omfattas av bland annat direktiv som medlemsstater genom 

Lissabonfördraget är skyldiga att efterleva.
83

 

 

Beträffande systemet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp är situationen enligt 

min mening annorlunda. Artiklarna 82-86 i FEUF reglerar EU:s straffrättsliga 

samarbete mellan medlemsstaterna. Av artiklarna framgår bland annat att samarbetet tar 

sikte på erkännande av domar, minimiregler om rekvisit och påföljder beträffande viss 

allvarlig brottslighet och ömsesidig tillåtlighet av bevis mellan medlemsstater. 

Artiklarna ger EU:s institutioner rätt att utfärda direktiv på området. Det är dock viktigt 

att poängtera att artiklarna i sig inte innebär att varje nationell fråga inom straffrätten 

utgör en tillämpning av unionsrätten, utan ska snarare ses som en befogenhetsgrund för 

EU:s institutioner att utfärda akter på det specifika området. 

 

År 2003 antog EU:s råd en resolution som tar sikte på bland annat utestängning av 

supportrar från anläggningar där fotbollsmatcher med internationell dimension spelas.
84

 

Resolutionen, som inte utgör en bindande rättsakt, innehåller en uppmaning till 

medlemsstaterna att se över möjligheten att införa regler om vad som närmast liknar ett 

tillträdesförbud. På det polisiära området har EU:s råd fattat ett beslut, som är en 

bindande rättsakt, om ett polisiärt samarbete mellan medlemsstater beträffande 

informationsutbyte om fotbollshuliganer.
85

 

 

Sammantaget är min uppfattning om rättsläget mellan systemet med tillträdesförbud och 

våldsamt upplopp och rättighetsstadgan följande. De rättsakter som ovan redogjorts för 

innehåller ingen skyldighet för medlemsstater att utfärda tillträdesförbud i allmänhet 

och kombinera det med ett åtal för våldsamt upplopp i synnerhet. Ovannämnda 

resolution kan emellertid sägas omfatta området ifråga i sådan hög grad att förfarandet 

med tillträdesförbudet bör anses utgöra en tillämpning av unionsrätten. Mot detta 

synsätt står det faktum att resolutionen inte är en bindande rättsakt. Den innehåller 
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heller ingen skyldighet i sig för medlemsstater att de facto lagstifta om ett 

tillträdesförbud. Frågan blir således huruvida en sådan skyldighet följer av EUF eller 

FEUF. Av de artiklar i FEUF som redogjorts för ovan följer ingen skyldighet för 

medlemsstater att säkerställa efterlevnaden av vare sig resolutionen eller beslutet. Av 

artikel 4.3 EUF följer att medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa efterlevnaden av 

eventuella skyldigheter i unionens institutioners akter. Eftersom akterna på området 

ifråga inte innehåller några skyldigheter tappar därmed artikel 4.3 i EUF sin betydelse i 

sammanhanget. 

 

Slutligen syftar resolutionen till ett samarbete som sträcker sig till det internationella 

planet. De svenska förfarandena beträffande våldsamt upplopp och tillträdesförbud är 

oberoende i förhållande till europeiska angelägenheter om kampen mot idrottsrelaterat 

våld med internationella dimensioner. Förfarandena kan därför inte sägas ha någon 

större anknytning till det EU-rättsliga området. Sammantaget är rättighetsstadgan, med 

hänvisning till ovan dragna slutsatser, inte tillämplig på det svenska systemet med 

tillträdesförbud och våldsamt upplopp.  

 

 

7.3 RB 30:9 

 

Som redogjorts för under avsnitt 4.1 har lagrummet i RB 30:9 ett snävt 

tillämpningsområde. Den omfattar enbart vad som anses vara brottmålsrättegångar och 

straffrättsliga sanktioner inom den svenska rättsordningen.
86

 Att ett åtal för våldsamt 

upplopp, med en efterföljande brottmålsrättegång och brottmålsdom, utgör ett 

förfarande som innefattas i tillämpningsområdet för bestämmelsen torde vara ostridigt.  

