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1 Inledning

Utlämning av brottslingar är en form av internationell rättshjälp som begagnats
under ganska lång tid. 1913 trädde den första svenska utlämningslagen i kraft,
men lagstiftningen föregicks av ett antal utlämningsavtal som upprättats med olika
stater på 1800-talet och dessförinnan.
Med anledning av 1957 års europeiska utlämningskonvention gjordes en del
ändringar i den svenska utlämningsrätten och i början av 1958 ersattes 1913 års
lag av en moderniserad utlämningslag. Lagen är tillämplig på utomnordiska
ärenden.
Några år efter att den nya lagstiftningen införts trädde den nordiska
utlämningslagen i kraft. Regleringen, som gäller i förhållande till Danmark, Norge,
Finland och Island, uppställer i jämförelse med den allmänna utlämningslagen lägre
villkor för att bevilja utlämning. Bl. a tillåts under vissa förutsättningar utlämning av
egna medborgare och för politiska brott, vilket i nuläget inte är möjligt i
utomnordiska ärenden. Vad gäller uppbyggnad etc. skiljer sig emellertid inte
regleringarna åt i någon nämnvärd omfattning.
Den svenska utlämningsrätten har varit förhållandevis statisk sedan slutet av
femtiotalet. På senare år har dock det alltmer intensiva EU-samarbetet för att
bekämpa den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten fört med sig att
relativt banbrytande förändringar beträffande utlämning inom unionen
aktualiserats. 1995 upprättades en EU-konvention om ett förenklat
utlämningsförfarande som Sverige sedermera ratificerat. Konventionen innebär i
princip att den som eftersöks för utlämning kan samtycka till att bli föremål för ett
mindre formellt och förenklat förfarande. Konventionen innehåller regler av
processuell natur. Sverige har infört ett särskilt avsnitt i den allmänna
utlämningslagen för att uppfylla villkoren avseende det aktuella förfarandet.
Året efter upprättades ytterligare en utlämningskonvention, som är tänkt att
komplettera 1957 års europeiska utlämningskonvention. Innehållet i 1996 års
utlämningskonvention tar sikte på villkoren för utlämning. Reglerna innebär en
uppluckring av de traditionella utlämningsrättsliga principerna som t ex kravet på
dubbel straffbarhet och specialitetsprincipen. Sverige har i skrivande stund (maj
2001) inte ratificerat konventionen, men regeringen har i proposition 2000/01:83
föreslagit att så sker snarast. I nuläget finns det emellertid inget som pekar på att
riksdagen inte skulle godkänna lagförslaget. De  föreslagna lagändringarna
kommer att innebära stora principiella nyheter på utlämningsområdet.

Existensen av utlämning som internationellt rättshjälpmedel ligger både i den
anmodade och den ansökande statens intresse. Den förstnämnda parten har inte
bara en vilja att främja det andra landets rättsskipning genom en utlämning, utan är
också mån av att dess territorium inte skall bli en fristad för brottslingar. Har ett
land en restriktiv utlämningspolicy är det möjligt att det ansökande landet i ett
omvänt fall också är försiktiga med att bevilja utlämning. Av ömsesidighetsskäl
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kan det alltså vara till gagn för den anmodade staten att inte vara alltför restriktiv
med att bifalla utlämningsförfrågningar.
Den ansökande staten har å sin sida ett intresse av lagföra och straffa brottslingar
som begått brott på deras territorium eller brott som man på annat sätt har
jurisdiktion över. Skulle ett land regelmässigt underlåta att begära utlämning finns
det risk att det skulle dra till sig brottslingar.

För den eftersökte individen innebär det ett ganska stort ingrepp i den personliga
friheten att vara föremål för en utlämningsprocess. Till exempel så är i de allra
flesta fall personen under handläggningstiden frihetsberövad i den anmodade
staten.
I ett utlämningsärende måste alltid en avvägning göras mellan
rättsskipningseffektivitet och den enskildes integritet.

1.1 Syfte

I uppsatsen har jag till att börja med för avsikt att redogöra för de båda
ovannämnda EU-konventionernas innehåll och syften i allmänhet. Huvudsyftet är
emellertid att närmare granska några av de traditionella utlämningsrättsliga
principer som berörs av främst 1996 års EU-konvention om utlämning.
Principerna som kommer att behandlas närmare är förbudet mot utlämning av
egna medborgare, kravet på dubbel straffbarhet samt specialitetsprincipen. I och
med ratificeringarna av de båda konventionerna kommer den svenska
utlämningsrätten i ett EU-perspektiv principiellt sett att förändras ganska
dramatiskt i förhållande till vad som tidigare gällt vid utlämning till utomnordiska
stater. De mest intressanta förändringarna gäller bl. a just de nämnda principerna.
Inriktningen på uppsatsen föll sig därför ganska naturligt.
Det faktum att jag valt att inkludera 1995 års EU-konvention om ett förenklat
utlämningsförfarande i arbetet, trots att den nästan uteslutande rör processuella
aspekter, har två orsaker. För det första har jag velat ge en heltäckande bild av
de strävanden som finns på utlämningsområdet i allmänhet inom unionen. Båda
konventionerna är led i ambitionen mot ett mer flexibelt utlämningssamarbete och
kompletterar varandra genom att 1995 års konvention behandlar en
rationalisering av själva utlämningsförfarandet medan 1996 års konvention
innehåller uppluckringar av villkoren för utlämning inom unionen. För det andra
innehåller förfarandekonventionen en särskilt intressant aspekt beträffande
specialitetsprincipen. Den eftersökte personen kan nämligen genom ett formellt
samtycke avsäga sig specialitetsprincipens skydd, d v s han samtycker till att i den
ansökande staten lagföras även för andra gärningar än den eller de som
utlämningsansökan grundas på.

Eftersom den nordiska utlämningslagen både villkors- och förfarandemässigt
företer ganska stora likheter med de nya EU-reglerna kommer analyserna till viss
del att innehålla jämförelser mellan inomnordisk utlämning och utlämning till EU-
stater.
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I analysdelarna har jag vidare för ambition att lägga särskild vikt vid de
intressekollisioner som genom en uppluckring av de traditionella principerna
uppstår mellan individens rätt till frihet och statens strävanden mot en effektivare
brottsbekämpning.

1.2 Avgränsningar

Som tidigare nämnts har jag valt att lägga tyngdpunkten i arbetet på en
redogörelse för de principer som i sammanhanget förefaller mest intressanta;
förbudet mot utlämning av egna medborgare, kravet på dubbel straffbarhet och
specialitetsprincipen. Det finns emellertid en annan utlämningsrättslig princip av
traditionellt snitt som kommer att beröras av en eventuell ratifikation av 1996 års
konvention, nämligen förbudet mot utlämning för politiska brott. I Sverige har
dock inte politiska brott varit särskilt vanligt förekommande i utlämningsärenden
och jag har gjort bedömningen att en uppluckring av detta villkor inte kommer att
få några större effekter. Vidare är det troligt att uppsatsen skulle bli alltför
omfattande om förbudet mot utlämning för politiska brott skulle inkluderas.
Dessutom har ämnet redan behandlats i ganska stor utsträckning i doktrin.1

Uppsatsen behandlar utlämning från Sverige. Det motsatta förhållandet, d v s när
Sverige ansöker om utlämning från någon annan stat, faller alltså utanför arbetets
ram.

1.3 Metod och material

Materialet som använts i uppsatsen är i princip det traditionellt juridiska;
förarbeten, praxis och doktrin. Såväl svenska som engelska källor har begagnats.
Något muntligt material har inte använts.

Beträffande de avsnitt som behandlar EU-konventionerna har jag varit hänvisad
till konventionstexten, de förklarande rapporterna, förarbetena och därtill hörande
yttranden från remissinstanser. Bristen på artiklar etc. har naturligtvis sin förklaring
i det faktum att Sverige ännu inte ratificerat 1996 års konvention och att
lagändringarna med anledning av det förenklade förfarandet trädde i kraft tämligen
nyligen. Någon omfattande praxis på området för det förenklade förfarandet har
ännu inte hunnit utmejslas. Med tanke på det sparsamma material jag haft tillgång
till har jag ändock valt att redogöra kortfattat för de få fall som det nya
förfarandet hittills har genererat.  Avsnittet 7.3 kan om inte annat kan ses som en
exemplifiering.

I övrigt kan påpekas att det inte finns mycket svenskt material att tillgå på det
utlämningsrättsliga området i största allmänhet.

                                                
1 Se t ex Van den Wijngaert ”The Political Offense Exception to Extradition”
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1.4 Disposition

I ett inledande kapitel redogörs för den svenska utlämningsrätten i allmänhet.
Såväl den allmänna som den nordiska utlämningslagens förfarande och villkor
beskrivs härvidlag. Det tredje kapitlet innehåller en bakgrund till och syftena med
upprättandet av 1996 års EU-konvention. Det materiella innehållet i konventionen
och de föreslagna ändringarna i utlämningslagen med anledning av densamma
behandlas också i kapitel 3.
De tre nästföljande kapitlen har i princip samma konstruktion och behandlar
utlämning av egna medborgare, dubbel straffbarhet och specialitetsprincipen i
nämnd ordning. Vart och ett av dessa kapitel avslutas med en analysdel.
Anledningen till att jag valt att dra slutsatserna löpande under arbetets gång är
uteslutande i syfte att underlätta för läsaren. Visserligen hade det varit fullt möjligt
att placera ett stort analyskapitel sist i arbetet, men jag har gjort bedömningen att
det torde vara lättare för läsaren att följa argumenteringen med den nu valda
modellen. Risken finns att ett avslutande kapitel där alla aspekterna gemensamt
kommenteras skulle kunna bli ganska rörigt samt fordra ett visst mått av
tillbakabläddrande i uppsatsen från läsarens sida.
I det sista kapitlet (7) görs en genomgång av reglerna i 1995 års konvention.
Särskild vikt fästs härvidlag vid samtycket till det förenklade förfarandet och
möjligheten till avstående från tillämpningen av specialitetsprincipen.
Kapitlet avslutas precis som de tre föregående med en analysdel.

I bilaga A finns 1995 års EU-konvention om ett förenklat förfarande i fulltext och
i bilaga B 1996 års EU-konvention om utlämning. Båda versionerna är på
engelska.



7

2 Allmänt om utlämning enligt
svensk rätt

2.1 Inledning

År 1913 trädde den första svenska utlämningslagen i kraft.2 Innan denna
lagstiftning tillkommit beviljades utlämning antingen med stöd av bilaterala
utlämningsavtal eller utan avtal.3 Anledningarna till upprättandet av en
utlämningslag var att lagfästa förutsättningarna för utlämning och därmed försöka
skapa en enhetlig praxis på området. Genom en lagreglering skulle också de
betänkligheter som, ur godtyckessynpunkt, ett icke-lagfäst förfarande kan ge sken
av, begränsas. Dessutom skulle den svenska regeringen i större utsträckning
kunna undvika potentiell politisk utpressning från ansökande stater. En
lagreglering ansågs också lämplig ur den enskildes perspektiv med tanke på att en
utlämning får anses vara en tämligen ingripande åtgärd. Vidare gick den
internationella utvecklingen i riktning mot lagreglering av utlämningsprocessen och
många länder hade redan utlämningslagar.4

1957 upphävdes 1913 års lag till förmån för den nuvarande utlämningslagen.5 Den
gamla regleringen ansågs till viss del som obsolet och man ville stärka den
enskildes rättsskydd och i större utsträckning beakta humanitära krav. För att
undgå skyldigheten att i vissa fall utlämna p g a bestämmelser i utlämningsavtal,
sades samtliga sådana upp inför ikraftträdandet av den nya lagen. Avtal som var i
överrensstämmelse med 1957 års reglering upprättades och ett antal nya villkor
för utlämning togs in. Ett förbud mot utlämning i de fall då den eftersökte
riskerade att dömas till döden var en av nyheterna med regleringen. Vidare fick
man inte utlämna en eftersökt till en stat där han riskerade politisk förföljelse.
Även i de fall utlämningen med hänsyn till personens ungdom, hälsotillstånd eller
personliga förhållanden i övrigt skulle strida mot humanitetens krav, skulle
utlämning vägras.6

Procedurmässigt genomfördes ett antal ändringar i syfte att göra
utlämningsförfarandet mer likt brottmålsprocessen. Motivet till detta var bl. a att
stärka rättssäkerheten.7

Vid utformningen av utlämningsinstitutet finns det lite olika metoder man kan
begagna sig av. En modell är att reglera utlämning genom ingående av

                                                
2 Lag. 4 juni 1913 angående utlämning av förbrytare.
3 Prop. 1913:50 s. 17 ff
4 Ibid. s. 19 ff.
5 Lag (1957:668) om utlämning för brott. Trädde i kraft 1 januari 1958.
6 Prop. 1957:156 s. 28 ff.
7 Ibid. s. 34 f.
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utlämningsavtal, vilket är fallet i ganska många stater, däribland USA. Finns inget
avtal med den ansökande staten kan utlämning helt enkelt vägras. Ett sådant
system bygger mycket på reciprocitetsprincipen, d v s en slags ömsesidighetsregel
där den anmodade statens vilja att prestera är avhängigt av den ansökande
statens vilja att lämna sitt bistånd i ett liknande fall.
I Sverige har vi utformat vårt system på ett lite annorlunda vis. Den nuvarande
utlämningslagen ger nämligen utrymme att bevilja utlämning oavsett om ett
utlämningsavtal finns upprättat med den ansökande staten eller inte. Vi undviker
på så vis skyldighet att utlämna och skapar utrymme för beslutande myndighet att
göra en mer skönsmässig bedömning i det enskilda fallet Ett upprätthållande av
någon formell reciprocitetsprincip kan man alltså inte tala om från svenskt håll.8

Eftersom vissa stater inte beviljar utlämning utan förhandenvaron av ett
utlämningsavtal har Sverige varit nödgat att ingå bilaterala överenskommelser för
att möjliggöra samarbete på utlämningsområdet även med dessa länder. Sådana
avtal har slutits med USA, Kanada, Storbritannien, Belgien och Australien.9

2.2 Lag (1957:668) om utlämning för brott

Utlämningslagen är tillämplig på utlämning från Sverige till utomnordiska stater. I
1-13 §§ regleras villkoren för utlämning och 14-22 §§ innehåller regler angående
förfarandet. Övriga bestämmelser finns i 23-27 §§. Genom att Sverige 1997
ratificerade 1995 års konvention om ett förenklat utlämningsförfarande inom EU
har det i 28-40 §§ intagits ett antal nya bestämmelser.10

Lagen har i mångt och mycket utformats i enlighet med den europeiska
utlämningskonventionen från 1957. Konventionen utarbetades av Europarådet
och innehåller både förfarande- och villkorsregler för utlämning.
Det skall tilläggas att den nedanstående redogörelsen gäller för utlämningslagen i
dess nuvarande utformning. Ganska genomgripande förändringar vad beträffar
utlämning till EU-stater har föreslagits av regeringen i Prop. 2000/01:83, med
anledning av Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning.
Förändringarna förväntas träda i kraft den 1 oktober 2001. Mer om
konventionen nedan i kap 3.

