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Koreferenten, professor Mårten Knuts, Finland:

1. Inledning och teserna

Referenten, professor Jon Petter Rui har gjort ett utmärkt arbete i att ingående, ändå koncist, 
presentera de mångfacetterade juridiska frågeställningar som problematiken kring ne bis 
in idem döljer. Mitt uppdrag som koreferenten är att kritiskt bemöta de sex teser referenten 
ställt upp, vilka jag för denna diskussion valt att förenkla till tre huvudteser.1 Därefter är det 
auditoriets uppgift att eftersträva en syntes eller varför inte nordisk konsensus i de frågor som 
diskuteras.

1. I sin första tes (teserna 1, 4 och 5) anför Professor Rui angående bis att EMD borde 
ha utnyttjat snävare dubbelbestraffningskriterier - istället för Engelkriterierna - vid tolkningen 

av nedslagfältet av brott som ges spärrverkning i ne bis in idem sammanhang. 
2. I sin andra tes efterlyser Professor Rui ett slags kritisk resistens mot EMD:s 

rättspraxis hos nordiska domstolar, så att en fruktbar dialog mellan existerande system och 

EMD:s rättsutveckling kan föras gällande ne bis in idem (och andra frågor).
3. I sin sista tes tar Professor Rui ställning till tolkningen av idem, och diskuterar hur 

idem skall definieras dels nationellt, dels internationellt, samt indirekt, hur definitionen ska 
relateras till vedertagna definitioner av samma gärning i nationella straffrättssystem.

2. Detaljgranskning av valda teser 

Ad Bis – Tes 1 (samt Tes 4 och Tes 5) 
EMD har tillämpat Engelkriterierna vid tolkningen av vilka brott som ges spärrverkning i ne bis 
in idem sammanhang. Professor Rui önskar allra först att EMD hade tolkat bis snävare, genom 
att tillämpa separata dubbelbestraffningskriterier. Dubbelbestraffningskriterierna är snävare 
än Engelkriterierna, eftersom dubbelbestraffningskriterierna ger en större vikt åt den nationella 
klassifikationen av sanktionen som eventuellt kan ge spärrverkning. Dubbelbestraffnings-

1  Jag har i tidigare ne bis in idem -diskussioner (Mårten Knuts, Kvitt eller dubbelt? Ne bis in idem och de administrativa 
sanktionerna i värdepappersmarknadsrätten (Defensor Legis 5/2006) förfäktat åsikter som inte ter sig väsentligt avvika 
från den linje EMD nu synes ha omfattat i Zolothucin. I detta anförande diskuterar jag referentens teser fristående från 
mina tidigare yttranden.
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kriterierna, som är inspirerade av US Supreme Courts metodologi, möjliggör ett legislators-
prerogativ, vilket skapar nationellt manöverutrymme för de rättsystem som vill utnyttja andra 
beteendestyrande rättsområden än straffrätten för att beivra regelbrott. Den fundamentala 
motiveringen för ståndpunkten är att rättskonsekvenserna av att Engelkriterierna anses 
uppfyllda är mera relativa än den absoluta spärrverkan rättskonsekvensen av ne bis in idem 
är. Därför kan balansen mellan stat och individ justeras inom ramen för rättigheter som 
Engelkriteriernas tillämplighet medför under artikel 6, medan någon justeringsmån inte 
existerar vid spärrverkning. Detta anser Professor Rui problematiskt, eftersom ne bis in 
idem då obefogat och överraskanden kan skära in i nationella rättsinstitut, t.ex. genom att 
ge skatteförhöjningen (förvaltningsrätt) en spärrverkan i förhållande till skattebedrägeri 
(straffrätt).

I referentens asymmetriska modell kunde istället nationella rättsordningar i stöd av 
legislators-prerogativet upprätthålla egna system där administrativa sanktioner kunde hållas 
utanför mängden av domar som ger spärrverkan i kommande straffrättsliga sammanhang. 

Mottes
Jag påstår att den asymmetriska modellen med separata tillämpningskriterier för ne 

bis in idem och artikel 6 inte bör omfattas. 
Ett nationellt legislators-prerogativ leder - om en stat så önskar - till att dess individer 

kan bli utsatta för en rättighetserosion. Eftersom konventionen reglerar förhållande mellan stat 
och individ, kan inte staten tillåtas friskriva sig konventionens skydd av individer. Detta skulle 
vara följden av att tillåta stater att bortdefiniera nationella rättskonsekvenser som inkräktar i 
individens integritet, trots att de fyller Engelkriterierna. Senast det nya Grande Stevens mot 
Italien -fallet påvisar att Europadomstolen förhåller sig mycket kritiskt till ett legislators-
prerogativ, till och med inom ramen för reservationer.