 

I förhållande till förfarandet med tillträdesförbud är situationen dock en annan. 

Processen, åtminstone dess första instans, är utifrån svensk rätt i första hand inte att 

anse som en straffrättslig sådan. Resultatet av tillträdesförbudsprocessen leder inte till 

en brottmålsdom. Dessutom utgör inte tillträdesförbudet som påföljd en straffrättslig 
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sanktion i svensk rättsordnings mening.
87

 Enligt min uppfattning innebär detta 

sammantaget att RB 30:9, sedd för sig, inte är tillämplig på systemet med 

tillträdesförbud och våldsamt upplopp mot bakgrund av vad som nu konstaterats.
88

  

 

 

7.4 EKMR 

 

7.4.1 Inledning 

 

Bestämmelsen i artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet begränsas inte till att enbart 

avse brottmålsrättegångar och brottmålsdomar i strikt bemärkelse. Praxis har föranlett 

att artikeln ska ges en autonom betydelse som självständigt prövar frågan om två 

förfaranden strider mot dubbelbestraffningsförbudet.
89

 Nedan ska därför den bedömning 

som redogjorts för under avsnitt 2.3 appliceras på det svenska systemet med våldsamt 

upplopp och tillträdesförbud. Bedömningen syftar dels till att avgöra huruvida de båda 

förfarandena tar sikte på samma gärning och dels huruvida de båda förfarandena utgör 

straffrättsliga processer i konventionens mening. Om båda delar av bedömningen är 

uppfyllda strider det svenska systemet mot dubbelbestraffningsförbudet i EKMR.  

 

 

7.4.2 Samma gärning 

 

Under avsnitt 2.3.2 framgår att man vid bedömningen av vad som utgör samma gärning 

ska ta hänsyn till de sakomständigheter och rättsfakta i de båda förfarandena. Om dessa 

sakomständigheter huvudsakligen överensstämmer med varandra är det fråga om en och 

samma gärning som prövas i två förfaranden. Som tidigare behandlats kan denna 
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bedömning många gånger vara svårtillämpad – att sakomständigheter och rättsfakta 

huvudsakligen ska överensstämma är ofta svårt att avgöra i rättstillämpningen. Den 

aktuella utgångspunkten, att en person dömts till ansvar för våldsamt upplopp och sedan 

meddelats ett tillträdesförbud på grund av brottet, torde dock inte ge upphov till 

tolkningssvårigheter. De båda förfarandena, trots att de omfattas av olika påföljder, tar 

sikte på identiska gärningar i relevanta avseenden och uppfyller därför kriteriet om 

samma gärning i båda prövningarna enligt min uppfattning.  

 

En sista fråga som i detta sammanhang bör ställas är huruvida de två olika regelverkens 

syften och utformning påverkar bedömningen. Som behandlats under avsnitt 5.3.1 

innefattar förfarandet med tillträdesförbud ett framåtblickande moment, medan 

förfarandet med våldsamt upplopp är bakåtblickande. Det kan därför tänkas föreligga 

situationer där någon beläggs med ett tillträdesförbud på grund av en gärning som inte 

kommer att bli prövad i ett annat förfarande. Skillnaderna i utformningen av de båda 

regelverken torde emellertid inte ha någon större betydelse i bedömningen. Som 

konstaterats i Zolotukhin-fallet är det rättsfakta och de sakomständigheter i de båda 

fallen som ska jämföras.
90

 Detta lämnar enligt min mening inget utrymme att ta hänsyn 

till hur de olika förfarandena är uppbyggda, oavsett om de är bakåtblickande eller 

framåtblickande. Stöd för detta resonemang går även att finna i Nilsson mot Sverige, 

där det var fråga om återkallelse av körkort på grund av brott.
91

 I målet var frågan om de 

båda förfarandena byggde på samma gärning ostridig. Ett återkallande av körkort på 

grund av brott bygger enligt min uppfattning på liknande förhållningssätt; X har begått 

ett visst trafikbrott, och bedöms därför inte vara lämplig för framtida körning i trafik på 

grund av de brott som X har dömts till ansvar för. Även detta förfarande innehåller en 

framåtblickande riskbedömning som i vissa fall kan grunda sig på tidigare brottslighet. 