2.2.1  Villkor för utlämning

I 1 § stadgas att en person som vistas i Sverige kan utlämnas till en främmande
stat om han i det landet är misstänkt, tilltalad eller dömd för en där straffbelagd
handling. Genom formuleringen ”....må efter beslut av regeringen utlämnas..”
                                                
8 Magnusson, Inbördes rättshjälp, SvJT 1991 s. 513 f. Se även Danelius, Om utlämning av
brottslingar till och från Sverige, SvJT 1982 s. 621 ff. där bl. a den svenska inställningen till
reciprocitetsprincipen hos beslutande myndigheter kritiseras.
9 I övergångsbestämmelserna till 1957 års utlämningslag stadgas att avtalet med Belgien från
1870 skall gälla även om det avviker från vad som sägs i lagen. Anledningen till detta är
Sverige fortfarande var bundna av avtalet när den nya utlämningslagen trädde i kraft.
10 Angående det förenklade förfarandet se nedan kap. 7
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framgår det av samma paragraf att vi inte är tvingade eller förpliktigade att bevilja
en utlämningsframställan.

En traditionellt sett väl förankrad princip i den svenska utlämningrätten är förbudet
mot utlämning av egna medborgare (2 §).11 Enligt den europeiska
utlämningskonventionen (art 6 p. 1 b) finns det möjlighet för anslutna stater att
definiera begreppet ”medborgare” i konventionens mening. Sverige har förklarat
att det i begreppet inryms, förutom svenska medborgare, utlänningar bosatta i
Sverige, medborgare i de övriga nordiska länderna, samt utlänningar bosatta i
dessa länder.12

Ett annat hinder mot utlämning, som är kopplat till personen i fråga, är risk för
svår förföljelse (7 §). Grunden för svår förföljelse kan vara härstamning,
tillhörighet till viss samhällsgrupp, viss politisk eller religiös uppfattning eller andra
politiska förhållanden. Syftet bakom stadgandet är att skydda politiska flyktingar
från repatriering. I varje enskilt fall skall det emellertid göras en avvägning mellan
å ena sidan förföljelsens art och å andra sidan brottets karaktär och övriga
omständigheter.13 Högsta domstolen har i några avgöranden, som gällt ryska
medborgare, inte funnit att risk för förföljelse förelegat14, medan man i ett fall då
en kosovoalbansk man begärdes utlämnad för mordförsök ansåg att risken för
förföljelse var påtaglig.15

Utlämning får inte heller beviljas i fall då det är uppenbart oförenligt med
humanitetens krav (8 §). Vid bedömningen skall personens ungdom, hälsotillstånd
eller personliga förhållanden i övrigt vägas mot gärningens beskaffenhet och den
främmande statens intresse av ett utlämnande. Omständigheter som att den
eftersökte lider av t ex en svår sjukdom eller är underårig torde i vissa fall vara
skäl för att avslå en utlämningsbegäran med hänvisning till humanitetens krav.16

I 4 § stadgas att ingen får utlämnas för brott som enligt svensk lag endast kan
generera ett fängelsestraff på ett år eller mindre. Maximistraffet skall alltså vara
strängare än ett år. Är personen dömd i den främmande staten skall påföljden
motsvara fängelse i minst fyra månader. Av 4 § första stycket, sammanläst med
reglerna i 1 §, framgår kravet på dubbel straffbarhet, vilket innebär att brottet
skall vara straffbart i såväl den ansökande som den anmodade staten.17

I 4 § andra stycket regleras s k accessorisk utlämning som innebär att personen i
fråga begärs utlämnad för fler än en gärning, men att endast en av dessa behöver
uppfylla kravet på viss straffskala. Detta stadgande torde framförallt syfta till att
möjliggöra utlämning för brott av mindre allvarlig karaktär samtidigt som utlämning
                                                
11 Mer om utlämning av egna medborgare under kap.4
12 Prop. 1958:139 s. 8-16
13 Prop. 1957:156 s. 60
14 NJA 1990 s. 484 II och III
15 NJA 1990 s. 46
16 Se t ex NJA 1984 s. 903, NJA 1991 s. 572, NJA 1992 s. 621, NJA 1993 s. 242 och 760.
17 Mer om kravet på dubbel straffbarhet i kap. 5
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ändå skall ske för brott som uppfyller minimikravet på minst ett års fängelse.18

Även utlämning för verkställighet av övervakning efter avtjänat straff omfattas av
bestämmelsen.19

Enligt 5 § beviljas inte utlämning för militära brott. Om den aktuella gärningen
också kan klassificeras som ett brott i vanlig bemärkelse finns emellertid möjlighet
att utlämna enligt andra stycket samma paragraf.
Förbud mot utlämning p g a politiskt brott stadgas i 6 §. Det finns ingen
legaldefinition på vad begreppet politiskt brott innefattar, men enligt förarbetena
gäller förbudet främst brott mot stat och samhällsordning. Även allmänna brott
innehållande ett politiskt moment kan kvalificera som politiskt brott. I de fall det
aktuella brottet har till en övervägande del allmän karaktär bör utlämning beviljas,
även om en bedömningen görs utifrån de specifika förutsättningarna i varje enskilt
fall.20

Vad gäller bevisningen i skuldfrågan ställes det vissa krav i 9 §. Utlämning kan
inte ske utan dom eller; i de fall dom inte meddelats i den ansökande staten,
häktningsbeslut. Domen måste finna stöd i utredningen och inte vara undermålig.
Utgångspunkten torde vara att domen ifråga uppfyller en rimlig standard. Det skall
kunna gå att utläsa av de bifogade handlingarna och undersökningen som görs i
ärendet att domen på det hela taget är korrekt. Av de svenska myndigheterna
torde dock inte kunna fordras någon mer ingående granskning för att verifiera
domens riktighet.21

Om den ansökande staten grundar sin framställan på ett häktningsbeslut skall det
föreligga sannolika skäl för att den eftersökte begått brottet (9 § 2 st.). Här krävs
således samma grad av misstanke som vid ett häktning enligt svensk lag (24 kap.
1 § rättegångsbalken).
Enligt 9 § 3 stycket kan Sverige träffa överenskommelser med främmande stater
att dom eller häktningsbeslut skall godtas om dessa inte är uppenbart oriktiga. HD
har i ett fall från 1995 vägrat att medge utlämning med hänvisning till det aktuella
stadgandet. Den ansökande staten (Frankrike) hade meddelat ett häktningsbeslut
mot en algerisk man som misstänktes för bombattentat i Paris. Indicierna pekade
emellertid på att mannen befunnit sig i Sverige vid tidpunkten för brottet och HD
bedömde att det aktuella häktningsbeslutet var av uppenbart oriktig karaktär.22

Har någon redan dömts för det utlämningsgrundande brottet i Sverige eller om
åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse får utlämning inte ske (10 §). Samma sak
gäller för det fall åtalspreskription inträtt eller ådömt straff fallit bort (”förfallet”10
§ 2 st.).

                                                
18 Påle, Karin, Utlämning, (uppsats i Svensk internationell straffprocessrätt, red. Nils
Jareborg och Petter Asp), 1995
19 NJA 1987 s. 825
20 Prop. 1957:156 s. 55
21 Se t ex NJA 1978 s. 671
22 Högsta Domstolens beslut nr SÖ 168, 95-10-20, mål nr Ö 4022/95
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Hinder för utlämning föreligger också om personen i fråga i Sverige står åtalad för
ett annat brott, för vilket är stadgat fängelse, avtjänar ett fängelsestraff eller eljest
skall omhändertas på anstalt (11 § 1 st.). Hindret är temporärt och utlämning kan
ske sedan straffet avtjänats. Villkorlig dom utgör inte hinder för utlämning.
Utlämning för rättegång i den ansökande staten kan medges under förutsättning att
personen återförs till Sverige. Tillfällig utlämning kan också ske om den eftersökte
är häktad eller ålagd reseförbud.

I 12 § första punkten kommer den s k specialitetsprincipen till uttryck; en person
som utlämnats får i den ansökande staten inte straffas för annat brott än det för
vilken han specifikt utlämnats.23 Undantag kan dock medges enligt 24 §. Den
ansökande staten måste i sådant fall inkomma med en särskild framställan som
skall prövas på samma sätt som en ordinär utlämningsförfrågan. Det brott som
den särskilda framställningen avser måste vara utlämningsbart.
Utlämning för åtal vid extraordinär domstol får inte ske, såvida inte regeringen i
undantagsfall så medger (12 § andra punkten).Exempel härvidlag kan vara
internationella krigstribunaler där rättssäkerheten bedöms som fullgod.
Slutligen föreligger ett förbud mot utlämning i fall där den eftersökte kommer att
straffas med döden. Utlämning kan dock ske, trots att det aktuella brottet
teoretiskt kan medföra dödstraff, om den ansökande staten garanterar att någon
dödsdom inte kommer att meddelas i det enskilda fallet.

2.2.2  Förfarandet

En utlämningsframställan skall ges in till Justitiedepartementet (14 §). Dom eller
häktningsbeslut skall bifogas och i de fall det inte av dessa handlingar framgår
vilken nationalitet och hemvist den eftersökte har skall uppgifter härom lämnas.
Detsamma gäller för brottets beskaffenhet, tid och plats för brottet samt vilka
straffbestämmelser som är tillämpliga i den ansökande staten.
Om det är uppenbart att en framställan ej bör bifallas skall regeringen omedelbart
avslå ansökan (15 §). Om så inte sker skall Riksåklagaren avge ett yttrande innan
regeringen fattar beslut i utlämningsärendet. Vanligtvis överlämnar Riksåklagaren
härvidlag ärendet till en lokal åklagare för utredning.24 Utredningen skall
verkställas i enlighet med vad som är stadgat för förundersökning i brottmål, se 23
kap rättegångsbalken. Om den eftersökte inte lämnat sitt samtycke till utlämningen
skall dessutom HD pröva ärendet.
Om domstolen finner att hinder mot utlämning föreligger enligt 1-10 §§ får
regeringen inte bifalla framställningen (20 §). Om HD däremot inte funnit att det
föreligger några hinder kan regeringen ändå avslå utlämningsbegäran med stöd av
vad som brukar kallas den fria prövningsrätten. I 1 § stadgas nämligen, viket
nämnts ovan, inte att en person skall utlämnas utan han ”må” utlämnas.

                                                
23 För mer om specialitetsprincipen se nedan i kap. 6 och
24 RÅFS 1984:1, RÅC I:103 s. 4
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Enligt 23 § får en person som i annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för ett i
Sverige utlämningsbart brott, efter förfrågan från behörig myndighet i den
ansökande staten, omedelbart anhållas, åläggas reseförbud eller
anmälningsskyldighet. Beslag får också ske. Dessa provisoriska tvångsmedel kan
användas i avvaktan på att en formell utlämningsframställning skall inkomma.
Beslut om användning av provisoriskt tvångsmedel skall omedelbart anmälas till
tingrätten som prövar åtgärdens riktighet. Den ansökande staten skall, i det fall
den provisoriska åtgärden kvarstår, inom 40 dagar från den dag då den
eftersökte anhölls eller reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades
inkomma med en formell utlämningsförfrågan. Om och när så skett gäller för
användning av tvångsmedel, utan inskränkning till vissa specifika sådana, samma
regler som för brottmål i allmänhet ( se 24-28 kap. rättegångsbalken). Ett
eventuellt provisoriskt anhållande övergår i sådana fall till ett anhållande enligt
rättegångsbalken och den naturliga följden är att Riksåklagaren så snabbt som
möjligt gör en häktningsframställning. Detta skall enligt 23 § sista stycket göras
inom åtta dagar från det att Riksåklagaren tagit del av utlämningsframställningen.

2.3 Den nordiska utlämningslagen

Utlämingslagen gäller endast i förhållande icke-nordiska stater. Gentemot
Danmark, Island, Finland och Norge är istället den nordiska utlämningslagen
(1959:254) tillämplig. Lagen utarbetades i samarbete mellan de nordiska
länderna, som alla har antagit likartade regelverk på området.

2.3.2  Villkor för utlämning

Till skillnad från mot vad som gäller i utlämningslagen finns inget krav på dubbel
straffbarhet för utlämning till de nordiska länderna (1 §). Det är tillräckligt att
brottet är straffbelagt i den förfrågande staten.
Det kategoriska förbud mot utlämning av egna medborgare som upprätthållits i
utlämningslagen har, med hänsyn till det likvärdiga rättsskydd som medborgarna
anses åtnjuta i de nordiska länderna, uppmjukats i den nordiska
utlämningslagen.25 Personen måste dock ha vistats stadigvarande i den ansökande
staten i minst två år, såvida inte brottet varit särskilt grovt (2 §).
Utlämning kan enligt huvudregeln i 3 § inte ske om brottet endast kan rendera i
bötesstraff i den ansökande staten.
Vad gäller politiskt brott får utlämning beviljas under förutsättning att gärningen är
straffbelagd enligt svensk rätt och den eftersökte inte är svensk medborgare (4 §).
Vid res judicata, d v s att personen i fråga redan är dömd för samma gärning eller
gärningar här i Sverige, får utlämning inte ske (5 §).
En inledd förundersökning, ett åtal för annat allvarligt brott eller en framtida
verkställighet av brott utgör enligt 6 § också hinder för utlämning.

