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Abstract 
 

The Commission can investigate infringements of the competition rules on its own initiative 

or after a complaint from a third party when it suspects the existence of a cartel under Article 

81 or abuse of dominant position under Article 82. The EC Commission has extensive 

investigatory powers under Regulation 1/2003 Articles 18 and 20. The visits by the 

Commission are made unannounced and that’s why they are popularly known as ”dawn 

raids”. The surprise arrival is essential in the fact-finding process because the Commission 

looks for information, which the undertaking subject would rather not give to the Commission 

and takes measures to hide.  

 

The Commissions powers during a ”dawn raid” have been subjected to criticism. Although 

the criticism existed while Regulation 17/1962 was applied it can be noted that the 

Commissions powers haven’t been changed with the regulation 1/2003. The principle of 

proportionality is valid in the antitrust procedure. That means that the Commission measures 

can’t exceed what is necessary to achieve the objective of the inspection.   

 

Even though the Commission is due to respect the principle of proportionality nevertheless 

has the undertaking subject often contested the Commissions exercise of its powers. In several 

occasions the company who has been submitted to a dawn raid has claimed in the European 

Court of Justice (ECJ) that it’s fundamental rights, which are assured by Articles 6 and 8 of 

the European Convention on Human Rights (ECHR) had been infringed during the 

investigation. The question that arises is if article 6 and 8 ECHR can be claimed in the 

antitrust procedure and if it’s possible to reconcile the protection of the company in the 

antitrust procedure with human rights. The focus of this thesis is on these questions.       
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 

Konkurrenspolitik har en central roll inom EG och vid flera tillfällen har Kommissionen 

poängterat dess betydelse för EG:s utveckling. Kommissionen, EG:s konkurrensövervakande 

organ, har vittgående befogenheter vid utredning av misstänkta överträdelser av EG-

fördragets artikel 81 om förbud av konkurrensbegränsande avtal samt av artikel 82 om 

missbruk av dominerande ställning.   

 

En viktig del i Kommissionens befogenheter är att Kommissionen kan genomföra oanmälda 

undersökningar, så kallade ”gryningsräder”, hos ett företag i syfte att gå igenom företagets 

bokföring, korrespondens och annan dokumentation för att säkra så mycket bevisning som 

möjligt om en misstänkt överträdelse. Vad som händer vid en sådan undersökning är att 

Kommissionens tjänstemän tillsammans med representanter från nationell 

verkställighetsmyndighet anländer hos det misstänkta företaget vid arbetsdagens början. 

Därav benämningen ”gryningsräd”.  

 

En sådan undersökning är i många fall mycket ingripande för det undersökta företaget, 

eftersom den sker oanmäld.1 Kommissionens maktbefogenheter vid undersökning av ett 

företag har varit föremål för debatt. Kritikerna anser att Kommissionen i olika avseenden har 

en alltför stark ställning i förhållande till det undersökta företaget.2 Kommissionens 

omfattande befogenheter har därför lett till att många företag har ansett att deras rättigheter 

kränkts under undersökningen. Proportionalitetsprincipen kan göras gällande i 

konkurrensrättsliga undersökningar eftersom den utgör ett hinder för att Kommissionen skall 

gå till överdrifter med sin undersökning. Utöver proportionalitetsprincipen har företagen i 

EG-domstolen i vissa fall åberopat att de är skyddade gentemot Kommissionens 

undersökningar enlighet Europakonventionen. Företagen har åberopat artikel 6, där det 

stadgas en rätt för var och en till en rättvis rättegång, samt artikel 8 om rätt till skydd för var 

och en för sitt privatliv. I denna uppsats undersöks frågan om det skydd som ett undersökt                                                         1 Dhunér, Karl-Johan, Gryningsräder och mänskliga rättigheter, Europarättslig tidskrift, nummer 3, 2000, s.379. 2 Alexandersson, Stig, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, Juridisk Tidsskrift, 
1994-1995, nummer 1, s. 217 ff. 
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företag erhåller genom EG:s konkurrensregler kan utvidgas genom en tillämpning av artikel 6 

eller 8 i Europakonventionen. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Vilka befogenheter har Kommissionens vid en konkurrensrättslig undersökning, 

”gryningsräd”, och vilka rättigheter har ett företag i en sådan situation? I vilken utsträckning 

kan det undersökta företaget åberopa Europakonventionen för mänskliga rättigheter i 

Kommissionens undersökningsförfarande i konkurrensärenden? Finns det någon skillnad på 

hur EG-domstolen och Europadomstolen tolkar Europakonventionens artikel 6 och 8 och blir 

det någon skillnad i domens utfall om det undersökta företaget väljer att, inför EG-domstolen, 

åberopa Europakonventionens artikel 6 eller 8 istället för den EG-rättsliga 

proportionalitetsprincipen?  

 

1.3 Syfte  
 

Vid en konkurrensrättslig undersökning uppstår många frågor som till exempel; I vilken 

utsträckning skall företagets företrädare medverka i undersökningen? Vilka personer skall 

Kommissionen få tala med? Kan vissa handlingar undandras Kommissionens inspektion? 

Genom att besvara dessa frågor hyser jag förhoppning om att uppsatsen skall bringa klarhet i 

Kommissionens befogenheter vid en så kallad gryningsräd och hur dessa ställs mot det 

undersökta företagets rättigheter.  Syftet med uppsatsen är även att klargöra huruvida det 

föreligger någon skillnad på hur EG-domstolen och Europadomstolen tolkar 

Europakonventionens artikel 6 och 8. 

 

1.4 Metod 
 

Uppsatsen kommer att behandla EG-rättsliga konkurrensundersökningar med särskilt fokus på 

företagets rättigheter och hur dessa står sig i förhållande till Europakonventionens artikel 6 

och 8. Därför kommer undersökningen att utgå ifrån ett företagsperspektiv. Jag har valt att 

använda rättdogmatisk metod, vilket innebär att jag kommer att använda mig av förordningar, 

rättspraxis och doktrin som är relevanta för min frågeställning i syfte att möjliggöra en 
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utredning gällande Kommissionens befogenheter och företagets rättigheter vid 

konkurrensrättsliga undersökningar. Jag har valt att göra analysen successivt och därför 

kommer jag att ta in egna reflektioner i den löpande texten. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer endast att behandla EG:s konkurrensrättsliga regler om undersökningar. 

Jag kommer i min utredning vad gäller de mänskliga rättigheterna att begränsa mig till 

Europakonventionens artikel 6 om rätt till försvar och artikel 8 som behandlar rätt till 

privatliv. Jag har valt att inte ta upp förhållandet mellan en konkurrensrättslig undersökning 

och en husrannsakan, därför att jag anser att det inte behövs för att besvara min 

problemformulering. Vidare kommer uppsatsen inte att behandla branschundersökningar3 

eftersom jag väljer att koncentrera uppsatsen på Kommissionens undersökningar hos enskilda 

företag. Uppsatsen kommer heller inte behandla konkurrensundersökningar i privata hem som 

kan göras med stöd av artikel 21 förordning 1/2003. 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en genomgång av de för uppsatsen relevanta EG-rättsliga 

konkurrensreglerna. Sedan kommer jag i kapitel 3 att belysa Kommissionens utrednings- och 

undersökningsrätt. I uppsatsens kapitel 4 kommer det undersökta företagets rättigheter vid en 

konkurrensrättslig undersökning att behandlas. Uppsatsens kapitel 5 handlar om 

proportionalitetsprincipen, jag har valt att redovisa om proportionalitetsprincipen i detta 

kapitel eftersom jag tror att det underlättar för läsaren att förstå hur EG-domstolen resonerar 

kring proportionalitetsprincipen kontra mänskliga rättigheter. I uppsatsens kapitel 6 undersöks 

huruvida ett företag kan med framgång åberopa artikel 6 och 8 i Europakonventionen. 

Uppsatsen avslutas med en analys av EG-domstolens och Europadomstolens tolkning av 

Europakonventionens artikel 6 och 8. 
 

                                                         3 Kommissionen kan göra undersökningar i hel bransch, en sådan undersökning som har uppmärksammats i 
media är t.ex. undersökningen mot cementbranschen.  Se vidare Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, 
Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 168. 
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2. EG:s Konkurrensregler 
 

Den första januari 1995 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen och därmed blev 

rättsakter som antagits av Europeiska gemenskaperna, däribland Romfördraget från 1957, 

gällande i Sverige.4 Amsterdamfördraget, som trädde ikraft år 1999, innehöll ändringar och 

kompletteringar till Romfördraget. Konkurrensreglerna omnumrerades, och de två centrala 

förbuden i artikel 85 och 86 Romfördraget, blev artikel 81 och 82 EG-fördraget. EG:s 

konkurrensbegränsningsregler är tillämpliga om handeln mellan medlemsstater påverkas, 

detta utgör det så kallade samhandelskriteriet.5 Artikel 81.1 förbjuder avtal och andra 

förfaranden som har till syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 

den gemensamma marknaden. Dessa avtal är ogiltiga enligt art. 81.2, dock gäller ogiltigheten 

enbart de delar i avtalet som är konkurrensbegränsande. 

 

Artikel 82 innehåller ett förbud mot missbruk av dominerande ställning på den gemensamma 

marknaden eller en väsentlig del av denna. Att inneha dominerande ställning är i sig inte 

förbjudet. Det som förbjuds är missbruket av den dominerande ställningen. 

Missbruksbegreppet omfattar beteenden hos det dominerande företaget som påverkar 

strukturen på marknaden där konkurrensen redan försvagats på grund av företagets existens. 

Det omfattar även beteenden som medför ett hinder för att den existerande konkurrensen 

upprätthålls eller utvecklas.6  

 

Konkurrensreglerna finns för att säkerställa att det råder effektiv konkurrens till nytta för 

konsumenten. De är alltså inte till för att skydda aktörer från att slås ut från marknaden utan 

för att reglera företagens uppträdande. Dock ligger i begreppet konkurrens att mindre 

effektiva aktörer slås ut. Konkurrensreglerna underlättar och främjar den gränsöverskridande 

handeln på den inre marknaden.7 Vid en konkurrensundersökning granskar Kommissionen 

om det har skett en överträdelse av artikel 81 eller 82 EG-fördraget.8 Westin anser att 

konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 EG-fördraget inte skulle ha fungerat i praktiken om 

man inte hade tillsatt särskilda regler som möjliggör för unionens myndigheter att 

                                                        4 Se 2 §, Lagen (1994: 1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
5 Stenberg, Hans, Gryningsräder, Studentlitteratur, Lund, 1995, s. 13. 
6 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 121. 
7 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 15. 
8 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1995. s. 77. 
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administrera reglerna.9 Rådet kan, efter förslag av Kommissionen och godkännande av 

Europaparlamentet, anta direktiv som behövs för att tillämpa de principer som anges i artikel 

81 och 82.10 Ett sådant förfarande möjliggjorde att förordning 17 från 1962 kunde antas. 

Kommissionen fick genom förordning 17/62 befogenhet att övervaka att EG:s 

konkurrensregler efterlevs av företagen. Kommissionen fick även behörighet att påföra böter 

och viten till företag och företagssammanslutningar som överträtt konkurrensregler. 