Detta förtar emellertid inte gärningen som ligger till grund för de båda förfarandena 

dess sammansättning av rättsfakta. Av denna anledning är min ståndpunkt slutligen att 

det rör sig om samma gärning i förfarandet med våldsamt upplopp och tillträdesförbud. 
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7.4.3 Straffrättsliga förfaranden 

 

Nästa moment i bedömningen är att avgöra huruvida båda förfaranden utgör 

straffrättsliga sådana. I enlighet med Zolotukhin-fallet ska bedömningen av huruvida ett 

eller fler förfaranden utgör straffrättsliga sådana utgå ifrån de tre Engel-kriterierna. 

Dessa kriterier ska nu appliceras på respektive förfarande.  

 

Brottmålsprocessen som omgärdar ett åtal för våldsamt upplopp behöver inte analyseras 

i en större utsträckning. Att det rör sig om ett straffrättsligt förfarande följer av bland 

annat det faktum att det utgör ett sådant i den svenska rättsordningen. Som framgår av 

de slutsatser som dragits under avsnitt 2.2.4 leder detta till att en bedömning utifrån 

Engel-kriterierna således inte är nödvändig – konventionsstaten har självmant valt att 

förfarandet ska omfattas av aktuella artiklar i konventionen.  

 

Angående förfarandet med tillträdesförbud är situationen en annan. Beträffande det 

första kriteriet, konventionsstatens egen beteckning av förfarandet, kan följande 

konstateras. I enlighet med den analys som gjorts beträffande RB 30:9 och dess 

tillämplighet på förfarandet med tillträdesförbud, vore det konsekvent att även i denna 

del anse att tillträdesförbudet enligt den svenska rättsordningen inte utgör ett 

straffrättsligt förfarande. Enligt svenska processrättsliga regler är faller förfarandet med 

tillträdesförbud inte inom tillämpningsområdet för reglerna om brottmål. Vad som talar 

emot detta synsätt är det faktum förfarandet, vid ett överklagande av tillträdesförbudet, 

övergår till ett förfarande som är likt ett brottmålsförfarande. I förarbetena till 

bestämmelsena om tillträdesförbud framgår å andra sidan att avsikten är att enbart 

tillämpa vissa regler i RB som även tillämpas beträffande brottmål. Det är först när en 

kumulation sker med tillträdesförbudsfrågan och åtalet för den gärning som föranlett 

tillträdesförbudet som förfarandet i sin helhet utgör ett brottmål.
92

 Min uppfattning är 

således att förfarandet med tillträdesförbud i sig i den svenska rättsordningen inte 

betecknas som ett straffrättsligt sådant. Detta sätter emellertid inte stopp för 

bedömningen – det andra och det tredje kriteriet och bedömningen i sin helhet är inte 
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beroende av konventionsstatens egen beteckning. Det fungerar enbart, som förklarats 

under bland annat avsnitt 2.2.4, som en utgångspunkt i bedömningen. 

 

Det andra kriteriet, förseelsens natur, tar dels sikte på huruvida det rör sig om en 

förseelse som kan överträdas av vem som helst mot vilken ett allmänt förbud är 

uppställt. Vidare tar kriteriet sikte på förseelsens syfte. Om bestämmelser syftar till att 

avskräcka och bestraffa individer talar det för att förseelsens har en straffrättslig natur. 