Även om det gick att skapa en väsensskillnad mellan det skydd individen dels får i 
form av spärrverkan, dels i form av andra rättigheter under artikel 6, är inte väsensskillnaden 
tillräckligt tydlig för att motivera olika asymmetriska tillämpningsområden. Väsensenheten är 
i alla fall övervägande och uppenbar, eftersom spärrverkan och rättigheter enligt artikel 6 är 

Rättigheter som skyddar individ mot stat; 
Rättigheter som skapar legitimitet för rättegångar genom att erbjuda förfarande-

garantier; och 
Rättigheter vars utveckling varit evolutiv till individens fördel i takt med att samhällen 

moderniserats. 
Den symmetri mellan Engelkriterierna och dubbelbestraffningskriterierna jag 

förfäktar, är även motiverade med tanke på koherensen i rättssystemet. Systemkoherens är bra 
för att den ökar förutsägbarheten i rättsystemet;minskar nationella tolkningsmarginaler och 
integrerar nationella rättsystem;  skapar processekonomiska fördelar.

 
Ad kommunikativ resistens – Tes 2 
Professor Rui påpekar för det andra att nordiska domstolar har omfattat olika förhållningssätt 
till EMD:s ne bis in idem -linje (och övrig prejudikatur). Han efterlyser ett mera sävligt 
förhållningssätt än den norska receptionskulturen, för att möjliggöra nordiska länder att 
mera kritiskt förhålla sig till den case law EMD producerar. Den andra ytterligheten som den 
svenska klart stöd -doktrinen kan anses representera påpekar Professor Rui vara för oresponsiv 
vid inkorporeringen av det dynamiska rättighetsvärn EMD kontinuerligt producerar. Bäst 
vore därför att hitta en tredje väg i form av en proaktiv dialog mellan nationella rättssystem 
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och konventionspraxis som sedan utnyttjas för att skapa en kommunikativ resistens mot 
den stundvis väl nyckfulla evolution EMD står för, utan att för den skull skapa tillåta att ett 
rättighetsunderskott uppstår i de nordiska länderna.

Jag delar långt Professor Ruis tankegångar och tar mig därför friheten att försöka 
vidareutveckla analysen, kanske genom att bidra till att just identifiera den tredje väg av 
inkorporeringskultur som man även ibland kan se i Norden. 

Finska HD avgjorde i början av juli 2013 (FiHD 2013:59) frågan om ne bis in idem 
ska tillmätas en lis pendens -effekt i tillägg till den res judicata -effekt den redan bekräftats ha. 
Frågan gällde således huruvida det var befogat att driva konsekvensen av ne bis in idem längre 
än vad EMD hittills gjort genom att utsträcka verkan inte bara till konsekutiva processer utan 
även till parallella processer i samma sak. Bakgrunden till frågeställningen var naturligtvis den 
tidigare expanderingen som gjorts i ne bis in idem -frågan till följd av EMD:s avgöranden i 
Zolotuchin mot Ryssland och Ruotsalainen mot Finland. 

Motiveringarna i domen som gav ne bis in idem en lis pendens -effekt hanterade 
den konstitutionella frågan om mandatfördelning mellan den lagstiftande och dömande 
makten som Professor Rui för fram som en orsak till de olika inkorporeringskulturerna i 
Norden. Finska HD hanterade den konstitutionella frågan genom att relatera det anhängiga 
ärendet till den parlamentariska behandlingen av ett lagförslag, där även grundlagsutskottet 
gett sitt utlåtande om ne bis in idem. Då samstämmighet ansågs övervägande mellan dels 
den anhängiga juridiska frågan, dels den dynamik EMD med sin linje skapat samt ytterligare 
gällande lagstiftningsinitiativ, resulterade den nationella dialogen i att positionera Finland 
rättighetsvänligare än det minimum EMD förfäktat. 

Om dessutom en ytterligare nordisk dialog förekommit kan inte en utomstående 
betraktare avgöra, men man kan notera att SvHD i juni 2013 ändrat ståndpunkt genom att 
även för Sveriges del komma att omfatta tanken om att ne bis in idem bör förbjuda parallella 
processer i samma sak, precis som principen redan konstaterats förbjuda konsekutiva processer 
i samma sak.