                                                
25 Prop. 1959:72 s. 28
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7 § motsvarar 12 § i utlämningslagen i den bemärkelsen att det uppställs vissa
villkor för att utlämning. I första punkten återfinns en modifierad variant av
specialitetsprincipen; den gäller bara för svenska medborgare och utlämning för
politiska brott. Om den eftersökte emellertid ger sitt samtycke eller regeringen
lämnat ett särskilt medgivande får den ansökande staten döma även för annat
brott. Detsamma gäller om personen frivilligt stannat i landet efter det att lagföring
skett för det brott som utlämningen avsåg eller att han frivilligt återvänt efter att ha
lämnat landet.
I 8 § paragrafen finns regler för bedömningen av konkurrerande
utlämningsanspråk och vidareutlämning.

2.3.3  Förfarandet

Förfarandet vid utlämning enligt den nordiska utlämningslagen är förenklat i
förhållandet till vad som enligt utlämningslagen gäller för stater utanför EU.26 Vid
tillkomsten av lagen yttrades i förarbetena att syftet inte bara var att mjuka upp
villkoren för utlämning inom norden utan att även förenkla processen. Detta skulle
ske utan att rättssäkerheten eftersattes.27

Vid det nordiska förfarandet behöver inte kontakt tas på diplomatisk väg utan
berörda myndigheter kan kommunicera direkt med varandra (9 §). En
utlämningsansökan ska med andra ord skickas till den lokale åklagaren och i de
fall då den eftersökte befinner sig på okänd ort, till Riksåklagaren. Om personen
ifråga inte ger sitt medgivande till utlämning eller erkänner gärningen, måste
ansökan finna sin grund i en fällande dom eller annat beslut där det framgår att
sannolika skäl för att den eftersökte begått brottet, föreligger.
Utredningen skall, precis som i utomnordiska ärenden, verkställas i enlighet med
23 kap. rättegångsbalken (10 §). Någon utredning om det brott som utlämningen
gäller behövs inte utan förundersökningen torde främst inriktas på huruvida
villkoren för utlämning är uppfyllda o dyl.
Den lokale åklagaren har, förutom i vissa undantagsfall, befogenhet att besluta om
utlämning. Skulle ett undantagsfall vara för handen skall ärendet överlämnas till
Riksåklagaren (15 §). Om det är uppenbart att framställningen bör bifallas och
ärendet inte rör svensk medborgare eller ett politiskt brott kan Riksåklagaren fatta
beslut. I annat fall skall regeringen meddela beslut. Om det finns särskilda skäl
skall yttrande först inhämtas från HD (15 a §). Precis som enligt utlämningslagen
är regeringen förhindrad att bevilja utlämning om HD finner att villkoren inte är
uppfyllda.
För användandet av provisoriska tvångsmedel (17 §) gäller vanliga regler, t ex
räcker det med skälig misstanke för att ett anhållande skall kunna ske (24 kap. 6
§ andra stycket rättegångsbalken). Till skillnad mot vad som gäller enligt

                                                
26 Se nedan kap. 7 för mer om det förenklade förfarandet inom EU.
27 Prop. 1959:72 s.9
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utlämningslagen prövas åtgärden av tingsrätten endast om den eftersökte begär
det (17 § andra stycket).
Efter att utlämningsframställan inkommit gäller samma tvångsmedelsregler, med
vissa modifikationer, som i vanliga  brottmål (12 §).
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3 1996 års EU-konvention om
utlämning

3.1   Inledning

För att effektivisera utlämningsarbetet mellan EU-staterna antogs 1993 en
förklaring av EU:s ministerråd. Handlingsprogrammet bestod i att såväl
utlämningsförfarandet som de materiella villkoren för utlämning skulle undersökas
och revideras i syfte att förenkla beviljandet av utlämning. Arbetet mynnade så
småningom ut i 1995 års EU-konvention om ett förenklat utlämningsförfarande
(se nedan kap.7) och 1996 års EU-konvention om utlämning. Den senare
innehåller regler av materiell karaktär och har tillkommit för att underlätta
tillämpningen av och komplettera bestämmelserna i bl.a ovannämnda europeiska
utlämningskonvention från 1957. 1996 års konvention kan alltså inte användas
som den enda rättsliga grunden för utlämning. Bestämmelserna i 1957 års
konvention samt till denna kompletterande konventioner, t ex
tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, gäller således fortfarande avseende
frågor som inte reglerats i den nya konventionen ( se art.1 samt ingressen).

I den förklarande rapporten till 1996 års konvention hänvisas bl.a till den
verksamhet som genomförts inom ramen för samarbetet i rättsliga och inrikes
frågor vad beträffar grov brottslighet, för att berättiga de relativt genomgripande
förändringarna i det europeiska utlämningssamarbetet som konventionen innebär.
Endast ett avgörande ingripande som i stor utsträckning påverkar de väsentliga
villkoren för utlämning anses kunna förbättra arbetet och kampen, på
utlämningsområdet, mot organiserad brottslighet och brott begångna med
terroristiska förtecken.28             Likheterna mellan medlemsstaternas
kriminalpolitik och det ökande förtroendet staterna emellan vad gäller de
nationella rättssystemen, har varit förutsättningen för översynen av de traditionellt
starkt förankrade principerna, t ex specialitetsprincipen och kravet på dubbel
straffbarhet, som företagits och sedermera mynnat ut i 1996 års konvention.
Staternas iakttagande av och förmåga att garantera de grundläggande fri- och
rättigheterna i straffprocessen, t ex rätten till opartisk rättegång, nämns särskilt
härvidlag.
Med anledning av utlämningsrättens och de olika principernas varierande rättsliga
ställning i de olika länderna, har det i konventionen emellertid gjorts utrymme för
reservationer. Möjligheterna att reservera sig har dock inskränkts i den mån att
vissa reservationer endast är giltiga under en viss tidsperiod, för att förenkla för
den reserverande staten att ändra sig (art.7). Vidare har vissa reservationer
begränsad omfattning (se t ex art.5).

                                                
28 EGT nr. C 191 1997 s. 1
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3.2 Konventionens innehåll och föreslagna
ändringar i utlämningslagen

1996 års EU-konvention om utlämning undertecknades av samtliga
medlemsstater 1996, men har hittills bara ratificerats av Spanien, Danmark,
Portugal, Tyskland, Finland, Grekland och Nederländerna.
Den 14 mars 2001 lade regeringen fram en proposition (2000/01:83) där det
föreslås att Sverige skall ratificera konventionen samt redogörs för den revidering
av utlämningslagen som är nödvändig för att uppfylla de i konventionen uppställda
kraven. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.29

Konventionen träder i kraft 90 dagar efter det att den sista medlemsstaten lämnat
in sin ratifikation (art.18.3). Det står emellertid medlemsstaterna fritt att enligt
art.18.4 avge en förklaring som gör reglerna tillämpliga innan de trätt i kraft,
gentemot en annan stat som avgivit samma förklaring. I propositionen föreslås att
Sverige avger en sådan ömsesidighetsförklaring, även om de nya bestämmelserna
föreslås vara tillämpliga i förhållande till samtliga medlemsstater, oaktat att
konventionen inte trätt i kraft eller förklaring ej avgivits av ansökande stat.
Sveriges ömsesidighetsförklaring kommer fylla en funktion i det att konventionen
skall kunna tillämpas gentemot länder som kräver en sådan förklaring.30

Den kanske mest genomgripande förändringen som en ratifikation av
konventionen och genomförandet av de föreslagna lagändringarna kommer att
medföra, är uppluckringen av förbudet mot utlämning av egna medborgare.31

Regeringen föreslår att svenska medborgare under vissa förutsättningar skall
kunna utlämnas till annan EU-stat. Den eftersökte skall i sådana fall under minst
två år ha vistats i den ansökande staten eller så skall brottet som
utlämningsansökan grundar sig på enligt svensk lag stadga fängelse i mer än fyra
år (föreslagen 3 §).32 Om brottet i sin helhet begåtts i Sverige får utlämning endast
ske om gärningen innefattar medverkan till brott som begåtts utomlands eller om
utlämning beviljas också för annan gärning som begåtts utomlands (3 § andra
stycket). Det skall vid bedömningen särskilt beaktas om det finns möjligheter till
lagföring i Sverige.
I de fall utlämning av egna medborgare beviljas skall som huvudregel gälla att den
utlämnade återförs till Sverige för verkställighet av ett ådömt frihetsstraff. Något
sådant villkor uppställs dock inte om den eftersökte sedan minst två år tillbaka
stadigvarande vistats i den ansökande staten eller om personen samtycker till att
avtjäna straffet i den stat där domen fallit (3 a §).

                                                
29 I skrivande stund har riksdagen ännu inte tagit ställning till de föreslagna ändringarna.
30 Prop. 2000/01:83 s. 49
31 Se kap.4 för en mer detaljerad redogörelse angående utlämning av egna medborgare
32 De paragrafer som refereras till i det här kapitlet åsyftar regleringar i utlämningslagen
såsom de föreslagits vara utformade enligt prop. 2000/01:83, om ej annat anges.
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Samma villkor gäller i fråga om utlämning av svensk medborgare för
straffverkverkställighet i den förfrågande staten (3 b §).
Ett eventuellt samtycke i enlighet med paragraferna 3 a och b skall lämnas till den
åklagare som verkställer utredningen enligt 16 eller 31 § (det förenklade
förfarandet). Detta innebär vanligtvis att det är den lokale åklagaren som får
inhämta samtycket eftersom det är denne som regelmässigt sköter utredningen.33

I nuläget beviljas utlämning enligt utlämningslagen endast då det för det aktuella
brottet enligt svensk lag är stadgat fängelse i mer än ett år. Något särskilt krav på
straffskalan i den ansökande staten ställs inte i lagen. Sverige gjorde, tillsammans
med Norge och Danmark, i anslutning till ratificeringen av 1957 års
utlämningskonvention en reservation avseende strafftröskeln för utlämning. Enligt
1957 års konvention skall utlämning beviljas för brott på vilket kan följa minst ett
års fängelse i båda de aktuella staterna.
Enligt 1996 års konvention har kravet på viss straffskala i den förfrågade staten
sänkts till sex månader, medan kravet på ett år i den ansökande staten bibehållits.
Regleringen torde i praktiken få ganska begränsade verkningar vad gäller
frekvensen av antalet utlämningsbara brott, eftersom endast den anmodade staten
berörs av ändringen. Regeringen föreslår att Sverige återkallar sin reservation
enligt 1957 års konvention och sätter strafftröskeln för utlämning inom EU vid 6
månaders fängelse eller mer. Även för utlämning till stater utom EU och icke-
nordiska länder föreslås en sänkning av tröskeln och att lokutionen ändras från
”fängelse i mer än ett år” till ”fängelse i ett år eller mer” (4 §). Inte heller denna
ändring synes få någon större betydelse i praktiken med tanke på att antalet brott
som stadgar ett års fängelse som maximistraff är ganska begränsat. Dessutom
finns alltid den fria prövningsrätten till hands om brottet i fråga skulle vara mindre
allvarlig karaktär och att utlämning skulle te sig stötande.34

Utlämningslagen innehåller i dagsläget, som nämnts ovan, ett totalförbud mot
utlämning för politiska brott, såvida gärningen i fråga inte är av övervägande icke-
politisk art. Enligt 1996 års konvention (art.5) får en anmodad stat inte betrakta
något brott som politiskt vid tillämpningen av konventionen. Det finns emellertid
några reservationsmöjligheter på den här punkten. Medlemsstaterna kan begränsa
tillämpligheten av stadgandet till vissa terroristbrott, t ex flygplansabotage och en
del andra brott av särdeles grov karaktär, och gärningar, rubricerade som
konspiration eller sammanslutning av brottslingar, med syfte att begå vissa brott
såsom de lyder enligt den europeiska terrorismkonventionen.
Regeringen föreslår i propositionen att Sverige reservationslöst åtar sig att till
andra EU-stater utlämna för politiska brott, med mindre den eftersökte är svensk
medborgare (6 § tredje och fjärde styckena). Art.7 i konventionen möjliggör en
reservation mot utlämning av egna medborgare för politiska brott och regeringen
påpekar i sitt lagförslag att ett sådant förbehåll synes lämpligt. Detta motiveras bl.
a med att en reservation på den här punkten inom fem år måste förnyas eller
                                                
33 Se kap 7.2.1 för mer om förfarandet kring inhämtande av samtycke.
34 Prop. 2000/01:83 s. 36 f.
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förändras. Villkoren kan emellertid endast mildras eller dras tillbaka. Eftersom
uppluckringen av lagen på det här området är en principiell nyhet och följderna
därmed kan vara svåra att överblicka, bör enligt propositionen
reservationsmöjligheten användas redan från början.35

Enligt art.8 i konventionen får utlämning inte vägras enbart på den grunden att
brottet i fråga är preskriberat i den anmodade staten. Undantag får dock göras
om den anmodade staten själv har behörighet att lagföra gärningen (art.8.2).
I dagsläget beviljas inte utlämning enligt utlämningslagen i de fall då straff för
brottet är förfallet i enlighet med 35 kap. BrB.
Regeringen betraktar det som rimligt att det är preskriptionstiden i den ansökande
staten som skall vara avgörande vid bedömningen av huruvida utlämning ska ske
eller ej och pekar samtidigt på att den anmodade statens lagstiftning på området
bör vara av underordnad betydelse. Verkningarna av ändringen förutspås vidare
bli ganska små, mycket beroende på Sveriges tämligen vidsträckta kompetens på
det straffrättsliga området.
Villkoret att preskription av det utlämningsgrundande brottet ej får ha skett enligt
svensk lag, föreslås alltså tas bort i fråga om utlämning till andra EU-stater. Detta
gäller dock inte svenska medborgare som även efter lagreformen skall vara
skyddade av preskriptionsförbehållet.36

Kravet på dubbel straffbarhet vid utlämning till icke-nordiska stater har i den
svenska utlämningsrätten sedan länge varit en princip som i det närmaste haft en
orubblig status.37

