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Marknadsdomstolen 



”Andritz OY har inte påstått att bolaget skulle ha förvärvat någon rättighet 
som legat till grund för den av A. Ahlstom Corporation framställda 
invändningen eller någon verksamhet som haft betydelse för framställandet 
av invändningen.” 
 

      Jfr 13 kap 7 § 1 st RB 
 

7 § Överlåter käranden det, varom tvistas, å annan, må denne utan ny 
stämning övertaga kärandens talan i målet, sådan denna vid hans inträde  
i målet är …” 

 

Marknadsdomstolen 

PBR 02-207 Andritz OY ./. Kvaerner Pulping Technologies AB 
fråga om övertagande av talan 



Artikel 50 i EU:s rättighetsstadga 
 
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.  
 
 
Artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll 
 
Ingen får rannsakas eller straffas på nytt genom brottmålsförfarande i 
samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller 
dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.  
 

 

Marknadsdomstolen 

MD 2015:4 Swedavia AB ./. KKV  
fråga om ne bis in idem 



En första förutsättning för tillämpning av artikel 4.1 i protokollet respektive 
artikel 50 i rättighetsstadgan är, att samma gärning är föremål för prövning 
två gånger. (40) 
 
En ytterligare förutsättning för tillämpning av artikel 4.1 i protokollet 
respektive artikel 50 i rättighetsstadgan är att de sanktioner som är föremål 
för bedömning har straffrättslig karaktär. (41) 
 
Bedömningen av sanktionens karaktär ska enligt tillämpningen av såväl 
bestämmelsen i protokollet som den i rättighetsstadgan göras enligt tre 
kriterier: den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, 
överträdelsens art samt påföljdens natur och stränghet.*	(41) 
 
*	Europadomstolens dom i mål 5370/72, Engel m.fl. mot Nederländerna 	

Marknadsdomstolen 

MD 2015:4 Swedavia AB ./. KKV  



Rättsliga kvalificeringen i nationell rätt  
 
The Court reiterates that the legal characterisation of the procedure under 
national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of 
the principle of non bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7.*	
 
Överträdelsens art och påföljdens stränghet  
 
The second and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. 
This, however, does not exclude a cumulative approach where separate 
analysis of each criterion does not make it possible to reach a clear con-
clusion as to the existence of a criminal charge.*	
	
 

* Europadomstolens dom i mål 14939/03, Zolothukin mot Ryssland 

Marknadsdomstolen 

MD 2015:4 Swedavia AB ./. KKV forts   



Rättsliga kvalificeringen i nationell rätt 
 
Förfarandet vid åläggande att upphöra med förbudsöverträdelser på talan av 
ett företag är alltså av offentligrättslig karaktär, men kvalificeras inte som 
straffrättsligt i svensk rätt. (50) 
	

Marknadsdomstolen 

MD 2015:4 Swedavia AB ./. KKV forts   



Överträdelsens art 
 
Kriteriet överträdelsens art måste … anses åsyfta den rättighet som avses och 
hur pass ingripande överträdelsen varit i den skyddade rättigheten ... (50) 
 
I Sverige ger de i RF angivna grundläggande fri- och rättigheterna viss led-
ning för vilka intressen som bör skyddas genom kriminalisering. Till de grund- 
läggande fri- och rättigheterna hör bl.a. näringsfriheten (2 kap. 17 § RF). (55) 
 
[Överträdelsen] kan inte anses rikta sig direkt mot något av de mest 
grundläggande intressen som i praktiken måste skyddas genom 
kriminalisering. Inte heller har vitesåläggandet ett repressivt syfte … (55) 
	
Vid dessa förhållanden kan överträdelsen inte anses vara av straffrättslig art. 

