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Förord 
När jag påbörjade juristprogrammet i Uppsala var ett moment på första terminen att 

författa ett tio sidor långt PM. Samtliga studenter tilldelades ett PM-ämne, det fanns 

30 stycken. Vissa skulle utreda positiv särbehandling, andra en paragraf i Regerings-

formen. Jag blev tilldelad ämnet: ”Europeiska unionen och Europakonventionen”. 

Efter en sökning i bibliotekets databas kunde jag konstatera att jag blivit tilldelad ett 

omfattande ämne.  

    I och med denna uppsats kan jag konstatera att cirkeln sluts och min tid i Uppsala 

är över. Jag vill därför tacka alla som gjort denna tid minnesvärd, och särskilt fram-

häva ett antal personer som gjort denna uppsats möjlig.  Först och främst vill jag 

tacka min handledare Torbjörn Andersson för hans värdefulla tips och  

kommentarer. Dessutom vill jag tacka mina studiekamrater tillika vänner, Olle 

Kristhammar och Rebecka Sjölund, för deras synpunkter på uppsatsens innehåll. 

Avslutningsvis vill jag också rikta ett tack till min mamma och pappa för deras kor-

rekturläsning och stöd från grundskolan fram till idag.  

 

Pontus 

Riddartorget Uppsala 
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Terminologi och förkortningar 
 

”Criminal”  Straffrättslig 

 

EKMR1  Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 

 

EU  Europeiska unionen 

 

Funktionsfördraget  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

 

Prop.  Proposition 

 

Revisorsförordningen   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

537/2014 om särskilda krav på lagstadgad revision av  

företag av allmänt intresse 

 

Rättighetsstadgan  Europeiska unionens rättighetsstadga om de grund- 

läggande rättigheterna 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

Ändringsdirektivet   Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om 

ändring av direktiv 2006/43/EG 

  

																																																								
1 För variation kommer jag växelvis att använda mig av Europakonventionen som förkortning. 
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1 Inledning 
1.1 En finanskris, ett direktiv och en rättsstatlig princip 

Europa drabbades av en svår finanskris år 2008. Bland annat Grekland och Spanien  

riskerade att gå i konkurs och övriga länder i Europa påverkades allvarligt. Som en 

direkt följd av krisen vidtogs åtgärder för att stabilisera finansmarknaden, banker 

räddades och en katastrof undveks. I krisens efterspel uppmärksammades bland 

annat den bristfälliga revisionen. Hur kunde bankernas revisionsberättelser godkän-

nas när deras balansräkningar uppvisade enorma förluster?2 I syfte att stabilisera 

finansmarknaden, stärka allmänhetens förtroende och undvika liknande finanskriser 

ansåg EU att det var nödvändigt med nya harmoniserade regler för revision inom 

unionen.3 EU:s arbete utmynnade i en förordning (nedan kallad revisorsförordning-

en) och ett direktiv (nedan kallat ändringsdirektivet). Den svenska lagstiftaren be-

nämner rättsakterna för ”revisionspaketet”, ett samlingsnamn som även jag har valt 

att använda mig av.4  

    Revisionspaketet antogs den 16 april 2014 av EU:s medlemsstater, och direktivet 

träder i kraft den 17 juni 2016.5 Direktivet måste implementeras i och med att  

Sverige är en dualistisk stat, och det kommer att ske genom att revisorslagen  

uppdateras.6 Reglerna innebär bland annat att Revisorsnämnden kommer att få  

utökade befogenheter att påföra revisorer och revisionsbolag sanktioner. Nytt för 

svenskt vidkommande är den så kallade administrativa sanktionsavgiften och de 

tillfälliga näringsförbuden. De nya sanktionerna har inneburit att det svenska  

lagstiftningsarbetet präglats av en diskussion om direktivet är förenligt med den 

rättsstatliga principen ne bis in idem, även känd som förbudet mot dubbel-

bestraffning.  

    Principen aktualiseras inte sällan i juridiska sammanhang, och har på senare år  

diskuterats flitigt i Sverige med anledning av skattetillägg och körkortsåterkallelse. 

Förbudet mot dubbelbestraffning skyddas och regleras bland annat i  

Europakonventionen, artikel 4 tilläggsprotokoll 7, och i EU:s rättighetsstadga artikel 

																																																								
2 KOM(2011) 778 slutlig s. 2. 
3 KOM(2011) 778 slutlig s. 2 f.  
4 Prop. 2015/16:162 s. 88.  
5 Ändringsdirektivet artikel 2.  
6 Se lagförslagets utformning i Prop. 2015/16:162 s. 10-28.  
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50. För att förbudet ska aktualiseras förutsätter stadgan och Europakonventionen 

att sanktionerna utgör straff eller har straffrättslig karaktär, en gränsdragning som 

inte alltid är enkel att göra. Om sanktionerna är straffrättsliga och revisorn begår 

brottslighet, exempelvis bokföringsbrott, aktualiseras principen och därför kommer 

denna uppsats att utreda sanktionernas förenlighet med ne bis in idem. Den statliga 

utredningen ansåg att direktivet riskerade att aktualisera principen,7 medan  

regeringen och lagrådet menade att sanktionerna var rent disciplinära och därmed 

förenliga med principen.8   

 

1.2 Uppsatsens upplägg 

1.2.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda ändringsdirektivets förenlighet med 

principen ne bis in idem. Av central betydelse blir därför att utreda om de  

administrativa sanktionerna bedöms som disciplinära eller om de har straffrättslig  

karaktär. I och med att principen skyddas såväl av EU som i Europakonventionen, 

är ett av uppsatsens delsyften också att analysera vilka skiljelinjer, i bedömning och  

tillämpning, som finns de två rättsordningarna emellan. Formulerat som frågor kan 

syftena med uppsatsen uttryckas på följande sätt: 

 

• Är ändringsdirektivet förenligt med Europakonventionens skydd av  

principen ne bis in idem, och hur kommer Europadomstolen att bedöma 

sanktionernas karaktär?  

• Blir bedömningen annorlunda om direktivet prövas utifrån EU-rättens skydd 

mot dubbelbestraffning? 

 

1.2.2 Metod och avgränsning 

I och med att direktivet träder i kraft den 17 juni 2016 är uppsatsens frågeställning 

fortfarande aktuell och intressant. Trots att rättsakten härstammar från EU och 

EU:s medlemsstater har ansett att sanktionerna är disciplinära kan Europa-

domstolen komma till en annan slutsats. Europadomstolen tolkar Europa-

																																																								
7 SOU 2015:49 s. 397 f.  
8 Prop. 2015/16:162 s. 148 ff och s. 586 f.  
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konventionens artiklar autonomt och är således inte bunden av andra aktörers  

bedömning.9 Det innebär att det fortfarande är oklart hur sanktionerna kommer att 

bedömas av Europadomstolen. Det ger mig som författare möjlighet att  

argumentera och analysera gällande rätt utifrån etablerade rättskällor. Jag anser att 

den rättsdogmatiska metoden lämpar sig bäst för denna typ av uppsats då mitt syfte 

är att kritiskt granska direktivets förenlighet med principen ne bis in idem.  

    Uppsatsens första delfråga kommer att besvaras främst utifrån Europa- 

domstolens praxis. I och med att den andra delfrågan består i en jämförelse mellan 

Europakonventionen och EU-rätten, kommer jag att använda mig av EU-rättsliga 

källor främst EU-domstolens praxis för att jämföra mot det material som  

presenterats i första frågan.  

    Direktivet innehåller flera sanktioner, men jag har valt att begränsa fram-

ställningen till de tillfälliga näringsförbuden och den administrativa sanktions-

avgiften. Dels för att de tillhör de mest ingripande sanktionerna i direktivet, dels för 

att övriga sanktioner redan existerar i revisorslagen. Sanktionerna gentemot juridiska 

personer kommer inte att beröras, och samma gäller för bestämmelserna i  

förordningen. 

    Vad gäller principen ne bis in idem, har det begränsade utrymmet inneburit att jag 

huvudsakligen kommer att fokusera på att definiera gränsdragningen mellan  

disciplinära och straffrättsliga förfaranden. Det så kallade idem-elementet eller  

gärningens identitet kommer endast att presenteras kortfattat. I och med att  

artikel 4 tilläggsprotokoll 7 har ett nära samband med artikel 6 och 7 i Europa- 

konventionen kommer även domstolens praxis för dessa artiklar att behandlas, men 

endast när detta är nödvändigt för att bestämma den straffrättsliga definitionen.  

 

1.2.3 Disposition 

Utöver detta inledande kapitel kommer uppsatsen att disponeras på följande sätt:  

    Kapitel 2: Efter en kort presentation av vad som karaktäriserar ett direktiv kom-

mer ändringsdirektivet och dess sanktioner att presenteras. Kapitlet syftar till att 

fungera som en inkörsport för läsaren och göra det möjligt för denne att  

jämföra direktivets sanktioner mot den fortsatta framställningen. 
																																																								
9 Danelius s. 55.  
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    Kapitel 3: I kapitel tre presenteras ne bis in idem-principen och Europa- 

konventionens skydd mot dubbelbestraffning. Avsnittet är uppsatsens mest omfat-

tande del, och syftar till att beskriva gällande rätt samt att utgöra rättsligt underlag 

för att besvara uppsatsens första delfråga. 

    Kapitel 4: I kapitel fyra besvaras uppsatsens första delfråga. Det rättsliga under-

laget som presenterats i kapitel tre kommer här att appliceras på direktivets  

sanktioner, med andra ord kommer kapitel två att sammanföras med kapitel tre. I 

kapitlet presenteras och kritiseras också den svenska lagstiftarens bedömning.  

    Kapitel 5: I kapitlet jämförs EU-rättens ne bis in idem-princip med Europa- 

konventionens motsvarighet. Kapitlet syftar till att besvara uppsatsens andra del-

fråga och därmed om det finns några skiljelinjer i EU-domstolens tolkning mot 

Europadomstolens, och om tillämpningsområdet skiljer sig åt för de två rätts-

ordningarna. 

    Kapitel 6: I det avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsen med ett par  

avslutande kommentarer. 
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2 Ändringsdirektivet och direktiv i allmänhet 
2.1 Inledning – direktivens bakgrund 

Av artikel 288 i funktionsfördraget framgår vilka rättsakter unionens  

institutioner kan utfärda när de utövar sina befogenheter. Det tredje stycket i  

artikeln föreskriver att direktiv är bindande för varje medlemsstat, såtillvida att  

direktivets resultat måste uppnås. Det står emellertid medlemsstaten fritt att  

bestämma form och genomförande. Direktiven brukar därför ses som en minimi-

reglering som syftar till att harmonisera regler på ett visst område. Rättsakten brukar 

därför kallas för ramlagstiftning.10  

    I och med att genomförandeformen är fri att bestämma för medlemsstaten så har 

varje direktiv en egen implementeringstid för att garantera att bestämmelserna ges 

effekt. Efter implementeringstiden börjar direktivet att gälla, det får direkt effekt. 

Principen om direkt effekt är en av EU-rättens grundprinciper och har utvecklats av 

EU-domstolen.11 Den innebär att enskilda unionsmedborgare kan förlita sig på rät-

tigheterna i rättsakten, oberoende av medlemsstatens implementering.12 Direkt ef-

fekt förutsätter att rättsakten är ovillkorlig, tillräckligt precis samt att medlemsstaten 

har misslyckats med att implementera direktivet korrekt eller i tid.13  

    Det finns två typer av direkt effekt: horisontell och vertikal. Horisontell effekt 

innebär att medborgare kan åberopa unionsbestämmelser gentemot andra med-

borgare. Bestämmelser som har vertikal direkt effekt kan endast åberopas av med-

borgare mot staten. Enligt EU-domstolen kan ett direktiv ha vertikal direkt effekt,14 

men aldrig horisontell direkt effekt.15 I målet Marshall anförde EU-domstolen som 

argument att ett direktiv endast är bindande gentemot medlemsstaten, inte enskilda, 

varför det är statens ansvar att implementera direktivet korrekt.16  

 

 

																																																								
10 Peers m.fl. s. 100. 
11 Van Gend en Loos C-26/62.  
12 Peers m.fl. s. 143. 
13 Impact C-268/06 p. 57 och förenade målen Arcor C-152-154/07. 
14 Van Duyn C-41/74 p. 12 och Ratti C-148/78 p. 24. 
15 Marshall C-152/84 p. 48-50.  
16 Marshall p. 48 och 49. 
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2.2 Ändringsdirektivet och de administrativa sanktionerna 

2.2.1 Bakgrund 

Regler om revisorer finns huvudsakligen i revisorslagen (2001:883) och i  

förordningen (1995:665) om revisorer. Lagarna härstammar från det åttonde bolags-

rättsliga direktivet,17 som implementerades när Sveriges gick med i EU.18 År 2006 

ersattes det av revisorsdirektivet.19 Revisorsdirektivet syftade bland annat till att öka 

harmoniseringen inom unionen, öka förtroendet för finansmarknaden samt att ga-

rantera den fria rörligheten.20 Reglerna kommer att uppdateras i och med  

revisionspaketet.       