Förordningen 17/62 ersattes av förordningen 1/2003 till följd av EU:s utvidgning.11 

Kommissionens befogenheter regleras i artiklarna 17- 24 i Förordning 1/2003, dessa kommer 

att redovisas nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 163. 
10 Se artikel 83.1 EG-fördraget. 
11 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 164. 
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3. Kommissionens befogenheter 

3.1 Kommissionens befogenheter i konkurrensundersökningar 
 

Ett konkurrensärende kan initieras på Kommissionens eget initiativ eller efter klagomål från 

berörda företag, enskilda personer eller från medlemsstater.12 För att kunna fullgöra sin 

utredning och avgöra om det föreligger ett konkurrensbegränsande förfarande som strider mot 

förbuden i artikel 81 eller 82 har Kommissionen fått långtgående befogenheter.13 

 

Kommissionen kan på eget initiativ utföra inspektioner av en särskild bransch eller en särskild 

typ av avtal i olika branscher om konkurrensen på den gemensamma marknaden kan anses 

vara begränsad eller snedvriden. Kommissionen kan därmed begära upplysningar hos de 

berörda företagen eller företagssammanslutningarna, samt utföra de inspektioner som krävs 

för att ge verkan åt artiklarna 81 och 82 i fördraget. Kommissionen får offentliggöra en 

rapport om resultaten av sin utredning av särskilda branscher eller avtalstyper i flera 

branscher och uppmana berörda parter att lämna synpunkter, detta enligt artikel 17 förordning 

1/2003.14 

 

I artiklarna 17-24 förordning 1/2003 regleras Kommissionens befogenheter vid 

konkurrensrättsliga utredningar. Kommissionen har tilldelats utredningsbefogenhet, artikel 18 

och undersökningsbefogenhet, artikel 20 förordning 1/2003, för att bevisa att en överträdelse 

sker, men även för att få en pågående överträdelse att upphöra.15 Kommissionens 

befogenheter aktualiseras vid branschundersökningar och vid utredningar och undersökningar 

i individuella fall.16  

 

 

 

 

 

                                                         
12 Se artikel 7 förordning 1/2003. 
13 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 168. 
14 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 171. 
15 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 75. 
16 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 15 f. 
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3.2 Kommissionens utredningsrätt 

3.2.1 Kommissionens utredningsrätt vid gryningsräder 
 

Artikel 18 i förordning 1/2003 behandlar Kommissionens möjligheter att begära upplysningar 

av företag. Kommissionen kan, för att kunna fullgöra sin utredning, begära alla nödvändiga 

uppgifter hos företag och företagssammanslutningar enligt artikel 18 i förordning 1/2003. Vad 

som räknas som nödvändiga upplysningar har i doktrinen stadgats att det avgörs från fall till 

fall.17 Frågan prövades i Orkem-målet18 där domstolen nöjde sig med att konstatera att 

Kommissionen har vittgående befogenheter att undersöka och begära information, och att det 

är upp till Kommissionen att avgöra huruvida informationen är nödvändig eller inte för 

utredningen. Detta torde vara en orsak till varför Kommissionen ansetts ha ett alltför stort 

svängrum då rätten utnyttjas.19 Genom EG-domstolens rättspraxis har det fastslagits att 

fundamentala rättsprinciper såsom proportionalitetsprincipen gäller i undersökningsärenden. 

Upplysningar skall i enighet med proportionalitetsprincipen vara kvalitativt och kvantitativt 

nödvändiga för utredningen av ärendet.20 Det innebär att företagets förpliktelse att 

tillhandahålla viss upplysning inte får innebära en börda som inte står i proportion till 

utredningens behov.21 Proportionalitetsprincipen fungerar således som en spärr mot 

överdrifter i Kommissionens utredningsverksamhet.22 Principen utgör därför ett hinder för att 

Kommission skall kunna ge sig ut på fishing expeditions det vill säga, att på måfå uppsöka 

företag och påbörja en undersökning som i realiteten går ut på att undersöka om det finns 

något att undersöka.23 Enligt mig tyder detta på att Kommissionen måste ha en väldigt stark 

grund för att kunna påbörja en undersökning eftersom fishing expeditions är förbjudna och det 

ställs höga krav på Kommissionens motivering av beslut. 

 

Ett informationsföreläggande torde, enligt Alexandersson, även riktas till företag som inte 

misstänks för en överträdelse av konkurrensreglerna.24 Kommissionen kräver i regel 

upplysningar från berörda parter, men kan även begära upplysningar från tredje part, dvs. 

                                                        
17 Se Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 18 samt Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 77. 
18 Mål 374/87 Orkem mot kommissionen (1989) ECR 2859. 
19 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm, 1996, s. 23. 
20 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 77 f. 
21 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 21.  
22 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 77. 
23 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 22 
24 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 16. 
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banker, revisionsbyråer, andra företag och advokatbyråer om informationen är nödvändig för 

Kommissionens utredning.25 Vad gäller advokatbyråer bör det framhållas att korrespondens 

mellan det undersökta företaget och en utomstående advokat kan omfattas av legal 

privilege.26 Kommissionen kan begära upplysningar från ett företag med säte inom EU och 

även utanför EU. I det sistnämnda fallet tar Kommissionen först kontakt med dotterbolaget i 

medlemsstaten där utredningen pågår. Ett informationsföreläggande kan inte avfärdas med att 

uppgifterna som Kommissionen begär är konfidentiella, eftersom Kommissionen själv är 

skyldig att inte lämna ut konfidentiella upplysningar.27 Kommissionens tjänstemän är bundna 

av professional secrecy28, enligt artikel 214 Romfördraget, därav följer ett skydd för det 

undersökta företagets affärshemligheter. Handlingar i EG:s arkiv skyddas av sekretess under 

30 år.29 Om en tjänsteman bryter mot tystnadsplikten kan gemenskapen bli 

skadeståndsskyldig då EG-rätten inte innehåller någon sanktion mot tjänstemän som bryter 

tystnadsplikten.30 

 

Det finns ingen gräns för hur många gånger ett företag kan krävas på upplysningar, så länge 

misstankar kvarstår kan upplysningar begäras.31 De som omfattas av skyldigheten att besvara 

ett informationsföreläggande, enligt artikel 18 (4) i förordning 1/2003, är företagets ägare 

eller dess företrädare. När det gäller juridiska personer, bolag eller sammanslutningar som 

inte är juridiska personer, är upplysningsskyldiga, de som enligt lagar och stadgar är utsedda 

att företräda den juridiska personen. Kommissionen kan således inte kräva att någon annan än 

de nämnda personerna uppfyller informationsföreläggandet.32  

 

Om svar till Kommissionen uteblir eller är felaktigt i något avseende, drabbar det inte 

personen som gett informationen, utan det berörda företaget. Vid uteblivet eller felaktigt svar 

påförs företaget sanktioner från Kommissionen. Ett undersökt företag kan inte försvara sig 

med att åberopa att de personer som har svarat på dess vägnar av misstag eller okunnighet har 

svarat fel, eftersom Kommissionen hyser uppfattningen om att det åligger företaget att vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att felaktiga utlåtanden inte görs. Kommissionen 

                                                        
25 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 19. 
26 Om legal privilege, se uppsatsen 4.2. 
27 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 78. 
28 Se uppsatsens 4.3 om Sekretess. 
29 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 109. 
30 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 54. 
31 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 78. 
32 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 17.  
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stödjer sin ståndpunkt med ett resonemang om att informationens felaktighet i dessa fall är ett 

resultat av företagets försumlighet.33 

 

3.2.2 Inhämtandet av information 
 

I föregående avsnitt redovisades Kommissionens utredningsrätt. Nedan följer en redovisning 

av Kommissionens förfaringssätt vid inhämtande av information enligt artikel 18 i förordning 

1/2003. 

 

Inhämtandet av informationen sker i ett tvåstegsförfarande. I första hand skall Kommissionen 

i en skrivelse eller ett brev begära aktuella upplysningar, detta kallas för en enkel begäran av 

upplysningar.34 Vid en enkel begäran måste Kommissionen enligt artikel 18 i förordning 

1/2003, 1) ange den rättsliga grunden och syftet med begäran, 2) precisera vilken information 

som begärs, 3) fastställa den tidsfrist inom vilken upplysningarna skall lämnas, och 4) ange 

påföljder vid oriktiga eller vilseledande uppgifter.35  

 

Praxis visar att Kommissionen ansett att kravet, som åvilar Kommissionen, att ange syftet och 

grunden med begäran, varit betungande.36 Detta eftersom det ställs höga krav Kommissionens 

motivering av beslut om undersökning eftersom det syftar att förhindra fishing expeditions (se 

uppsatsens sid. 10). I rättsfallet Societé Générale37 fastställdes att i praktiken är kravet på 

motivering av beslut, som finns i artikel 190 Romfördraget, anses uppfylld genom att 

Kommissionen anger grunden och syftet med undersökningen.38 Orkem -målet39 klarlade 

innebörden av ”syfte”. I målet anförde företaget Orkem att dess rätt till ”fair-hearing” hade 

kränkts, eftersom informationsföreläggandet innehöll anklagelser att företaget brutit mot 

artikel 81 och påståenden om att Kommissionen hade bevis för det. Generaladvokaten ansåg 

att Kommissionen hade sin fulla rätt att redovisa sina misstankar. Domstolen anslöt till 

Generaladvokatens yttrande eftersom domstolen ansåg att det var på detta sätt som 

                                                        
33 1986, O.J. L295/19 punkt 52. Se vidare Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i 
konkurrensundersökning, s. 17.   
34 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 17 och Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 79. 
35 Se artikel 18 förordning 1/2003. 
36 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 21. 
37 Mål 34/93, Societé Generale mot Kommissionen (1995) ECR II 545. 
38 Mål 34/93, Societé Generale mot Kommissionen punkt 62. Se vidare Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 18. 
39 Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen (1989) ECR 3283. 
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Kommissionen uppfyllde kravet på angivelsen av rättslig grund och syfte med begäran.40 

Frågan togs upp igen i SEP-målet41 och domstolen fastställde att Kommission med rimlig 

noggrannhet måste ange vilken överträdelse företaget misstänks för. Detta är viktigt när ett 

företag överklagar och domstolen skall avgöra behovet av den sökta informationen.42  

 

Om ett företag inte medverkar till att lämna ut begärda upplysningar inom utsatt tid eller vid 

ofullständigt svar, kan Kommissionen fatta ett beslut att upplysningarna skall lämnas ut. När 

Kommissionen genom beslut kräver att företag eller företagssammanslutningar lämnar 

upplysningar krävs, förutom de nämnda rekvisiten vid en enkel begäran, att Kommissionen 

även upplyser företaget om rätten till att få beslutet prövat av EG-domstolen.43  

Kommissionens beslut om att inhämta uppgifter kan även förenas med vite om upp till fem 

procent av den genomsnittliga dagsomsättningen för föregående räkneskapsår, för varje dags 

dröjsmål, räknat från den dag som anges i beslutet.44  

 

Kommissionen ställer höga krav på företag som är föremål för informationsföreläggande.45 

Stenberg belyser i sin bok företagets svårighet att i senare dokumentation och beslutstexter få 

göra rättelser av tidigare lämnade uppgifter.46 Kommissionen har inte heller någon skyldighet 

att kontakta företaget i syfte att erhålla kompletterande uppgifter.47 Det är därför viktigt att det 

undersökta företaget svarar fullständigt och korrekt. Dock behöver inte företaget ange sin 

inställning till den överträdelse det misstänks för och inte heller lämna några upplysningar om 

annat än rena fakta.48    

 

 

 

 

                                                        
40 Orkem-domen punkt 10 och 11. Se vidare Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i 
konkurrensundersökning, s. 21. 
41 Mål 36/92P SEP mot Kommissionen (1994) ECR 2859, punkt 34. 
42 SEP-domen punkt 30. Se vidare Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i 
konkurrensundersökning, s. 21 f. 
43 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 169. 
44 Se artikel 24 förordning 1/2003. 
45 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 18. 
46 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 20. 
47 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 18. 
48 Se mål T30/89 Hilti AG mot Kommissionen, ECR II 163 punkt 38 samt Alexandersson, Stig, 
Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 18. 
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3.3 Kommissionens undersökningsrätt 

3.3.1 Kommissionens undersökningsrätt vid gryningsräder 
 
Förutom en utredningsrätt har Kommissionen också en undersökningsrätt. Kommissionen har 

därmed möjlighet att göra inspektionsbesök hos det berörda företaget eller i det berörda 

företagets lokaler, enligt artikel 20 och 21 förordning 1/2003. En undersökning enligt artikel 

20 är en mer ingripande åtgärd än ett informationsföreläggande i enlighet med artikel 18. Här 

är det inte en fråga om ett tvåstegsförfarande såsom i artikel 18.49  

 

Artikel 20 motsvarar artikel 14 i förordning 17/62 men den innehåller också regler om 

möjligheter för Kommissionen att begära sakupplysningar i samband med en inspektion, samt 

möjligheter att försegla utrymmen i samband med en inspektion. Enligt artikel 20 i 

förordningen har Kommissionen rätt att genomföra alla nödvändiga inspektioner hos företag 

och företagssammanslutningar. 