1996 års konvention innebär i vissa avseenden ett avsteg från principen om att det
utlämningsgrundande brottet skall vara straffbart i såväl den anmodade som
ansökande staten (art.3.1). De undantag från principen som görs i konventionen
gäller brott som enligt den ansökande statens regelverk kan rubriceras som
konspiration eller sammanslutning av brottslingar som är straffbelagt med fängelse
i minst ett år. Vidare skall syftet med konspirations- eller sammanslutningsbrottet
vara att begå något eller några av de brott som regleras i artiklarna 1 eller 2 i den
europeiska terrorismkonventionen eller andra brott, med lägst ett års fängelse på
straffskalan, gällande narkotikabrott och andra former av organiserad brottslighet
eller andra våldshandlingar som är riktade mot persons liv, fysiska integritet, eller
frihet, eller som kan skapa allmän fara för personer.
Art.3.3 ger emellertid utrymme för medlemsstaterna att reservera sig helt mot
borttagandet av kravet på dubbel straffbarhet i de angivna fallen eller att göra
bestämmelserna tillämpliga under vissa angivna omständigheter. Oavsett om en
reservation gjorts skall dock vissa former av deltagande i kriminell organisation
med något av de stadgade syftena till brottet, uteslutas från villkoret på dubbel
straffbarhet (art.3.4). Även personer som inte aktivt deltagit i utförandet av

                                                
35 Prop. 2000/01:83 s. 34
36 Ibid. s. 40
37 Kravet på dubbel straffbarhet utreds närmare i kap. 5.
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gärningen omfattas av undantaget om de haft kännedom om gruppens allmänna
brottsliga verksamhet, syfte eller avsikter att begå brottet i fråga.
I propositionen föreslås att Sverige reserverar sig mot bestämmelsen.38

Som beskrivits ovan i kap.2.1.1 innebär den s k specialitetsprincipen att någon
som blivit utlämnad i den ansökande staten inte får dömas för annat brott än det
eller de som specificerats i utlämningsbeslutet (12 § första stycket
utlämningslagen). Regeringen kan emellertid i vissa fall medge undantag från
principen enligt 24 §.39

Art.10 i 1996 års konvention stadgar att den som utlämnats, utan den förfrågade
statens samtycke, får åtalas eller dömas för gärningar som inte omfattas av
utlämningsbeslutet och som begåtts före utlämningen. Regeln gäller för vissa brott
på vilka inte fängelsestraff eller frihetsberövande skyddsåtgärder kan följa. Om
den enskilde efter utlämnandet uttryckligen lämnar sitt samtycke kan han även
åtalas, dömas eller kvarhållas för verkställande av frihetsberövande påföljder
avseende brott som begåtts innan utlämningen. Det skall också påpekas att det är
möjligt för den ansökande staten att åtala eller döma den utlämnade även i fall då
brottet är belagt med frihetsstraff och samtycke ej lämnats av den tilltalade.
Verkställighet av straffet måste emellertid i ett sådant fall godkännas av den
anmodade staten.
Varje medlemsstat har också möjlighet att i en särskild förklaring ange att
samtycke till undantag från specialitetsprincipen skall vara presumerat i
förhållande till annan stat som avgett en likalydande förklaring (art.11).
Regeringen föreslår i propositionen Sverige inte medger något sådant presumerat
avstående från tillämpningen av specialitetsprincipen.40

I 1995 års konvention om ett förenklat förfarande inom EU ges det också
möjlighet för den eftersökte att frånsäga sig rätten till specialitetsprincipens skydd.
Skillnaden mot 1996 års konvention är att samtycket ges till lokal åklagare i den
anmodade staten, d v s innan utlämningen verkställts. Samtycket är i dessa fall
också av generell karaktär medan ett avstående enligt 1996 års konvention måste
göras för varje specifikt brott. Se nedan i kap.7.

Vad beträffar vidareutlämning så är huvudregeln att något samtycke från den stat
som utlämnat inte skall behövas (art.12.1). Däremot är det möjligt att göra en
reservation innebärandes att den förfrågande staten inte kan vidareutlämna utan
samtycke från den eftersökte eller om reglerna för det förenklade förfarandet är
tillämpliga. Enligt propositionen föreslås Sverige göra en sådan reservation.41

                                                
38 Prop. 2000/01:83 s. 43
39 Specialitetsprincipen behandlas mer ingående i kap. 6 nedan.
40 Prop. 2000/01:83 s.46
41 Prop. 2000/01:83 s. 46
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4 Utlämning av egna
medborgare

4.1  Allmänt

Till skillnad från specialitetsprincipen, kravet på dubbel straffbarhet och förbudet
mot utlämning för politiska brott, är förbudet mot utlämning av egna medborgare
relaterat till den eftersökte personen istället för brottet eller brotten.
Den rättsliga grunden för undantag av egna medborgare vid utlämning varierar
från land till land och kan stödjas genom ett konstitutionellt stadgande, klausuler i
utlämningsavtal eller genom vanlig lag. Regleringen är avhängig av landets
författning och hur skyddsvärt man ansett det vara att de egna medborgarna inte
utlämnas. Vissa s k common-law länder, t ex USA och Storbritannien, skyddar
inte sina medborgare överhuvudtaget i detta avseende och utlämning kan
vanligtvis ske utan några reservationer.42

I Europa är det traditionellt sett ovanligt med utlämning av egna medborgare.
Undantagen är, förutom Storbritannien, Irland och Nederländerna.
Anledningen till att de anglosaxiska länderna inte skyddar sina medborgare i
utlämningsavseende är den strikta tillämpningen av territorialitetsprincipen i
straffrättsligt hänseende. Amerikaner som begår brott utomlands kan alltså
vanligtvis inte lagföras för brottet i USA på grund av att domstolarna saknar
jurisdiktion. Eftersom USA torde ha ett visst intresse av att medborgaren i fråga
ställs inför rätta och döms för gärningen, brukar utlämning kunna ske utan
förbehåll.43

Som nämnts i det föregående (kap.2.1) grundar sig många länders vilja att
utlämna personer på reciprocitetsprincipen, d v s man utlämnar inte såvida inte
den ansökande staten har uttryckt en vilja att göra detsamma i ett liknande fall. I
de anglosaxiska länderna gör man dock undantag på den här punkten vad gäller
egna medborgare. Reciprocitetsprincipen tillämpas alltså inte om t ex Sverige
begär en brittisk medborgare utlämnad från Storbritannien. En annan sak är att
stater i vissa fall drar sig för att göra en utlämningsframställning i vetskap om att
man inte själv skulle bevilja en utlämning i motsvarande fall. Å andra sidan skulle
man riskera att brottslingar fann en straffrättslig fristad i medborgarskapslandet
om t ex europeiska stater regelmässigt underlät att begära amerikanska
medborgare utlämnade från USA.44

I vissa utlämningsfall rörande egna medborgare kan problem uppstå vid
bedömningen av den eftersöktes nationalitet och huruvida denne skall omfattas av
undantaget från utlämning med anledning av medborgarskap i den anmodade

                                                
42 Bassiouni, M. Cherif, International Extradition and World Public Order, 1974 s. 435
43 Danelius, Om utlämning av brottslingar till och från Sverige, SvJT 1982 s. 631
44 Ibid.
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staten. Problemen kan t ex vara knutna till tidpunkten för en förlust eller ett
förvärvande av medborgarskap.
Beträffande stater som utlämnar egna medborgare uppstår naturligt nog inga
problem kring medborgarskapsfrågan, förutsatt att den aktuella staten inte heller
beaktar reciprocitetsskäl vid bedömningen. Förhållandet kan belysas med ett
brittiskt rättsfall från 1981 där en f d terrorist försökte undvika utlämning till
Tyskland genom att hävda brittiskt medborgarskap. Försöket var alltså dömt att
misslyckas med tanke på att medborgarskapsansökan som personen gjort
dessutom inte byggde på korrekta uppgifter och därmed avslogs.45

När utlämningsansökningar riktas till stater som inte utlämnar egna medborgare
kan emellertid tidpunkten för förvärvande eller förlust av medborgarskap spela en
avgörande roll, såvida det inte på området finns specifika bestämmelser i
utlämningsavtal eller lagregler i den anmodade staten. Då bestämmelser saknas
synes det emellertid i de flesta fall vara så att medborgarstatusen vid tidpunkten
för utlämningsbeslutet är avgörande. Har den eftersökte väl beviljats
medborgarskap i den anmodade staten innebär detta således att utlämning
vanligtvis inte sker.46 Det bör tilläggas att det i 1957 års europeiska
utlämningskonvention art.6 c stadgas att nationaliteten skall bestämmas vid
utlämningsbeslutet. Om emellertid medborgarskap erhålles i den anmodade staten
efter det att beslut fattats men innan utlämningen verkställts, lämnas staten fritt
skön att bestämma huruvida utlämning skall ske eller ej.
I ett schweiziskt utlämningsärende fann domstolen att den relevanta tidpunkten för
fastställande av nationaliteten var under utlämningsprocessen. Fallet rörde en
kvinna som hade förlorat sitt schweiziska medborgarskap efter att ha begått ett
brott och sedermera begärdes utlämnad till Italien från Schweiz. Utlämningsavtalet
mellan de båda staterna förpliktade inte till utlämning av egna medborgare medan
det enligt schweizisk nationell lag fanns ett förbud.47 Domstolen framhöll att ett
utlämnande av en eftersökt som vid tidpunkten för brottet eller lagföringen var
schweizisk medborgare, men sedan förlorat denna status, inte kunde kallas
utlämning av schweizisk medborgare och att principiella skäl för en vägran att
utlämna inte kunde uppfyllas för en person som förlorat medborgarskapet.48

I ett fall från 1954 prövades det i den tyska konstitutionen fastslagna förbudet mot
utlämning av egna medborgare. En tysk medborgare hade tillfälligt utlämnats till
Tyskland från Italien under förutsättning att han senare skulle returneras.
Domstolen konstaterade att det förelåg en skillnad mellan tillfällig och definitiv
utlämning och att det skulle vara konstitutionsenligt att utlämna en tysk
medborgare som endast tillfälligt överförts till Tyskland. Utlämning beviljades
sålunda.49

                                                
45 R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Puttick [1981] 1 All ER 776.
46 Bassiouni s. 439
47 Enligt en schweizisk lagändring från 1981 är det numera möjligt att utlämna egna
medborgare, under förutsättning att den eftersökte samtycker. Art 7 i den internationella
rättshjälpslagen.
48 Bassiouni s. 439
49 Extradition of German National Case (1954). Se Bassiouni s. 440
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Vilka är då skälen bakom ett upprätthållande av ett principiellt förbud mot
utlämning av egna medborgare?
Till att börja med kan nämnas att förbudet generellt sett grundar sig på det faktum
att den traditionella utlämningsrätten är ganska starkt påverkad av en önskan att
respektera varje enskild stats suveränitet. Som beskrivits ovan har dock inte
principen anammats i alla stater, däribland främst de s k common-law länderna.
Ett argument som kan anföras till försvar av förbudet mot utlämning av egna
medborgare är att många har sin hemvist och känner sig hemma i
medborgarskapsstaten. Av rättviseskäl bör vidare brottmålsprocessen äga rum i
den stat till vilken den eftersökte har närmast anknytning, vilket ofta torde vara
medborgarskapslandet. Där finns störst möjligheter att organisera och förbereda
försvaret samtidigt som den eftersöktes sociala bakgrund, övrig personalia och
motivet till brottet är lättare att utreda och värdera på hemmaplan. Vad beträffar
straffverkställigheten är det normalt sett att föredra om frihetsstraff avtjänas i den
stat där brottslingen har sina sociala rötter, både ur humanitär synvinkel och med
tanke på den sociala rehabiliteringen. Det synes inte vara omöjligt att
språkförbistringar under rättsprocessen och social isolering kan bidraga till att en
medborgare som står åtalad inför en främmande domstol inte kan ta tillvara sina
rättigheter på ett adekvat sätt.50

Ett annat lite mer tveksamt argument är att även om medborgarskap i vissa fall
endast är att betrakta som en formell koppling till ett land (banden till t ex staten
där personen växt upp kan vara starkare), så är det med hänsyn till
rättssäkerheten bättre med ett lagstadgat objektivt kriterium än subjektiva
bedömningsgrunder. Ett kriterium som endast hänvisar till staten där personen i
fråga känner sig hemma eller har sina rötter är ganska vagt och passar inte för att
tillämpas i praktiken, kan man resonera.
Mot ett sådant resonemang kan man invända att rättssäkerhetsaspekten kanske
övervärderas en aning. En lösning kan vara att ha medborgarskapet som
utgångspunkt för bedömningen. Skulle det emellertid visa sig att personen har sina
rötter i och starkare anknytning till ett annat land skulle man kunna tänka sig att
rätten att vägra utlämning borde vara reserverad för det landet.51 Ur ett
europeiskt perspektiv och den ökande rörligheten av personer över gränserna
förefaller det ganska rimligt att antaga begreppen medborgarskap och hemvist i
framtiden inte kommer att vara lika intimt förknippade som förr.