Det står enligt min uppfattning inledningsvis klart att det rör sig om en bestämmelse 

som är allmänt hållen och kan överträdas av vem som helst. Det rör sig således inte om 

en specifik bestämmelse som tar sikte på personer med viss ställning i samhället eller 

dylikt.  

 

Beträffande förseelsens syfte kan följande konstateras utifrån min tolkning av rättsläget. 

Enligt Europadomstolens praxis talar bestraffande och avskräckande syften starkt för att 

det andra Engel-kriteriet ska anses vara uppfyllt.
93

 Av förarbetet till TFL framgår bland 

annat att regelverket har ett preventivt syfte.
94

 Det framgår även att TFL har ett 

avskräckande syfte, där regelverket kan fungera som ett sätt att avskräcka potentiella 

brottslingar att rekryteras av vissa grupperingar eller begå ordningsstörande brott vid 

idrottsevenemang.
95

 Det uttalade avskräckande syftet talar för att förseelsen har en 

straffrättslig karaktär. Enligt min uppfattning är det emellertid svårare att avgöra frågan 

om förseelsen även har ett rent bestraffande syfte. Det kan förvisso antas, även om det 

saknar direkt relevans i detta avseende, att ett tillträdesförbud föranleder känslan av 

bestraffning hos den som meddelats ett sådant förbud. Det kan å andra sidan även antas 

att förbudet snarare syftar till att skydda vissa av arrangören prioriterade intressen, 

snarare än att bestraffa en enskild individ. Enligt min mening utesluter det ena syftet 

emellertid inte det andra. Vidare har Europadomstolen inte uttalat att båda syftena måste 

vara för handen för att anse att en förseelse har straffrättslig karaktär. Istället synes 

dessa två syften enligt min uppfattning ha ett nära samband med varandra – en förseelse 

och dess påföljd torde ofta behöva upplevas som bestraffande för att det ska vara 

avskräckande, och vice versa. Vidare är förseelser som syftar till att upprätthålla allmän 
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ordning ett typiskt straffrättsligt syfte.
96

 Med anledning härav, samt det faktum att 

förseelsen inte bär drag av andra icke-straffrättsliga syften som exempelvis 

kompensation, är det min slutsats att förseelsen sammantaget har en straffrättslig 

karaktär.  

 

Inom ramen för bedömningen av det andra Engel-kriteriet bör det även prövas huruvida 

ett förfarande med tillträdesförbud utgör en ny prövning. I tidigare fall från 

Europadomstolen har det framkommit att två skilda förfaranden med olika påföljder kan 

ha ett tillräckligt nära samband med varandra att de ska ses som en och samma påföljd. I 

Nilsson mot Sverige konstaterade således Europadomstolen att förfarandet med ett 

återkallat körkort på grund av olovlig körning och grovt rattfylleri är en förutsebar följd 

av brotten som har begåtts.
97

 Enligt min mening kan domstolens argument i fallet inte 

utan vidare appliceras på systemet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp mot 

bakgrund av att det finns betydliga skillnader mellan respektive system. Ett återkallat 

körkort på grund av allvarliga uppträdanden i trafik, däribland att framföra ett fordon 

utan körkort, får närmast anses vara en förutsebar och framförallt en naturlig följd av 

brotten. Grovt rattfylleri och olovlig körning är båda brott med en väsentlig anknytning 

till körkortsinnehavandet, varför en efterföljande process med återinkallande av körkort 

enligt min mening inte kan anses vara oförutsebart. Beträffande tillträdesförbudet är 

situationen en annan. Förbudet bygger på en riskbedömning som inte nödvändigtvis 

behöver utgå ifrån brottslig aktivitet. Även om tidigare brott väger tungt i 

riskbedömningen, är det fråga om väldigt många olika typer av brott som därtill måste 

ha begåtts inom en viss tidsram och geografisk plats. Samma brott, om de hade begåtts 

på en annan plats eller vid en annan tidpunkt, hade inte föranlett ett tillträdesförbud. 