 

Inspektionsbesöket är en ytterlighetsåtgärd som Kommissionen använder sig av när det finns 

risk att viktigt bevismaterial annars skulle förstöras.50 Överraskningsmomentet är det centrala 

i en sådan inspektion. En undersökning kan således utföras utan förvarning för företaget eller 

företagen i fråga, detta i syfte maximera överraskningsmomentet och säkra så mycket 

bevisning som möjligt. Dessa inspektioner kallas ofta för ”gryningsräder” trots att de inte sker 

vid gryningen.51 De bemyndigade Kommissionstjänstemännen, inspektörerna, påbörjar sin 

undersökning vid 09.30-10.00, då har kontoren haft öppet i någon timme. Vid tillslag mot ett 

antal företag samordnas tidpunkten för undersökningen.52  

 

Beslut om inspektion fattas av Kommissionen i samråd med konkurrensmyndigheten i den 

medlemsstat inom vars territorium inspektionen skall genomföras. Beslutet skall sedan 

förmedlas till det företag eller den företagssammanslutning vid vilket besöket företas. Företag 

och företagssammanslutningar är skyldiga att acceptera att undergå en inspektion som 

beslutats av Kommissionen. I det fall företaget motsätter sig en inspektion, skall 

                                                        
49 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 41. 
50 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 170 f. 
51 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 169. 
52 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 9. 
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medlemstaten, där inspektionen företas, lämna Kommissionen bistånd och om det är lämpligt 

begära handräckning av polisen eller annan verkställande myndighet.53 

 

Vid ett inspektionsbesök kan Kommissionens tjänstemän assisteras av tjänstemän från den 

nationella konkurrensmyndigheten eller annan personal som kan vara Kommissionen 

behjälplig.54 Inspektörerna skall vara försedda med en fullmakt som anger syftet och 

föremålet med undersökningen, samt de påföljder som kan påföras om begärt material inte 

lämnas i fullständigt skick. Fullmakten tjänar två syften, dels att det legitimerar 

inspektörernas uppdrag, dels att det anger, för det undersökta företaget, undersökningens 

föremål och syfte.55  

 

I Hoechst56 fastslog domstolen att Kommissionen måste klargöra vilken sak undersökningen 

avser samt syftet med undersökningen, då det underlättar för det undersökta företaget att bilda 

en uppfattning om hur långt företagets samarbetsplikt sträcker sig.57 Kommissionen måste 

således informera det undersökta företaget om all kunskap den besitter men även upplysa 

företaget om dess skyldighet att medverka vid en undersökning.58 Kommissionen kan inte 

inskränka denna rätt i syfte att göra undersökningen effektivare. I en konkurrensrättslig 

undersökning finns en effektivitetsfråga och en rättsskyddsfråga. Kommissionens önskemål 

om effektivitet i en undersökning ställs mot företagets behov av att skydda sig mot 

integritetskränkande ingrepp när Kommissionen skall bevisa överträdelse av artikel 81 eller 

82. Till rättsskyddsfrågan kommer frågan upp om gränsen för Kommissionens utövande av 

undersökningsrätten, samt det undersökta företagets rättigheter såsom rätten att tiga, skyddet 

mot self incriminination, och legal privilege.59 Dessa frågor behandlas nedan.                                                                  
53 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 170 f. 54 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 169. 
55 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 28 f. 
56 De förenade målen 46/87 och 227/88, Hoescht mot Kommissionen, (1989) ECR 2859. 
57 Hoechst-domen punkt 29. 
58 Hoechst-domen punkt 41 och 42. 
59 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 29. 
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3.3.2 Regler som skall möjliggöra effektivitet i undersökningen 
 

Kommissionens tjänstemän har befogenhet att begära tillträde till samtliga företagets lokaler, 

mark och transportmedel. Inspektörerna kan även kopiera papper, böcker, räkenskaper, samt 

kräva muntliga redogörelser.60 Det finns inte någon laglig skyldighet för det undersökta 

företaget att ställa sina kopieringsresurser till inspektörernas förfogande. Om företaget ändå 

bistår med kopiering torde det, enligt Stenberg, ha rätt att ta betalt för sina tjänster. Vägras 

inspektörerna tillgång till kopieringsmöjligheter, återstår det att göra utdrag för hand, 

eftersom Kommissionen inte har rätt att beslagta dokument. Ett sådant förfarande förlänger 

dock undersökningstiden.61  

 

Att vägra Kommissionen kopieringsmöjligheter torde enligt mig endast öka Kommissionens 

misstankar. Därför instämmer jag med Stenbergs rekommendation om att det undersökta 

företagets personal bör ombesörja kopieringen eftersom det bereder företaget vetskap om 

vilken material Kommissionen fått tillgång till. Stenberg anför också att företaget även bör 

upprätta en förteckning över utlämnat material, detta är särskilt viktigt när inspektioner utförs 

parallellt på skilda avdelningar.62  

 

Inspektörerna har även befogenhet att begära muntliga redogörelser på plats.63 De begärda 

muntliga redogörelser måste ha en anknytning till de handlingar som är föremål för 

undersökningen. Enligt Stenberg bör företaget anteckna vilka muntliga upplysningar som 

lämnas. Visserligen torde inspektörerna föra eget protokoll, om inte, skall det göras på 

företagets begäran. Enligt Stenberg är det inte säkert att detta protokoll troget speglar det som 

sagts och därför kan det vara företaget tillrådligt att spela in det som sägs.64 Det ovan anförda 

tyder på att Kommissionens undersökningsrätt är omfattande. Jag anser att det därför är 

oerhört betydelsefullt att det undersökta företaget tillvaratar och uppmärksammar sina 

intressen när undersökningen påbörjats eftersom det ligger på det undersökta företaget att visa 

inskränkningar på Kommissionen befogenhet. Detta innebär att det undersökta företaget 

måste aktivt göra gällande sina rättigheter genom att till exempel visa att dokument är 

skyddade enligt legal privilege.                                                         
60 Se artikel 20 i förordning 1/2003. Se vidare Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 169. 
61 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s 40. 
62 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s 40. 
63 Se artikel 20(e) förordning 1/2003. 
64 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s 40. 
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Undersökning kan också göras på andra lokaler, mark eller transportmedel om det finns rimlig 

misstanke om att räkenskaper eller affärshandlingar, som kan vara av betydelse för 

inspektionen förvaras på annan plats. Kommissionen kan genom beslut beordra att inspektion 

skall utföras på dessa platser. Utredningen kan således även göras i berörda företags eller 

företagssammanslutningars ledares, direktörers och andra medarbetares bostäder.65 Som 

tidigare nämnts måste Kommissionen ha starka misstankar för att en sådan inspektion skall 

kunna utföras då ”fishing expeditions”66 är förbjudna, varför ett särskilt beslut måste fattas av 

Kommissionen inför varje inspektionsbesök. Beslutet skall ange föremålet och syftet med 

inspektionen. Det skall följa av beslutet när inspektionen skall påbörjas, vilken information 

som begärs, tidsfristen inom vilken upplysningarna skall lämnas, påföljder vid oriktiga eller 

vilseledande uppgifter och även företagets rätt att få beslutet prövat av EG-domstolen.67  

 

I AM&S-fallet68 gav EG-domstolen Kommissionen tolkningsföreträde när det gäller att avgöra 

vad som kan anses vara ”nödvändigt” att granska hos företagen för att kunna fastställa om en 

överträdelse av artikel 81 eller 82 föreligger.69 I Orkem gick domstolen längre och fastslog att 

undersökningen inte är enbart Kommissionens angelägenhet, utan ”en gemensam 

angelägenhet”, vilket innebär att företaget har en plikt att samarbeta för att relevant material 

skall komma fram.70 Om materialet förvaras på en annan plats, så måste företaget påpeka 

detta. Enligt Stenberg bör företaget även visa material som talar till dess fördel. De enda 

handlingar som företaget inte bör visa är sådana som faller under ”legal privilege” (se nedan 

4.2).71  

 

 

 

 

 

 

                                                         
65 Se artikel 21förordning 1/2003.   
66  Se uppsatsen s. 4. 
67 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 169. 
68 Mål 155/79 AM&S mot Kommissionen (1982) ECR 1575. 
69 Se AM&S-domen punkt 17. 
70 Orkem-domen punkt 27. Jfr med Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 38. 
71 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 39. 
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3.4 Bevisbörda och beviskrav för fastställande av överträdelser 
 

Vid undersökning av konkurrensbrott skall det undersökta företaget betraktas oskyldigt tills 

motsatsen lagligen blivit bevisad.72 Kommissionen har bevisbördan för att visa att det 

undersökta företaget har överträtt förbudsbestämmelserna.73 Kommissionen måste bevisa att 

omständigheterna är konkurrensbegränsande. Kommissionen kan i sin utredning inte sänka 

kraven på bevisbördan genom att kräva svar från företaget som innebär medgivande till den 

påstådda överträdelsen (se uppsatsens 5.3 om self-incrimination). Det undersökta företaget 

måste motbevisa de faktiska effekterna av undersökningen. Kommissionens bevisbörda anses 

vara hög. Den höga bevisbördan anses vara en följd av att förfarandet bär starka straffrättsliga 

inslag och finns till för att garantera företagets rättssäkerhet vid en konkurrensrättslig 

undersökning.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
72 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2000, s. 41. 
73 Se artikel 2 förordning 1/2003. 
74 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 91. 
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4. Företagets rätt till försvar   
4.1 Företagets rättigheter vid gryningsräder  
Med anledning av Kommissionens långtgående befogenheter i konkurrensundersökningar, har 

det utvecklats ett antal principer, såsom proportionalitetsprincipen, för att garantera företagens 

rättssäkerhet (rights of defence).75 Rätt till försvar är idag ett känt begrepp i EG-rätten, som 

inom konkurrensrätten, kom till uttryck genom förordning 17/62 och EG-domstolens praxis. 

Vid konkurrensrättsliga undersökningar är Kommissionen skyldig att respektera och 

upprätthålla företagets rättssäkerhet. Kravet på rättssäkerhet för företagen gäller under hela 

förfarandet. När Kommissionen, vid en konkurrensrättslig undersökning, inte uppfyller sina 

skyldigheter gentemot företaget anses Kommissionen ha underminerat företagets rätt till 

försvar.76  Kommissionens har vittgående befogenheter i konkurrensrättsliga undersökningar, 

dock kan dessa befogenheter inskränkas av företagets rätt till försvar. Företagets rätt till 

försvar innefattar alla rättigheter som ett företag kan åberopa gentemot Kommissionens 

undersökning, vilket kommer att redovisas nedan. 

 

 

4.2 Legal privilege – sekretess för handlingar som utgör skriftväxling med 

advokater  
Kommissionen har fått långtgående befogenheter att ta del av handlingar i en utredning av ett 

konkurrensärende, dock finns det undantag för handlingar som skyddas av, legal privilege, 

och som inte kan utgöra bevismaterial i Kommissionens utredning.77 Frågan om huruvida det 

finns en legal privilege-princip i EG-rätten, och vem som avgör om ett dokument omfattas av 

legal privilege, avgjordes i AM&S-målet.78 Detta mål avgjordes enligt Förordning 17/62, som 

saknade en uttrycklig regel om legal privilege. Principen fanns dock i medlemstaternas 

rättsordning och därför tolkade domstolen in den via den allmänna rättsprincipen i artikel 

16479, och fann att legal privilege även existerade i EG-rätten. Dock markerade domstolen att                                                         
75 Dhunér, Karl-Johan, Gryningsräder och mänskliga rättigheter, s. 383. 
76 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 104. 
77 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 172. 
78 Mål 155/79, AM&S Europe Ltd mot Kommissionen (1982) ECR 1575. 
79 Nuvarande artikel 220, ger EG-domstolen ensamrätt att tolka EG-rätten. Legal privilege benämns även såsom, 
Principle of Confidentiality, Professional Privilege, m.m. 
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i EG-rätten är legal privilege en fråga om de rättigheter som den enskilde förfogar över för sitt 

försvar.80  

 

Legal privilege-principen gäller såväl vid Kommissionens begäran om information som vid 

undersökning hos det berörda företaget.81 Kommissionen avgör vilka dokument som skall 

lämnas ut av det undersökta företaget men företaget kan övertyga Kommissionens tjänstemän 

om att dokument inte behöver visas upp eftersom de skyddas av legal privilege.82 Enligt 

Lundqvist kan det ibland vara nödvändigt att företaget lämnar utdrag ur handlingar för att visa 

Kommissionen att korrespondensen skall vara skyddad mot insyn.83  

 

Av ovan sagda framgår, enligt mig, att det är Kommissionen som avgör om ett dokument är 

skyddat enligt legal privilege samt att det är upp till det undersökta företaget att bevaka sin 

rätt att vara skyddad mot insyn av Kommissionen. Man kan då fråga sig om det undersökta 

företagets insynsskydd inte går förlorat om det är Kommissionen som skall få avgöra om ett 

dokument åtnjuter legal privilege? I diskussionen kan tilläggas att i AM&S-målet tog 

generaladvokaten Warner avstånd från Kommissionens uppfattning att Kommissionens 

tjänstemän själva skulle ta del av en sådan handling eftersom han hyste uppfattningen om att 

handlingens egenskap borde avgöras av domstol och inte av Kommissionen. 