    Ändringsdirektivet innebär ytterligare harmonisering på området, och ändamåls-

skälen är liknande de skäl som låg bakom revisorsdirektivet. De syftade till att stabi-

lisera finansmarknaden, stärka allmänhetens förtroende och undvika liknande finan-

skriser.21 Till skillnad från revisorsdirektivet innehåller ändringsdirektivet bestäm-

melser om utökade befogenheter för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. De nya 

befogenheterna ska underlätta för myndigheterna att motverka och förebygga över-

trädelser av bestämmelserna för lagstadgad revision.22 Direktivet är en minimiregle-

ring och medlemsstaterna kan föreskriva ytterligare befogenheter för tillsynsmyn-

digheten än vad som följer av direktivet.23 

     I Sverige är det Revisorsnämnden som sköter tillsynen av den lagstadgade  

revisionen. De disciplinära åtgärderna verkar handlingsdirigerande och tillrättavisar 

revisorer som brustit i sin revisionsverksamhet.24 Sanktionerna framgår av 32 §  

revisorslagen, och består dels i att Revisorsnämnden kan upphäva den  

kvalificerade titeln (auktorisation alternativt godkännande av revisorer), dels utfärda 

varningar eller erinringar. I och med ändringsdirektivet, implementeras nya  

sanktioner vilka framgår av direktivets artikel 30 a. De nya sanktionerna ska införas i  

revisorslagen tillsammans med de redan existerande sanktionerna.25 Enligt den 

																																																								
17 Direktiv 84/253/EEG. 
18 Revisorslagen (2001:883) ersatte och uppdaterade lagen (1995:528) om revisorer som byggde på det bolags-
rättsliga direktivet. Se Prop. 2000/01:146 s. 1 och 31. 
19 Direktiv 2006/43/EG. 
20 Prop. 2008/09:135 s. 57. 
21 KOM 2011(778) slutlig s. 2 f.  
22 Ändringsdirektivet ingresspunkt 1 och 15.  
23 Prop. 2015/16:162 s. 144. 
24 Prop 2015/16:162 s. 143. 
25 Prop. 2015/16:162 s. 145. 
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svenska lagstiftaren motsvaras flera av direktivets sanktioner av befintliga sanktioner 

i revisorslagen.26 Det är enbart den administrativa sanktionsavgiften och de tillfälliga 

förbuden att utöva revisionsuppdrag som är nya påföljder för svenskt vidkom-

mande.27  

    Av ändringsdirektivets artikel 30 b, framgår det att medlemsstaterna bestämmer 

vilka regler som tillsynsmyndigheten ska beakta när storlek och typ av påföljd ska 

beslutas. Artikeln föreskriver dock att samtliga omständigheter ska beaktas och sär-

skilt: överträdelsens allvar, överträdelsens varaktighet, personens ansvar, personens 

finansiella ställning, tidigare överträdelser, samarbetsvillighet och den vinst som 

överträdelsen inneburit. Vidare framgår det av artikel 30 att medlemsstaten ansvarar 

för att ha ett effektivt system för utredningar och sanktioner så att bristfällig revis-

ion upptäcks, korrigeras och förbättras. Dessutom ska sanktionerna verka avskräck-

ande, vara proportionerliga och fungera effektivt mot dem som utövar lagstadgad 

revision och som bryter mot bestämmelserna i revisionspaket. 

    Den svenska lagstiftaren valde att behålla den svenska ordningen och låta  

Revisorsnämnden besluta om vilken sanktionstyp och storleksgrad som lämpar sig 

bäst för överträdelsen i det enskilda fallet.28 Vid valet av påföljd ska Revisors-

nämnden, enligt den uppdaterade revisorslagen, ta särskild hänsyn till hur allvarlig 

överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för personen som 

begått handlingen, 32 d §. I förmildrande riktning ska nämnden beakta personens 

samarbetsvillighet, och i försvårande riktning ska den beakta om personen begått 

liknande överträdelser förut, 32 e §. Bedömningsgrunderna återspeglas i ändrings-

direktivets artiklar, och de framgår dessutom av ingresspunkt 16 att varje medlems-

stat ska tillämpa identiska kriterier när de fastställer sanktioner. Bestämmelserna  

riktar sig alltså mot en begränsad krets av personer, nämligen revisorer. Det står 

Revisorsnämnden fritt att besluta om vilken eller vilka av disciplinåtgärderna som 

ska påföras revisorn i det enskilda fallet, och sanktionerna kan därmed kombine-

ras.29 

																																																								
26 Prop. 2015/16:162 s. 145. 
27 Prop. 2015/16:162 s. 145. 
28 Prop. 2015/16:162 s. 161.  
29 Prop 2015/16:162 s. 145. 
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    I det följande kommer jag att redogöra mer ingående för de två nya påföljderna; 

tillfälliga förbud och sanktionsavgiften.  

 

2.2.2 Tre typer av tillfälliga förbud 

 
”Tillfälligt förbud under högst tre år för en den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget eller 

nyckelrevisorn att utföra lagstadgad revision och/eller underteckna revisionsberättelser.” –  

Artikel 30 a led c ändringsdirektivet  

 

De tillfälliga förbuden saknar motsvarighet i revisorslagens nuvarande lydelse, men 

de kommer att implementeras i den uppdaterade revisorslagen, 32 a § och 32 c §.30 

Artikeln innehåller också ett komplement i led e, som innebär att tillsyns-

myndigheten ges en möjlighet att meddela ett förbud för revisorer att utöva uppdrag 

i ett revisionsföretag.31 Revisorsnämnden kommer att ha befogenhet att meddela tre 

typer av tillfälliga förbud, förbud mot att: utöva revisionsverksamhet, underteckna 

revisionsberättelser och ha uppdrag i revisionsföretag. Revisorsnämnden väljer  

vilket förbud som den anser lämpa sig bäst som bestraffning.32 Ett tidsbegränsat 

förbud får gälla i högst tre år, men någon minimigräns anges inte.33  

    Förbuden ska enligt regeringen vara reserverade för allvarliga överträdelser, och 

användas för att skärpa den disciplinära påföljden när överträdelsens  

allvarlighet kräver det. Vidare ska förutsättningarna för att meddela varning vara 

uppfyllda, och det ska föreligga särskilda skäl för att meddela förbud.34  De  

poängterar också att ett tidsbegränsat förbud kan få mycket allvarliga konsekvenser 

för den enskilde revisorn, och att det påminner om det näringsförbud som regleras i 

lag (2014:836) om näringsförbud.35  

	
2.2.3 Den administrativa sanktionsavgiften 

 

”Åläggande av administrativa sanktionsavgifter för fysiska och juridiska personer” – Artikel 30 

a led f ändringsdirektivet 

																																																								
30 Prop. 2015/16:162 s. 22 f. 
31 Med uppdrag avses styrelseuppdrag och uppdrag i företagsledning, se prop. 2015/16:162 s. 157. 
32 Prop. 2015/16:162 s. 158. 
33 Föreslagen lydelse 32 c § och Prop. 2015/16:162 s. 156 ff.  
34 Prop. 2015/16:162 s. 157 f.  
35 Prop. 2015/16:162 s. 157. 
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Det framgår inte av direktivet vilken storlek sanktionsavgiften ska ha. Direktivet 

anger varken högsta eller lägsta belopp, däremot föreskriver ingresspunkt 16 att 

sanktionsavgiften ska ha en verkligt avskräckande effekt och exempelvis kunna 

uppgå till 1 000 000 euro för fysiska personer. Den svenska lagstiftaren har bestämt 

att Revisorsnämnden ska kunna besluta om sanktionsavgifter mellan 5 000 och  

1 000 000 kronor, vilket kommer att framgå av 32 b § i den uppdaterade revisors-

lagen.36 Vilka omständigheter som påverkar beloppets storlek kommer att anges i 32 

f §. Det är dels de omständigheter som påverkar valet av sanktion i 32 d och e § §, 

se ovan, dels revisorns finansiella ställning och den vinst som hen har gjort i och 

med överträdelsen.  

    Sanktionsavgifter mot specifika yrkesgrupper är inte något främmande för den 

svenska rättsordningen. Av exempelvis rättegångsbalken framgår det att advokater 

riskerar straffavgifter på 50 000 kronor om de gör orätt eller förfar oredligt, 8 kap 5 

§. Tidigare innehöll även revisorslagen bestämmelser om straffavgifter. Dessa kunde 

uppgå till 25 000 kronor och förenas med en varning.37 Revisorslagens straffavgift 

togs emellertid bort då revisorsdirektivet implementerades 2009. Det berodde på att 

direktivet saknade en liknande bestämmelse och att Revisorsnämnden slutat tillämpa 

sanktionen.38 När straffavgiften infördes i revisorslagen gjordes det i syfte att utgöra 

en lindrigare påföljd än upphävande av auktorisation eller godkännande.39 Straff-

avgiften skulle användas när grund för upphävande inte förelåg.40 Ändrings-

direktivets sanktionsavgift påminner om straffavgifterna, men den uppgår till  

betydligt högre belopp. 

    Den statliga utredningen (SOU 2015:49) ansåg att sanktionsavgiften riskerade att 

bedömas som ett straff och ansåg därför att tillämpningsområdet borde begränsas 

för att inte påverka Europakonventionens rättigheter. Enligt dem skulle sanktionen 

enbart tillämpas på revisorer som tillträdde befattningar hos tidigare uppdragsgivare,  

eftersom dessa situationer sällan hade brottsliga inslag.41 Enligt regeringen genom-

																																																								
36 Prop. 2015/16:162 s. 145. 
37 Prop. 1994/95:152 s. 57 f. 
38 Prop. 2008/09:135 s. 99 f. 
39 Prop. 1994/95:152 s. 57 f och s. 75. 
40 Prop. 1994/95:152 s. 57 f och s. 75. 
41 SOU 2015:49 s. 414 f och s. 422 ff. 
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förde inte utredningens föreslag direktivet tillräckligt, dels saknades det stöd i  

direktivet och dels var överträdelsen i fråga inte särskilt allvarlig eller vanlig. De 

strängaste sanktionerna skulle användas mot de allvarligaste överträdelserna, och de 

skulle kunna utdömas vid alla typer av överträdelser.42  

    

2.3 Sammanfattning 

Ändringsdirektivet innebär att reglerna för revisorer harmoniseras ytterligare inom 

EU. En nyhet i förhållande till tidigare direktiv är regleringen av disciplinära på-

följder, och det medför två nya sanktioner för Revisorsnämnden: tillfälliga förbud 

och sanktionsavgiften. Tillsynsmyndigheten i medlemsstaten bestämmer  

sanktionens typ och storlek i det enskilda fallet, men den har vissa bedömnings-

grunder som de måste förhålla sig till. Medlemsstaterna ska, enligt direktivet, till-

lämpa identiska kriterier när påföljden bestäms. Sanktionerna riktar sig enbart mot 

revisorer som yrkesgrupp. Sanktionsavgiften kan komma att uppgå till en miljon 

kronor och de tillfälliga förbuden har som maxlängd tre år.  