Sammantaget är min uppfattning således att ett förfarande med tillträdesförbud eller 

våldsamt upplopp som grundar sig på samma gärning utgör ett nytt förfarande.  

 

Det sista Engel-kriteriet, påföljdens karaktär och stränghet, ska nu utredas i förhållande 

till tillträdesförbudet. Som redovisats för under avsnitt 5.1 kan en person förbjudas 

tillträde till ett område under max 3 år enligt 3 § TFL. Frågan som uppstår i detta läge är 

huruvida denna typ av begränsning av rörelsefriheten bär straffrättslig karaktär. 

                                                 

96
 Zolotukhin mot Ryssland, beslut den 10 februari 2009, p. 55. 

97
 Se avsnitt 2.3.3 och Nilsson mot Sverige, beslut den 13 december 2005. 
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Påföljden kan enligt min mening inte sägas vara frihetsberövande på det sätt som typiskt 

sett förekommer i straffrättsliga sammanhang. Till skillnad från exempelvis 

fängelsestraff innebär ett tillträdesförbud enbart ett förbud att vistas på en viss plats 

snarare än ett tvång att enbart vistas inom ett specifikt område. Starka skäl talar således 

emot att dra likhetstecken mellan de båda typerna av påföljder. Som konstaterats under 

avsnitt 2.2.2 är frihetsberövande straff typiskt sett att anse som påföljder av straffrättslig 

karaktär, medan suspensioner och avstängningar faller utanför. Enligt min uppfattning 

är ett tillträdesförbud närmast att hänföra till en suspension från ett visst område vid en 

specifik tid, än en frihetsberövande påföljd som avses i konventionens mening. Denna 

slutsats innebär att det sista Engel-kriteriet inte är uppfyllt. 

 

Under avsnitt 2.2.4 var min slutsats utifrån Europadomstolens praxis att om en förseelse 

har ett avskräckande och bestraffande syfte behöver en större vikt inte fästas vid 

påföljdens stränghet. Detta ska emellertid inte tolkas på så vis att det tredje kriteriet 

bortses ifrån. I de båda fall som det hänvisas till under avsnitt 2.2.4 är det fråga om 

relativt milda påföljder som följer av en förseelse som i övrigt har ett avskräckande och 

bestraffande syfte.
98

 Det är emellertid inte fråga om påföljder som bär annan karaktär 

än straffrättsliga sådana – Europadomstolens mening är enligt min tolkning att 

strängheten i påföljden kan övervägas av förseelsens nämnda syften. Däremot torde inte 

påföljdens karaktär bortses ifrån, med tanke på att det i de båda fallen rörde sig om 

potentiella bötesstraff som anses utgöra påföljder av straffrättslig karaktär. Enligt min 

uppfattning är det således felaktigt att bortse ifrån att påföljden inte bär en straffrättslig 

karaktär, varför Engel-kriterierna sammantaget föranleder slutsatsen att aktuella 

förfaranden inte utgör straffrättsliga sådana. Av samma anledning utgör därför det 

svenska systemet med tillträdesförbud och våldsamt upplopp inte en kränkning av 

EKMR:s artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet.  

 

En sista fråga som bör lyftas upp i detta sammanhang är huruvida straffsanktionen vid 

överträdelser av förbudet påverkar bedömningen. Som behandlats under avsnitt 5.1 kan 

den som bryter mot ett tillträdesförbud dömas till böter eller fängelse i högst sex 

månader. Båda de aktuella påföljderna har straffrättslig karaktär enligt 

                                                 

98
 Kadubec mot Slovakien, beslut den 2 september 1998 och Özturk mot Tyskland, beslut den 21 februari 

1984. 
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Europadomstolen.
99

 Enligt min mening påverkar emellertid en sådan straffsanktion inte 

resultatet av de slutsatser som jag under detta avsnitt dragit. Nämnda straffsanktion 

grundar sig på en gärning som innebär en överträdelse av tillträdesförbudet. Denna 

gärning kan knappast sägas innehålla rättsfakta som huvudsakligen överensstämmer 

med gärningar som utgör ett våldsamt upplopp. Det rör sig således inte om samma 

gärning i de båda fallen, varför straffsanktionen enligt min mening inte kan anses 

påverka bedömningen i detta fall. 