Generaladvokaten Slynn tog även denne avstånd från att Kommissionen skulle få avgöra 

huruvida ett dokument omfattas av legal privilege eller inte.84  

 

Domen i AM&S-målet är originell eftersom det finns yttranden från två generaladvokater vid 

två olika tillfällen.85 I målet ålades det undersökta företaget en initial bevisbörda att visa att en 

handling omfattas av legal privilege. Det innebär att företaget till inspektörernas förfogande 

måste ställa allt relevant material som visar att korrespondensen är skyddat av legal 

privilege.86 Om Kommissionen inte godtar företagets bedömning kan den fatta ett beslut om 

att handlingarna skall överlämnas. Beslutet kan förenas med böter och löpande vite. Företaget 

                                                        
80 Se AM&S-domen punkt 27. 
81 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 28. 
82 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s 34. 
83 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 29. 
84 Se AM&S-domen punkt 30. 
85 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Warner föredraget den 20 januari 1981. AM & S Europe Limited 
mot Europeiska gemenskapernas kommission. Mål 155/79, Celex nr: 679C0155.  
Förslag till avgörande av generaladvokat Sir Gordon Slynn föredraget den 26 januari 1982 . AM & S Europe 
Limited mot Europeiska gemenskapernas kommission. Mål 155/79, Celex nr: 679C0155(01). 
86 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 131. 
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kan överklaga Kommissionens beslut i EG-domstolen.87 Efter granskning av handlingen 

kommer domstolen att avgöra om handlingen är skyddad gentemot Kommissionen eller ej.88 

Detta torde, enligt mig, visa att även EG- domstolen insåg faran med att insynsskyddet skulle 

gå förlorat, och därför i några avseenden godtog generaladvokaternas resonemang. 

 

I AM&S-målet fördes också en diskussion om vilka dokument som omfattas av legal 

privilege. Enligt Westin är definitionen av vilka dokument som omfattas av legal privilege 

ifrågasatt.89 Av AM&S-målet framgår att det skall vara fråga om handlingar som har att göra 

med företagets svaromål i konkurrensbegränsningsärenden.90 Korrespondensen skall avse 

företagets försvarsrättigheter. Vad som menas med försvarets rättigheter är dock enligt 

Lundqvist oklart, men tidsmässigt bör all korrespondens som efter att utredningen inletts 

omfattas och dessförinnan korrespondens som är relaterad till vad utredningen avser.91  

 

Endast dokument som utgör skriftväxling med fristående juridiska rådgivare omfattas av 

sekretessen. Enligt Westin torde dokument som upprättats internt för att summera råd från en 

fristående juridisk rådgivare också omfattas av sekretessen.92 En fristående rådgivare är en 

rådgivare som inte är bunden av ett anställningsförhållande med företaget i fråga. Den 

fristående juridiska rådgivaren måste ha tillåtelse att praktisera i en medlemsstat. Kravet att 

det skall vara en fristående och kvalificerad rådgivare innebär att all kommunikation med 

bolagsjurister och fristående juridiska rådgivare som inte är kvalificerade inom unionen inte 

omfattas av sekretessen.93 

 

Det pågår en diskussion om huruvida definitionen av dokument som omfattas av legal 

privilege bör utvidgas.94 Det som föranledde diskussionerna var Kommissionens 

undersökning, år 2003, på kemiföretaget Akzo Nobels lokaler i Storbritannien. Akzo Nobel 

hävdade att vissa av de dokument, dvs. korrespondens mellan bolagsledning och 

bolagsjurister samt promemorior som upprättats i syfte att inhämta råd av externa rådgivare, 

som hade beslagtagits av Kommissionen omfattades av legal privilege. Kommissionen ansåg 

inte att dokumenten omfattades av legal privilege. Akzo Nobel överklagade till                                                         
87 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 29. 
88 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 131. 
89 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 172. 
90 AM&S-målet punkt 23. Jmf med Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 50. 
91 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 28. 
92 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 172. 
93 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 172. 
94 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 172. 
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förstainstansrätten, som suspenderade Kommissionens beslut. Förstainstansrättens beslut har 

tolkats som en potentiell utvidgning av definitionen av legal privilege som antogs av 

domstolen i AM&S-målet.95  

 

En annan fråga som är intressant vad gäller legal privilege är huruvida det finns en bortre 

gräns för hur gammal skriftväxlingen får vara. I AM&S-domen ansågs handlingar som var 7-

8 år gamla skyddade enligt legal privilege.96 Frågan om huruvida det finns en bortre gräns för 

hur gamla handlingar får vara står öppen. Alexandersson anser att så länge Kommissionen 

intresserar sig för äldre handlingar kommer även det berörda företaget att vara intresserat av 

att slippa lämna ut dessa.97 

 

4.2.1 Företagets rätt till närvaro av juridiskt biträde vid undersökning 
 

Frågan om betydelsen av ett juridiskt biträdes närvaro för bolaget belystes i rättsfallet 

Panasonic98. Bakgrunden till rättsfallet var att inspektörerna utan förvarning inställt sig hos 

företaget omkring klockan 10 på förmiddagen. Företagets advokat som befann sig på annan 

ort kontaktades, och denne vidtog åtgärder för att infinna sig på plats. Kommissionens 

tjänstemän avvaktade i ca 45 minuter och därefter påbörjades undersökningen trots företagets 

protester om att advokaten ännu inte var på plats. Inför domstolen hävdade företaget att 

juridisk vägledning behövdes för att försvara företagets intressen, och det sätt som 

undersökningen hade genomförts stred mot de grundläggande rättigheter som utgör en del av 

gemenskapsrätten. Kommissionen, å sin tur, åberopade att ett företag inte har rätt till 

förvarning om en undersökning, och det undersökta företaget kan inte heller skjuta upp 

tidpunkten för undersökningen tills advokaten inställer sig, då det utgör en risk för 

undanröjande av dokument. Domstolen tog inte ställning till frågan om ett företags rätt till 

juridiskt biträde vid en undersökning men anförde att Kommissionens maktbefogenheter 

bidrar till upprätthållande av konkurrens enligt Romfördraget och därför är företag tvungna att 

undergå en undersökning.99  

                                                         
95 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 172. 96 AM&S-domen punkt 34. 
97 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 133. 
98 Mål 136/79 Panasonic mot kommissionen 1980 ECR 2033. 
99 Se Panasonic-målet punkt 20. Se även Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i 
konkurrensärenden, s. 220. 
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Enligt Westin tillåter Kommissionen, vid en undersökning, företaget att tillkalla sitt juridiska 

biträde. Under den tiden man väntar på rådgivarens ankomst får ingen verksamhet ske i 

företagets lokaler.100 Kommissionen inväntar dock inte en bolagsjurists ankomst. Om 

bolagsjurister finns på plats skall inte inspektörerna fördröja en undersökning i avvaktan på en 

utomstående juridisk rådgivare.101  

 

Kommissionen klargjorde, i sina två ”explanatory notes” från 1983, att det undersökta 

företaget kan konsultera sin juridiska rådgivare under undersökningen dock medför inte 

advokatens närvaro, i sig, något juridiskt krav för undersökningens giltighet. Det får inte 

heller innebära något dröjsmål eller förhinder för undersökningen. Väntetiden måste 

begränsas till ett minimum, och under den tiden inspektörerna väntar skall de tillåtas vidta 

åtgärder för att säkerställa att dokument inte försvinner. 102 Kommissionen har sagt att varje 

fall är unikt och därför bör det inte finnas några regler som fastställer väntetiden.103 Detta 

innebär att det är inspektörerna som avgör hur lång tid de är villiga att vänta på det juridiska 

biträdets ankomst. I praxis har därför väntetiden varierat avsevärt.104 Detta torde, enligt mig, 

innebära att frågan om hur länge inspektörerna kan vänta på det juridiska biträdets ankomst 

lämnas till inspektörernas välvilja och tålamod, eftersom mer tålamod torde innebära förlängd 

väntetid. Därmed skapas en rättsosäkerhet för berörda företag eftersom det är oklart hur länge 

inspektörerna väntar på den juridiska rådgivarens ankomst.  

 

Alexandersson belyser i sin artikel att Kommissionen skall ha uttryckt sin oro för att 

bevisföring skall försvinna under tiden man inväntar den juridiska rådgivaren.105 Frågan om 

väntetiden ställs även mot överraskningsmomentet eftersom man skulle kunna hävda att en 

eventuell väntetid, eller ett framskjutande av undersökning underminerar syftet med en 

undersökning, där överraskningsmomentet är det centrala. Men man kan då fråga sig om det 

inte skall vara samma förutsättningar för alla företag som får genomgå en undersökning. 

 

I rättsfallet Hoescht anförde domstolen att Kommissionen måste respektera företagets rätt till 

närvaro av juridiskt biträde. Domen har därför uppmärksammats och i doktrinen har vissa                                                         
100 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 170 f. 101 Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, s. 221. 
102 Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, s. 220 f. Se även 
explanatory note som avser undersökningar enligt artikel 14(3), punkt 3.  
103 Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, s. 221. 
104 Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, s. 221. 
105 Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, s. 222. 
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författare hävdat att till följd av domen så måste Kommissionen ändra sina rutiner, och 

inspektörerna måste avvakta, inom rimliga tidsramar, tills juristen anländer. Andra författare 

har uttryckt sin tveksamhet till rättsläget och efterlyst ett klarläggande av domen.106  

  
4.2.2 Fråga om skydd då det juridiska biträdet medverkat till överträdelse  
Frågan om huruvida skriftväxling med juridisk rådgivare skall vara skyddade även i det fall 

den juridiska rådgivaren själv medverkat till överträdelser av konkurrensregler har varit 

föremål för debatt.107 I diskussionen har några författare varit avvaktande medan andra intog 

ståndpunkten att EG-domstolens anförande i AM&S-målet, om att juristen har en roll att 

medverka i ”administration of justice” i EG-rätten, innebar en plikt för advokaten att inte ge 

råd som strider mot gällande EG-konkurrensrättsliga regler. Fråga om skydd då juridiska 

biträdet medverkat till överträdelse, har inte uttryckligen berörts i domstolen.108 

 

I AM&S-målet yttrade Kommissionen att ett skydd för korrespondensen mellan ett undersökt 

företag och dess juridiska rådgivare inte borde  bli aktuell om det juridiska biträdet själv 

medverkat i överträdelsen av konkurrensreglerna. Generaladvokaten ansåg däremot att 

domstolen inte torde behöva uttrycka sig i vilken utsträckning legal privilege-principen skulle 

kunna inskränkas. Domstolen tog inte ställning i frågan. Om det hade skett, skulle domstolen, 

enligt Alexandersson, varit tvungen att uttala sig om den svåra gränsdragningen som uppstår 

vid en sådan bedömning. Genom att inte uttala sig i frågan lämnas alltså utrymme för 

vidareutveckling av ämnesområdet.109 Enligt mig torde detta ha varit skälet till varför 

domstolen valde att inte uttala sig i frågan, eftersom ett ställningstagande skulle innebära att 

domstolen skulle binda sig i frågan. Ett ställningstagande från EG-domstolen som skulle 

begränsa företagets rättigheter skulle sannolikt leda till att EG-domstolen skulle utsättas för 

mer kritik från de som anser att Kommissionen har alltför långtgående befogenheter. Å andra 

sidan, om EG-domstolen skulle begränsa Kommissionen befogenheter torde detta innebära att 

allt fler företag som blivit föremål för en undersökning skulle med stöd av domen kunna 

åberopa att deras rättigheter kränkts. Genom att vara passiv undviker EG-domstolen de 

tänkbara effekterna av domen.                                                         
106 Alexandersson, Rätten till biträde av jurist vid undersökningar i konkurrensärenden, s. 222. 
107 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 137. 
108 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 137 f. 
109 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 137 f. 
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4.3 Sekretess  
Företag som i sina kontakter med Kommissionen lämnat konfidentiella upplysningar måste 

vara försäkrade att dessa endast kommer att användas i Kommissionens utredningsarbete.110 I 

artikel 28 förordning 1/2003 stadgas att upplysningar som inhämtats av Kommissionen endast 

får användas för det ändamål för vilket de har inhämtats. Skyddet gäller såväl företag som 

tredje man.111 Kommissionens tjänstemän är bundna av professional secrecy enligt artikel 214 

EG-fördraget, därför är de skyldiga att inte lämna upplysningar som omfattas av sekretess.112 

Kommissionens tjänstemän är skyldiga att iaktta största diskretion i all information som 

kommer till deras kännedom. Åsidosättande av tystnadsplikten kan leda till disciplinära 

påföljder såsom varning, degradering, avstängning och till och med förlust av 

ålderspension.113 Genom professional secrecy har således ett undersökt företag ett skydd för 

sina affärshemligheter. 