Det bör tilläggas att debatten om huruvida egna medborgare bör utlämnas eller ej
från 1945 och framåt till viss del har kommit i en annan dager i och med
utvecklingen av två nya former av internationellt samarbete; möjligheten att
överföra hela straffprocessen och överförande straffverkställighet. Dessa medel
skapar möjligheter för ett mer flexibelt system av internationellt samarbete, där

                                                
50 Swart, Bert, Refusal of Extradition and the United Nations Model Treaty on Extradition,
Netherlands Yearbook of International Law (1992) s. 189 ff.
51 Duk, W., Principles Underlying the European Convention on Extradition, Legal aspects of
Extradition Among European States (1970) s. 33
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valet inte längre endast står mellan utlämning till den stat där brottet begåtts och
rättegång i staten där den eftersökte innehar medborgarskap.52

4.2 Utlämning av egna medborgare enligt
svensk rätt

4.2.1 Nuvarande reglering enligt utlämningslagen

I 2 § paragrafen utlämningslagen stadgas ett förbud mot utlämning av egna
medborgare. Ett sådant ovillkorligt förbud fanns även i 1913 års utlämningslag
och bestämmelsen var, enligt vad som explicit uttrycktes i motiven till lagen,
tillämplig även om medborgarskapet erhållits efter brottets begående.53 Enligt den
nuvarande regleringen gäller samma princip, d v s att avgörande är
medborgarskapet vid den tidpunkt då utlämning skall ske.54

Som tidigare beskrivits i kap.2.1.1 har det i 1957 års europeiska
utlämningskonvention lämnats varje stat fritt att i konventionens mening bestämma
hur begreppet ”medborgare” skall definieras. Vid Sveriges tillträde avgavs från
svensk sida en förklaring att vi med svenska medborgare jämställer utlänningar
med hemvist i riket, medborgare i Danmark Finland, Island och Norge samt
utländska medborgare med hemvist i någon dessa stater. Även om denna
definition bara gäller vid tillämpning av konventionen är det dock meningen att
frågan om utlämning till utomnordisk stat av annan person än svensk medborgare,
som omfattas av förklaringen, skall prövas med särskild restriktivitet. Det bör
noteras att stater som inte utlämnar enbart p g a att det rör sig om en egen
medborgare, enligt konventionen åläggs att istället lagföra personen som skulle
utlämnas (art.6 punkt 2). Denna generella princip brukar beskrivas som ”aut
dedere aut judicare”, d v s antingen utlämna eller lagföra.

Vid bedömningen av huruvida ett svenskt medborgarskap är för handen
aktualiseras lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. Enligt 6 § kan en
utlänning naturaliseras (förvärva svenskt medborgarskap) om han styrkt sin
identitet, fyllt arton år, sedan fem år har haft hemvist i riket samt bedrivit hederlig
vandel. För medborgare i annat nordiskt land är det tillräckligt med hemvist i riket
i 2 år. Medborgarskap kan, även om de ovannämnda kriterierna inte är uppfyllda,
beviljas i fall det är till gagn för landet, om sökanden tidigare varit svensk
medborgare eller är gift med svensk medborgare eller om särskilda skäl
föreligger. Medborgarskapsfrågor prövas av Migrationsverket.

                                                
52 Swart, s. 190 f.
53 Prop. 1913:50 s. 28.
54 Prop. 1957:156 s. 40
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Enligt 7 § samma lag kan det svenska medborgarskapet förloras genom förvärv
av utländskt medborgarskap som erhållits genom ansökan, uttryckligt samtycke
eller inträde i allmän tjänst i annan stat. Ogift barn under arton år förlorar också
sin status som svensk medborgare om föräldrarna som har vårdnaden förvärvar
utländskt medborgarskap.

Ibland hävdas det att förbudet mot utlämning av svenska medborgare hänger
samman med förbudet mot utvisning av desamma enligt RF 2:7.55 En sådan
tolkning torde dock inte vara helt korrekt med tanke på att utvisningsinstitutet
används för att landsförvisa utländska medborgare som begått brott här i riket
och som inte längre är önskvärda på svenskt territorium. Ett utlämningsbeslut
bygger istället på en vilja att hjälpa andra stater med lagföring och verkställighet
när personen i fråga av en eller annan anledning befinner sig inom Sveriges
gränser. Förbudet mot utlämning av svenska medborgare torde istället finna sin
grund i den ganska vittgående svenska straffrättsliga jurisdiktionen som bl. a
innebär att svenskar som begått brott utomlands kan lagföras för brottet i Sverige
(den s k aktiva personalitetsprincipen).56

4.2.2  Nordiska utlämningslagen

Till skillnad från vad som i nuläget gäller beträffande utlämning till utomnordiska
stater är det under vissa premisser tillåtet med utlämning av egna medborgare till
de nordiska grannländerna. Enligt 2 § i den nordiska utlämningslagen kan en
medborgare utlämnas om han vid tiden för brottet sedan minst två år
stadigvarande vistats i den ansökande staten eller om den gärning, på vilken
utlämningsansökan grundas, motsvarar brott som enligt svensk lag stadgar
fängelse i mer än fyra år, d v s att det i straffskalan ingår fängelse i mer än fyra år.
Har gärningen i sin helhet begåtts i Sverige krävs dock att den innefattar
medverkan till ett brott som begåtts utomlands eller att utlämning begärs även för
ett annat brott.
Det påpekas i motiven att man efter två års vistelse i den ansökande staten torde
kunna uppnå en sådan grad av samhörighet med landet i fråga, att det inte borde
möta några betänkligheter att utlämna den eftersökte dit. Skulle det emellertid
uppstå fall där det kan betraktas som stötande att bevilja utlämning, trots att
hemvist i den förfrågande staten är för handen, kan alltid regeringen utnyttja sin
fria prövningsrätt.57 Angående hemvistkriteriet nämns också av
Departementschefen att kortare tids vistelse utom landet, t ex semester, inte bör
leda till att hemvisten inte längre betraktas som stadigvarande.58

I NJA 1978 s. 476 vägrades utlämning till Finland med stöd av 2 § nordiska
utlämningslagen. Fallet rörde en man som dömts till arreststraff för ett brott som
begicks i Finland 1974. Utlämning begärdes i april 1978. Av ärendet framgick att
                                                
55 Hagströmer, Johan, Svensk straffrätt. Första bandet (1901-1905) s. 85
56 Påle s. 144 f.
57 Prop. 1959:72 s. 28
58 Ibid s. 33
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mannen beviljats svenskt medborgarskap 1976 och att han vistats i Sverige sedan
början av sjuttiotalet, med undantag för ett års militärtjänstgöring i Finland under
perioden oktober 1973 – september 1974. HD fann att hinder för utlämning
förelåg enligt 2 §.

Bestämmelser om förvärv och förlust av medborgarskap enligt
medborgarskapslagen har berörts lite i det föregående avsnittet. Enligt 6 § ställs
som nämnts krav på att sökanden skall ha fyllt 18 år, har haft hemvist i riket 2 år
(för utomnordiska medborgare gäller 5 år) samt bedrivit hederlig vandel. Ansökan
prövas av migrationsverket. Medborgare i Danmark, Norge och Finland kan
emellertid enligt 10 § även söka medborgarskap hos Länsstyrelsen.
Förutsättningarna är bl. a att sökanden skall ha fyllt 18 år, har haft hemvist i
Sverige sedan 5 år och under denna tid inte dömts till fängelse. Med fängelse
jämställs enligt 36 kap. 6 § BrB villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till
särskild vård.
Även om det framgår av utredningen i utlämningsärendet att den eftersökte inte är
svensk medborgare kan det finnas anledning att innan det slutgiltiga beslutet fattas
göra en extrakoll för verifiera att svenskt medborgarskap inte förvärvats. En
sådan kontroll torde smidigast företas genom att kontakta antingen
Migrationsverket eller Länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd.
Tydligen kan reglerna beträffande ansökningar hos Länsstyrelsen i 10 §
medborgarskapslagen vålla en del praktiska problem i utlämningsärenden. Om
Länsstyrelsen vid sin bedömning finner att kriterierna är uppfyllda börjar nämligen
medborgarskapet gälla från den dag då ansökan inkom och inte dagen för
beslutet. Det uppstår alltså ett slags vakuum mellan ansökningsdagen och
tidpunkten för Länsstyrelsens beslut, då medborgarstatusen kan sägas vara
flytande. Beslutande myndighet i utlämningsärendet kontrollerar således före ett
utlämningsbeslut hos Länsstyrelsen huruvida någon medborgarskapsansökan
inkommit enligt 10 § medborgarskapslagen. Om så har skett och förutsättningarna
för medborgarskap verkar vara uppfyllda får beslutet i utlämningsärendet dröja
tills det avgjorts om medborgarskap beviljas eller inte.
Möjligheten att någon lämnar in en medborgarskapsansökan hos Länsstyrelsen
efter att utlämningsbeslut fattats men innan verkställighet, finns naturligtvis också.
Kontroll bör därför ske av den verkställande myndigheten.59

4.2.3  Föreslagna ändringar i utlämningslagen med
anledning av 1996 års EU-konvention om utlämning

I art.7 i konventionen stadgas att utlämning inte får vägras på den grunden att en
person som begärs utlämnad är medborgare i den anmodade medlemsstaten i den
mening som begreppet har enligt art.6 i 1957 års europeiska
utlämningskonvention. Artikeln innebär en markant förändring i jämförelse med

                                                
59 Dahlberg, Drangel, Kring, Utlämning för brott från Sverige till Danmark, Finland, Island
och Norge, SvJT 1984 s. 600 f.
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1957 års konvention där staterna ges en möjlighet att efter fritt skön vägra
utlämning med hänvisning till medborgarskapet. Orsakerna till modifikationen
uppges i den förklarande rapporten vara medlemsstaternas gemensamma
värderingar, gemensamma rättsliga traditioner och förtroende för varandras
straffrättsliga system.60

Någon definition av begreppet ”medborgare” står alltså inte att finna i 1996 års
konvention varför en hänvisning till art.6 i 1957 års konvention gjorts. Där stadgas
att varje part genom en särskild förklaring kan definiera begreppet medborgare.
Som nämnts ovan har så gjorts av Danmark, Finland och Sverige i den meningen
att alla medborgare i de nordiska staterna samt utlänningar som är bosatta inom
Norden går under samma definition när en av de nämnda staterna tillämpar
konventionen.
Förklaringarna har ansetts vara alltför långtgående och i samband med
undertecknandet av 1996 års konvention förklarade de nordiska EU-länderna att
de inte, i förhållande till andra medlemsstater som garanterar lika behandling,
kommer att åberopa definitionen som grund för att vägra utlämning av
medborgare från utomnordiska stater. En annan fråga är hur övriga nordiska
medborgare, som också omfattas av Sveriges förklaring till 1957 års konvention,
kommer att behandlas. Möjligheten att likställa medborgare från andra nordiska
stater med svenska kommer dock formellt att kvarstå, även om det i motiven
antyds att det bör iakttas stor restriktivitet i sådana fall. Ofta saknas det anledning
att särbehandla nordiska medborgare i förhållande till övriga EU-medborgare61

Något gemensam nordisk linje vad gäller utlämning av egna medborgare har
emellertid inte antagits. Danmark har förklarat att man tills vidare inte kommer att
bevilja utlämning av egna medborgare medan Finland under vissa förutsättningar
kommer att göra det.62

I art.7.2 1996 års konvention ges medlemsstaterna en möjlighet att reservera sig
mot kravet på att egna medborgare skall utlämnas. Staten i fråga kan också ange
att utlämning kan ske under vissa närmare angivna förutsättningar. Det är t ex
möjligt att ange att utlämning av egna medborgare inte kommer att ske för
straffverkställighet och att utlämning endast beviljas under förutsättning att den
eftersökte returneras till den ansökande staten för att avtjäna ett eventuellt straff.
En medlemsstat kan också deklarera att t ex specialitetsprincipen och kriteriet på
dubbel straffbarhet alltid skall tillämpas på egna medborgare.63

 Anledningen till reservationsmöjligheten står enligt den förklarande rapporten att
finna i det faktum att principen om förbudet mot utlämning av egna medborgare är
förankrat i konstitutioner och nationella lagar som är uppbyggda på gamla
traditioner som kan vara besvärliga att ändra på.64 En eventuell reservation är
emellertid begränsad till en femårsperiod och måste därefter förnyas (art.7.3).
                                                
60 EGT nr. C 191 1997 s. 8
61 Prop. 2000/01:83 s. 35 f.
62 Finland uppställer som krav för utlämning av egna medborgare att personen skall återföras
till landet för verkställande av ett eventuellt frihetsstraff. Vidare utlämnas endast för
lagföring och inte straffverkställighet.
63 EGT nr. C 191 1997 s. 9
64 Ibid. s. 8



27

Anledningen till ett sådant system är att främja en regelbunden granskning av
reservationerna.

Som angivits ovan i kap 3.2 föreslås i prop. 2000/01:83 att Sverige under vissa
förutsättningar i fortsättningen skall utlämna egna medborgare till EU-stater. Precis
som enligt den nordiska utlämningslagen kommer det emellertid endast att bli
aktuellt med utlämning om medborgaren stadigvarande vistats i den ansökande
staten eller om brottet kan rendera i fängelse i mer än fyra år (föreslagen ny 3 § i
utlämningslagen).
I förarbetena till förslaget motiveras kursomläggningen bl. a med att de europeiska
staterna sedan ganska lång tid tillbaka samarbetat på det straffrättsliga området i
Europarådets regi. På så sätt har de olika rättssystemen förts närmare varandra
och skillnaderna har minskat. Det påpekas också att de länder som idag tillhör
EU har varit med att utveckla Europakonventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna från 1950. Här stadgas bl. a att alla
medlemsstater skall säkerställa att minimikraven för en rättvis rättegång skall
uppfyllas (art.6).65

Även den ökande rörligheten av personer inom EU och den minskade
gränskontrollen är orsaker som gör att det internationella samarbetat behöver bli
mer flexibelt på bl. a utlämningsområdet. Det betonas att medborgare som begått
brott inte skall kunna komma undan lagföring genom att resa till Sverige.
Ett av de traditionellt starkaste skälen till att inte utlämna egna medborgare,
nämligen de svenska domstolarnas ganska omfattande jurisdiktion för brott
begångna utomlands, ifrågasätts också i motiven. Det är ytterst viktigt, resonerar
man, att man för att kunna uppnå en effektiv brottsbekämpning på det
internationella planet kan lagföra personer i det land där brottet begåtts och där
bevisning etc. finns mer lättillgänglig. Att de bästa processuella och praktiska
förutsättningarna finns till hands är som viktigast när det rör sig om särskilt grova
brott. Det är av denna anledning som regeringen föreslår att utlämning av egna
medborgare skall kunna ske även då brottet är av viss svårighetsgrad och inte
endast då stadigvarande vistelse i ansökarlandet föreligger. Problem med lagföring
i Sverige kan för övrigt också uppstå vid brott som är territoriellt begränsade till
den stat där det blivit begånget.66

Kravet på två års stadigvarande vistelse har alltså ansetts, precis som enligt den
nordiska utlämningslagen, vara tillräckligt för att den eftersökte medborgaren skall
anses ha sådan anknytning till den ansökande staten att utlämning skall kunna
beviljas även för brott av mindre allvarlig karaktär. Vistelsens varaktighet räknas
från tidpunkten då den aktuella gärningen begicks. Faktorer som aktualiseras vid
bedömningen är den eftersöktes bostad, arbete och familjeförhållanden. Kortare
avbrott för exempelvis semester beaktas inte vid bedömningen.67 Skulle det

                                                
65 Prop. 2000/01:83 s. 30
66 Ibid s. 31
67 Prop. 2000/01:83 s. 52 jmf. Prop. 1959:72 s. 33
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emellertid uppfattas som stötande att i ett enskilt fall utlämna finns alltid
möjligheten att vägra med hänvisning till den fria prövningsrätten.
En annan likhet med regleringen i den nordiska utlämningslagen gäller brott som i
sin helhet begåtts i Sverige. Utlämning bör i ett sådant fall, enligt regeringens
förslag, beviljas endast då gärningen innefattar medverkan till brott som begåtts
utanför Sverige eller om utlämning beviljas för annat brott som begåtts utom riket.