  

																																																								
42 Prop. 2015/16:162 s. 147 f.  



	

	 19	

3 Ne bis in idem enligt Europakonventionen  
3.1 Inledning – principens bakgrund 

Principen ne bis in idem innebär ett förbud mot att straffas eller prövas två gånger 

för samma gärning.43 Den påstås härstamma från en princip i den romerska rätten, 

nemo debet bis vexari pro una et eadam causa.44 Principen är sammanlänkad med rätts-

kraftsregeln res judicata, som innebär att en sak som har avgjorts i en dom inte får 

tas upp till ny prövning.45 Domen får betydelse som processhinder och nya åtal  

avseende samma gärning kommer att avvisas av domstolen.46  

    Förbudet mot dubbelbestraffning förekommer i flera rättsordningar, bland annat 

i Europakonventionen och i EU:s rättighetsstadga. I Europakonventionen kommer 

principen till uttryck i artikel 4.1 tilläggsprotokoll 7 och har följande lydelse: 

 
”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för 

vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen 

i denna stat” 

 

Artikeln är ett komplement till konventionens artikel 6 – rätten till en rättvis rätte-

gång.47 När principen infördes ansågs det lämpligare att reglera principen separat 

eftersom den behandlade förhållandet mellan två rättegångar, och inte bara en som i 

artikel 6.48  

    Europarådets medlemsstater, och därmed samtliga EU-medlemsstater, har  

anslutit sig till Europakonventionen. Alla stater har dock inte anslutit sig till det 

sjunde tilläggsprotokollet, eftersom det tillkom senare än konventionen.49 Några 

stater har ratificerat protokollet men gjort reservationer, däribland Tyskland50 och 

Österrike.51 Dessa stater är inte bundna av protokollets artikel 4, och därmed inte 

																																																								
43 Van Dijk m.fl. s. 690. 
44 Conway s. 222.  
45 Ekelöf s. 171.  
46 Lindell m.fl. s. 267. 
47 Danelius s. 644.  
48 Asp s. 101. 
49 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/117/signatures?p_auth=Ioe65Dfm. 
50 “By ”criminal offence” and ”offence” in articles 2 to 4 of the present Protocol, the Federal Republic of 
Germany understands only such acts as are criminal offences under its law”. 
51 ”Articles 3 and 4 exclusively relate to criminal proceedings in the sense of the Austrian code of criminal 
procedure”. 
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heller konventionens förbud mot dubbelbestraffning. Det bör dock poängteras att  

medlemsstaterna kan ha rent nationella regler med motsvarande innebörd,  

exempelvis så är principen grundlagsskyddad i Tyskland.52  Deras tolkning kan dock 

skilja sig från den som Europadomstolen utvecklat, i och med att de inte är bundna 

av artikeln och därmed inte Europadomstolens autonoma tolkning.53  

    Prövningen kan sägas bestå av två led: dels måste det konstateras att  

personen lagförts eller straffats två gånger (-bis), dels måste det konstateras att för-

farandena avsåg samma gärning/brott (-idem). Principens tillämplighet förutsätter 

att det rör sig om två straffrättsliga förfaranden, individen skyddas därför inte från 

disciplinära förfaranden.54 Vidare framgår det av artikelns lydelse att saken måste ha 

blivit rättskraftigt avgjord. Konventionens rättskraftsregel innebär således inget för-

bud mot parallella förfaranden.55 Vidare är rättskraften begränsad till den stat där 

domen meddelats, och principen är således inte gränsöverskridande.56 

      Europadomstolen tolkar konventionens artiklar autonomt, och artiklarna har 

därmed en självständig och allmängiltig betydelse oberoende av de anslutna  

medlemsstaternas tolkningar.57 Av det följer att Europadomstolens praxis är väg-

ledande för tillämpningen av artikel 4 i tilläggsprotokollet.  Det har inneburit vissa 

problem för medlemsstaterna när de försökt bedöma om en sanktion eller ett  

förfarande aktualiserat principen eller inte.58 I det följande presenteras en del av den 

utveckling som skett i Europadomstolens praxis. Först kommer begreppet gärnings-

identitet att utredas och sen följer en analys av Europadomstolens definition av 

straff och brottmålsrättegång.  

 

3.2 Gärningsbegreppet (idem) 

Ne bis in idem innebär alltså ett förbud mot dubbelbestraffning för ett och samma 

brott. Det har varit omdiskuterat hur identiteten för ”samma brott” ska bestämmas. 

Är det brottets identitet eller är det själva gärningen som ska vara avgörande för  

																																																								
52 Grundgesetz artikel 103(3). 
53 Vervaele s. 213 
54 Explanatory report to the protocol No. 7 p. 28 och 32. 
55 I Sverige och flera andra rättsordningar förekommer förbud mot parallella förfaranden. Principen brukar 
kallas för litispendens och regleras exempelvis i rättegångsbalken 45 kap 1 § st. 3.  
56 Cameron s. 157 f.  
57 Danelius s. 175.  
58 Cameron s. 157 f. 
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tillämpningen? Tidigare ansåg Europadomstolen att principens tillämplighet byggde 

på brottens identitet, vilket innebar att domstolen prövade om brotts- 

bestämmelserna hade väsentligen samma element.59 Dåvarande rättsläge innebar att 

det svenska systemet med skattetillägg i förhållande till skattebrott inte stod i strid 

med principen ne bis in idem.60 Europadomstolen tog dock en ny vändning 2009 i 

och med domen Zolotukhin mot Ryssland. 

     Den 4 januari 2002 förde den ryska soldaten Zolotukhin olovligen in sin flickvän 

på ett militärt område i Ryssland. Han var kraftigt berusad när han greps och han  

dömdes då till tre dagars arrest för störande beteende (minor disorderly acts) i ett 

disciplinärt förfarande. Gärningen bestod bland annat i att han hade brutit mot den 

allmänna ordningen genom att svära och knuffa en polis. Samma handlande ledde 

också till ett åtal mot honom för störande uppförande (disorderly acts) enligt den 

ryska strafflagen.61  

    Trots att rysk rätt kvalificerade det första förfarandet som disciplinärt  

ansåg Europadomstolen att det hade straffrättslig natur. I målet uppkom därför  

frågan om Zolotukhin bestraffats två gånger för samma gärning. Ryssland  

argumenterade för att brottet och straffet var allvarligare i det straffrättsliga  

förfarandet än i det disciplinära, varför det inte förelåg någon identitet.62 Sökande 

menade att åtalet stred mot dubbelbestraffningsförbudet eftersom det baserades på 

samma omständigheter som prövats i det disciplinära förfarandet.63 Domstolen  

konstaterade att den i tidigare praxis intagit olika synsätt för att bestämma  

gärningens identitet.64 Enligt domstolen kunde tre synsätt skönjas:  

    Det första synsättet kom till uttryck i målet Gradinger mot Österrike och  

identiteten bestämdes då av personens faktiska handlande oberoende av brotts- 

rubriceringen.65 Gradinger hade kört bil onykter och orsakat en annan persons död. 

Han dömdes först i en brottmålsrättegång för vållande till annans död och därefter 

ålades han att betala böter i ett disciplinärt förfarande för den onyktra bilfärden. 

																																																								
59 Franz Fischer mot Österrike p. 25. 
60 Rosenquist mot Sverige och NJA 2004 s 840 I och II.  
61 Han åtalades även för en del andra gärningar under dagen, men dessa händelser hade aldrig prövats i det 
administrativa förfarandet och saknade därför betydelse för prövningen, p. 92 och 93.  
62 Zolotukhin mot Ryssland p. 64-66.  
63 Zolotukhin mot Ryssland p. 60-63. 
64 Zolotukhin mot Ryssland p. 70 och 78.  
65 Gradinger mot Österrike p. 55. 
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Domstolen påtalade att artikelns tillämpning inte påverkades av reglernas olika  

karaktär och syfte.66  

    Det andra synsättet kom till uttryck i domen Oliveira mot Schweiz. Domstolen 

ansåg då att det inte förelåg identitet om en persons handlande gav upphov till två 

processer och processerna avsåg olika brott.67 Oliveira dömdes i två separata rätte-

gångar efter att ha underlåtit att kontrollera sin bil och därefter vårdslöst orsakat en 

personskada (vårdslösheten bestod i att hon underlåtit kontrollera sin bil).  

Skillnaden mellan Gradinger och Oliveira uppmärksammades i Franz Fischer mot 

Österrike. I målet utvecklades ett tredje synsätt. Enligt domstolen var det avgörande 

för att bestämma identiteten om brotten i processerna baserades på ”väsentligen 

samma element”.68  

    I Zolotukhin påtalade Europadomstolen att det var nödvändigt med en mer  

harmoniserad tillämpning av artikeln.69 Domstolen tog ledning från bland annat 

EU-domstolens praxis för att bestämma gärningens identitet.70 De menade att 

Europakonventionens definition av ”samma straff” inte fick vara alltför restriktiv 

om artikelns syfte och funktion skulle ges effekt. Domstolen konstaterade därför att 

den nationella kvalificeringen inte fick vara utslagsgivande.71 De kom till slutsatsen 

att identiteten skulle bestämmas av de omständigheter som anfördes i de bägge  

förfarandena. Är omständigheterna identiska eller väsentligen samma och är de 

sammanlänkande i tid och rum så står det andra förfarandet i strid med dubbel- 

bestraffningsförbudet.72 I och med att åtalet mot Zolotukhin byggde på väsentligen 

samma omständigheter som det disciplinära förfarandet hade det skett ett brott mot 

artikel 4 tilläggsprotokoll 7 EKMR.73   

    Sammanfattningsvis är rättsläget efter Zolotukhin att ”samma brott” fastställs av 

gärningens identitet. Genom att jämföra de faktiska omständigheterna i  

processerna undersöks det om identitet föreligger. Om det är väsentligen samma 

																																																								
66 Gradinger mot Österrike p. 55. 
67 Oliveira mot Schweiz p. 27. 
68 Franz Fischer mot Österrike p. 29. 
69 Zolotukhin mot Ryssland p. 70 och 78.  
70 Zolotukhin mot Ryssland p. 79 se också Magnus Gullikssons artikel i SvJT 2013 s 663. 
71 Zolotukhin p. 81.  
72 Zolotukhin p. 84. 
73 Zolotukhin p. 97.  
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omständigheter som är sammanlänkade i tid och rum rör det sig om ”samma brott” 

eller samma gärning.  

 

3.3 Sanktionens klassificering 

3.3.1 Engelkriterierna 

I artikel 4.1 tilläggsprotokoll 7 förbjuds dubbla förfaranden om de är ”criminal  

proceedings”, alltså förfaranden som beslutar om straffrättsliga sanktioner.74  

Rekvisitet ”criminal” återfinns i konventionens artikel 6 ”criminal charge” och i  

artikel 7 ”criminal offence”. Det har i praxis klarlagts att definitionen av ”criminal” 

är densamma i de tre artiklarna.75 Vägledning kan därför hämtas i Europa-

domstolens praxis för både artikel 6 och 7 i syfte att skilja disciplinära förfaranden 

från straffrättsliga.  
    I domstolens praxis kan skönjas en tydlig utveckling av begreppet ”criminal”.  

Ursprungligen var artiklarnas tillämplighet beroende av medlemsstatens  

klassificering, men det kom att ändras i och med att Europadomstolen började  

tillämpa en autonom tolkning där sanktionens substans blev avgörande.76 I bland 

annat Engels mot Nederländerna påtalade domstolen att en tillämpning som var 

beroende av medlemsstatens beteckning kunde riskera att undergräva rättighetens 

effektivitet genom ett alltför snävt tillämpningsområde.77 Europadomstolen fastslog 

därför tre kriterier för att bestämma om sanktionen eller förfarandet var straff-

rättsligt eller disciplinärt: rättslig klassificering enligt nationell rätt, överträdelsens art, 

samt sanktionens art och stränghet.78 I och med att kriterierna fastslogs i domen 

benämns de ofta för Engelkriterierna. Kriterierna förhåller sig alternativt till 

varandra, och det är således tillräckligt att ett kriterium är uppfyllt för att bestäm-

melsen ska anses straffrättslig.79 Kriterierna har också en viss synergieffekt och de 

																																																								
74 I fortsättningen kommer jag att använda mig av straffrättslig sanktion och straffrättsligt förfarande för att 
fastställa definitionen för ”criminal”. 
75 Boman mot Finland p. 29. 
76 Danelius s. 55. 
77 Engel m.fl. mot Nederländerna p. 81. 
78 Engel m.fl. mot Nederländerna p. 82. 
79 Janosevic mot Sverige p. 66 -67.  
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kan tillämpas tillsammans i en samlad bedömning för att konstatera att en bestäm-

melse är straffrättslig, även om inget kriterium ensamt är uppfyllt.80  

    Trots att kriterierna är alternativa till varandra tenderar Europadomstolen att  

tillämpa dem tillsammans, vilket ibland försvårar tolkningen av vissa domars  

prejudikatvärde. Nedan följer en redogörelse av varje kriterium och en presentation 

av relevanta rättsfall som påverkat tillämpningen av dem. Vissa domar har betydelse 

för flera kriterier och de återkommer därför i flera avsnitt, medan andra endast  

berörs under ett avsnitt. Jag har strävat efter att hålla kriterierna åtskilda från 

varandra, men likt Europadomstolen har jag ansett det lämpligt att ibland presentera 

domstolens bedömning av flera kriterier under ett avsnitt för att undvika onödig 

upprepning. 

 

3.3.2 Rättslig klassificering enligt nationell rätt 

Prövningen av det första kriteriet görs utifrån den nationella rättsordningen, och i 

förhållande till de andra kriterierna är det enkelt att bestämma eftersom det oftast 

framgår tydligt av lagtexten. Testet fungerar endast ensidigt och anser medlems-

staten att en sanktion är straffrättslig görs ingen vidare prövning.81  

Europadomstolen omprövar aldrig karaktären även om bestämmelsens substans är 

disciplinär, då det inte påverkar rättigheterna som skyddas i konventionen.82  

    Trots att det oftast framgår av medlemsstatens lagtext har Europadomstolen  

exemplifierat ett antal omständigheter som kan beaktas i prövningen. I Janosevic 

mot Sverige ansåg domstolen att svensk rätt inte kategoriserade skattetillägg som 

straffrättsliga bestämmelser. Dels reglerades de inte bland andra straffrättsliga  

bestämmelser, dels utdömdes de av Skatteverket.83 Europadomstolen hänvisade 

dessutom till RÅ 2000 ref 66, för att påvisa att skattetilläggen inte bedömts som 

straffrättsliga av Högsta förvaltningsdomstolen.84 

 

																																																								
80 Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 86 och Jussila mot Finland p. 31. 
81 Van Dijk m.fl. s. 410. 
82 Van Dijk m.fl. s. 410. 
83 Janosevic mot Sverige p. 66.  
84 Janosevic mot Sverige p. 52 och p. 66.  
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3.3.3 Gärningens karaktär (art) 

3.3.3.1 Karaktären utifrån två delkriterier 

Det andra kriteriet består i att undersöka den gärning som personen begått och som 

sanktionerats i bestämmelsen som är uppe för prövning. Gärningens karaktär  

bestäms av två delkriterium: adressatkretsen (vilka personer som kan begå  

överträdelsen och som bestämmelsen är tillämplig på) och bestämmelsens syfte. Till 

skillnad från Engelkriterierna är delkriterierna kumulativa, både adressatkrets och 

syfte måste indikera på att bestämmelsen är straffrättslig för att uppfylla det andra 

Engelkriteriet.85 Om gärningens art motiverar att bestämmelsen anses straffrättslig 

behöver någon vidare prövning inte göras. I Lauko mot Slovakien konstaterade 

domstolen att ett lågt bötesbelopp var straffrättsligt eftersom bestämmelsens adres-

satkrets och syfte indikerade det.86  Delkriteriernas innebörd och alternativa förhål-

lande till varandra kommer att presenteras nedan. 