 

4.4 Rätten att ta del av handlingar 
 

I Sverige tillämpas den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som innebär en rätt att ta del 

av handlingar som är inkomna till eller upprättade av en myndighet. Offentlighetsprincipen 

ger var och en möjlighet att få ta del av alla inkomna handlingar i ett ärende som är under 

beredning.114 Till skillnad från vad som gäller i Sverige har det inte varit självklart, inte ens 

för berörda parter, att få ta del av handlingar i ett ärende vid Kommissionen.115 Ett företags 

rätt att få ta del av handlingar var tidigare inte reglerat i någon författning utan har utvecklats i 

EG-domstolens praxis med motiveringen att ett företags rätt till försvar kräver att företaget 

skall ha haft möjlighet att ge synpunkter på de handlingar som Kommissionen grundar sin 

bedömning och sitt beslut på.116 Kommissionen har i ett tillkännagivande117  yttrat att berörda 

personer, företag och företagssammanslutningar för att kunna tillvarata sin rätt till försvar, 

skall ha rätt att ta del av handlingar i ärendet som erhållits, framställts, eller sammanställts av 

                                                        
110 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 109. 
111 Se Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kapitel 1 §. 
112 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 109. 
113 Strömberg, Håkan, Handlings offentlighet och sekretess, upplaga 9, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.81. 
114 Se Tryckfrihetsförordningen 2 § 1 st. 
115 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 180 f. 
116 Dhunér, Karl-Johan, Förfarandet i Konkurrensärenden s. 107. 
117 Särskilt tillkännagivande där Kommissionen ger vägledning i hur parter kan få tillgång till Kommissionens 
akt i ärendet. 
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Kommissionens generaldirektorat. Det finns dock en begränsning till denna rättighet, parterna 

beviljas inte tillgång till Kommissionens interna handlingar.118    
4.5  Avslutande ord om Kommissionens befogenheter samt företagets 
rättigheter enligt EG:s konkurrensrätt  
 

Som det konstaterats tidigare i uppsatsen har Kommissionen fått långtgående befogenheter för 

att undersöka om ett företag bryter mot konkurrensreglerna. Endast storföretag torde bli 

aktuella för en undersökning eftersom det är mindre troligt att småföretag hamnar i en sådan 

situation som anges i artikel 81 och särskilt artikel 82 om dominerande ställning. 

Förespråkarna för Kommissionens vittgående befogenheter argumenterar för att dessa ej får 

inskränkas eftersom de utgör kärnan för att kunna säkerställa att det råder på den inre 

marknaden en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Kritikernas ståndpunkt kan 

bäst beskrivas med det Jones skriver i sin bok om att ”In competion cases the Commission 

plays the part of law-maker, policeman, investigator, prosecutor, judge and jury”.119 En 

brittisk advokat skall ha uttryckt sin ståndpunkt genom att säga ”basically anyone investigated 

by EC Commission for an infringement of the competion law is in a most unhappy situation”, 

vilket är en rådande syn på gryningsräder från kritikernas sida.120 I konkurrensrättsliga 

undersökningar finns en avvägning mellan en väl fungerande inre marknad där konkurrensen 

inte snedvrids samt företagets rättigheter.  

 

I ljuset av ett rättfärdigande för upprätthållande av en effektiv konkurrens på den inre 

marknaden argumenterar förespråkarna av Kommissionens befogenheter emot utökade 

rättigheter för det undersökta företaget eftersom de befarar att detta torde begränsa 

Kommissionens möjligheter att bevisa en överträdelse av artikel 81 och 82 . 

 

Att överraskningsmomentet skall finnas i en konkurrensundersökning är inte ifrågasatt. 

Diskussionen handlar snarare om vilka rättigheter ett undersökt företag skall kunna göra 

gällande vid en gryningsräd. För mig tycks problemet uppenbara sig i bevisbördan och 

beviskrav för fastställande av överträdelser av artikel 81 och 82, där normen är att det                                                         
118 Westin, Jacob, Europeisk Konkurrensrätt, s. 181. 
119 Jones, Alison, EC Competition law, Oxford University Press, tredje upplaga, Oxford, 2007, s. 1147. 
120 Twentyfirst Report on Competion Policy, 1992, s. 221. 
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undersökta företaget skall, vid undersökning av konkurrensbrott, betraktas oskyldigt tills 

motsatsen lagligen blivit bevisad.121 Normen tycks vara kontradiktorisk eftersom det snarare 

är så att ett undersökt företag anses skyldigt tills det har bevisat motsatsen. Med detta menar 

jag att Kommissionen hela tiden utgår från att företaget har något att dölja och att bevis kan 

undanröjas från företagets sida. Därför har Kommissionen omfattande befogenheter och 

företaget har en samarbetsplikt och en upplysningsplikt gentemot Kommissionen. Att det är 

på detta viset kan enkelt förklaras med att hela syftet med undersökningen är att hitta bevis 

som företaget inte frivilligt lämnar till Kommissionen och som representanterna för företaget 

kan tänkas vidta åtgärder för att sådan information inte ska komma i Kommissionens 

besittning.  

 

Vad gäller företagets rättigheter måste företaget själv göra gällande sina rättigheter, såsom att 

visa Kommissionen att dokument skyddas enligt legal privilege. Eftersom Kommissionens 

besök är oanmälda kan det vara tillrådligt att alla storföretag upprättar en handlingsplan för en 

sådan situation. Min uppfattning är att ett företag som inte genomarbetat en handlingsplan 

kommer att ha svårigheter att tillvarata sina rättigheter när det utsätts för en av 

Kommissionens undersökningar. Det är även svårt för de anställda att veta hur de skall agera i 

en sådan situation, många frågor uppstår vid en av Kommissionens oanmälda besök och det 

kan lätt skapa förvirring bland de anställda. Därför anser jag att ju mer kunskap de anställda 

har om kommissionens undersökning desto bättre kan de tillvarata företagets intressen.                  
                                                        
121 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 41. 
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5. Proportionalitetsprincipen  
 

I några av målen som har behandlats i uppsatsen, har EG-domstolen vid flertal tillfällen valt 

att göra gällande vikten av att proportionalitetsprincipen beaktas i konkurrensrättsliga 

undersökningar. Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsgrundsats som utvecklats av EG-

domstolen och av Europadomstolen. Därför kommer proportionalitetsprincipen att redovisas 

utförligare i detta avsnitt. 

 

5.1 Proportionalitetsprincipen i EG-rätten 
 

Proportionalitetsprincipen är en rättsprincip som inom EG-rätten har utvecklats genom EG-

domstolens rättspraxis. Principen har kommit att få stor betydelse i EG-domstolens rättspraxis 

och har även spelat en betydande roll i Gemenskapens lagstiftningsarbete.122  EG-domstolen 

har vid ett flertal tillfällen konstaterat att proportionalitetsprincipen är grundläggande för EG-

rättens tillämpning och idag återfinns principen i artikel 5 Romfördraget där det stadgas att 

Gemenskapen inte får vidta en åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

målen i fördraget.  

 

EG-domstolen har främst inspirerats av proportionalitetsprincipen i tysk rätt där principen 

innefattar tre rekvisit; lämplighet, nödvändighet och proportionalitet. Vilket innebär att en 

myndighetsåtgärd måste vara: 1) ägnad att tillgodose ändamålet, 2) nödvändig på så sätt att 

myndigheten inte genom någon mindre ingripande åtgärd kan uppnå ändamålet samt 3) stå i 

rimlig proportion till den skada åtgärden vållar den enskilde.123 

 

5.2 Proportionalitetsprincipen i Europakonventionen 
  

Även Europadomstolen har utvecklat en proportionalitetsprincip i sin praxis i frågor om när 

rättigheter som stadgas i Europakonventionens artikel 8-11124 kan inskränkas. En sådan 

inskränkning måste vara proportionerlig, annars utgör den en kränkning av                                                         
122 Allgårdh, O, Norberg, S, EU och EG-rätten, fjärde upplaga, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004, s. 98. 
123 Schäder, Göran, The principle of proportionality in the laws of Europe, Europarättslig tidskrift, nummer 1, 
2001, s.126. 
124 Om rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens (artikel 8), Tanke-, samvets- och 
religionsfrihet (artikel 9), yttrandefrihet (artikel 10) och mötesfrihet och föreningsfrihet (artikel 11). 
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Europakonventionen.125  Europadomstolen tillämpar således proportionalitetsprincipen för att 

avgöra huruvida en inskränkning av artikel 8-11 i Europakonventionen utgör en kränkning av 

konventionen. Det är oklart hur Europadomstolen gör sin bedömning av 

proportionalitetsprincipen, dock har domstolen uttalat att den inte är bunden av tidigare 

prejudikat, och en bedömning görs därför från fall till fall, även om det av rättsäkerhetsskäl 

undantagsvis görs direkta avvikanden från principen.126 Europadomstolen gör samma 

bedömning som finns i tysk rätt enligt rekvisiten lämplighet, nödvändighet och 

proportionalitet (jämför med proportionalitetsprincipen i EG-rätten i uppsatsens avsnitt 5.1). 

Proportionalitetsbedömningen som görs i artiklarna 8-11 utgår ifrån om inskränkningen är 

”nödvändig” i ett demokratiskt samhälle.127 Vad gäller ordet ”nödvändigt” har domstolen sagt 

att en åtgärd inte får anses nödvändigt bara för att den är användbar eller önskvärd, det måste 

även finnas ett ”trängande socialt behov”, viket innebär att det kan finnas ett behov för staten 

att inskränka vissa rättigheter med rättfärdigande av rådande förhållanden i landet. 

Europadomstolen har vidare yttrat att en inskränkning endast kan ses som nödvändig om den 

bygger på demokratiska principer såsom tolerans och pluralism som karaktäriserar ett 

demokratiskt samhälle. Vidare gör Europadomstolen en prövning om skälen som staten anfört 

kan anses relevanta och tillräckliga för att legitimera inskränkningen, och därefter görs en 

proportionalitetsbedömning. 128   

 

Jag anser att EG-domstolen och Europadomstolen inte gör samma 

proportionalitetsbedömning trots att båda utgår från den tyska rätten. Europadomstolen gör 

sin proportionalitetsbedömning utifrån vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

EG-domstolens proportionalitetsbedömning utgår från en välfungerande inre marknad. Jag 

anser att det är lättare att motivera Kommissionens befogenheter nödvändiga utifrån den inre 

marknaden än om man skulle bedöma utifrån ett demokratiskt samhälle, enligt de rekvisit som 

Europadomstolen tillagt ordet nödvändig.  

 

 

                                                        
125Antoft Camilla, Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen, Europarättslig tidsskrift, 2007, 
nummer 1, s. 138 f. 
126 Antoft Camilla, Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen, s. 138 f. 
127 Antoft Camilla, Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen, s. 138 f. 
128 Antoft Camilla, Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen, s. 138 f. 
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6. Företagets rättigheter enligt Europakonventionen samt dennas 

förhållande till EG-rätten  
6.1 Skydd enligt Europakonventionen mot Kommissionens undersökning? 
 

Det finns fall där företag, som fått undergå en konkurrensrättslig undersökning, åberopat i 

EG-domstolen att Kommissionens undersökning strider mot Europakonventionens artikel 6 

som stadgar rätten att hålla tyst och artikel 8 om skydd för privatliv. Av den anledningen 

kommer mänskliga rättigheter att behandlas nedan. Kapitlet inleds med en redovisning om 

hur mänskliga rättigheter blev en erkänd rättsprincip inom EG-rätten, detta i syfte att visa hur 

Europakonventionen kom att åberopas av vissa företag vid gryningsräder. Det finns ett 

samband mellan Europadomstolens tolkning av Europakonventionens artikel 6 och 8 och EG-

domstolens syn på det undersökta företagets rättigheter enligt dessa artiklar. För att visa hur 

utvecklingen i EG-rätten skett efter praxis från Europadomstolens kommer jag att behandla 

EG-domstolens praxis tillsammans med Europadomstolens. 