I mitt tycke kan även detta ses som en dialog i förhållande till EMD. När efter en 
rätt otydlig rättsutveckling EMD väl satt ner foten i ne bis in idem, tar nordiska domstolar 
till sig positionen, och omfattar den symmetriska modellen som ovan diskuterats. Så långt 
är metoden i dialogen att lyssna – men att lyssna kritiskt, så att inte nationella institutioner 
kullkastas utan en övertygande övernationell argumentation. Att därefter våga driva frågan 
vidare, så att skyddet expanderas från res judicata till lis pendens i stöd av motiveringar som är 
välnyanserade och övertygande är också ett uttryck för en kommunikativ resistens. Dock så att 
resistensen inte vidmakthålls till vilket pris som helst, utan så att när tillräckligt övertygande 
argumentation presenterats i form av linjeval låta den nationella domstolen återta initiativet för 
rättsutvecklingen. Vill man tro på kommunikativ resistens som en tredje väg, lyder således den 
kvarvarande frågan om även EMD har förmågan att låta sig övertygas av stark argumentation. 

 
Ad idem – Tes 3
Är man inte övertygad om den rättsutveckling som förstärkt ne bis in idem -principens position 
till fördel för individen mot staten, och vill man argumentera för ett sätt att balansera principens 
nyvunna genomslagskraft, kan man ytterligare i tredje led diskutera tolkningen av idem. Detta 
gör även så vitt jag kan bedöma professor Rui, så att han presenterar teser angående behovet 
av en mera finförgrenad dogmatik runt idem än blott den idem factum -position EMD nu 
verkar tagit i Zolotucin, vilken reducerar den tidigare för omfattande, om än sviktande linjen, 
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där dels idem crimen -modellen (Gradinger), dels idealkonkurrensmodellen (Oliveira), dels 
constitutive elements -modellen (Ponsetti) frångåtts. När avgränsningar görs för att försöka 
besvara om en gärning är samma gärning har EMD alltså valt en modell som endast betraktar 
det historiska skeendet ur gärningsmannasynvinkel. 

En europarättslig förlängning av tes 3 är delvis tes 6, där frågan lyder om EU-
domstolen kommer att tolka idem enligt EUCH 50 lika brett som den stundvis gjort då den 
tolkat schengenavtalets 54 artikel.

Ad idem – mottes
Jag anser att det är på just denna tredje nivå vi ska operera om det är nödvändigt att 

finjustera omfattningen av ne bis in idem. Problemet är således närmast att det inte är alldeles 
enkla rättsdogmatiska frågor vi har att göra med, då vi försöker ställa upp bedömningsregler 
för hur vi ska avgöra vad som är samma gärning, samt vad som å andra sidan är två olika 
gärningar. 

Mitt första påstående för att bidra till att utveckla dogmatiken på denna punkt är att 
det processuella perspektivet i ne bis in idem -principen bör betonas, och det bör betonas att 
det processuella perspektivet är ett självständigt perspektiv. Självständigheten tillåter oss att 
exklusivt för just processrätten definiera vad som skall avses vara samma gärning - eller för att 
betona perspektivskillnaden i förhållande till den materiella straffrätten - vad som processuellt 
ska avses vara samma sak, samt omvänt när det är frågan om två olika saker. 

Mitt andra påstående för att bidra till att utveckla dogmatiken på denna punkt 
är att trots att dogmatiken för att bestämma vad som är samma sak sker i ett självständigt 
processuellt perspektiv finns det alls inga hinder att i denna bedömning beakta andra 
perspektiv där intellektuellt sett motsvarande frågeställningar aktualiseras. Jag tänker här 
självklart på att processrätten gärna kan låta sig inspireras av den materiella straffrättens regler 
om brottskonkurrens.2 När nu det nya ne bis in idem paradigmet omfattats så att nationella 
domstolar rent av kört om EMD i rättsutvecklingen, är det just frågan om idem som måste 
få den riktigt stora uppmärksamheten när den symmetriska modellen valts och dialogen med 
EMD fortgår. 

Konkret innebär detta att den inledande positioneringen om att samma sak är samma 
sak för att staten som rättsfaktum åberopat ett händelseförlopp med tillräcklig koppling i tid 
och rum, endast är en början på analysen. Där Zolotuchin hade en dålig dag med diverse 
incidenter som alla kan inordnas som beteenden beskrivet i ett förbud, är det uppenbart att 
den temporala och spatiala dimensionen lätt avgör rättsfallets förhållandevis enkla fråga om 
omfattningen av saken i ljuset av i talan framförda rättsfaktum. Men det är uppenbart att 
det går att skapa till och med väldigt komplicerade fall, där inte den temporala och spatiala 
dimensionen erbjuder tillräckligt finförgrenade verktyg för att gestalta de kriterier enligt vilka 
processrätten bör definiera en och samma sak. 