 

3.3.3.2 Gärningens karaktär (art) – adressatkrets 

Kriteriet avser att fastställa vilka personer som kan begå den gärning som  

bestämmelsen sanktionerar. Straffrättsliga sanktioner tenderar att vara generella och 

rikta sig mot allmänheten, medan bestämmelser som riktar sig mot en särskild grupp 

av personer oftast är disciplinära.87 Enligt Danelius är ett allmänt förbud mot en  

gärning som kan utföras av vem som helst en straffrättslig sanktion, medan  

förhållningsregler riktade mot en viss avgränsad grupp av personer ett disciplinärt 

förfarande.88 Europadomstolen har också uttalat att sanktionerade förhållningsregler 

för en särskild yrkesgrupp generellt sett är disciplinära till sin natur.89 Domstolen har 

konstaterat att advokater är exempel på en av dessa grupper, och de har då be-

nämnts som en ”professional group”.90 Det faktum att ett disciplinärt förfarande är 

en följd av en gärning som också kan utgöra ett brott fråntar inte den disciplinära 

karaktären.91  

																																																								
85 Van Dijk m.fl. s. 412. 
86 Lauko mot Slovakien p. 58. 
87 Van Dijk m.fl. s. 410. 
88 Danelius s. 164. 
89 Weber mot Schweiz p. 33. 
90 Brown mot Storbritannien och Müller-Hartburg mot Österrike. 
91 Müller-Hartburg mot Österrike p. 44 och Moullet mot Frankrike s. 15. 



	

	 26	

    I målet Wickramsinghe mot Storbritannien, konstaterade Europakommissionen 

för mänskliga rättigheter att ett beslut av det brittiska läkarförbundet att dra in en 

läkares legitimation utgjorde ett disciplinärt förfarande med anledning av att läkarna 

ansågs tillhöra en särskild yrkesgrupp ”professional group”.92 Läkarförbundet var ett 

privaträttsligt subjekt som bestod av företrädare för yrket.93 Kommissionen  

konstaterade att Wickramsinghe hade blivit beskylld för ”professional missconduct” 

av det brittiska läkarförbundet. 94 Vidare uttalade Europakommissionen: 

 
”As to the nature of the offence, the Commission observes that professional disciplinary mat-

ters are essentially matters which concern the relationship between the individual and the pro-

fessional association to which he or she belongs, and whose rules he or she has agreed to ac-

cept”.95 

 

Reglerna hade utformats utan inblandning från staten och bestämmelserna  

tillämpades endast på läkare som accepterat regelverket. Syftet med bestämmelserna 

var att skydda allmänheten och förtroendet för läkarkåren, samtidigt som sanktionen 

inte var tillräckligt sträng för att påverka den annars disciplinära karaktären.96 Målet 

Wickramsinghe har ett begränsat prejudikatvärde eftersom det inte meddelades av 

Europadomstolen, men argumenten var liknande i Europadomstolens dom Brown 

mot Storbritannien.  

    I Brown ansåg domstolen att ett bötesbelopp uppgående till 10 000 brittiska pund 

inte var en straffrättslig sanktion. Böterna utdömdes av det brittiska  

advokatsamfundet, utan inblandning från myndigheter eller statliga institutioner, 

eftersom Brown brutit mot särskilda förhållningsregler för advokater.97 Eftersom 

böterna motsvarade den vinning som advokaten gjort i och med överträdelsen var 

sanktionen till övervägande del kompensatorisk och inte bestraffande. Angående 

sanktionens storlek uttalade Europadomstolen: 
 

																																																								
92 Europakommissionen var ett organ inrättat för att granska anmälningar om brott mot Europakonvention-
en och samverkade med Europadomstolen, men upplöstes 1999 (källa: Cameron s 44 f).  
93 Wickramsinghe mot Storbritannien s. 5 och se även SOU 2015:49 s. 378. 
94 Wickramsinghe mot Storbritannien s. 5. 
95 Wickramsinghe mot Storbritannien s. 5. 
96 Wickramsinghe mot Storbritannien s. 5. 
97 Brown mot Storbritannien s. 5. 
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”While the size of the fine in the present case is such that it must be regarded as having a  

punitive effect, the Court observes that the fine was imposed in respect of three serious  

disciplinary offences and that the level of the fine equalled the amount for which the applicant 

sold the practice after his brief involvement in it”.98 

 

Även österrikiska förhållningsregler för advokater har prövats av Europadomstolen, 

Müller-Hartburg mot Österrike. I målet hade det österrikiska advokatsamfundet 

meddelat ett antal tillfälliga utövningsförbud och därefter strukit personen från  

advokatregistret.99 Domstolen påtalade likt Europakommissionen i Wickramsinghe 

att bestämmelserna adresserades till en särskild grupp av personer; ”professional 

group possessing a special status, namely practising lawyers”.100 Sanktionerna  

konstaterades vara disciplinära och jag kommer att återkomma till domstolens  

bedömning för respektive kriterium senare. 

   Utöver särskilda yrkesgrupper har domstolen även prövat om fångar utgör en  

begränsad krets av personer med egna förhållningsregler. Frågan uppkom först i 

Campbell och Fell mot Storbritannien, och domstolen besvarade då frågan jakande. 

Domstolen kom till samma slutsats i en senare dom, Ezeh och Connors mot  

Storbritannien. I domen poängterade domstolen att bestämmelserna kunde vara 

straffrättsliga även om de enbart tillämpades på en begränsad krets av personer:  

 
” In the present case, the Court notes, in the first place, that the offences in question were  

directed towards a group possessing a special status, namely prisoners, as opposed to all  

citizens. However, the Court does not accept the Government’s submission that this fact  

renders the nature of the offences prima facie disciplinary. It is but one of the ”relevant  

indicators” in assessing the nature of the offence (see Campbell and Fell, (…))”.101 

 

Av domskälen framgår vidare att bestämmelsernas syfte har fortsatt betydelse, även 

om adressatkretsen är begränsad: 
 

																																																								
98 Brown mot Storbritannien s. 5. 
99 Müller-Hartburg hade inte ålagts att betala någon sanktionsavgift men domstolen prövade ändå sanktions-
avgiftens karaktär, eftersom överträdelsen kunde ha resulterat i att den utdömdes. 
100 Müller-Hartburg mot Österrike p. 44. 
101 Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 103. 
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”Accordingly, the Court considers that these factors,102 even if they were not of themselves 

sufficient to lead to the conclusion that the offences with which the applicants were charged 

are to be regarded as ”criminal” for Convention purposes, clearly give them a certain colouring 

which does not entirely coincide with that of a purely disciplinary matter”.103 

 

Med anledning av delkriteriernas kumulativa förhållande konstaterade  

Europadomstolen att det andra Engelkriteriet inte var uppfyllt, men trots det kom 

domstolen till slutsatsen att sanktionerna var straffrättsliga.104  

 

3.3.3.3 Gärningens karaktär (art) – bestämmelsens syfte 

Det andra delkriteriet bedömer bestämmelsens syfte och introducerades först av 

Europadomstolen i Öztürk mot Turkiet. Bestämmelser som syftar till att bestraffa 

och avskräcka personer från ett visst beteende har av Europadomstolen ansetts  

karaktäriserande för straffrättsliga bestämmelser enligt Europadomstolen.  

Preventiva eller kompensatoriska ändamål tyder också på att bestämmelsen är  

disciplinär. I den ovannämnda domen Ezeh och Connors ansåg Europadomstolen 

att ett regelverk för fångar hade ett straffrättsligt syfte eftersom bestämmelserna 

tillämpades på ett sätt som bestraffade och avrådde fångarna från liknande  

beteenden.105 Storbritannien menade på att bestämmelserna i första hand syftade till 

att upprätthålla ordningen på anstalten, men det var enligt Europadomstolen inte 

tillräckligt för att vara ett renodlat disciplinärt syfte.106  

    Europadomstolen gick ännu längre i två mål som handlade om sanktioner som 

utdömdes för att upprätthålla trafiksäkerheten. I Nilsson mot Sverige hade en  

person först dömts till villkorlig dom förenad med samhällstjänst och därefter hade 

han fått sitt körkort återkallat i 18 månader. Nilsson hade kört bil onykter och syftet 

med bestämmelsen var enligt Sverige att öka trafiksäkerheten.107 Europadomstolen 

godtog Sveriges inställning, men den påtalade också att bestämmelsens syfte hade 

inslag av vedergällning. I och med att körkortet återkallats först efter rättegången 

																																																								
102 Läs syfte och adressatkrets. 
103 Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 106. 
104 Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 130. 
105 Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 105. 
106 Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 105.  
107 Nilsson mot Sverige s. 11. 
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kunde syftet inte enbart vara att öka säkerheten, för då hade återkallelsen skett  

tidigare: 

  
  ”In the light of the above, the Court agrees with the conclusion reached by the Swedish  

Supreme Administrative Court that, although under Swedish law the withdrawal of a driving  

licence had traditionally been regarded as an administrative measure designed to protect road 

safety, withdrawal on the ground of a criminal conviction, as in this case, constituted a  

”criminal” matter for the purpose of Article 4 of Protocol No. 7”.108 

 

Enligt domstolen kan en bestämmelses syfte inte vara renodlat disciplinärt om  

sanktionsbeslutet påverkats av en tidigare brottmålsrättegång. I och med att  

bestämmelsen omfattade samtliga medborgare ansåg Europadomstolen att  

sanktionen var straffrättslig, men uttalade ändå att sanktionens varaktighet, 18  

månader, ensam indikerade att sanktionen kunde vara straffrättslig: 

 
”What is more, in the view of the Court, the severity of the measure – suspension of the  

applicant’s driving licence for 18 months – was in itself so significant, regardless of the context 

of his criminal conviction, that it could ordinarily be viewed as a criminal sanction..”109 

 

Domen är intressant utifrån flera avseenden. För det första är den ett exempel på att 

det är sanktionens syfte som ska beaktas och inte syftet bakom förhållningsregeln 

eller med andra ord den straffbelagda gärningen. Domstolen undersöker inte varför 

rattfylla är straffbelagt utan snarare varför körkortet återkallats. För det andra är 

domen ett exempel på hur generös domstolen är i sin bedömning av det straffrätts-

liga syftet, trots att bestämmelsens övergripande syfte är disciplinärt har det bestraf-

fande inslaget betydelse. För det tredje är bedömningen av sanktionens stränghet 

(det tredje Engelkriteriet) intressant eftersom sanktionen egentligen inte är särskilt 

ingripande för individen, men det återkommer jag till senare. 

    I en senare dom hänvisade Europadomstolen till Nilsson och konstaterade att  

beslutet att meddela körförbud i två månader var en straffrättslig sanktion.  