Vad gäller straffverkställighet i den ansökande staten föreslår regeringen att något
krav på återförande inte uppställs för svenska medborgare som har stadigvarande
hemvist i det aktuella landet. Eftersom verkställighet enligt det allmänna
rättsmedvetandet bör ske i den stat till vilken den dömde har störst faktisk
anknyting (släktingar, återanpassningsmöjligheter etc.), bör det emellertid i det
enskilda fallet finnas möjlighet att ställa upp krav på repatriering till Sverige efter
ådömt straff.68

För medborgare som inte vistats 2 år i den ansökande staten har det dock ansetts
som lämpligt att en överföring sker efter ett eventuellt ådömande av frihetsstraff.
Förutom i de fall då påföljden inte innebär något frihetsstraff, d v s fängelse eller
annat frihetsberövande, kan kravet på verkställighet i Sverige underlåtas under
förutsättning den enskilde ger sitt samtycke till att avtjäna sitt straff utom riket.
Skulle förhållandena ändras efter att samtycke lämnats finns det dock fortfarande
möjlighet för den dömde att avtjäna straffet i Sverige.
Om en utlämning görs avhängig av ett återförande av den eftersökte för
verkställighet i Sverige skall den internationella verkställighetslagen tillämpas. Dess
25 § gör det möjligt att omvandla påföljden i vissa fall samt att avräkna eventuellt
frihetsberövande som medborgaren varit föremål för i den andra staten med
anledning av brottet. Den ansökande staten bör underrättas om vad som gäller
enligt svensk rätt vid verkställighet av ett eventuellt frihetsstraff efter återförande.
69

Angående utlämning från Sverige endast i verkställighetssyfte föreslås i
propositionen att möjligheten skall finnas. Personen skall i sådana fall ha givit sitt
samtycke till svensk åklagare eller vistats stadigvarande i två år i den ansökande
staten. Det betonas dock att det primära syftet med utlämningsinstitutet är
lagföringsaspekten. När rättegång väl hållits är det inte lika angeläget att utlämna,
särskilt som det numera finns goda möjligheter att få till stånd en överföring av
straffverkställigheten. Så kan t ex ske tvångsvis om den dömde flytt till Sverige för
att undgå straff. Å andra sidan bedöms det som plausibelt att det finns fall då det
saknas möjlighet att överföra verkställigheten till Sverige och där personen är mer
rotad i den andra staten.

Förutom de ovannämnda inskränkningarna föreslås i propositionen att Sverige
reserverar sig även på vissa andra punkter. Taget i beaktande att utlämning av
egna medborgare till icke-nordiska stater som princip är en nyhet i den svenska
                                                
68 Prop. 2000/01:83 s. 33
69 Ibid. s. 33 f.
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utlämningsrätten, bör enligt regeringen preskription och politiska brott utgöra
hinder för utlämning av svenska medborgare.70

Genom Sveriges ratificering av 1995 års konvention om ett förenklat
utlämningsförfarande inom EU finns det numera möjlighet att på ett smidigare sätt
utlämna personer som ger sitt samtycke.71 Utlämningsbeslut kan i flertalet av
dessa ärenden fattas direkt av Riksåklagaren.
Enligt den departementspromemoria som föregick regeringens proposition
2000/01:83 föreslås att svenska medborgare inte skall omfattas av den
förenklade processen. Det påpekas visserligen att beslut om utlämning av egna
medborgare tillåts fattas av lokal åklagare inom ramen för det nordiska
utlämningssamarbetet om samtycke och övriga förutsättningar föreligger, men att
det även fortsättningsvis bör vara regeringen som fattar besluten beträffande egna
medborgare i övriga utlämningsärenden.72

Regeringen menar å sin sida att det inte finns några egentliga skäl till varför
svenska medborgare skulle undantas från det förenklade förfarandet. Istället bör
förutsättningarna i det enskilda fallet vara avgörande. Har den eftersökte
uttryckligen givit sitt samtycke och ärendet, med beaktande av den kompetens
som finns hos Riksåklagaren, blivit utrett på ett fullgott sätt synes det enligt
regeringen alltså inte finnas några tveksamheter.
Däremot föreslås att den utlämningsbegärde medborgaren inte skall kunna avsäga
rätten till att åberopa specialitetsprincipen. Inte heller vidareutlämning skall vara
möjlig om det förenklade förfarandet tillämpas.73

4.3 Analys

Vad regeringen föreslår angående utlämning av egna medborgare i propositionen
om Sveriges tillträde till 1996 års utlämningskonvention innebär, vilket framgått av
redogörelsen ovan, en vid den första anblicken ganska stor policyändring ur ett
svenskt utlämningsrättsligt perspektiv. Förbudet mot utlämning av egna
medborgare har, med mindre det rört sig om inomnordiska ärenden, tidigare varit
absolut. Om regeringens förslag vinner bifall i riksdagen kommer det alltså, under
vissa förutsättningar, för första gången bli möjligt att utlämna svenska medborgare
till icke-nordiska stater.

Utformningen av de nya svenska reglerna i utlämningslagen följer i princip samma
mönster som använts i den nordiska utlämningslagen. Kravet på två års
stadigvarande vistelse i den ansökande staten eller att fängelse i minst fyra år ingår
i straffskalan för brottet, är villkor som för nuvarande tillämpas avseende
                                                
70 Prop 2000/01:83 s. 34
71 Se mer om det förenklade förfarandet nedan i kap. 7. Regler om förfarandet har tagits in i
28-40 §§ utlämningslagen.
72 Ds 2000:3, Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning
73 Prop. 2000/01:83 s. 35
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utlämning av svenska medborgare i nordiska ärenden och som föreslås gälla även
vid utlämning till andra EU-stater. Villkoret att brott som i sin helhet begåtts inom
riket endast kan medföra utlämning om gärningen innefattar medverkan till ett
brott som begåtts utanför Sverige eller att utlämning sker även för ett annat brott,
kommer också att vara detsamma enligt de båda regleringarna. Vidare får
medborgare inte utlämnas om det rör sig om ett politiskt brott.
Dessutom föreslås svenska medborgare efter samtycke kunna bli föremål för det
förenklade förfarandet inom EU, vilket företer många likheter med den nordiska
utlämningsprocessen.
Som synes har alltså villkoren som ställts upp för utlämning av svenska
medborgare till de nordiska grannländerna i princip överförts till att nu också gälla
övriga EU-stater. Restriktionerna kan väl sägas ha tagit lite av udden av den
kontroversialitet som uppluckringen av lagstiftningen på området rent teoretiskt
skulle kunnat få.
Regeringens grundläggande argument för att nu tillåta utlämning av svenska
medborgare till EU-stater verkar vara den rättslikhet som påstås finnas staterna
emellan samt att ett slags ömsesidigt förtroende byggts upp för varandras
rättssystem. Paralleller dras till den nordiska rättsgemenskapen även om det
betonas att likheterna härvidlag är något mer framträdande. Det är givetvis svårt
att på rak arm, utan att besitta några närmare komparativa straff- och
processrättsliga kunskaper, komma med några mer kvalificerade invändningar
mot eller bekräftelser på regeringens bedömning angående rättslikheter. Däremot
kan man konstatera att de rättsliga traditionerna inom EU generellt sett varierar
och att någon homogenitet i det avseendet inte kan urskiljas. Att såväl civil-law
som common-law system finns representerade inom unionen är ett tecken detta.
Ganska stora variationer mellan de olika medlemsstaternas strafflagar torde också
finnas, inte minst vad gäller eutanasi, självmord o dyl. Precis som regeringen
framhåller kan man emellertid se det faktum att EU-staterna samverkar inom
ramen för t ex europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna, som ett tecken på att liknande värderingar beträffande
mänskliga rättigheter finns inom unionen. Att så gott som samtliga nuvarande EU-
stater generellt sett, åtminstone i teorin, följer de grundläggande kraven på
exempelvis en rättvis rättegång, med allt vad det innebär, torde det inte råda så
stora tvivel om. Av detta är det dock svårt att dra slutsatsen att variationer i
praktiken inte kan förekomma.
Något som i förvånansvärt liten utsträckning behandlas i förarbetena är den
förestående utvidgningen av EU österut. I vissa av de stater som står på tur att
införlivas i unionen torde man utan att behöva använda fantasin i någon större
utsträckning kunna misstänka att alla rättssäkerhetskrav vid rättegångar o dyl. inte
är uppfyllda till etthundra procent. Visserligen kommer det givetvis att ställas en
mängd konvergenskrav på de tillträdande staterna, men vad som sker i praktiken
och det enskilda fallet är svårare att kontrollera. Även om det lär ta åtskilliga år
innan länder som Rumänien och Turkiet blir EU-medlemmar så lär det också ta
åtskilliga år innan deras rättssystem, med västliga mått mätt, i praktiken kommer
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att fungera tillfredsställande ur rättssäkerhetsperspektiv, även efter ett eventuellt
inträde i unionen.
Säkerhetsventilen i alla tveksamma utlämningsfall, och således också i ärenden
rörande svenska medborgare, står att finna i regeringens fria prövningsrätt. Skulle
man misstänka att den eftersökte medborgaren i den ansökande staten av någon
anledning inte förväntas bli föremål för en rättvis process eller att utlämningen av
något skäl skulle gå stick i stäv med det allmänna rättsmedvetandet kan alltså
utlämning vägras med hänvisning till den fria prövningsrätten.
Regeringens farhågor att ett Europa med allt mindre gränskontroller och ökad
rörlighet av personer över nationsgränserna också skall bli ett Europa med allt
större internationell organiserad brottslighet, där det mer är en slump var
brottslingen grips, synes vara ett fullt tänkbart scenario. Att det i sådana fall
behövs nya grepp och ökat internationellt straff- och processrättsligt samarbete
råder det inget tvivel om. Utlämning av egna medborgare torde många gånger
vara ett önskvärt led i en sådan strategi.

Frågan är om man sammanfattningsvis kan säga att de föreslagna reglerna om
utlämning av svenska medborgare till stater inom EU är motiverade. I princip är
jag nog beredd att besvara frågan jakande. Den misstro mot andra länders
rättssystem som en ovillkorlig vägran att utlämna sina egna medborgare faktiskt
innebär, verkar, trots att man kan ha en del invändningar, inte längre vara särskilt
befogad att upprätthålla gentemot EU-stater. Visserligen finns alltid risken att egna
medborgare blir särbehandlade vid processer i främmande stater, men att någon
slags institutionell eller genomsyrande xenofobi gentemot svenska medborgare
skulle vara för handen eller under uppsegling i någon av de europeiska staterna får
nog hållas som nästintill osannolikt.
Möjligheterna att för straffverkställighet återföra medborgaren till Sverige efter
avslutad rättegång och övriga villkor om t ex viss svårhetsgrad avseende brottet
och två års stadigvarande vistelse, får trots allt betraktas som tunga restriktioner
som i ganska stor utsträckning neutraliserar eventuella intrång i medborgarens
rättssäkerhet.
Ett klassiskt argument som skulle kunna åberopas till försvar av ett
upprätthållande av utlämningsförbudet av svenska medborgare gäller
språksvårigheter och andra sociala handikapp som kan leda till förfång för den
eftersökte vid rättegången i den främmande staten. Risken att sådana
tillkortakommanden skulle göra sig gällande i någon EU-stat får dock bedömas
som ganska liten. Europakonventionen uppställer t ex ganska långtgående krav
vad avser rätten till tolk vid förhandlingar etc.

Argumentet att det är lättare att avgöra vad som avses med ”medborgare” än
med ”stadigvarande hemvist” och att det därmed skulle vara mer rättsosäkert att
tillämpa det senare begreppet, synes inte heller ha någon vidare bärkraft.
Hemvistbegreppet har, i utlämningsrättsligt hänseende, tillämpats ett ganska bra
tag i den nordiska utlämningslagen och det verkar inte som att det har orsakat
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rättstillämparen några större problem att avgöra huruvida någon under de senaste
två åren haft stadigvarande hemvist i den ansökande staten eller inte.
En helt annan fråga är om det egentligen är tillräckligt med två års vistelse för att
hinna rota sig i ett främmade land. Ur ett inomnordiskt perspektiv torde det i de
flesta fall inte vålla några problem med integration etc., med hänsyn till den ganska
homogena kultur som finns i Norden. Möjligen är det svårare för en svensk att
inom den begränsade tidsperioden anpassa sig i ett sydeuropeiskt land jämfört
med exempelvis Norge. Anpassningsmöjligheterna lär dock variera kraftigt från
individ till individ.
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5 Kravet på dubbel straffbarhet

5.1  Allmänt

Kravet på dubbel straffbarhet innebär att den gärning som en utlämningsansökan
grundar sig på skall vara kriminaliserad i såväl den ansökande som den anmodade
staten.
Vissa variationer vad beträffar den här grundtanken förekommer dock på sina
håll. En del utlämningsavtal förenklar bedömningen genom att särskilt lista de brott
för vilka signatärstaterna skall bevilja utlämning. I de fall där ett avtal inte har
någon sådan brottskatalog och där varken avtalet eller lagen i den anmodade
staten är helt klar, kan principen om dubbel straffbarhet tjäna som ett mer eller
mindre strängt rättesnöre.