Mitt tredje och avslutande påstående är således att processrättsdogmatiken bör bryta 
ut tilläggsdimensioner till stöd för bedömningen av om två saker är lika eller olika. Åtminstone 
följande tilläggsdimensioner synes intellektuellt sätt kunna utnyttjas som stöd för analysen, om 
man först låst den temporala och spatiala dimensionen.

Subjekt. Hur bör processrätten se på identitet gällande gärningssubjektet, speciellt 
inom ekonomisk brottslighet, där den materiella straffrätten går mot en dogmatik där straff-

2  Se Magnus Ulväng som ytterst förtjänstfullt analyserar brottslighetskonkurrens i straffrätten (Magnus Ulväng Brottsli-
ghetskonkurrens. 2013). Kapitel 8 i boken innehåller många väldigt goda uppslag för här diskuterade straffprocessuella 
fråga.
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rätten kan penetrera vattentäta skott mellan subjekt genom att låta ansvaret skära genom 
arrangemang som påstås vara konstgjorda?

Om en fysisk person utnyttjar insiderinformation vid köp av aktier å en juridisk 
persons vägnar och den juridiska personen får nyttan av handeln, ska då den fysiska personen 
få skydd av ne bis in idem om åtal för insiderhandel riktas mot honom eller henne, efter att en 
administrativ sanktion utdömts mot den juridiska personen?

Objekt. Hur bör processrätten se på identitet gällande tillägg i händelseförlopp om 
tillägget leder till att det påtalade händelseförloppet egentligen riktats mot ett annat objekt än 
vad som påstods i den första processen? 

Ska gärningsmannen som dömts för att ha avfyrat ett hagelgevärsskott så att några 
hagel träffat en person, få skydd av ne bis in idem mot ett senare åtal då det visar sig att resten 
av hagelsvärmen med dödlig verkan träffat en fridlyst fågel? 

Handling eller underlåtenhet. Hur bör processrätten se på identiten gällande tillägg i 
händelseförlopp som tillägget leder till att ett brott av underlåtenhet blir handlingsbrott?

Ska den aktieägare som underlåtit att offentliggöra för viktigt börsrättslig information 
om pågående avtalsförhandlingar, få skydd av ne bis in idem mot ett senare åtal för att även 
genom aktiv handling ha desinformerat markanden, genom att vilseledande påstå att man 
aldrig genomför förhandlingar som de facto genomförts.3

Rekvisit för personligt ansvar. Hur bör processrätten se på identitet gällande tillägg i 
händelseförlopp om tillägget leder till att ett oaktsamt brott blir ett uppsåtligt brott? 

Ska styrelseordföranden för börsbolaget som dömts för att av oaktsamhet ha köpt 
aktier under den tre veckor långa karensperiod som råder före bolaget ger sitt årsresultat, få 
skydd av ne bis in idem mot ett senare åtal då det visar sig att han dessutom vid samma 
aktieköp varit medveten om positiv insiderinformation gällande sitt bolag?

Min konklusion är att även om det självständiga perspektivet som processrätten bör 
hålla i ne bis in idem -frågan presumtivt driver idem -frågans lösning mot en idem factum 
-position där av staten åberopade empiriska bevisfakta intar en central roll, är det inte säkert 
att det processuella perspektivet lyckas skapa en balanserad och finförgrenad dogmatik om 
bedömningen är helt frikopplad från normativa bedömningar av empirisk fakta. Speciellt den 
materiella straffrättens dogmatik i konkurrensfrågor kan här ge tolkningsstöd då det gäller att 
avgöra vad som är samma sak, och det stödet kan komma att inbegripa juridiska bedömningar 
av historiska fakta. 

En dialog mellan den nationella materiella straffrätten och den processrätt som 
möjliggör att de straffrättsliga frågorna avgörs är således oumbärlig för att nyansera den ne 
bis in idem -dogmatik, som behövs för att säkerställa en balanserad tillämpning av principen.

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved redaksjonen:

Det ble i diskusjonen vist til behovet for dialog og samspill mellom domstolene og lovgiver, 
og for dialog mellom nasjonale domstoler og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 
Dette gjelder særlig for spørsmålet om selve straffebegrepet i reglene om forbudet mot dobbel 
strafforfølgning. 

3  Grande Stevens mot Italien.