Domstolen tog inte ställning till sanktionens art och stränghet, utan tillämpade en-

bart det andra Engelkriteriet, och uttalade: 

																																																								
108 Nilsson mot Sverige s. 11 st. 3. 
109 Nilsson mot Sverige s. 11 st. 4. 
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”In the present case, the Court notes that the second driving ban was issued by the police for 

two months for reasons of road safety. This decision was taken by the police in the  

administrative proceedings after the criminal proceedings against the applicant had become  

final. The first driving ban had already been imposed by the District Court during the criminal  

proceedings. Following the line of interpretation adopted in Nilsson v Sweden and taking into 

account the applicant’s situation, the Court considers that the second driving ban issued by the 

police in the administrative proceedings is to be regarded as criminal for the purposes of  

Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention”.110 

 

Vidare har Europadomstolen uttalat att bestämmelser vars skyddsändamål är att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för yrkeskåren är typiskt disciplinära, och då 

även beaktat rättsakternas utformning. I Müller-Hartburg hänvisade domstolen i sin  

argumentation flera gånger till den österrikiska rättsakten och dess ordalydelse.111 Av 

rättsakten i målet framgick att bestämmelserna syftade till att fungera som  

förhållningsregler för advokater och att upprätthålla allmänhetens förtroende för  

yrkeskåren.112 Vidare föreskrevs att advokatsamfundet dels skulle beakta personens 

culpösa beteende, dels vilka konsekvenser agerandet fått i synnerhet för  

allmänhetens förtroende för yrkeskåren.113 Domstolen konstaterade dessutom att  

advokatsamfundet i första hand hade beaktat den negativa inverkan som agerandet 

fått i och med personens agerande.114 Eftersom personens handlande skulle beaktas 

i bedömningen konstaterade domstolen att förfarandet hade inslag av bestraffande 

syfte, men de kom ändå till slutsatsen att sanktionen inte var straffrättslig, även efter 

sanktionens art och stränghet hade beaktats.115  

 

3.3.4 Arten av och strängheten i den sanktion som åläggs den enskilde 

Det tredje Engelkriteriet bedömer sanktionens art och allvar. Det är en subjektiv  

bedömning och den görs utifrån de personer som kan bli föremål för sanktionen i 

fråga. I prövningen beaktas den sanktion som utdömts, men avgörande för  

bedömningen är den potentiella sanktion som hen riskerade att åläggas i och med 

																																																								
110 Boman mot Finland p. 32. 
111 Müller-Hartburg mot Österrike p. 45. 
112 Disciplinary act 1(1).  
113 Disciplinary act 16(6).  
114 Müller-Hartburg mot Österrike p. 48. 
115 Müller-Hartburg mot Österrike p. 47 och 48. 
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sin överträdelse.116 Det är värt att poängtera att kriteriet förhåller sig alternativt till 

de två andra Engelkriterierna, det är således tillräckligt att sanktionens art eller 

stränghet motiverar den straffrättsliga karaktären oavsett utfallet i det andra Engel-

kriteriet. Fängelsestraff anses skapa en presumtion för att sanktionens art är straff-

rättslig och indragen strafflindring och förlorad rätt till avräkning på ett fängelse-

straff har likställts med fängelsestraff.117 Europadomstolen har också ansett att böter 

som kunnat omvandlas till fängelsestraff (om betalning uteblivit) kan vara av straff-

rättslig karaktär.118  

    Europadomstolen har i sin praxis konstaterat att sanktioner som inte är frihets- 

berövande kan utgöra straff.119 I domarna är det dock oftast svårt att utläsa om det 

tredje Engelkriteriet varit uppfyllt eller om domstolen gjort en samlad bedömning. 

Domstolen har uttalat att 18 månaders körkortsåterkallelse varit tillräckligt  

allvarlig,120 och likaså ekonomiska skattetillägg som kunnat uppgå till höga be-

lopp.121 Europadomstolen har dock intagit en restriktiv inställning till indragning av 

yrkeslegitimation eller uteslutande från register när sanktionen motiverats av att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för yrkeskåren.122 Domstolen har uttalat att 

sådana sanktioner traditionellt sett är disciplinära, även om sanktionen är hård på-

verkar den enligt domstolen enbart personens rätt att fortsätta sin yrkes-

verksamhet.123 

   Sanktionerna i Müller-Hartburg bestod av tillfälliga utövningsförbud, uteslutning 

från det österrikiska advokatregistret och en sanktionsavgift som uppgick till 36 000 

euro. Europadomstolen konstaterade att ingen av sanktionerna var tillräckligt  

allvarliga för att anses straffrättsliga.124 Angående sanktionsavgiften uttalade  

Europadomstolen: 

 

																																																								
116 Se bl.a. Ezeh och Connors mot Storbritannien p. 120. 
117 Campbell och Fell mot Storbritannien p. 72.  
118 Schmautzer mot Österrike och Weber mot Schweiz.  
119 Västberga taxi och Vulic mot Sverige p. 80. 
120 Nilsson mot Sverige. 
121 Västberga taxi och Vulic mot Sverige 
122 Wickramsinghe mot Storbritannien s. 5 och Müller-Hartburg mot Österrike p. 48. 
123 Müller-Hartburg mot Österrike p. 47 och 48. 
124 Müller-Hartburg mot Österrike p. 47 och 48. 
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”Although the size of the potential fine is such that it must be regarded as having a punitive ef-

fect the severity of this sanction in itself does not bring the charges into the criminal 

sphere”.125 

 

I en senare dom ansåg domstolen att en sanktionsavgift som uppgick till 5 000 000 

euro var tillräckligt allvarligt för att bedömas som straffrättslig.126 Under vissa  

omständigheter kunde beloppet uppgå till tio gånger det belopp som överträdelsen 

inneburit i vinst för personen, och avgiften kunde även kombineras tillsammans 

med ett tillfälligt förbud att utöva liknande verksamhet. Enligt domstolen var det 

den potentiella sanktionen som var avgörande för bedömningen.127 Angående  

sanktionerna uttalade Europadomstolen: 

 
”This last penalty (läs tillfälligt förbud) was such as to compromise the integrity of the persons 

concerned, and given their amount, the fines were of undeniable severity and had significant 

financial implications for the applicants”.128 

 

Och sammanfattningsvis uttalade domstolen: 

 
”In the light of the above, and taking account of the severity of the fines imposed and of those 

to which the applicants were liable, the Court considers that the penalties in question, though 

their severity, were criminal in nature”.129 

 

Domstolen konstaterade att sanktionen var straffrättslig och att artikel 6 var  

tillämplig. Det är svårt att tyda domstolens domskäl för att avgöra domens  

prejudikatvärde. ”In the light of the above, and taking account of the severity” tyder 

på att domstolen gjorde en samlad bedömning av samtliga omständigheter.  

Domstolen fortsätter dock sitt resonemang med att uttala ” ”though their severity”, 

vilket i min mening är en oklar formulering. Om ”though” översätts till ”fastän” 

eller ”trots att” påstår domstolen att sanktionen var straffrättslig trots att sanktion-

ens belopp inte var tillräckligt allvarlig. Det stämmer dock inte överens med övriga 

																																																								
125 Müller-Hartburg mot Österrike p. 47. 
126 Grande Stevens mot Italien.  
127 Grande Stevens mot Italien p. 99. 
128 Grande Stevens mot Italien p. 98. 
129 Grande Stevens mot Italien p. 99. 
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delar av domen. Sett utifrån de övriga domskälen framstår det som att det inte var 

domstolens avsikt att förringa beloppets betydelse, och den franska översättningen 

indikerar snarare tvärtom: 
 

”À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant élevé des amendes infligées et de 

celles que les requérants encouraient, la Cour estime que les sanctions en cause relèvent, par 

leur sévérité, de la matière pénale”.130 

 

De franska domskälen ger i min mening sken av att domstolen ansåg att sanktionen 

var straffrättslig på grund (”par leur”) av beloppets storlek.131 Tolkningen är  

avgörande för att bestämma vilken betydelse domen ska tillmätas. Om sanktions- 

avgiften var tillräckligt sträng för att uppfylla det tredje Engelkriteriet kan domen 

ligga till grund för att konstatera att samtliga sanktionsavgifter som uppgår till 5 000 

000 är straffrättsliga sanktioner. Om domstolen däremot gjort en samlad bedömning 

får domen ett mer begränsat prejudikatvärde, eftersom bedömningen då var  

beroende av de särpräglade omständigheterna i målet.      

    Omständigheterna i Grande Stevens var särpräglade. Sanktionen i målet hade 

utdömts av den italienska börskommissionen CONSOB. Kommissionens uppgift 

var att skydda investerare, försäkra transparens och upprätthålla allmänhetens för-

troende för aktiemarknaden.132 Dessa ändamål var enligt Europadomstolen  

allmänna samhällsintressen som vanligtvis skyddades i straffrätten.133 Europa-

domstolen ansåg att kommissionen hade karaktären av en tribunal snarare än en 

disciplinnämnd.134 Angående CONSOB:s karaktär uttalade Europadomstolen: 
 

”The Court reiterates that the CONSOB, an independent administrative body, has the task of 

protecting investors and ensuring the effectiveness, transparency and development of the stock 

markets (….). These are general interests of society, usually protected by criminal law”.135 

 

																																																								
130 Grande Stevens mot Italien p. 99 (franska översättningen) 
131 Kan det till och med vara så att det är en felskrivning, att de egentligen avsåg att skriva ”through” (”par” i 
franskan kan översättas till ”genom” på svenska). 
132 Grande Stevens mot Italien p. 9. 
133 Grande Stevens mot Italien p. 96. 
134 Grande Stevens mot Italien p. 100.  
135 Grande Stevens mot Italien p. 96. 
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Europadomstolen jämförde också CONSOB med den franska bankinspektionen 

som prövats i domen Dubus SA mot Frankrike.136 I Dubus SA hade domstolen 

konstaterat att bankinspektionen kunde jämföras med en tribunal för att den  

ansvarade för utredningen av överträdelsen och utdömde sanktioner. Enligt dom-

stolen hade därmed rollerna för åklagare, utredare och domare sammanblandats.137 I 

Grande Stevens ansåg domstolen också att sanktionerna syftade till att bestraffa och 

förhindra liknande beteenden, och endast till viss del kompensera för överträdelsen. 

Straffen grundades dessutom i överträdelsen snarare än den skada som uppstått.138 

Varför flera omständigheter talade för att förfarandet var straffrättsligt.  

 

3.3.5 Sammanfattande kommentar av Engelkriterierna 

Sammanfattningsvis så förutsätter artikel 6, 7 och artikel 4.1 tilläggsprotokoll 7 

EKMR att den nationella bestämmelsen är av straffrättslig art. Begreppet definieras 

autonomt av Europadomstolen och tolkningen är densamma för artiklarna. Det 

finns en omfattande praxis från Europadomstolen, och utgångspunkten för  

bedömningen är kriterierna som fastslogs i Engel mot Nederländerna. Kriterierna är 

alternativa, men de kan också påverka karaktären tillsammans i en samlad  

bedömning. Karaktären kan bestämmas av bestämmelsens syfte och adressatkrets 

men kan också bestämmas av sanktionens art och stränghet. Det är förhållandevis 

låga krav för att konstatera att en bestämmelse har ett bestraffande syfte, det räcker 

med att bestämmelsen har inslag av bestraffande element, se exempelvis Nilsson 

mot Sverige.  

    Trots att domstolen meddelat flera domar på området och uppställt tydliga rikt-

linjer råder det fortfarande en del oklarheter om hur kriterierna ska tillämpas i för-

hållande till varandra. Sällan uttalar Europadomstolen om ett Engelkriterium är  

avgörande för bedömningen eller om slutsatsen nås genom en samlad bedömning 

av samtliga kriterium. Det skapar osäkerhet och minskar förutsebarheten eftersom 

det då inte går att avgöra domens prejudikatvärde. Grande Stevens är ett tydligt  

exempel på när domstolen blandar kriterierna, vilket orsakar tolkningssvårigheter. 

Om domstolen ansåg att 5 000 000 euro är tillräckligt strängt för att uppfylla det 
																																																								
136 Grande Stevens mot Italien p. 100. 
137 Dubus SA mot Frankrike p. 38. 
138 Grande Stevens mot Italien p. 96. 
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tredje kriteriet, uppstår istället frågan var beloppsgränsen går för en straffrättslig 

sanktion. Domstolen konstaterade i Müller-Hartburg att 36 000 euro inte var en 

tillräckligt ingripande sanktion, men är då 1 000 000 euro tillräckligt? Om Grande 

Stevens istället tolkas som att det var samtliga omständigheter, beloppet tillsammans 

med bestämmelsernas syfte och CONSOB särpräglade karaktär, som gjorde  

sanktionen straffrättslig blir domens prejudikatvärde begränsat till de särskilda om-

ständigheterna i målet.  

    Det är vidare svårt att utläsa hur den samlade bedömningen ska göras. Vilka  

omständigheter tillmäts betydelse, och hur förhåller de sig till varandra? Det går att  

konstatera att Europadomstolen ställer förhållandevis låga krav på sanktionens 

stränghet när sanktioner är riktade mot allmänheten och har inslag av straffrättsligt 

syfte, se exempelvis Boman där körförbud i två månader ansågs straffrättsligt.  

Däremot har domstolen varit restriktiv till sanktioner som varit riktade mot en  

särskild yrkesgrupp som frivilligt åtagit sig att följa särskilda förhållningsregler och 

där sanktionen utdömts av verksamma i branschen. Domarna: Wickramsinghe, 

Brown och Müller-Hartburg är exempel på detta. Av rättsfallen går att utläsa att 36 

000 euro i sanktionsavgift och indragning av yrkeslegitimation inte är straffrättsligt 

för dessa grupper. Däremot har domstolen också uttalat att sanktioner som riktas 

mot en begränsad krets av personer också kan vara straffrättsliga.139 Det är naturligt 

att Europadomstolen bedömt fångar annorlunda än personer som tillhör en  

professionell yrkesgrupp där personer frivilligt anslutit sig till regelverket och under-

kastat sig yrkeskårens prövning. Skillnaden visar enligt min mening på hur  

domstolen beaktar samtliga omständigheter i den samlade bedömningen och att 

måttet av frivillighet samt vem som utdömer sanktionen tillmäts stor betydelse. Det 

blir också tydligt när man jämför körkortsåterkallelsen i Nilsson och körförbudet i 

Boman mot sanktionerna i Müller-Hartburg, eftersom de sistnämnda sanktionerna i 

min mening är mer ingripande för individen än de föregående.  