Marknadsdomstolen 

MD 2015:4 Swedavia AB ./. KKV forts   



Påföljdens natur och stränghet 
 
[G]enom sin konstruktion skiljer sig det individuella vitet från bötesstraffet: 
Vitet är anpassat för att få effekt i det enskilda fallet, medan bötessanktionen 
utformas med utgångspunkt i en företeelses typiska samhällsfarlighet ... (58) 
 
Vidare är själva vitesåläggandet som sådant inte verkställbart, utan kan 
realiseras först om vitet döms ut på grund av att åläggandet inte iakttagits. 
Det individuella vitet utgör därmed en uteslutande preventiv sanktion som 
innefattar ett incitament till frivillig efterrättelse. (58) 
 
Vid dessa förhållanden kan det i målet aktuella åläggandet … inte anses vara 
en påföljd av straffrättslig karaktär … (59) 

Marknadsdomstolen 

MD 2015:4 Swedavia AB ./. KKV forts   



Marknadsdomstolen 

MD 2012:14 KO ./. Stardoll AB  
fråga om bl a i vad mån underåriga kan ingå avtal utan förmyndares samtycke 



Marknadsdomstolen 

MD 2012:14 KO ./. Stardoll AB forts  

Av bestämmelserna följer, såvitt nu är av intresse, att den som är underårig 
enligt huvudregeln måste ha förmyndares samtycke till en rättshandling för 
att handlingen ska bli bindande (jfr 9 kap. 6 § FB). (121) 
 
Ett samtycke behöver enligt rådande civilrättsliga praxis inte alltid vara ut-
tryckligt och riktat direkt till medkontrahenten, utan förmyndarens sam-
tycke kan liksom andra rättshandlingar behöva tolkas eller utfyllas … (121) 
 
En grundsats är, att en rättshandling kan vara giltig om förmyndaren på 
något sätt ger den underåriges medkontrahent grundad anledning till ett 
sådant antagande … (122) 
 
Vid tillämpning av denna grundsats får stor vikt tillmätas arten och 
nödvändigheten av rättshandlingen i fråga samt beskaffenheten av den 
egendom över vilken den underårige förfogat … (122) 



Marknadsdomstolen 

MD 2012:14 KO ./. Stardoll AB forts 

I … promemorian [Ds 2012:31] sägs, att tillstånd för en underårig att an- 
vända telefon eller dator vanligtvis inte innefattar samtycke att använda 
telefonen eller ett konto i en onlinebutik som betalningsmedel ... (124) 
 
Om förmyndaren däremot godkänner att den underårige skapar ett konto 
och knyter ett kontantkort till detta skulle barnet få behörighet att ingå för 
åldern sedvanliga avtal. (124) 
 
I promemorian anförs vidare, att exempel på sådana köp skulle kunna vara 
köp av s.k. appar för lägre belopp, men inte virtuell valuta för flera tusen-
tals kr ... (124) 
 



Marknadsdomstolen 

MD 2012:14 KO ./. Stardoll AB forts 

I detta sammanhang bör tilläggas, att ett ursprungligen ogiltigt avtal kan 
vinna giltighet, om förmyndaren i efterhand godkänner avtalet. (125) 
 
Godkänns eller fullgörs avtalet anses det ha varit giltigt från början … 
Såväl godkännande som fullgörande har följaktligen tillbakaverkande kraft. 
Blir avtalet inte gällande ska parternas prestationer återgå ... (126) 
 
Det nu anförda gäller givetvis oavsett om ett avtal kommer till stånd på ett 
mer sedvanligt sätt eller om det görs upp på internet … (126) 
 
Det strider alltså inte mot bestämmelserna i FB att ingå avtal med någon 
som är underårig. En annan sak är att den med vilken avtalet träffas inte får 
vilseleda den underårige eller förmyndaren om den underåriges bundenhet 
av det ingångna avtalet (se MD 1986:4).  
 
 
 



Marknadsdomstolen 

MD 2012:14 KO ./. Stardoll AB forts 

[Det] strider … enligt rådande praxis mot god marknadsföringssed att 
skicka direktreklam till barn under 16 år utan samtycke från barnets 
förmyndare. Med hänsyn särskilt till de skäl som bär upp förbudet mot 
direktreklam till barn under 16 år, måste det krav på samtycke från 
förmyndare som erfordras enligt Marknadsdomstolens mening vara 
verifierbart. (137) 
 
Av den beskrivning av förfarandet som lämnats av Stardoll framgår att 
föräldern inte själv har möjlighet att lämna ett godkännande till att barnet 
blir medlem på Stardolls webbplats och därigenom kommer att kunna ta del 
av de reklammeddelanden som tillställs barnet i dess inkorg. Inte heller 
säkerställs på något annat sätt att föräldern faktiskt har lämnat sitt samtycke 
till att reklam av detta slag lämnas till barnet. (138) 
 



Marknadsdomstolen 

MD 2014:4 KO ./. Berntson Brands AB  
fråga om måttfullhetskravet enligt alkohollagen 



7 kap. 1 § alkohollagen 
 
1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild 
måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte 
vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. 
 