 

6.2 Mänskliga rättigheter i EG-domstolens rättspraxis 
 

EG-fördraget saknar uttryckliga bestämmelser om mänskliga rättigheter och idag är varken 

EU eller EG part i Europakonventionen.129 Därvid uppstår frågan om gemenskapen som 

allmänna rättsprinciper skall respektera de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i 

Europakonventionen. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att se hur EG-domstolen har 

utvecklat skyddet mot de mänskliga rättigheterna.130 

 

Frågan om de grundläggande rättigheterna kom i EG-domstolen att först behandlas i målet 

Stauder.131 I fallet ställdes EG-domstolen inför problemet om huruvida en gemenskapsrättslig 

reglering kan vara giltig även om den påstås vara i strid med grundläggande friheter 

                                                        
129 Notera att Lissabonfördraget som undertecknade EU:s stats- och regeringschefer den 13 december 2007 blir 
gällande när det har ratificerats av samtliga medlemstater. Lissabonfördraget öppnar vägen för att EU som union 
skall kunna ansluta sig till Europakonventionen. 
130 Sevón, Leif De mänskliga rättigheterna i EU, Europarättslig tidskrift, nummer 3, 2000, s.394 f. 
131 Mål 29/69 Stauder mot Ulm (1969) ECR 419. 
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garanterade i en medlemsstats konstitution.132 EG-domstolen konstaterade att grundläggande 

mänskliga rättigheter är en rättsgrundsats i EG-rätten och därför skyddas av EG-domstolen.133   

 

I Internationalle Handelsgesellschaft134 utvecklade EG-domstolen det som sagts i målet 

Stauder genom ett uttalande om att akter som utfärdas av gemenskapens institutioner och som 

är av sådant innehåll att de kan skada gemenskapsrättens enhetlighet och effektivitet, skall 

prövas genom tillämpning av EG-rätten. EG-domstolen fastställde att giltigheten av en 

gemenskapsakt eller dess verkan inom en medlemsstats territorium inte påverkas av att det 

görs gällande att akten kränker grundläggande rättigheter i en medlemsstats författning eller 

principerna i dess författningsstruktur. Det måste ske en prövning om motsvarande garanti 

kränkts i EG-rätten. Vidare anförde EG-domstolen att de grundläggande rättigheterna utgör en 

integrerad del av de allmänna rättsprinciper som domstolen skall säkerställa. Respekten för de 

mänskliga rättigheterna är grundade på medlemsstaternas gemensamma författningsmässiga 

traditioner.135 I Internationalle Handelsgesellschaft fastställdes att även juridiska personer kan 

åtnjuta skydd för mänskliga rättigheter.136  

 

I rättsfallet Nold137 fortsatte EG-domstolen i samma linje genom ett konstaterande om att EG-

domstolen är skyldig att utgå från medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner 

och får således inte tillåta åtgärder som är oförenliga med de grundläggande rättigheterna som 

är garanterade genom medlemsstaternas grundlagar. EG-domstolen förde sitt resonemang 

vidare genom att anföra att i de internationella avtal rörande skyddet för de mänskliga 

rättigheterna som medlemsstaterna varit med och utarbetat och anslutit sig till kan det också 

finnas anvisningar som man bör ta hänsyn till inom ramen för gemenskapsrätten.138 Det 

innebär att åtgärder som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, konstitutionella 

traditioner, och internationella traktat, kan förklaras upphävda.139 Detta är alltså ett 

konstaterande av EG-domstolen om att rättsregler som är bindande för individer endast kan 

godtas om de respekterar de mänskliga rättigheterna.140 Utvecklingen inom området fortsatte 

                                                        
132 Sevón, Leif De mänskliga rättigheterna i EU, s. 395. 
133 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 18. 
134 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft (1970) ECR 1125. 
135 Sevón, Leif De mänskliga rättigheterna i EU, s. 395. 
136 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 19. 
137 Mål 4/73 Nold mot kommissionen (1974) ECR 491. 
138 Sevón, Leif De mänskliga rättigheterna i EU, s. 396. 
139 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 19. 
140 Sevón, Leif De mänskliga rättigheterna i EU, s. 396. 
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vidare i rättsfallet Rutili141 där EG-domstolen gjorde en direkt hänvisning till artiklar i 

Europakonventionen.142 

 

Ovan anförda visar att Europakonventionens ställning i EG-domstolen med tiden har ökat 

successivt. I Stauder och Internationalle Handelsgesellschaft finns endast en hänvisning till 

gemenskapsrättens allmänna principer. I Nold talar EG-domstolen om de internationella avtal 

rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna varit med om att 

utarbeta eller anslutit sig till, dock nämner EG-domstolen inte Europakonventionen. I Rutili 

gör domstolen för första gången en direkt hänvisning till Europakonventionen. 

 

6.3 Mänskliga rättigheter i konkurrensundersökningar enligt EG-

domstolens och Europadomstolens praxis 
 

Den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter från 1950 stadgar i artikel 6 rätt till 

en rättvis rättegång och i artikel 8 rätt till skydd för var och en för sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens. Påstådda brott mot konvention prövas av Europadomstolen 

för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen har under 1990-talet prövat omfattningen av 

rätten att inte behöva ange sig själv eller vittna mot sig själv.143 Företag har i EG-domstolen 

åberopat Europakonventionens artikel 6 eller 8 mot Kommissionens undersökning. Frågan 

som uppstår är i vilken utsträckning konventionen om mänskliga rättigheter kan åberopas i 

Kommissionens undersökningsförfarande i konkurrensärenden.144 

 

Frågan togs upp i målet Panasonic mot Kommissionen145. Bakgrunden i rättsfallet var att 

Kommissionen hade genomfört en konkurrensrättslig undersökning i Panasonics lokaler. 

Kommissionen fann senare att företaget gjort sig skyldigt till konkurrensbrott och dömde 

därför ut sanktionsavgift mot företaget. Panasonic vände sig till EG-domstolen och åberopade 

därför inför domstolen att det sätt på vilket undersökningen hade genomförts stred mot 

grundläggande rättigheter som utgör en del av gemenskapsrätten. Företaget åberopade särskilt                                                         
141 Mål 36/75 Rutili mot inrikesministern (1975) ECR 1219. Notera att den 14 mars 1974, samma år som målet 
prövades, hade Frankrike, som sista medlemsstat, ratificerat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.  
142 Sevón, Leif De mänskliga rättigheterna i EU, s. 397.  
143  även benämnd som ”the right against self- incrimination” och rätten att hålla tyst ”the right to remain 
silence”.  
144 Dhunér, Karl-Johan, Gryningsräder och mänskliga rättigheter, s. 379 f. 
145 Mål 136/79 Panasonic mot kommissionen 1980. 
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Europakonventionens artikel 8, där det stadgas att "envar har rätt till skydd för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens", då företaget ansåg att dessa rättigheter även gällde 

juridiska personer. EG-domstolen sade inte uttryckligen om artikel 8 Europakonventionen är 

tillämplig på juridiska personer eller ej. Domstolen fann att Kommissionens 

utredningsbefogenheter inte stod i strid med artikel 8 i Europakonventionen. 

 

I mål Hoechst mot Kommissionen146, prövades frågan om det fanns ett skydd enligt 

Europakonventionen mot undersökningar hos företag. I rättsfallet hade Hoechst vägrat 

acceptera Kommissionens beslut om undersökning, och så småningom hade Kommissionen 

fått ett beslut från en nationell domstol och undersökningen genomfördes. Inför EG-

domstolen hävdade Hoescht att undersökningen utgjort en kränkning av dess grundläggande 

rättigheter och att det stred mot rätt till privatliv i artikel 8 Europakonventionen. EG-

domstolen anförde att de mänskliga rättigheterna är en del i de allmänna rättsprinciperna. När 

det gäller rätten till skyddet av det egna hemmet uttalade domstolen att det är en rätt som 

måste respekteras när det gäller fysiska personer men när det gäller juridiska personer finns 

inte någon sådan skyldighet eftersom det inte fanns någon motsvarande skydd i 

medlemsstaterna. Vidare hänvisade EG-domstolen att vid den tidpunkten inte fanns någon 

praxis i Europadomstolen som gav stöd till ett sådant skydd för juridiska personer.147 EG-

domstolen gav således ett klargörande om att ett undersökt företag inte med framgång kan 

åberopa artikel 8 i Europakonventionen i syfte att förhindra en undersökning.  

 

I Dow Chemical148, hade företaget utsatts för en undersökning och i EG-domstolen åberopade 

företaget att Kommissionen utan lagligt stöd hade gjort intrång i företagets rätt till skydd för 

hemmet och privatlivet som det framgår av artikel 8 Europakonventionen. EG-domstolen 

klargjorde att artikel 8 i Europakonventionen inte är direkt tillämplig för företag. Domstolen 

anförde vidare att Kommissionens ingrepp kräver lagligt stöd samt att åtgärden skall stå i 

proportion till dess mål. I målet väljer således EG-domstolen att avfärda tillämpligheten av 

Europakonventionens artikel 8 och istället betonas proportionalitetsprincipen.149  

 

                                                        
146 De förenade målen 46/87 och 227/88, Hoescht mot Kommissionen (1989) ECR 1549. 
147  Se Hoescht-domen punkt 18. 
148 Förenade målen 97  - 99/87 Dow Chemical mot Kommissionen (1989) ECR 3165. 
149 Dow Chemical mot Kommissionen, punkt 7, 15-17 och 25. 
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Europadomstolen150 kom även den att vid ett senare tillfälle ta upp frågan om huruvida 

artikel 8 i Europakonventionen är tillämplig på juridiska personer. I fallet Niemietz mot 

Tyskland151  fastslog Europadomstolen att orden ”privatliv” och ”hem” som återfinns i artikel 

8 Europakonventionen omfattar även företagslokaler. Europadomstolens resonemang till 

domen var att ett sådant skydd behövdes eftersom det fanns en risk för orättvist behandling 

mellan en person som har ett enmansföretag och person som bedriver yrkesverksamhet i sitt 

privata hem. Jag anser att det uppstår en intressant problematik. Det är inte troligt att ett litet 

företag skulle utsättas för en av Kommissionens konkurrensrättsliga undersökningar, eftersom 

det till exempel är svårt för ett sådant företag att uppnå dominerande ställning enligt artikel 82 

eller vara del i ett sådant avtal som stadgas i artikel 81. Däremot anser jag att 

Europadomstolens resonemang torde bli relevant i det fall Kommissionen vill genomföra en 

undersökning i advokatbyråer, enligt artikel 21 förordning 2003, eftersom grunden i 

Europadomstolens resonemang är att bereda ett skydd för advokaters kontor.152 

 

I målet Roquette Frères153 som prövades av EG-domstolen mer än ett decennium efter 

Hoescht- domen fastslagits, gjorde EG-domstolen en ändring till dåvarande praxis. I målet 

gjordes en hänvisning till Europadomstolens rättsfall Niemietz mot Tyskland, och därmed 

konstaterade EG-domstolen att under ”vissa” omständigheter kan Europakonventionens 

artikel 8 om skydd för hem och korrespondens utvidgas till att även omfatta företagslokaler, 

därtill gjordes en särskild hänvisning till rättsfallet Societé Colas med fl. mot Frankrike154 där 

Europadomstolen hade fastställt att en tvångsåtgärd inte får vara oproportionerlig i 

förhållande till målet med undersökningen.155   

 

Jag finner väldigt intressant att EG-domstolen hänvisar till målet Societé Colas med fl. mot 

Frankrike och väljer att betona Europadomstolens uttalande om proportionalitet, då 

Europadomstolens uttalande om proportionalitetsprincipen inte är det spektakulära i målet. I 

fallet sade Europadomstolen att Europakonventionens artikel 8 är tillämplig på företagslokaler 

och att inspektionen var oproportionerlig i förhållande till undersökningens mål.156 

                                                        150 Notera att markeringen är till för att betona att det nu redovisas Europadomstolens praxis där en vändpunkt 
skedde i Europadomstolens tolkning av Europakonventionens artikel 8. 
151 Niemietz mot Tyskland, dom från 16 december 1992. Se punkt 31. 
152 Se Jones, Alison EC Competition law, s. 1170. 
153 Mål C-94/00 Roquette Frères mot Directeur général de la concurrence (2002) ECR I-9011. 
154 Mål Societé Colas med fl. mot Frankrike, dom från 16 april 2002. 
155 Se Roquette Frères-målet punkt 29. 
156 Se Jones, Alison EC Competition law, s. 1170. 
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Kommissionen reagerade på Europadomstolens dom och gjorde ett uttalande om att 

inspektionerna var förenliga med artikel 1/2003.157  

 

Roquette Frères-målet visar att EG-domstolen tolkar Europakonventionen på ett annorlunda 

sätt än vad Europadomstolen gör. Visserligen så väljer EG-domstolen att erkänna 

Europakonventionen artikel 8 tillämplig på juridiska personer. Men jag anser att EG-

domstolen inte erkänner artikel 8 i Europakonventionen till fullo eftersom EG-domstolen i 

Rocket Frères- domen punkt 29 säger att ”the protection of the home provided for in Article 8 

of the ECHR may in certain circumstances be extended to cover such premises (see in 

particular, the judgdement of April 2002 Colas Est and Other v. France)”. Jag hyser åsikten 

att i Rocket Frères målet erkänner EG-domstolen att artikel 8 i Europakonventionen är 

tillämplig på företagslokaler endast i sådana situationer där Kommissionens undersökning inte 

kan anses proportionerlig med målet med undersökningen. Detta innebär att om EG-

domstolen finner att Kommissionens undersökning inte står i proportion med målet med 

undersökningen får det som konsekvens att Kommissionen anses har kränkt 

Europakonventionens artikel 8. Detta betyder att artikel 8 kan göras gällande av undersökta 

företag vid gryningsräder, dock är den bedömning som görs i ett sådant fall samma 

bedömning som EG-domstolen alltid gjort för att bedöma om Kommissionen överskridit sina 

befogenheter, man tillämpar således proportionalitetsprincipen för att avgöra om 

Kommissionen överskridit sina befogenheter. Detta torde innebära att i praktiken så tillför 

inte domen något nytt. Således finner jag att EG-domstolen använt sig av 

Europakonventionens artikel 8 för att ge ännu större tyngd åt proportionalitetsprincipen, som i 

sig är en erkänd rättsprincip i EG-rätten.     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
157 Se Jones, Alison EC Competition law, s. 1170. 
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6.4 Rätten att hålla tyst/ Skydd mot self-incrimination 
 

I föregående avsnitt redovisades det undersökta företagets rättigheter enligt artikel 8 i 

Europakonventionen. Nedan följer en utredning om huruvida ett undersökt företag kan göra 

gällande Europakonventionens artikel 6 inför EG-domstolen. 