    Det är också på sin plats att kritiskt diskutera vilka risker det finns med att till-

mäta yrkeskåren alltför stor betydelse i den samlade bedömningen. I Ezeh och  

Connors uttalade domstolen att även om kretsen är begränsad kan fortfarande 

sanktionen vara straffrättslig, och jag ställer mig frågande om verkligen de som fri-
																																																								
139 Ezeh och Connors mot Storbritannien och Campbell och Fell mot Storbritannien. 
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villigt underkastat sig regler ska stå helt utan skydd och undantas från artiklarnas  

tillämpningsområde. Nu är det oklart vilken betydelse sanktionsbeloppet fick i och 

med Grande Stevens, men utifrån en subjektiv bedömning är det i min mening tvek-

löst att höga sanktionsbelopp innebär en beaktansvärd påverkan på den person som 

åläggs att betala den. Risken är att det tredje Engelkriteriet får en alltför begränsad 

betydelse i och med att adressatkretsen ges en avgörande betydelse både i  

prövningen av den begränsade personkretsen men också i den samlade  

bedömningen. Jag menar vidare att Europadomstolens restriktiva tolkning sker på 

bekostnad av Engelkriteriernas alternativa förhållande till varandra. Det framstår 

nästan som att domstolen direkt prövar den samlade bedömningen istället för att 

pröva sanktionens stränghet när sanktionen riktar sig mot en yrkesgrupp. 

    Jag anser att det hade varit önskvärt om domstolen tagit tydlig ställning till vissa 

av de frågor som uppkommit ovan, det hade ökat förutsebarheten, och underlättat 

bedömningen i den fortsatta framställningen. 
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4 Är ändringsdirektivets sanktioner straffrättsliga? 
4.1 Lagrådet och regeringen 

I det följande kommer sanktionerna, som presenterades i kapitel två att bedömas 

utifrån Engelkriterierna. Sanktionsavgiften ska kunna uppgå till 1 000 000 kronor 

och förbuden ska kunna meddelas på tre år. Inledningsvis kommer lagrådets och 

regeringens inställning till sanktionsavgiften och de tidsbegränsade förbuden att  

presenteras och därefter presenteras min analys. 

    Lagrådet och regeringen var av samma uppfattning; de tillfälliga förbuden och 

sanktionsavgiften riskerade inte att klassificeras som straff. Lagrådets  

argumentation var kortfattad, de hänvisade till Müller-Hartburg och applicerade  

målet på Revisorsnämndens förfarande.140 Regeringens prövning var mer omfat-

tande och sanktionerna bedömdes utifrån Engelkriterierna. De konstaterade att 

sanktionsavgiften klassificerades som disciplinär i rättsakten och skulle beslutas av 

en tillsynsmyndighet.141 I sin bedömning av de två andra kriterierna argumenterade 

domstolen för att varken gärningens art eller påföljdens stränghet talade för att 

sanktionen var straffrättslig. De påtalade kriteriernas alternativa förhållande till 

varandra och menade att sanktionerna riktade sig mot en väldefinierad yrkeskår, 

som bestod av personer som frivilligt underkastat sig ett särskilt regelverk.142 Vad 

gällde syftet så medgav regeringen att sanktionsavgifterna hade en bestraffande 

funktion och skulle verka avskräckande, men de uttalade vidare att:  

 
”Huvudsyftet med disciplinåtgärderna kan emellertid inte anses vara att en felande revisor ska 

få ett kännbart straff utan att de ska verka som ett incitament för revisorerna att följa regel-

verket och att skydda allmänheten från brister i revisionen”.143 

 

De hänvisade också till artikel 30 b i ändringsdirektivet för att påvisa att  

sanktionerna hade kompensatoriska och reparativa delsyften.144 Beloppet var inte 

heller tillräckligt ingripande för att påföljden skulle klassificeras som straffrättslig. I 

																																																								
140 Prop. 2015/16:162 s. 586 f. 
141 Prop. 2015/16:162 s. 149. 
142 Prop. 2015/16:162 s. 149 f. 
143 Prop. 2015/16:162 s. 150. 
144 Prop. 2015/16:162 s. 150 f. 
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den sammantagna bedömningen hänvisade regeringen till Europadomstolens  

avgörande Müller-Hartburg, och uttalade: 

 
”Även om böterna kunde uppgå till så höga belopp att de hade en bestraffande verkan, kom 

domstolen fram till att sanktionens stränghet inte i sig själv medförde att det blev fråga om ett 

straffrättsligt förfarande. Liksom Lagrådet anser regeringen att avgörandet ger stöd för slutsat-

sen att även förfarandet hos Revisorsnämnden är disciplinärt”.145 

 

Avslutningsvis påtalade regeringen att förfarandet hos Revisorsnämnden inte blir 

straffrättsligt men att förfarandet bör uppfylla de högt ställda rättssäkerhets-

kraven.146  

    Angående de tidsbegränsade förbuden så delade regeringen utredningens  

bedömning om att de inte ledde till att förfarandet hos Revisorsnämnden var straff-

rättsligt. Tidsbegränsade förbud att utöva verksamhet som står under offentlig till-

syn var enligt regeringen vanligtvis disciplinära åtgärder, även om de kan få  mycket 

allvarliga konsekvenser för revisorn.147 

 

4.2 Kritisk reflektion av lagstiftarens bedömning – sanktionsavgiften 

4.2.1 Inledande anmärkning 

Den svenska lagstiftaren har således ansett att de tillfälliga förbuden och sanktions-

avgiften inte riskerar att klassificeras som straffrättsliga och stå i strid med Europa-

konventionen. Jag delar inte denna uppfattning då jag anser att det finns ett antal 

omständigheter som talar för att sanktionerna är straffrättsliga. I min mening till-

mätte regeringen och lagrådet domen Müller-Hartburg allt för stor betydelse. Jag 

anser att Revisorsnämnden jämställdes allt för lättvindigt med det österrikiska  

advokatsamfundet.  

 

4.2.2 Rättslig klassificering enligt nationell rätt 

Den föreslagna lydelsen till revisorslagen föreskriver att sanktionerna ska benämnas 

disciplinära, 32 §. I ändringsdirektivets artikel 30 a framgår det att medlemsstaterna 

																																																								
145 Prop. 2015/16:162 s. 151. 
146 Prop. 2015/16:162 s. 151. 
147 Prop. 2015/16:162 s. 157. 
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ska föreskriva vissa administrativa åtgärder/sanktioner som de behöriga  

myndigheterna ska ha befogenhet att utfärda. Sanktionerna utdöms av revisors- 

nämnden och de överklagas till förvaltningsrätten. Slutsatsen är alltså att  

sanktionerna kommer att klassificeras som disciplinära i Sverige och i övriga EU.  

 

4.2.3 Gärningens art 

Bedömningen för det andra Engelkriteriet, gärningens art, är inte heller särskilt svår 

att göra. I och med att delkriterierna förhåller sig kumulativt till varandra innebär 

den begränsade adressatkretsen att sanktionerna inte är straffrättsliga. Av direktivet 

och revisorslagen framgår det att bestämmelserna ska tillämpas på auktoriserade 

revisorer i sin yrkesverksamhet. I Sverige är det Revisorsnämnden som beslutar om  

auktorisering av revisorer och detta beslut kan återkallas. I och med auktoriseringen 

har auktoriserade revisorer underkastat sig Revisorsnämndens tillsyn och åtagit sig 

att följa det regelverk som gäller för auktoriserade revisorer. Revisorsnämnden är en  

statlig myndighet som bedriver myndighetsutövning. Den står under statlig styrning 

och förhåller sig till regeringens föreskrifter, 3 § revisorslagen. Nämndens samman-

sättning består dels av auktoriserade revisorer och branschmänniskor, dels av  

domare och jurister. Sammansättningen innebär att revisorer inte uteslutande  

bedöms av personer inom samma yrke.    

    I Ezeh och Connors uttalade domstolen att bestämmelser med bestraffande syfte 

måste bedömas även om sanktionen enbart tillämpas på en begränsad personkrets. 

Europadomstolen har också uttalat att syftet inte behöver vara bestraffande i sin 

helhet, utan det är tillräckligt med att bestämmelsen har bestraffande inslag. Av  

domstolens praxis framgår att det är sanktionsbestämmelserna som föranleder  

prövningen mot Europakonventionens rättigheter. Det är således sanktions- 

bestämmelsernas syfte i ändringsdirektivet som ska prövas, och i denna prövning 

ger direktivets övergripande syfte viss vägledning. I min mening framgår det tydligt 

av ändringsdirektivet att sanktionerna har ett bestraffande syfte. I synnerhet ingress-

punkt 16 indikerar att syftet inte är disciplinärt då sanktionsavgiften ska uppgå till ett 

belopp som har en ”verkligt avskräckande verkan”. Omständigheterna i artikel 30 b 

som sanktionerna ska beslutas utifrån har både disciplinära och bestraffande inslag. 

Av led d och e i artikeln framgår kompensatoriska ändamål, vilket är typiskt för  
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disciplinära sanktioner, medan omständigheterna i led a, b, c och f är bestraffande 

då de inriktar sig på överträdelsen och personens karaktär. Vidare framgår det av  

ingresspunkt 15 att sanktionerna syftar till att förbättra efterlevnaden av kraven i 

ändringsdirektivet. Ändringsdirektivets övergripande ändamål är att stabilisera  

finansmarknaden, stärka allmänhetens förtroende och undvika liknande finanskriser. 

Det är i min mening en indikation på att direktivet snarare syftar till att stärka  

allmänhetens förtroende för finansmarknaden än att upprätthålla revisorsyrkets  

anseende och allmänhetens förtroende för yrket. Ändamålen liknar de i Grande  

Stevens där domstolen uttalade att de är ”general interests of society, usually  

protected by criminal law”.148  

    Sanktionerna i ändringsdirektivet skiljer sig från dem som var uppe för prövning i 

Müller-Hartburg. De österrikiska bestämmelserna syftade uttryckligen till att fungera 

som förhållningsregler för advokater och att upprätthålla allmänhetens förtroende 

för advokatkåren.149 Dessutom föreskrev reglerna att sanktionen inte enbart skulle 

beslutas på grundval av personens culpösa handlande utan också den skada som  

agerandet inneburit för advokatkårens anseende hos allmänheten.150 Till skillnad 

från ändringsdirektivet fanns alltså tydliga inslag av disciplinärt syfte och fokus på 

yrkeskårens anseende. 

 

4.2.4 Arten av och strängheten i den sanktion som åläggs den enskilde 

En dom som i min mening har stor betydelse för bedömningen av det tredje Engel-

kriteriet är Grande Stevens. Domen nämns inte i förarbetena och det påstås till och 

med att Europadomstolen inte meddelat någon dom som behandlar strängheten i 

ett bötesbelopp.151 Som konstaterades ovan är det mycket som talar för att bötes-

beloppet i målet ansågs tillräckligt allvarligt för att utgöra en straffrättslig sanktion 

utifrån det tredje Engelkriteriet. Europadomstolen ansåg åtminstone att sanktions-

avgiften var straffrättslig, men det var oklart om det var för de särpräglade  

omständigheterna i målet. Bötesbeloppet (5 000 000 euro) i Grande Stevens är  

betydligt högre än sanktionsavgiften i ändringsdirektivet (1 000 000 euro) eller 1 000 

																																																								
148 Grande Stevens mot Italien p. 96. 
149 Disciplinary act section 1(1).  
150 Disciplinary act section 16(6). 
151 Prop. 2015/16:162 s. 150. 
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000 kronor som den svenska regleringen föreskriver. I och med att domstolen inte 

uttalade några mer konkreta riktlinjer är det därför svårt att tillämpa domen på  

ändringsdirektivet, var går egentligen gränsen för en straffrättslig sanktion? 36 000 

euro var enligt Europadomstolen inte tillräckligt allvarligt för att klassas som straff-

rättslig, varken enligt det tredje Engelkriteriet eller beaktat samtliga  

omständigheter.152 Det är dock en betydlig skillnad mellan 1 000 000 euro och 36 

000 euro, varför det också är problematiskt att jämföra ändringsdirektivet med 

Müller-Hartburg. Så borde även vara fallet när man jämför 36 000 euro med den 

svenska sanktionsavgiften som ska uppgå till 1 000 000 kronor.  

     De belopp som föreskrivs i ändringsdirektivet och den uppdaterade revisorslagen 

är i min mening otroligt höga. De flesta anser nog att det är fråga om ett beaktans-

värt belopp som påverkar den enskilda. I brist på ytterligare praxis och tydliga  

riktlinjer från domstolen går det dock enbart att konstatera att rättsläget är oklart. 