Artikel 34 i EUF-fördraget 
 
Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan 
ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna. 
 
Artikel 36 i EUF-fördraget 
 
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud … 
som grundas på hänsyn till ... intresset att skydda människors … hälsa ... 

 
 

Marknadsdomstolen 

MD 2014:4 KO ./. Berntson Brands AB forts  



Enligt EU-domstolens praxis måste dock undantag av detta slag vara 
nödvändiga för att det aktuella skyddsändamålet ska kunna uppnås och 
proportionerliga i det att de inte får har större handelshindrande verkan än 
vad som krävs för att tillgodose skyddsändamålet ... (80) 
 
Vidare har domstolen uttalat att det inte kan uteslutas att ett totalförbud i en 
medlemsstat mot en viss form av marknadsföring av en produkt, som säljs 
lagligen, i högre grad påverkar produkter från andra medlemsstater än 
inhemska produkter … (81) 
 
 
 
 

Marknadsdomstolen 

MD 2014:4 KO ./. Berntson Brands AB forts  



Av grundläggande betydelse för kommunikation med en omsättningskrets 
eller målgrupp är, oavsett vilka varor eller tjänster som marknadsföringen 
avser, att kunna använda varu- och näringskännetecken … (98) 
 
Den som marknadsför varor av detta slag från andra medlemsstater kan  
bl.a. ha ett behov av att över landsgränserna använda inte bara fordon för 
distribution utan också fordon för annan verksamhet som är ändamålsenlig 
för rörelsen. (99) 
 
Vid dessa förhållanden finner Marknadsdomstolen, att ett allmänt förbud mot 
användning av kännetecken på fordon av det slag som Berntson brukat och 
som är nödvändiga i en verksamhet som inbegriper marknadsföring av 
alkoholdrycker inte skulle vara proportionerligt när syftet att skydda folk-
hälsan ställs mot betydelsen av fri rörlighet för varor. (100) 
 
 
 
 
 

Marknadsdomstolen 

MD 2014:4 KO ./. Berntson Brands AB forts  



Marknadsdomstolen 

MD 2014:4 KO ./. Berntson Brands AB  

”… uppenbart att marknads-
föringen med hänsyn till hur 
den utformats, inte varit för- 
enlig med kravet på särskild 
måttfullhet.” 
	



Marknadsdomstolen 

MD 2014:4 KO ./. Berntson Brands AB  

Enbart det förhållandet att 
Berntsons bilar varit lack-
erade i en orange färg och 
försedda med Jägermeisters 
varumärken innebär … inte 
att en användning av dem 
kan anses ha varit påträng-
ande, uppsökande eller upp-
manat till bruk av alkohol.” 



Marknadsdomstolen 

MD 2015:18 Svensk Mjölk ek för ./. Oatly AB 
fråga om viss fråga utgjorde sakfråga eller rättsfråga 



Marknadsdomstolen 

MD 2015:18 Svensk Mjölk ek för ./. Oatly AB forts 

Frågan hur en genomsnittskonsument i den relevanta målgruppen uppfattar 
viss marknadsföring innefattar en normativ bedömning och utgör därmed 
en s.k. rättsfråga. Det finns dock inte något hinder mot att parterna lägger 
fram bevis för omständigheter av betydelse för bedömning av denna fråga. 
(jfr EU-domstolens dom i mål C-210/96, Gut Springenheide GmbH, punkt 
37). (149)  
 
(Angående sakfrågor och rättsfrågor se Bengt Lindell, Sakfrågor och rätts-
frågor, s. 25 och 59, Per Olof Ekelöf m.fl., Rättsmedlen, 12 uppl. s. 150 och 
Lars Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid under-
låtenhetsansvar, SvJT 2014 s. 357 f.). (109) 
 
  



Marknadsdomstolen 