 

Under tillkomsten av förordningen 17/62 hade EU-parlamentet föreslagit att ägare eller 

företrädare för företag som fick genomgå ett informationsföreläggande, inte skulle behöva 

svara på ”incriminating questions”.158 Det finns ingen entydig definition av self-

incrimination.159 Innebörden och räckvidden av principen aktualiseras vid såväl begäran om 

information som vid undersökning av företagets lokaler.160 Enligt Alexandersson torde 

skyddet innebära att ett företag inte får tvingas att uttryckligen medge överträdelser men kan 

samtidigt inte vägra att utlämna, för företaget, graverande handlingar.161 Stenberg anser att 

self-incrimination betyder att ett företag inte behöver ge muntliga förklaringar som innebär ett 

erkännande av överträdelse, däremot kan inte ett företag vägra lämna ut dokument även om 

de kan utgöra bevis om överträdelser av konkurrensbegränsningsreglerna.162 

 

I artikel 6 i Europakonventionen finns centrala bestämmelser om rättssäkerhetsgarantier vid 

prövning av civila rättigheter och skyldigheter samt anklagelser om brott. I artikeln stadgas att 

”envar skall när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelser 

mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och 

inför oavhängig och opartisk domstol som upprättas enligt lag”. Vidare skall den som 

anklagas för ett brott, betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats och dennes skuld 

blivit lagligt fastställd. 

 

I Orkem-målet163 aktualiserades frågan om ett företags företrädare rätt att tiga om 

förhållanden som kan medföra att företaget anses ha överträtt artikel 81 och 82.164 Frågan har 

också prövats av Europadomstolen och Kommissionen för mänskliga rättigheter.165 I                                                         
158 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 97. 
159 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 95. 
160 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 28. 
161 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 101. 
162 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 46 f. 
163 Mål 374/87 Orkem mot Kommissionen (1989). 
164 Stenberg, Hans, Gryningsräder, s. 46 f. 
165 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 95. 
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domstolen hävdade Orkem att Kommissionens beslut om undersökning stred mot principen 

om hinder för självangivelse, i artikel 6 Europakonventionen.166 I Dow Chemical 

aktualiserades frågan om huruvida artikel 6 var tillämplig på juridiska personer men EG-

domstolen lämnade frågan obesvarad.167 I Orkem-målet valde EG-domstolen att uttala sig i 

frågan, och sade att även om artikel 6 kan åberopas av ett företag som är föremål för en 

konkurrensundersökning ansåg domstolen inte att det följde av artikelns ordalydelse eller av 

Europadomstolens rättspraxis att den innebar ett erkännande av rätten att inte vittna mot sig 

själv. Domstolen ansåg att varken förordningen 17/62 eller medlemsstaters rättsordningar 

innehöll en regel som gav företag rätten att tiga om svaret skulle medföra ett erkännande av 

en överträdelse av artikel 81 och 82. EG-domstolen framförde att rätten att vara tyst kan, i 

medlemstaternas rättsordning, enbart åberopas av fysiska personer. Domstolen hyste 

uppfattningen att förordning 17/62 snarare uppmanade det undersökta företaget att aktivt 

medverka i undersökning genom att ställa till Kommissionens förfogande all information som 

har att göra med den undersökta saken.168   

 

EG-domstolen fastslog att ett företag är skyldigt att acceptera Kommissionens begäran om 

upplysningar även om detta syftar att användas som bevis att företaget, eller annat företag, 

överträtt konkurrensreglerna. Domstolen kom dock att göra en begränsning i Kommissionens 

befogenheter genom att säga att Kommissionen inte får underminera det undersökta företagets 

rättigheter, vilket innebär att Kommissionen inte får tvinga det undersökta företaget att lämna 

svar som skulle innebära ett erkännande av en överträdelse.169 Således valde EG-domstolen i 

målet att avvisa en tillämpning av artikel 6 Europakonventionen och prövade istället 

Kommissionens utförda undersökning utifrån företagets rätt till försvar (4.1).170 Domstolen 

valde således att inte basera företagets rättigheter på Europakonventionen utan att istället 

upprepa det som tidigare fastställts i Hoescht-domen, om att ett företags rätt till försvar måste 

respekteras även under det administrativa förfarandet.171  

 

I Orkem-målet diskuterade EG-domstolen om syftet med konkurrensreglerna kan drivas hur 

långt som helst på bekostnad av det undersökta företagets rättigheter. Domstolen uttalade att 

kommissionens befogenheter vid en undersökning begränsas av företagets                                                         
166 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 97 f. 
167 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 28. 
168 Orkem-domen punkt 30. 
169 Orkem-domen punkt 35. Se vidare Dhunér, K. J., Gryningsräder och mänskliga rättigheter, s. 385. 
170 Dhunér, Karl-Johan, Gryningsräder och mänskliga rättigheter, s. 385. 
171 Hoescht-domen punkt15.  
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försvarsrättigheter.172 Härigenom öppnade EG-domstolen upp för en avvägning mellan ett 

lagligt intresse av att utreda och effektuera ändamålen bakom konkurrensreglerna och det 

undersökta företagets skyddsintressen vid en undersökning.173 Denna avvägning måste göras 

under hela förfarandet.174 

 

I doktrinen råder det skiftande uppfattningar om hur Orkem-domen skall tolkas. Några anser 

att frågan kräver ytterligare klarläggning medan andra anser att domen har varit vägledande 

enär den stärker det undersökta företagets ställning. Det är alltså oklart var gränserna för 

skydd mot ”self-incrimination” går.175  

 

Kommissionen har gjort sina egna tolkningar av Orkem-domen och kommit fram till att 

domen bekräftar de vittgående befogenheter som Kommissionen givits vid 

konkurrensrättsliga undersökningar. Kommissionen anser även att domen bekräftar att företag 

inte har ”rätt att tiga” eller rätten att vägra svara på begärd information på grund av att deras 

svar skulle underlätta för Kommissionen att bevisa att en överträdelse har skett. 

Alexandersson finner att en sådan tolkning gynnar enbart Kommissionen själv som tycks 

underskatta det skydd som Orkem-domen ger företag.176  

 

Europadomstolen177 har emellertid senare i Funke-målet178 slagit fast att i artikel 6 ingår 

också en rätt för enskild att hålla tyst och inte behöva lämna uppgifter som är belastande för 

honom själv.179 I fallet Murray mot Förenade Konungariket180 konstaterade Europadomstolen 

att rätten att hålla tyst under polisförhör och skydd mot självangivelse är allmänt erkända 

internationella normer som är grundläggande för en rättvis rättegång och att dessa rättigheter 

bör skyddas mot ett otillåtet tvång av myndigheterna. I Murray mot Storbritannien prövades 

det om huruvida rätten att hålla tyst och skydd mot självangivelse är absoluta rättigheter. 

Europadomstolen fann att dessa rättigheter inte var absoluta och ansåg att rätten att dra 

slutsatser från någons tystnad måste istället avgöras med hänsyn till alla omständigheter.                                                         
172 Se Orkem-domen punkt 32.  
173 Lundqvist, Ulf, Företagets rättigheter, s. 31. 
174 Se Hoescht-domen punkt 15. 
175 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 101. 
176 Alexandersson, Stig, Uppgiftsskyldigheten och undersökningen i konkurrensundersökning, s. 102. 
177 Notera att markeringen är till för att betona att det nu redovisas Europadomstolens praxis där en vändpunkt 
skedde i Europadomstolens tolkning av Europakonventionens artikel 6. 
178 Funke mot Frankrike Funke mot Frankrike, dom från 25 februari 1993. 
179 Dhunér, Karl-Johan, Gryningsräder och mänskliga rättigheter, s. 386. 
180 Murray mot Förenade Konungariket, dom från 28 oktober 1994, se även Dhunér, K. J., Gryningsräder och 
mänskliga rättigheter, s. 387. 
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Vidare ansåg domstolen att tystnaden, i sig, inte kan tolkas som ett tecken på skuld. En 

anklagads tystnad kan tolkas emot honom endast när bevis mot honom påkallar en förklaring, 

som den anklagade, med tillämpning av sunt förnuft, borde kunna lämna. I Saunders mot 

Storbritannien181 har Europadomstolen gjort ytterligare förtydligande av rättsläget, när den 

uttalade att då åklagaren hade åberopat bevis mot Saunders som utgjordes av de uppgifter han 

själv lämnat under tvång, stred sådan bevisning mot rätten att hålla tyst och rätten att inte 

anklaga sig själv.182  

 

I doktrin har sedan Funke-målet, där Europadomstolen erkände att det finns ett skydd mot 

self-incrimination, Orkem-domen ifrågasatts och det efterfrågas att EG-domstolen skall göra 

en ändring av sin gällande praxis och att även den skall erkänna ett sådant skydd. En 

diskussion om detta följer nedan i analysen. 

 

                     
                                                        
181 Saunders mot Förenade Konungariket, dom från 17 december 1996. 
182 Dhunér, Karl-Johan, Gryningsräder och mänskliga rättigheter, s. 388. 
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7. Analys 

7.1 Skillnad på hur EG-domstolen och Europadomstolen tolkar 
Europakonventionen? 
 

Det finns en skillnad mellan hur EG-domstolen och Europadomstolen väljer att tolka 

Europakonvention. Dessa skillnader, anser jag, kan härledas till domstolarnas tillkomst och 

syfte.  Europeiska gemenskaperna och Europarådet grundades efter andra världskriget i syfte 

att återbygga Europa. Europeiska gemenskapernas fokus kom dock att läggas på den 

ekonomiska återuppbyggnaden och Europarådet kom att stå för Europas moraliska 

uppbyggnad och kom därmed att fokusera på de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen 

skapades i syfte att övervaka och kontrollera att staterna efterlever sina skyldigheter enligt 

Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Demokrati och rättssäkerhet är kärnan i 

Europarådet, och respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande rättigheterna 

utgör en förutsättning för demokrati och rättssäkerhet. Europadomstolen är garanten för den 

rättsliga kontrollen av att konventionsstaterna respekterar Europakonventionen.  

 

Europadomstolen är inte bunden av EG-rätten eller lagstiftningen och rättstillämpningen i 

konventionsstaterna.183 Därför kan Europadomstolen även pröva om en EG-rättslig regel i en 

konventionsstat står i strid med Europakonventionen. 

 

När Europeiska gemenskapen grundades var de ekonomiska syftena dess primära intresse. 

Man trodde inte att den ekonomiska integrationen skulle kunna leda till inskränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. Till följd därav kom EG-fördragen att sakna uttryckliga 

bestämmelser om mänskliga rättigheter.184 EG eller unionen är inte ansluten till 

Europakonventionen. Det skydd som i EG-rätten finns för de mänskliga rättigheterna har 

utvecklats av EG-domstolens rättspraxis, som en allmän rättsprincip. Detta betyder att 

Europakonventionen inte är juridiskt bindande och tillämpningen av mänskliga rättigheter, är 

i EG-rätten beroende på EG-domstolens tolkning och inte Europadomstolens. Dock är det 

viktigt att notera att under tidens lopp har EG-domstolen kommit att tillmäta 

Europakonventionen stor betydelse, och som en följd av EG-domstolens praxis stadgas idag i 

Amsterdamsfördragets artikel 6 att Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och                                                         
183 Abrahamsson, Olle, EG-domstolen och de grundläggande rättigheterna, Svensk juristtidning, 2002, s. 365. 
184 Hellner, Michael, Skyddet för de mänskliga rättigheterna i framtidens EU, Svenska institutet för europeiska 
studier, Stockholm, 2003, s.15. 
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respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och att unionen skall 

som allmänna principer respektera de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i 

Europakonventionen.  Till skillnad från Europadomstolen har EG-domstolen inte någon 

allmän behörighet att pröva ärenden med frågor gällande de mänskliga rättigheterna. EG-

domstolen kan endast pröva de mänskliga rättigheterna när dessa rättigheter ifrågasätts i 

områden inom EG-rätten, vilket har skett till exempel när det gäller konkurrensrättsliga 

undersökningar. På konkurrensrättens område har Europakonventionen kommit att 

aktualiseras när företag i EG-domstolen åberopat att Kommissionens undersökning strider 

mot artikel 6, om rätten att tiga, och artikel 8, om skydd för privatliv- hem och korrespondens. 