Det går därför inte att ta tydlig ställning till om sanktionsavgiften är tillräckligt 

sträng för att uppfylla kraven för en straffrättslig sanktion enligt det tredje Engel-

kriteriet. I Müller-Hartburg påtalade Europadomstolen i och för sig att 36 000 euro 

hade en bestraffande effekt på personen, vilket rimligtvis ändringsdirektivets  

sanktioner också borde ha och det får åtminstone betydelse för den samlade  

prövningen. 

 

4.2.5 Den sammanvägda bedömningen 

I avsnitt 3.3.4 konstaterade jag att det råder en del oklarheter i domstolens samlade 

bedömning. Vilka omständigheter ska tillmätas betydelse och hur förhåller de sig till 

varandra? Av Europadomstolens praxis framgår det att domstolen intagit en  

restriktiv inställning till att bedöma bestämmelser som straffrättsliga när de enbart 

riktar sig mot en begränsad krets av personer. I synnerhet de bestämmelser som 

riktar sig mot en yrkeskår där förhållningsreglerna utgör ett frivilligt krav för att in-

neha titeln.153 Bestämmelserna som prövats av Europadomstolen har motiverats av 

allmänhetens förtroende för yrkesgruppen och yrkestitelns anseende, och  

sanktionerna har utdömts av personer som suttit i disciplinära nämnder. Dessa  

																																																								
152 Müller-Hartburg mot Österrike. 
153 Müller-Hartburg mot Österrike, Wickramsinghe mot Storbritannien och Brown mot Storbritannien. 
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personer har varit verksamma inom yrket, av domstolen kallade ” peers of the  

professional concerned”. Övriga persongrupper exempelvis fångar har inte bedömts 

på samma sätt, och det är just bestämmelser som riktats mot specifika yrkesgrupper 

som Europadomstolen tillåtit mer ingripande sanktioner mot. Bedömningen av  

ändringsdirektivets sanktioner kommer därför till stor del att präglas av hur  

Revisorsnämndens tillsyn bedöms och hur revisorer som yrkesgrupp karaktäriseras.  

    I avsnitt 4.2.2 diskuterades nämndens sammansättning och särdrag. Det faktum 

att nämnden står under regeringens tillsyn och att sammansättningen inte enbart  

består av revisorer utan också domare skiljer sig från Europadomstolens tidigare 

praxis. Revisorsnämnden är inget privaträttsligt subjekt utan en statlig myndighet.  

Vidare beslutar nämnden om att dela ut administrativa sanktioner samtidigt som den 

bedriver tillsyn och utreder överträdelser. Revisorsnämnden har därför flera likheter 

med börs- och bankkommissionen i målen Dubus SA och Grande Stevens där 

domstolen bedömde dem som tribunaler. Revisorsnämndens karaktärsdrag  

påtalades också av professorerna Torbjörn Andersson och Iain Cameron som såg 

en risk med hur sanktionerna skulle komma att utdömas.154 I och med att Revisors-

nämndens beslut aldrig har prövats av Europadomstolen går det inte att dra några 

säkra slutsatser, men det står åtminstone klart att flera omständigheter talar för att 

Revisorsnämnden kan komma att bedömas annorlunda av Europadomstolen än 

advokatsamfunden i Müller-Hartburg och Brown samt läkarkåren i Wickramsinghe.  

    Sanktionens syfte skiljer sig också från Müller-Hartburg, vilket talar för att  

sanktionsavgiften ska bedömas annorlunda. Ändringsdirektivet har ett tydligare  

fokus på överträdelsen och personens handlande, vilket traditionellt bedömts som 

bestraffande. Vidare är formuleringen att sanktionen ska verka avskräckande en  

indikation på att bestämmelserna är mer straffrättsliga än disciplinära. Det påtalade 

syftet att öka förtroendet för finansmarknaden, istället för att upprätthålla revisors-

kårens anseende, är i min mening ytterligare en tydlig skillnad mot Müller-Hartburg 

och de påminner mer om de ändamålsskäl som prövades i Grande Stevens. Jag vill 

påstå att ändringsdirektivets utformning snarare indikerar på att fokus är att upp-

rätthålla en fungerande finansmarknad istället för att utgöra förhållningsregler för 

revisorer.     
																																																								
154 SOU 2015:49 bilaga 6 s. 782.  
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    Sanktionen är vidare högre än den i Müller-Hartburg. Den uppgår till 1 000 000 

kronor i Sverige, och kan  uppgå till 1 000 000 euro enligt direktivet. I och med att 

sanktionen aldrig prövats av domstolen och det inte finns några tydliga riktlinjer att 

förhålla sig till går det endast att konstatera att rättsläget är oklart. I min mening 

finns det dock flera omständigheter som talar för att den samlade bedömningen  

leder till att sanktionsavgiften bedöms som straffrättslig. Dels för att sanktionen har 

ett uttalat straffrättsligt syfte och ett i allra högsta grad beaktansvärt belopp, dels för 

att Revisorsnämnden har en tvetydlig karaktär. 

 

4.3 Kritisk reflektion av lagstiftarens bedömning – de tillfälliga  

förbuden 

4.3.1 Rättslig klassificering och gärningens art 

De tillfälliga förbuden presenterades ovan i avsnitt 2.2.1, och de innebär ett förbud 

från att utöva revisionsverksamhet. I revisorslagen existerar redan en möjlighet för 

Revisorsnämnden att upphäva auktorisation eller godkännande för en revisor som  

åsidosatt sina åtaganden, 32-35 § § revisorslagen. Även direktivet föreskriver att  

myndigheten ska kunna återkalla ett godkännande, artikel 30(3).  Det innebär i  

praktiken att Revisorsnämnden redan har möjlighet att meddela revisorn ett  

obegränsat förbud från att utöva revisionsverksamhet, vilket borde vara lika eller 

mer ingripande än de tillfälliga förbuden. Med det sagt kan dock fortfarande de till-

fälliga förbuden (och upphävandet) eventuellt riskera att klassificeras som straff-

rättsliga sanktioner. 

    Eftersom de tillfälliga förbuden kommer att utdömas av Revisorsnämnden och  

regleras på samma sätt som sanktionsavgiften kommer bedömningen av Engel- 

kriterierna endast att skilja sig åt i det tredje kriteriet, sanktionens stränghet. De 

kommer att ha samma klassificering enligt den nationella rätten, och sanktionen 

kommer att ha samma syfte och rikta sig mot samma adressatkrets. Nedan kommer 

därför de tillfälliga förbuden endast prövas mot det tredje kriteriet och den samman-

lagda bedömningen, för de två andra kriterierna hänvisas till avsnittet ovan.  
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4.3.2 Arten av och strängheten i den sanktion som åläggs den enskilde 

Till skillnad från sanktionsavgiften i ändringsdirektivet har faktiskt domstolen  

prövat om tillfälliga förbud och indragning av legitimation är straffrättsliga till sin 

natur, se exempelvis Müller-Hartburg, Wickramsinghe och Brown. Domstolen har 

besvarat frågan nekande, och till och med uttalat att dessa sanktioner är typiska  

exempel på disciplinära sanktioner: 

 

”With the exception of the fine, these sanctions are typical disciplinary sanctions” 155 

 

Liksom för sanktionsavgiften är dock samma resonemang angående Revisors- 

nämndens kvasikaraktär av betydelse i den samlade prövningen. Beroende på hur 

Europadomstolen bedömer förfarandet och beroende av vilken betydelse syftet 

tillmäts kan sanktionen klassificeras som straffrättslig. Även här är det dock oklart 

vilken betydelse den begränsade adressatkretsen tillmäts. 

    I min mening är jag kritisk till hur Europadomstolen valt att bedöma indragning 

av legitimation, då jag anser att det är en otroligt ingripande sanktion. Speciellt i för-

hållande till andra sanktioner som Europadomstolen bedömt straffrättsliga,  

exempelvis körkortsåterkallelse. Det måste ändå ses som mer graverande att förlora 

sin legitimation och därmed sin inkomst än sitt körkort. I och med att Engel-

kriterierna är alternativa till varandra innebär Nilsson-domen, om den fortfarande är 

aktuell, att körkortsåterkallelsen bedöms av Europadomstolen som mer ingripande 

än indragandet av en yrkeslegitimation.  

  

																																																								
155 Müller-Hartburg mot Österrike p. 47. 



	

	 45	

5 Ne bis in idem enligt EU:s rättighetsstadga 
5.1 Inledning – utvecklingen av en transnationell ne bis in idem-princip 

Förbudet mot dubbelbestraffning kommer till uttryck i EU:s rättighetsstadga artikel 

50, och 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 lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med  

lagen.” 

 

Av artikel 51(1) framgår att stadgans tillämpningsområde är begränsad till  

unionens institutioner och medlemsstater när de tillämpar unionsrätten. När det 

kommer till EU-domstolens praxis är den första frågan inte sällan om just  

unionsrätten är tillämplig, och domstolen har slagit fast att rättighetsstadgan har ett 

brett tillämpningsområde. I exempelvis Åkerberg Fransson konstaterade domstolen 

att Sveriges system med skattetillägg och skattebrott var en tillämpning av unionsrät-

ten, eftersom det utgjorde en tillämpning av mervärdesskattedirektivet och artikel 

325 FEUF.156 Unionsrätten tillämpas även på bestämmelser i direktiv som inte in-

förts i den nationella rättsordningen, i exempelvis Åkerberg Fransson uttalade dom-

stolen att: 
 

”Den omständigheten att den nationella lagstiftningen med stöd av vilken nämnda skattetillägg 

påförts och åtal väckts, inte införts i syfte att införliva direktiv 2006/112 påverkar inte denna 

slutsats, eftersom denna nationella lagstiftning tillämpas i syfte att beivra ett åsidosättande av 

bestämmelserna i nämnda direktiv.”157 

 

Det innebär att både de nya sanktionerna och de befintliga i revisorslagen kommer 

att tillämpa unionsrätten.  

    Det som tydligast särskiljer skyddet mot dubbelbestraffning i rättighetsstadgan 

från Europakonventionen är att domens rättskraft inte är begränsad till medlems-

staten där domen meddelats. Rättskraften omfattar hela unionen. Anledningen till 

att EU valt att tillämpa principen transnationellt är för att säkerställa den fria  

rörligheten inom unionen och för att unionssamarbetet präglas av ett ömsesidigt  
																																																								
156 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson C-617/10 st. 25-27. 
157 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson st. 26. 
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förtroende medlemsstaterna emellan.158 Asp argumenterar för att utvecklingen av ett 

transnationellt ne bis in idem-begrepp är ett litet steg i att skapa en enhetlig rätts-

ordning för hela EU.159 Behovet av en transnationell ne bis in idem-princip insågs 

tidigt av medlemsstaterna, i och med att den gränsöverskridande brottsligheten 

ökade när medlemsstaterna integrerades.160  

    Utifrån ett teoretiskt perspektiv borde ändamålsskälen bakom förbudet mot dub-

belbestraffning vara samma transnationellt som nationellt, men i praktiken är det 

långt mer komplicerat när principen tillämpas transnationellt. I och med att rätts-

kraften hindrar ytterligare prövningar kan en dom meddelad i en medlemsstat 

hindra andra medlemsstater från från att pröva samma omständigheter i en ny rätte-

gång. Exempelvis kan en administrativ sanktion, av straffrättslig karaktär, meddelad 

av en svensk myndighet potentiellt riskera att hindra en brottmålsrättegång i en an-

nan medlemsstat, om förfarandena baseras på samma omständigheter.161 

    Det transnationella förbudet mot dubbelbestraffning infördes i och med  

Schengenavtalet från 1985, tidigare hade ne bis in idem endast existerat som en  

allmän rättsprincip.162 Det var frivilligt att ansluta sig till avtalet.163 Principen regleras 

i artikel 54 och har följande lydelse:  
 

”A person who has been finally judged by a Contracting Party may not be prosecuted by  

another Contracting Party for the same offences provided that, where he is sentenced, the  

sentence has been served or is currently being served or can no longer be carried out under the 

sentencing laws of the Contracting Party”.  

 

I och med att rättighetsstadgan blev bindande för medlemsstaterna, när  

Lissabonfördraget trädde i kraft, har unionsmedborgarna fått ett mer omfattande 

skydd mot dubbelbestraffning.164 Till skillnad från Schengenavtalet saknar  

rättighetsstadgan möjlighet att reservera sig från principen. Stadgans rättigheter är 

																																																								
158 Asp s. 91. 
159 Asp s. 91. 
160 Vervaele s. 218. 
161 I resonemanget förutsätts att EU:s princip tolkas på samma sätt som Europadomstolen, resonemanget 
utvecklas i nästa avsnitt. 
162 Gulliksson SvJT 2013 s. 655.  
163 Vervaele s. 218. 
164 Bland annat så saknas det en liknande möjlighet, som i artikel 55, för medlemsstaten att reservera sig mot 
principens tillämplighet. 
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emellertid inte villkorslösa utan de kan begränsas genom lag om det är  

proportionerligt, artikel 52(1). 