Det finns två metoder enligt vilka man kan tolka kravet på dubbel straffbarhet,
nämligen: in concreto och in abstracto. Det förstnämnda tolkningssättet innebär
att en gärning anses vara straffbar om samtliga villkor i det straffrättsliga
tankeschemat är för handen. En strikt tolkning av brottets alla element med andra
ord. En påföljd måste kunna utdömas i det enskilda fallet. Straffbarhet in
abstracto innebär att det räcker med att den aktuella handlingen är kriminaliserad
på något sätt. Någon vikt fästs härvidlag inte vid brottsrubriceringen och det är
inte nödvändigt att alla elementen som konstituerar ett brott är uppfyllda. I ett
sådant fall kan alltså påföljd inte utdömas i det enskilda fallet.74

Vad beträffar den ansökande staten måste givetvis gälla att brottet på vilket
utlämningsansökan grundar sig, är straffbart in concreto. Det skulle inte finnas
någon mening med att begära utlämning av en person om det inte var möjligt att
åtala honom och, om åtalet resulterar i en fällande dom, straffa honom. Vid
bestämningen av huruvida brottet i fråga faller under strafflagen i det ansökande
landet skall samtliga omständigheter som kan tänkas influera straffbarheten tas i
beaktande. Staten måste t ex ha jurisdiktion över det aktuella brottet och
preskription får inte föreligga.

Vid bestämningen av huruvida brottet är straffbart enligt den anmodade statens
lag är det möjligt att vara mindre sträng vid bedömningen. Onekligen var det så att
den gamla traditionella doktrinen också i detta fall krävde att gärningen kunde
sorteras in under ett konkret utlämningsbart brott. Som det ser ut idag verkar det
emellertid som att vissa modifikationer är möjliga och att endast någon slags
straffbarhet in abtracto är nödvändig för att brottet skall vara utlämningsbart.
Invändningar som t ex nödvärn, samtycke eller dylikt  kan alltså bortses från vid
bedömningen i den anmodade staten. Vilka villkor som skall tas i beaktande vid

                                                
74 Falk, Per, Straffrätt och territorium, 1976 s. 71. Se även Bassiouni s. 322
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fastställandet av huruvida gärningen skall anses som straffbar beror lite på hur det
straffrättsliga tankeschemat i den anmodade staten är uppbyggt.
Det får dock betraktas som vedertaget att i det fall straff för brottet enligt den
förfrågade statens lag är preskriberat, kravet på straffbarhet inte kan anses vara
uppfyllt.75

I doktrinen råder det lite olika uppfattningar om vilka principer och rättesnören
som ligger till grund för ett upprätthållande av kravet på dubbel straffbarhet.
Delade meningar råder också om huruvida principen överhuvudtaget har ett
berättigande.
En princip som kravet på dubbel straffbarhet ofta framhålls vara avhängig av,
åtminstone delvis, är reciprocitetsprincipen. Denna ömsesidighetsregel innebär,
som beskrivits i kap 2.1, att utlämning endast beviljas i de fall den anmodade
staten i fråga förväntar sig ett samma handlande från den ansökande staten sida i
ett liknande fall. Principen om reciprocitet utgör för många stater alltså främst den
rättsliga grunden för att berättiga utlämningsinstitutet som sådant.
Bassiouni menar att dubbel straffbarhet i realiteten är ett slags implicit
reciprocitetskrav som har till syfte att försäkra så att var och en av staterna kan
förlita sig på motsvarande behandling och att ingen stat skall utlämna någon som
enligt deras regelverk inte är att betrakta som en brottsling.
Han är dock noga med att skilja på reciprocitetsprincipen som sådan och kravet
på dubbel straffbarhet. Dessa två begrepp är det alltså viktigt att inte likställa med
varandra.76

Enligt Shearer vilar kravet på dubbel straffbarhet delvis på den fundamentala
reciprocitetsprincipen och delvis på maximen nulla poena sine lege, d v s inget
straff utan brott. Eftersom den dubbla straffbarheten enligt Shearer finner sitt
berättigande i dessa två allmänt erkända principer har den aldrig riktigt blivit
ifrågasatt.77 Även Schultz, som bl. a kommenterat 1957 års europeiska
utlämningskonvention är anhängare av ett upprätthållande av den dubbla
straffbarheten. Han motiverar ståndpunkten med att det är obestridligt att det
enligt lag skulle vara oacceptabelt att starta en utlämningsprocess mot en person
och fängsla honom för en gärning som enligt den anmodade statens lag aldrig
skulle kunna leda till åtal.78

Bassiouni å sin sida finner det önskvärt att den ansökande staten inte tillämpar
kravet på dubbel straffbarhet såvida inte särskilda omständigheter är för handen i
den ansökande staten, t ex att det skulle strida mot ordre public att utlämna.79

Vad gäller reciprocitetsprincipens förhållande till berättigandet av kravet på
dubbel straffbarhet i Sverige kan följande konstateras. Eftersom det svenska
utlämningsinstitutet som sådant inte bygger på någon reciprocitetsprincip synes

                                                
75 Schulz, Hans, The Principles of the Traditional Law of Extradition, Legal Aspects of
Extradition among European States, 1970 s. 13
76 Bassiouni s. 323
77 Shearer, I.A, Extradition in International Law, 1971 s. 137 f.
78 Schulz s. 12 f.
79 Bassiouni s. 322
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inte heller kravet på dubbel straffbarhet i någon som helst utsträckning göra det. I
förarbetena till utlämningslagen uttalas att det i princip inte har någon betydelse alls
vilka möjligheter som i ett liknande fall finns för att få en helt annan person
utlämnad till Sverige.
Kravet torde i stor utsträckning hänga samman med principen att myndigheterna i
varje land endast tillämpar det egna landets straffrätt. Vid utdömande av straff för
brott som begåtts utom riket tillämpar svenska domstolar alltid svensk rätt. Även
om utländsk straffrätt inte direkt används vid bedömningen, kan straffbarheten i
landet där gärningen begicks göras till ett villkor för att den svenska straffrätten
skall få komma till användning. Kravet på dubbel straffbarhet fungerar i sådana
fall som ett begränsande villkor för den egna straffrättens tillämplighet.80

Falk pekar också på en annan funktion som kravet på dubbel straffbarhet har,
som bygger på att varje stat endast i begränsad utsträckning är beredd att
understödja straffrättsskipningen i den ansökande staten. Kravet fungerar som en
slags måttstock som gör det möjligt för myndigheterna i Sverige att vid olika
former av internationell rättshjälp bedöma i vilken utsträckning man skall
understödja den andra statens rättsskipning.81

Enligt Påle fungerar denna måttstock bäst i förhållande till länder där
samhällsförhållandena i huvudsak är lika de svenska. Det kan nämligen vara så att
man i en ansökande stat, som förefaller ha en vitt skild syn på kriminalpolitiken,
vid kriminaliseringstillfället för det aktuella brottet, inte nödvändigtvis gjort en
diametralt motsatt bedömning jämfört med vad man skulle gjort i Sverige, om
likvärdiga samhällsförhållanden rått här. Ökenstaten som p g a knappa
vattenresurser kriminaliserar ett överdrivet bruk av vatten kan härvidlag tjäna som
ett exempel. Hade liknande problem funnits här är det fullt möjligt att handlingen
också varit straffbar i Sverige.82

Huruvida kravet på dubbel straffbarhet har sin grund i legalitetsprincipen råder det
lite delade meningar om. Vogler menar t ex att grunden inte är legalitetsprincipen.
Kravet på dubbel straffbarhet finns visserligen i många nationella utlämningslagar,
men är inte oumbärligt för ett vidhållande av legalitetsprincipen. Detta bevisas
genom att principen är föremål för undantag med hänsyn till de geografiska,
klimatologiska eller etniska förutsättningarna i ett land. Utlämning för ett brott som
i den anmodade staten inte är straffbart strider därför inte mot legalitetsprincipen
såsom den uttrycks i art.7 i Europakonventionen. Eftersom utlämning inte är
synonymt med straff är den eftersöktes straffansvar enligt den anmodade statens
lag irrelevant.83

Träskman anser däremot att kravet på dubbel straffbarhet är en logisk följd av
legalitetsprincipen. Eftersom utlämning för ett brott är en straffrättslig åtgärd
kräver legalitetsprincipen att grunden för ett vidtagande av denna åtgärd står att

                                                
80 Falk, s. 69 f.
81 Ibid s. 70
82 Påle, s. 130 f.
83 Vogler, Theo, The Rule of Speciality in Extradition Law, International Review of Penal Law,
1991 s. 233
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finna i en gärning som är brottslig enligt den tillämpliga lagen. Eftersom en nationell
domstol i princip bara kan tillämpa den inhemska lagen, kräver maximen nulla
poena sine lege att handlingen är brottslig enligt lagen i denna stat. När man
sålunda går med på att utlämna en person för en handling som inte är straffvärd i
den anmodade staten genomdriver denna stat en straffrättslig åtgärd för ett
handling som inte straffbar enligt dess inhemska lag.84

5.2 Dubbel straffbarhet enligt svensk rätt

5.2.1 Regleringen i utlämningslagen

Som redogjorts för ovan innehåller 1957 års utlämningslag ett krav på att den
aktuella gärningen skall vara straffbar i såväl den utlämningssökande staten som i
Sverige. Kravet kan utläsas ur 1 § och 4 § första stycket.
Redan i 1913 års lag om utlämning fanns 4 § ett krav på att utlämning inte fick ske
”....såvitt icke den brottsliga gärningen är eller, om den hade begåtts i Sverige och
under motsvarande förhållanden, skulle vara att anse såsom brott.....”. Här
framgår det av lagtexten att en viss omställning av sakförhållandena är tillåten för
att kunna sortera in gärningen under ett straffbud. Man kan härvidlag tänka sig att
sakförhållandena modifieras så att brottet t ex poneras ha begåtts i Sverige.85  Av
förarbetena framgår emellertid inte varför en sådan modifikation kan ske.86 Inte
heller i motivuttalandena till 1957 års utlämningslag förekommer någon direkt
diskussion kring tolkningen av kravet på dubbel straffbarhet. För övrigt kan
tilläggas att det där också nämns att några förändringar av begreppet i förhållande
till 1913 års lag inte avsetts, trots en lite annorlunda utformning av lagtexten. 87

Vad gäller straffbarheten i det ansökande landet så torde ett krav på straffbarhet
in concreto vara erforderligt. 1 § i utlämningslagen stadgar att en person må
utlämnas om han i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där
straffbelagd gärning. I motiven tas det för givet att utlämning inte skall beviljas, om
det står klart att gärningsmannen inte kan dömas enligt lagstiftningen i den
utlämningsansökande staten. I andra fall påpekas att det är upp till myndigheterna
i den staten att pröva frågor som är förknippade med gärningens straffbarhet.88

                                                
84 Träskman, Per-Ole, Should We Take the Condition of Double Criminality Seriously?, NTfK
1989 s. 153
85 I NJA 1993 s. 137 hade i en tysk rättegång falska uppgifter lämnats, dock utan att någon
ed avlagts. Ed behöver inte alla gånger avläggas enligt tysk rätt, men straffansvar kan likväl
aktualiseras. Så är emellertid inte fallet i Sverige där edsavläggelse är en nödvändig
förutsättning för att en brottslig handling skall vara för handen. Utlämning beviljades i det
aktuella fallet. Motiveringen var att om liknande omständigheter rått i en svensk
brottmålsrättegång så skulle ed avkrävts och ett lämnande av falska uppgifter därmed vara
brottsligt.
86 Prop. 1913:50 s. 29
87 Prop. 1957:156 s. 44
88 Ibid. s. 45
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I fall där den eftersökte medger gärningen som sådan men bestrider att den är
straffbar i den ansökande staten, torde man enligt Falk nödgas att undersöka
saken närmare, såvida inte påståendet är uppenbart ogrundat.89

Beträffande tolkningen av straffbarhetskravet i Sverige finns som sagt var
emellertid ingen exakt definition. Uttrycket ”motsvarar brott” i lagtexten (4 §) ger
inte mycket vägledning. Som nämnts gäller detsamma för motiven till
utlämningslagen. Det är således inte helt klart hur det svenska
straffbarhetsbegreppet skall tolkas vid tillämpningen av utlämningslagen.
Straffbarhet in concreto förefaller dock inte vara särskilt aktuellt, eftersom det
skulle omöjliggöra utlämning i en ganska ansenlig mängd ärenden. Risken skulle
också finnas att stater vars utlämningsinstitut i stor utsträckning bygger på
reciprocitetsprincipen skulle var mindre benägna att utlämna till Sverige om vi
hade en alltför sträng tolkning av straffbarhetsbegreppet. Någon form av
straffbarhet in abstracto får sålunda antas vara utgångspunkten.
En tolkningsvariant är att man endast tar de objektiva rekvisiten, d v s rekvisiten
för en otillåten gärning, i beaktande, vid en bedömning av huruvida straffbarhet är
för handen. Man skulle därmed utelämna övriga krav för ett brotts
konstituerande. Falk menar att en sådan modell är mindre trolig och att det i
sådana fall är mer rimligt att både de subjektiva, d v s de förutsättningar som
krävs för personligt ansvar, och objektiva rekvisiten tas med i bedömningen, men
att övriga krav utelämnas. En sådan utökad minimivariant torde emellertid inte
heller vara vad lagstiftaren åsyftat. Det faktum att preskription särskilt skall
beaktas vid utlämningsärenden enligt 10 § andra stycket utlämningslagen, talar
enligt Falk emot en sån teori. Varför skulle preskription särskilt regleras om
endast de subjektiva och objektiva rekvisiten skall beaktas? 90

Falk föreslår i stället en variant som ligger någonstans emellan de båda
ytterligheterna straffbarhet in concreto och minimimodellen där endast de
objektiva rekvisiten skulle utgöra bedömningsunderlag. Metoden redogörs för här
nedan och förefaller logisk och följer det gängse straffrättsliga tankeschemat som
man begagnar sig av på området för den allmänna straffrätten.
För det första torde krävas att såväl de objektiva som de subjektiva
brottsrekvisiten är uppfyllda för att gärningen skall vara att anse som ett brott
enligt svensk lag. Beträffande de subjektiva rekvisiten kan nämnas ett fall från
praxis. En tysk utlämningsansökan grundad på ett mordförsök beviljades med
hänvisning till att s k eventuellt uppsåt i förhållande till den dödliga utgången är
tillräckligt för att konstituera ett försöksbrott i såväl Tyskland som Sverige.91

En omställning av de sakförhållanden som anges i den gärningsbeskrivning som
utlämningsansökan grundas på, får dock ske i de fall detta är påkallat.