  

                                                 

99
 Kadubec mot Slovakien, beslut den 2 september 1998 och Özturk mot Tyskland, beslut den 21 februari 

1984. 
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8 Sammanfattning 

 

Frågan om huruvida det svenska systemet med tillträdesförbud och åtal för våldsamt 

upplopp är förenligt med dubbelbestraffningsförbudet besvaras sammanfattningsvis 

jakande. De regelverk som har behandlats vid besvarandet av frågan är RB, EKMR och 

rättighetsstadgan. RB:s tillämpningsområde har visat sig vara väldigt snävt. Den 

omfattar i princip enbart brottmålsrättegångar i strikt mening, vilket innebär att 

förfarandet med tillträdesförbud faller utanför dess tillämpningsområde. För 

rättighetsstadgans tillämplighet krävs att en nationell domstol prövar en fråga som utgör 

ett led i tillämpningen av unionsrätten. Eftersom EU inte har reglerat på det område som 

inom ramen för detta arbete är aktuellt, utgör prövningen av tillträdesförbud och 

våldsamt upplopp inte ett led i tillämpningen av unionsrätten. Av denna anledning blir 

inte heller rättighetsstadgan tillämplig på det svenska systemet med tillträdesförbud och 

våldsamt upplopp.  

 

Det föreligger emellertid inga hinder mot att tillämpa EKMR på förfarandena. Det 

första leder i bedömningen enligt EKMR:s dubbelbestraffningsförbud är att avgöra 

huruvida de båda förfarandena prövar samma gärning. Med tanke på att utgångspunkten 

är att en person dömts till ansvar för våldsamt upplopp och meddelats ett 

tillträdesförbud på grund av samma gärning, är det fråga om samma gärning i de båda 

förfarandena. Viss försiktighet i slutsatsen bör emellertid uppvisas; tillträdesförbudet tar 

sikte på framtida ordningsstörande handlingar, med hjälp av tidigare historik. Detta 

förändrar emellertid inte det faktum att det är fråga om samma gärning som leder fram 

till att ett tillträdesförbud meddelas. Huruvida förfarandet med tillträdesförbud utgör ett 

straffrättsligt sådant ska avgöras utifrån Engel-kriterierna. Att förfarandet enligt den 

svenska rättsordningen inte utgör ett straffrättsligt förfarande har konstaterats med hjälp 

av förarbeten och en tillämpning av relevanta bestämmelser i RB. Förseelsens natur har 

konstaterats vara straffrättslig, främst med tanke på att den har ett uttalat avskräckande 

syfte enligt förarbetena till TFL samt att den syftar till att upprätthålla allmän ordning. 

Det är även fråga om en ny prövning, eftersom ett senare meddelat tillträdesförbud inte 

kan anses ha ett sådant samband med det våldsamma upploppet som krävs i artikelns 

mening. Beträffande det sista kriteriet kan följande slutsatser sammanfattas. Den påföljd 

som följer av ett tillträdesförbud når inte upp till kraven för vad som ska anses vara en 
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frihetsberövande påföljd. Det rör sig istället om en viss inskränkning i rörelsefriheten. 

Att tillträdesförbudet är straffsanktionerat medför inte att bedömningen leder till annat 

resultat, eftersom straffsanktionen inträder vid en gärning som inte är densamma som 

prövas i förfarandet med våldsamt upplopp. Således är systemet med tillträdesförbud 

och våldsamt upplopp förenligt med dubbelbestraffningsförbudet i EKMR. 
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