 

Av ovan anförda framgår att det kan bli motsättningar i hur EG-domstolen och 

Europadomstolen väljer att tolka Europakonvention, detta eftersom domstolarna är oberoende 

av varandra men använder sig av Europakonventionen för att avgöra frågor som rör 

mänskliga rättigheter.  

 

7.2 EG-domstolen och Europadomstolens tolkning av rätt till skydd för 
privatliv - hem och korrespondens 
  

I målet Panasonic mot Kommissionen ställdes EG-domstolen inför problematiken om 

huruvida Kommissionens konkurrensundersökning utgjorde en kränkning av artikel 8 i 

Europakonventionen. Domstolen lämnade frågan om de mänskliga rättigheterna obesvarad 

och uttalade sig istället om huruvida proportionalitetsprincipen hade kränkts. Således väljer 

EG-domstolen i målet att belysa proportionalitetsprincipens tillämplighet i konkurrensrättsliga 

frågor, en rättsprincip som EG-domstolen vid flera tillfällen har sagt är grundläggande för 

EG-rättens tillämpning.  

 

EG-domstolen har i sin tolkning av Europakonventionen valt att betona skillnaden mellan den 

enskilde och en juridisk person. EG-domstolen betonade att skyddet för privatliv- hem och 

korrespondens i Europakonventionens artikel 8, baserades på den fysiska personens frihet, 

vilket uttrycktes med ett uttalande i till exempel Hoescht-domen, där EG-domstolen sade: 

”The protective scope of that article is concerned with the development of ”man’s” personal 

freedom and may not therefore be extended to business premises”.185 EG-domstolen gav                                                         
185 Se Hoescht-domen punkt 18. 
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tyngd åt sin ståndpunkt genom att säga att medlemsstaternas rättsordningar erkände ett sådant 

skydd endast till fysiska personer och ett sådant skydd tillerkändes ej juridiska personer.186 

Mer än ett decennium senare, år 2002 gjordes EG-domstolen en ändring av gällande praxis. 

EG-domstolen tog hänsyn till ändringarna som skett i Europadomstolens praxis187 och därmed 

kunde EG-domstolen fastslå att under ”vissa” omständigheter kan Europakonventionens 

artikel 8 om skydd för hem- korrespondens utvidgas till att även omfatta företagslokaler, 

därmed tillerkände EG-domstolen att juridiska personer kan åtnjuta ett skydd för privatliv - 

hem och korrespondens i enighet med artikel 8 i Europakonventionen.   

 

Jag anser att EG-domstolen kunde acceptera artikel 8 i Europakonventionen tillämplig på 

juridiska personer enbart för att artikeln är av sådan art att den kan inskränkas genom 

tillämpning av proportionalitetsprincipen. Den proportionalitetsbedömning som 

Europadomstolen använder sig av i artikel 8 Europakonventionen är inte främmande för EG-

domstolen som också använder sig av den tysk-inspirerade proportionalitetsbedömningen 

med rekvisiten lämplighet, nödvändighet och proportionalitet. EG-domstolen kan således 

fortfarande föra ett resonemang att de åtgärder som Kommissionen vidtar i en 

konkurrensrättslig undersökning är nödvändiga för att uppnå målen med konkurrensreglerna, 

som är att säkerställa att det råder effektiv konkurrens till nytta för konsumenten, samt 

underlätta och främja den gränsöverskridande handeln på den inre marknaden.  

 

Europadomstolen å sin sida, har tillerkänt juridiska personer ett skydd enligt 

Europakonventionen av moraliska och rättviseskäl då Europadomstolen resonerade att ett 

sådant skydd behövdes eftersom det fanns en risk för orättvis behandling mellan en person 

som bedriver yrkesverksamhet på annan lokal och en person som bedriver yrkesverksamhet i 

sitt privata hem. På det sätt Europadomstolen tolkar konventionen, ges därmed utrymme för 

att till exempel en advokat som är verksam i sitt hem skall erhålla ett skydd enligt artikel 8. I 

förordning 1/2003 ges Kommissionen befogenheter att genomföra undersökningar av andra 

lokaler om det finns rimlig misstanke att räkenskaper, eller affärshandlingar som kan vara 

relevanta för utredningen förvaras på annan plats och därmed kan Kommissionen även göra 

en undersökning i berörda företags eller företagssammanslutningars ledares, direktörers och 

andra medarbetares bostäder.188 Man kan då fråga sig om bara för att man råkar vara                                                         
186 Se Hoescht-domen punkt 17. 
187 Se Niemietz mot Tyskland och Societé Colas med fl. mot Frankrike. 
188 Se artikel 21 förordning 1/2003. 
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företagsledare, direktör, eller medarbetare, i ett företag ska man då gå miste om ett skydd som 

man garanteras som privatperson?  Skulle man resonera som Europadomstolen gör i målet 

Niemietz mot Tyskland189 torde man inte anse rättvist att en sådan undersökning görs i privata 

hem. Jag anser att Europadomstolen skulle finna att en sådan undersökning ej är förenlig med 

Europakonventionens artikel 8.  

 

7.3 EG-domstolen och Europadomstolens tolkning av rätt till skydd mot 
self-incrimination 
 
Det har nu behandlats hur EG domstolen och Europadomstolen tolkar Europakonventionens 

artikel 8. I detta avsnitt kommer att behandlas hur de båda domstolarna förhåller sig till artikel 

6 i Europakonventionen.  

 

Det finns skillnader på hur EG-domstolen och Europadomstolen tolkar artikel 6 i 

konventionen. EG-domstolen anser att det inte följer av artikelns ordalydelse en rätt att inte 

behöva lämna ut en uppgift som utgör bevisning mot en själv. EG-domstolen har istället valt 

att inskränka Kommissionens befogenheter utifrån företagets rätt till försvar och 

proportionalitetsprincipen. Europadomstolen har däremot utvecklat sin praxis och i Funke-

målet erkänt att i artikel 6 ingår en rätt att hålla tyst och inte lämna uppgifter som kan utgöra 

bevisning mot en själv. Europadomstolen har även fastställt att en sådan princip gäller även i 

myndighetsutövning, vilket innebär att det torde gälla i Kommissionens undersökning.  

 

I Orkem fastslog EG-domstolen att samarbetsplikten som åligger företaget, ej innebär att det 

undersökta företaget skall lämna uppgifter som är till dess nackdel och som i sig skulle 

innebära ett erkännande av överträdelsen, dock kan Kommissionen ställa frågor genom vilka 

Kommissionen kan avgöra huruvida en överträdelse av konkurrensregler har skett. EG-

domstolen gör en åtskillnad på information som baseras på fakta och information som kan 

innebära ett medgivande till överträdelse.190 Trots att Europadomstolen valt att erkänna 

principen har EG-domstolen vidhållit sin tolkning av konventionen och vid flera tillfällen sagt 

att den utveckling som skett i Europadomstolen praxis ej förändrar domstolens ståndpunkt.191   

                                                         
189  Se uppsatsens s. 30. 
190  Se Orkem-domen punkt 34 och 35. 
191  Se Mål T-112/98 Mannesmannröhren-Werke mot Kommissionen (1998)ECR II – 729, PVCartell II och 
Limburgse Vinyl med fl. mot Kommissionen (2003), ECR 1-8375.  
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EG-domstolen verkar anse att ett erkännande av principen skulle innebära en större 

begränsning av Kommissionens befogenheter, som går utöver det som har etablerats med 

hänsyn till företagets rätt till försvar. Ett erkännande av principen torde, enligt mig innebära 

att företagets samarbetsplikt och uppgiftsskyldighet vid en undersökning skulle minska, 

eftersom de som svarar i företagets vägnar skulle ha en rätt att tiga.  

 

Att EG-domstolen ej är beredd att minska Kommissionens befogenheter har konstaterats i och 

med tillkomsten av förordningen 1/2003 som ökade Kommissionens befogenheter trots att det 

redan då fanns de som ansåg att Kommissionen hade alltför stark befogenhet vid sin 

undersökning. EG-domstolen försöker som jag tidigare sagt ”säkerställa att det råder effektiv 

konkurrens till nytta för konsumenten, samt underlätta och främja den gränsöverskridande 

handeln på den inre marknaden” och därför för att värna om den inre marknaden anser EG-

domstolen att Kommissionens befogenheter bör vara vittgående. Detta är förespråkarnas 

starkaste och enda argumenten. Kritikerna däremot anser att Kommissionen har en alltför 

stark ställning i förhållande till det undersökta företaget och därför bör företagets rättigheter 

vid en konkurrensrättslig undersökning utvidgas. 

 

Jag anser att EG-domstolen intar en återhållande ställning i frågan eftersom ett erkännande av 

rätt till skydd mot self-incrimination skulle innebära skapelsen av en ny rättsprincip i EG-

rätten. Ett erkännande av principen torde innebära att man skulle få ompröva företagets 

upplysningsplikt och samarbetsplikt och därför väljer EG-domstolen att pröva frågan utifrån 

redan gällande rättsprinciper i EG-rätten såsom proportionalitetsprincipen och företagets rätt 

till försvar.   

 

Enligt Europadomstolens tolkning av artikel 6 kan ett företag åberopa ett skydd mot self-

incrimination. EG-domstolen däremot anser att en sådan princip ej existerar och därmed kan 

den inte med framgång åberopas inom EG-rätten.  Detta innebär att det finns två olika 

tolkningar av Europakonventionens artikel 6. 
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8. Slutsats 
 

Kommissionen har långtgående befogenheter vid gryningsräder, vilket har lett till att dessa 

befogenheter varit föremål för kritik. Kommissionens befogenheter kan dock inskränkas av 

företagets rätt till försvar. I en konkurrensrättslig undersökning ställs Kommissionens önskan 

om en effektiv undersökning mot företagets behov av att skydda sig mot undersökningen. 

Förespråkarna för Kommissionens befogenheter anser att dessa ej får begränsas eftersom en 

begränsning av Kommissionens befogenheter skulle minska möjligheten att komma åt företag 

som bryter mot konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 Romfördraget. Kritikerna däremot 

anser att Kommissionen har en alltför stark ställning i förhållande till det undersökta företaget 

och vissa av dem förespråkar en utvidgning av företagets rättigheter till att omfatta ett skydd 

mot self incrimination enligt Europakonventionens artikel 6.  

 

Både EG-domstolen och Europadomstolen baserar sin tolkning av mänskliga rättigheter på 

Europakonventionen. Det är därför oundvikligt att det blir olika tolkningar av samma rättsakt. 

Eftersom Europakonvention är en allmän rättsprincip inom EG-rätten och ej juridiskt 

bindande kan EG-domstolen göra egna tolkningar av Europakonventionen och är därmed inte 

bunden av Europadomstolens tolkningar. 

 

En av mina problemformuleringar var i fall det blir det någon skillnad i domens utfall om det 

undersökta företaget väljer att åberopa Europakonventionens artikel 6 eller 8 istället för EG-

rättsliga rättsprinciper såsom proportionalitetsprincipen?  

 

Vad gäller Europakonventionens artikel 8 så råder det enighet i EG-domstolens och 

Europadomstolens tolkning. Ett företag kan med framgång åberopa konventionens artikel 8, 

dock torde detta enligt mig inte innebära någon skillnad om man åberopar artikel 8 eller 

proportionalitetsprincipen eftersom för att avgöra om en inskränkning av artikel 8 är 

godtagbar görs en proportionalitetsbedömning. 

 

Gällande Europakonventionens artikel 6, kan ett företag inte med framgång i EG-domstolen 

åberopa skydd mot self-incrimination eftersom principen ej erkänts av EG-domstolen. EG-

domstolen står nu inför ett vägskäl och frågan om huruvida man skall erkänna principen om 

self-incrimination inte kan undvikas för all framtid, i vilket fall, så torde frågan få större 
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genomslag om Lissabonfördraget träder i kraft och frågan om unionen skall ansluta till 

konvention får större aktualitet. Harmonisering av Europadomstolen och EG-domstolens 

tolkning av konventionen kommer att bli en utmaning som dessa domstolar kommer att ställas 

inför. Jag anser att undersökta företag bör fortsätta att åberopa principen gentemot 

Kommissionens undersökningar, men man bör samtidigt åberopa proportionalitetsprincipen 

eftersom den är en erkänd rättsprincip. Detta i syfte att öka påtryckningar på EG-domstolen 

att erkänna ett skydd mot self-incrimination. 
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