    Rättighetsstadgan tillhör EU:s primärrätt. Stadgan har därmed samma status som  

fördragen och rättigheterna ska vidare ingå i unionsrätten som allmänna principer, 

artikel 6(1). Av artikel 52(3) framgår att rättigheterna i stadgan minst ska ha ett  

likvärdigt skydd som i Europakonventionen, men skyddet kan också vara mer långt-

gående. I nästkommande avsnitt utreder jag om rättighetsstadgans artikel 50  

uppfyller detta krav och om skyddet är mer omfattande än det som föreskrivs i  

artikel 4 tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen. 

 

5.2 Förhållandet till Europakonventionens tolkning 

EU-domstolen har i sin praxis klargjort tillämpningsområdet för rättighetsstadgans 

artikel 50, och dess förhållande till Europakonventionen.165 Den har skapat en  

autonom tolkning av ne bis in idem-principen och tolkningen överensstämmer till 

stor del med den tolkning som kommit till uttryck i Europadomstolens praxis.   

    EU-domstolen har både påverkats och påverkat Europadomstolen i sin  

tillämpning av principen. I domen Zolotukhin mot Ryssland hänvisade Europa-

domstolen till den tolkning som EU-domstolens gjort av idem-elementet. Den  

argumenterade för att gärningens identitet, enligt artikel 4 tilläggsprotokoll 7, borde 

bestämmas på grundval av de faktiska omständigheterna inte den rättsliga  

kvalificeringen.166 Denna bedömning överensstämmer väl med de kriterier som 

uppställdes av EU-domstolen i van Esbroeck. I målet tillämpade EU-domstolen 

artikel 54 i Schengenavtalet, och uttalade att gärningens identitet ska bestämmas på 

grundval av omständigheter som är oskiljaktiga i tid och rum samt syfte.167 Därmed 

är bedömningen av idem-ledet utformat på samma sätt i de två rättsordningarna. 

    I och med att unionsrätten måste ha ett likvärdigt skydd som Europa-

konventionen, omfattas även disciplinära sanktioner som är av straffrättslig natur av 

rättighetsstadgans artikel 50.168 EU-domstolen har också uttryckligen hänvisat till 

																																																								
165 Vervaele s. 221. 
166 Zolotukhin mot Ryssland p. 79. 
167 Van Esbroeck C-436/04 p. 36 och 38. 
168 EU-rätten kan i och för sig ställa upp ytterligare kriterier som gör att bestämmelsen blir straffrättslig, för-
utsatt att kriterierna är mer förmånliga för den enskilde. 
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Europadomstolens uppsatta Engelkriterier. I målet Bonda prövade EU-domstolen 

om en sanktion var straffrättslig till sin natur.169 Sanktionen bestod i att en person 

uteslutits från arealersättning i tre år på grund av att han lämnat felaktiga uppgifter 

som legat till grund för ersättningen. EU-domstolen besvarade frågan nekande, och 

menade att sanktionerna var administrativa. Vidare ansåg domstolen att  

bedömningen inte påverkades av Europadomstolens praxis, och hänvisade därmed 

till de tre Engelkriterierna.170 De konstaterade att syftet inte var repressivt, utan att  

sanktionerna syftade till att skydda unionens medel.171 Det tredje kriteriet var inte 

heller uppfyllt eftersom sanktionen enbart innebar att förmånen drogs tillbaka.172 

     Detta resonemang utvecklades i Åkerberg Fransson. Då hänvisade EU-

domstolen till Bonda för att bestämma de svenska skattetilläggens karaktär: 
 

”Tre kriterier är relevanta för bedömningen av huruvida ett skattetillägg har straffrättslig  

karaktär. Det första kriteriet är den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, det 

andra kriteriet är överträdelsens art och det tredje kriteriet är arten av och strängheten i den 

sanktion som den berörde kan åläggas (dom av den 5 juni 2012 i mål C-489/10, Bonda, punkt 

37)”.173 

 

Med det sagt lämnade EU-domstolen över bedömningen till den svenska rätts- 

tillämparen för att avgöra skattetilläggets karaktär, men den påminde också om att 

Sveriges återstående sanktioner var tvungna att verka effektivt, proportionellt och  

avskräckande.174 Uttalandet kan tolkas som att EU-rättsliga bestämmelser ska ges 

företräde framför mänskliga rättigheter, med hänsyn till den EU-rättsliga  

effektivitetsprincipen. Enligt HD ska dock det sista uttalandet inte tolkas som att 

rättighetsstadgans tillämpning är villkorad av ett effektivitetskrav, utan snarare så att 

EU-domstolen avsåg nationella rättigheter som var mer långtgående än rättighets-

stadgans skydd.175  Slutsatsen är rimlig, eftersom skyddet skulle bli illusoriskt om 

EU-bestämmelserna kunde kringgå rättigheterna med hänvisning till kravet på  

effektivitet.  

																																																								
169 Bonda C-489/10. 
170 Bonda p. 36 och 37. 
171 Bonda p. 40-41. 
172 Bonda p. 43. 
173 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson p. 35.  
174 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson p, 36 och 37. 
175 NJA 2013 s. 502 p. 45-47. 
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    Efter Bonda fanns det vissa frågetecken kring huruvida EU-rätten bestämde  

karaktären utifrån Engelkriterierna eller om EU-domstolen endast hänvisade till  

kriterierna för att påvisa förenligheten med Europakonventionen.176 I och med att 

EU-domstolen uttryckligen tillämpar Engelkriterierna i Åkerberg Fransson samt 

hänvisar till Bonda råder det inte längre något tvivel. Enligt Asp utgör Åkerberg 

Fransson-domen ett bevis på att EU-domstolen och Europadomstolen tillämpar 

samma kriterier för att bestämma sanktionernas karaktär, en ståndpunkt som jag  

delar.177 Det innebär alltså att en administrativ sanktion kan utgöra rättegångshinder 

för framtida förfaranden i och med sin rättsverkan, om den utifrån Engel är straff-

rättslig till sin karaktär. 

    En intressant aspekt att uppmärksamma är att EU-domstolen inte uttryckligen 

nämner, varken i Bonda eller Åkerberg Fransson, att en samlad bedömning ska  

göras om något av kriterierna inte är uppfyllda. I och med att artikel 52(3)  

föreskriver ett minst lika omfattande skydd som Europakonventionen, måste EU-

rättens definition anses omfatta möjligheten till att göra en samlad bedömning. 

    Det var tidigare omdiskuterat om artikel 52(3) även var tillämplig på Europa- 

konventionens tilläggsprotokoll, i och med att alla EU-medlemsstater inte är bundna 

av protokollen, se ovan. Enligt Gulliksson blandar ett sådant synsätt ihop medlems-

staternas åtaganden, det ena åtagandet till EKMR och det andra till de unions-

rättsliga fördragen.178 I och med att artikel 52(3) i rättighetsstadgan hänvisar till 

Europakonventionen är även medlemsstater som inte är bundna av protokollet 

tvungna att förhålla sig till Europakonventionens miniminivå, varför samtliga EU-

medlemsstater påverkas av samma bedömning.    

    Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att EU-rättens tolkning av  

sanktioners straffrättsliga karaktär och idem-elementet är nästintill identisk med den 

i Europadomstolen, och bedömningen borde inte skilja sig åt de två rätts-

ordningarna emellan. Den största skillnaden är att EU:s princip är transnationell, 

men det får ingen betydelse för bedömningen av sanktionernas karaktär. 

 

																																																								
176 Se bl.a. Asp s. 96. 
177 Asp s. 96.  
178 Gulliksson SvJT 2013 s 663 f. 
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6 Avslutande kommentarer 
Revisionspaketet är en uppdatering av revisorsreglerna inom unionen. Paketet  

innehåller en del nyheter för svenskt vidkommande och revisorslagen kommer att  

uppdateras. I denna uppsats har jag utrett de nya sanktionerna som ändrings-

direktivet kommer att medföra, och syftet har varit att pröva deras förenlighet med 

ne bis in idem-principen. Fokus för analysen har varit att bedöma sanktionerna  

utifrån de tre uppställda Engelkriterierna, för att bestämma deras karaktär.  

    I inledningen ställde jag två frågeställningar för att besvara mitt syfte, dels om 

ändringsdirektivet var förenligt med Europakonventionen, dels om det var  

förenligt med EU:s rättighetsstadga. Avseende den första frågan kan konstateras att 

rättsläget är oklart. Europadomstolen har varken tagit ställning till sanktionsavgifter 

riktade mot revisorer eller sanktionsavgifter uppgående till det belopp som före-

skrivs i direktivet. Däremot anser jag att tidigare praxis från domstolen indikerar att 

sanktionsavgiften och de tillfälliga förbuden är att bedöma som straffrättsliga. I min 

mening har Europadomstolen utvecklat två tillämpningslinjer beroende på om  

sanktionen riktats mot en yrkeskår eller inte. Om Revisorsnämnden jämställs med 

de läkarförbund och advokatsamfund som prövats av Europadomstolen talar det 

mot att sanktionerna är straffrättsliga eftersom domstolen då varit restriktiv i sin  

bedömning. Utfallet blir därför beroende av Europadomstolens bedömning av  

Revisorsnämnden. I min mening påminner Revisorsnämndens uppsättning,  

funktion och befogenhet mer kommissionerna i Dubus SA och Grande Stevens än  

advokatsamfundet i Müller-Harburg.  Jag menar därför att det finns en risk i att  

argumentera som lagstiftaren gör i förarbetena och utgå från att Revisorsnämnden 

kommer att bedömas på samma sätt som i Müller-Hartburg.   

    Andra omständigheter som talar för att sanktionerna ska bedömas som  

straffrättsliga är dels direktivets uttalade syfte att bestraffa överträdelser, dels  

sanktionsavgiftens storlek. Europadomstolen har ansett att 36 000 euro inte är till-

räckligt strängt för att utgöra en straffrättslig sanktion, men det är osäkert om  

sanktionsavgiften i direktivet är tillräckligt hög. Domen Grande Stevens talar för att 

5 000 000 euro är tillräckligt allvarligt för att vara en straffrättslig sanktion, och i min 
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mening är 1 000 000 euro en summa som åtminstone borde vara tillräckligt kännbar 

och beaktansvärd för individen för att klassificeras som straffrättslig.  

    En annan intressant aspekt är att ändringsdirektivet inte föreskriver några  

bestämda ramar för sanktionsavgiftens storlek. Det riskerar att ställa till problem för 

medlemsstaterna i sin implementering. Som enda riktlinje anges att 1 000 000 euro 

är tillräckligt avskräckande, men inget mer. Till exempel har Sverige valt att sätta  

1 000 000 kronor som maxgräns. Det innebär att direktivet kan implementeras olika, 

och därmed bedömas annorlunda, såväl Müller-Hartburg och Grande Stevens är 

exempel på att avgiftens storlek har avgörande betydelse för bedömningen. Det får 

som konsekvens att sanktionen i medlemsstat A kan uppgå till 1 000 000 euro och 

klassas som straffrättslig, medan medlemsstat B har en betydligt mindre summa som 

kanske inte är straffrättslig. I och med att rättighetsstadgans ne bis in idem-princip 

är transnationell får straffrättsliga sanktioner rättskraft inom hela  

unionen. Det kan få som konsekvens att medlemsstat B hindras från att föra en 

brottmålsprocess mot personen i och med att hen har ålagts att betala en sanktions-

avgift  i medlemsstat A. Det orsakar osäkerhet för både medlemsstaten och  

individen. Rättsläget kompliceras ytterligare i och med att tillsynsmyndighetens  

karaktär förmodligen kommer att ha avgörande betydelse för att bestämma  

sanktionens karaktär. Tillsynsmyndigheten i stat A kan exempelvis ha en samman-

sättning och funktion som är att anse som en tribunal medan tillsynsmyndigheten i 

stat B är en disciplinär nämnd, varför bedömningen kan skilja även där. 

    I och med att artikel 52(3) i EU:s rättighetsstadga föreskriver ett minst lika omfat-

tande skydd som Europakonventionen blir även EU och dess medlemsstater 

bundna av Europadomstolens praxis. EU-domstolens praxis visar att Engel-

kriterierna och gärningens identitet bestäms på samma sätt som Europa-

konventionen. Avseende den andra frågan blir svaret därför beroende av hur  

Europadomstolen bedömer ändringsdirektivet. Innan Europadomstolen verkligen 

tagit ställning, kan vi inte veta om sanktionerna är förenliga med principen ne bis in 

idem. Även om jag anser att sanktionerna är straffrättsliga är det inte säkert att EU-

domstolen underkänner sanktionerna, de kan resonera på samma sätt som den 

svenska lagstiftaren. I och med att EU:s rättighetsstadga minst ska ha ett lika omfat-

tande skydd som Europakonventionen kan även EU-domstolen, teoretiskt sett,  
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underkänna sanktionerna med hänvisning till artikel 50 samt 52(3) innan Europa-

domstolen har uttalat sig.  
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