                                                
89 Falk s. 85
90 Falk s. 93
91 NJA 1962 s. 467



38

Däremot skall inte de s k särskilda brottsbetingelserna tas i beaktande vid
prövningen av om den aktuella handlingen skall betecknas som brottslig. Som
framgår av 10 § andra stycket utlämningslagen gäller detta dock inte för
preskription.
Det skall härvidlag först nämnas att minderårighet och allvarlig psykisk störning
(äldre motsvarigheter var sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig
abnormitet) sedan införandet av Brottsbalken inte längre räknas som särskilda
brottsbetingelser. Ålder och sinnestillstånd synes numera endast ha betydelse för
påföljdsfrågan. En fjortonåring som stjäl något begår alltså fortfarande ett brott
ävensom han inte kan dömas till någon påföljd (BrB 1:6). Enligt Falk förefaller det
inte alls orimligt att utlämna exempelvis en fjortonåring om han är straffmyndig i
den utlämningssökande staten, eftersom de flesta länder har ett särskilt
påföljdssystem för unga lagöverträdare.92

Samma sak skulle i sådana fall gälla även beträffande allvarlig psykisk störning,
eftersom denna faktor endast har betydelse vid valet av påföljd (BrB 30:6). Man
kan dock tänka sig att omständigheter av ifrågavarande slag kan beaktas vid en
tillämpning av 8 § i utlämningslagen.

En betingelse som i Sverige krävs för att en påföljd skall kunna ådömas en
gärning är att jurisdiktion föreligger i enlighet med anknytningsreglerna i 2 kap.
BrB. Motiven till utlämningslagen behandlar inte frågan om huruvida
jurisdiktionsaspekter skall tas i beaktande vid bedömningen enligt 4 §
utlämningslagen. Det skulle emellertid vara märkligt att upprätthålla ett krav på
anknytning i utlämningsärenden, eftersom handlingar som vi i Sverige
karaktäriserar som brottsliga i sådana fall skulle kunna vägras utlämning för.93

Vissa länder kräver i och för sig anknytning för att bevilja utlämning, men det
hänger samman med den betydelse som reciprocitetsprincipen tillmäts enligt dessa
länders utlämningslagstiftning.

För att åtal skall få väckas krävs enligt svensk rätt i fråga om vissa brott att
målsäganden anger detta (se BrB 5:5). Sådan målsägandeangivelse torde inte ha
någon betydelse i utlämningssammanhang. I förarbetena till den nuvarande
utlämningslagen nämns inget om brott som kräver särskild angivelse. Motiven till
1913 års lag anger emellertid explicit att någon sådan omständighet inte skall
beaktas. Falk anser att det inte finns några skäl för ett antagande att rättsläget på
den  här punkten skulle ha förändrats i och med ikraftträdandet av 1957 års
utlämningslag.94

Inte heller nämns något i förarbetena om huruvida ansvarsfrihetsgrunderna i
svensk rätt skall tas i beaktande i utlämningsärenden.
Eftersom förhandenvaron av någon de allmänna objektiva ansvarsfrihetsgrunderna
(t ex nöd, nödvärn eller samtycke) får till följd att gärningen inte kan betraktas

                                                
92 Falk s. 94
93 Påle s. 129
94 Falk s. 96
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som brottslig enligt svensk lag, bör en sådan omständighet tas i beaktande i ett
utlämningsärende. Gärningstypen anses inte vara straffvärd enligt det svenska
rättsmedvetandet och därför bör inte heller utlämning medges i fall då den aktuella
handlingen begåtts i exempelvis nödvärn, enligt Falk.95

Förutom att gärningen skall vara straffbar i såväl den ansökande som den
anmodade staten krävs enligt 4 § första stycket utlämningslagen att brottet är av
viss svårhetsgrad. För nuvarande gäller att straffskalan skall ge utrymme för mer
än ett års fängelse. Som beskrivits ovan under kap. 3.2 föreslås emellertid detta
ändras till 6 månaders fängelse beträffande EU-stater och fängelse i ett år eller
mer för icke EU-anslutna stater.
I kapitel 2.1  beskrivs också den möjlighet som finns till s k accessorisk utlämning
enligt 4 § andra stycket.

5.2.2  Nordiska utlämningslagen

I den nordiska utlämningslagen finns till skillnad från den allmänna utlämningslagen
inget krav på dubbel straffbarhet. Det är alltså tillräckligt att gärningen är
straffbelagd i den ansökande staten.
Departementschefen uttalar i motiven till den nordiska utlämningslagen att de
skiljaktigheter som kan föreligga mellan de olika ländernas straffrättsliga system
inte är så betydande att det skulle vara påkallat att upprätthålla ett absolut krav på
dubbel straffbarhet i nordiska ärenden. Det påpekas också att i de fall stötande
resultat kan befaras till följd av att gärningen inte är straffbar enligt svensk lag det
alltid är möjligt att vägra utlämning med hänvisning till den fria prövningsrätten.96

Förslaget att slopa den dubbla straffbarheten möttes av viss kritik från en del
remissinstanser. Det ifrågasätts t ex huruvida den nämnda rättsgemenskapen utgör
tillräcklig grund för ett avsteg från den hävdvunna principen om att utlämning inte
bör ske när gärningen inte är straffbelagd i den anmodade staten. Vidare påpekas
att det faktum att någon riskerar anhållande och häktning för en gärning som uti
fall den vore begången i Sverige inte skulle kunna föranleda någon påföljd, kan te
sig stötande för rättskänslan.97

Även i doktrin har avsaknaden av kravet på dubbel straffbarhet i nordiska
utlämningsärenden kritiserats. Träskman menar t ex att ett sådant ingrepp i den
enskildes frihet som utlämning innebär endast kan rättfärdigas genom att gärningen
är kriminaliserad i den anmodade staten. Argumenten bakom uppluckringen av
kravet på dubbel straffbarhet, nämligen det ömsesidiga förtroendet som existerar
mellan de nordiska staterna och strävan för att uppnå en effektivare
brottsbekämpning, är ensidigt utformade till förmån för de inblandade staterna.
Om en bedömning hade gjorts med utgångspunkt från individen hade resultatet
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96 Prop. 1959:72 s. 29 f.
97 Ibid. s. 17 f.
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blivit ett annat enligt Träskman. Av denna anledning kan den gemensamma
nordiska utlämningslagstiftningen på goda grunder kritiseras trots det faktum att
den främjar effektivitet.98

Enligt 3 § i nordiska utlämningslagen får utlämning inte ske om endast böter kan
ådömas i den ansökande staten. Om emellertid utlämningen gäller även annat
brott, som enligt straffskalan i den ansökande statens lag innehåller fängelse, kan
utlämning ändock ske.
Att det ansökande landets straffskalor används som måttstock är en följd av
slopandet av kravet på dubbel straffbarhet.
Om den eftersökte redan blivit dömd för brottet i den begärande staten kan
utlämning ske endast under förutsättning att domen innefattat fängelsestraff eller
annat omhändertagande på anstalt. Det krävs inte att frihetsstraffet utdömts av en
domstol utan det är tillräckligt med ett beslut att förövaren skall omhändertas på
anstalt. Har den eftersökte dömts till villkorlig dom kan utlämning ske först sedan
domen förklarats förverkad.99

5.3 1996 års EU-konvention om utlämning och
den dubbla straffbarheten

I den förklarande rapporten till konventionen uttalas att EU sedan början av
nittiotalet betonat vikten av att bekämpa olika former av organiserad brottslighet
och terrorism. I sitt arbete mot målet att bekämpa nämnda former av brottslighet
har man funnit att det i medlemsstaterna saknas enhetliga regler som kriminaliserar
när flera personer sluter sig samman i syfte att begå brott. Att så är fallet kan
förklaras av skilda rättsliga traditioner.
Den bristande enhetligheten i de skilda straffrättslagstiftningarna kan på
utlämningsområdet få till följd att utlämning många gånger omöjliggörs p g a kravet
på dubbel straffbarhet. Kampen mot den organiserade brottsligheten i
utlämningshänseende kan på så vis sägas bli lidande.100

För att råda bot på dessa diskrepanser mellan de nationella lagstiftningarna och
för att främja brottsbekämpningen på området föreslås i art. 3 1996 års
konvention en viss uppluckring av kravet på dubbel straffbarhet.
I art 3.1 föreskrivs att när det brott för vilket utlämning begärs i den ansökande
staten rubriceras som sammanslutning av brottslingar eller konspiration, får
utlämning inte vägras av endast den anledningen att detta beteende inte är
brottsligt i den anmodade staten.
Två villkor har dock ställts upp. Straffskalan för brottet skall innefatta
frihetsberövande åtgärd i lägst tolv månader.
Vidare skall syftet med konspirationen eller sammanslutningen vara att begå:

                                                
98 Träskman s. 153 f.
99 Prop. 1959:72 s. 34
100 EGT nr. C 191 1997
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♦”ett eller flera av de brott som avses i artiklarna 1 eller 2 i Europakonventionen
om bekämpande av terrorism”; eller

♦”varje annat brott som är belagt med frihetsstraff eller frihetsberövande
skyddsåtgärd upp till en tid av lägst tolv månader när det gäller narkotikabrott och
andra former av organiserad brottslighet eller andra våldshandlingar som är
riktade mot en persons liv, fysiska integritet eller frihet, eller som skapar allmän
fara”.

De brott som avses i den europeiska terrorismkonventionen är bl. a brott enligt
1970 års Haagkonvention för bekämpande av olaga besittningstagande av
luftfartyg och brott enligt 1971 års Montrealkonvention för bekämpande av brott
mot den civila luftfartens säkerhet. Förutom flygplanskapningar och dylikt reglerar
terrorismkonventionen i art.1 även brott mot diplomatiskt skyddade personer,
människorov och brott som innebär användning av automatvapen, brevbomber
etc.

Brotten som omfattas av undantaget på dubbel straffbarhet får betraktas som
tämligen grova och det är förmodligen tänkt att artikeln endast skall tillämpas i
undantagsfall.
Värt att notera är att stadgandet inte innefattar någon definition av sammanslutning
eller konspiration. Det är tillräckligt att brottet rubriceras som konspiration eller
sammanslutning enligt den ansökande statens lag.

Medlemsstaterna kan emellertid reservera sig mot tillämpningen av art.3.1. Det är
också möjligt göra tillämpningen avhängig av villkor som staten själv får utforma
(art.3.3).
Görs en reservation, med eller utan villkor, åligger det emellertid staten i fråga att
göra vissa beteenden utlämningsbara enligt den inhemska lagstiftningen (art.3.4).
Beteendena gäller vissa former av deltagande i en kriminell organisation. Även
personer som inte deltagit vid det faktiska utförandet av brottet skall omfattas.
Bidraget kan ha varit endast materiell förberedelse i form av inhysande av
personer och hjälp med förflyttningar. Personen i fråga behöver inte heller vara
”medlem” i gruppen för att hans bidrag skall kunna sorteras in under
bestämmelsen. Däremot skall bidraget ”ha varit avsiktligt och getts med
kännedom antingen om syftet och gruppens allmänna brottsliga verksamhet eller
om gruppens avsikt att begå det eller de berörda brotten”.

I regeringens proposition 2000/01:83 diskuteras lite huruvida sådant deltagande
som avses i art 3.4 i konventionen omfattas av bestämmelserna 23 kap. BrB.
Regeringen gör bedömningen att de svenska reglerna ”i allt väsentligt” täcker
deltagarbegreppet i konventionens mening, förutsatt att deltagandet i gruppen kan
bedömas som ett främjande av brottsligheten samt att gärningsmannen åtminstone
har eventuellt uppsåt att fullborda brotten. Ett osäkerhetsmoment kan ligga i BrB
23:2 där förberedelse till brott regleras. Paragrafen innehåller endast ett begränsat
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antal förfaranden som kan föranleda straffansvar och kan befaras vara för snäv.
Regeringen har emellertid nyligen lagt fram en proposition där det bl. a föreslås en
reformering av förberedelsebestämmelsen i BrB 23:2. Tanken med förslaget är,
såvitt avser förberedelse, att slopa den normerande uppräkning av hjälpmedel
som i nuläget gäller. Istället föreslås en mer generell utformning där straffansvaret
skall aktualiseras då befattning tagits med ”något som är särskilt ägnat att
användas som ett hjälpmedel vid ett brott”. På så vis skulle även programvaror
och dylikt som används vid t ex dataintrång kunna inkluderas.101

I propositionen förs ett visst resonemang kring de för- och nackdelar som kan
tänkas finnas beträffande dubbel straffbarhet.
Det betonas att utlämningen som sådan, där både ett frihetsberövande i Sverige
och den ansökande staten kan bli aktuellt, är en mycket ingripande åtgärd ur den
enskildes perspektiv. Förutsebarheten för när en utlämning från Sverige kan
komma att ske är delvis avhängig av kravet på dubbel straffbarhet. Vidare
underlättas prövningen för de myndigheter som har att ta ställning till om en
tillräcklig grad av misstanke föreligger för att utlämning skall, om gärningen också
är straffbar i Sverige. Vid häktning av en eftersökt kan det t ex vara svårt för
domstolen att bedöma huruvida tillräckliga skäl föreligger om det inte finns någon
svensk måttstock att rätta sig efter. Vidare ifrågasätts om det överhuvudtaget är
lämpligt att utlämna någon för en gärning som inte ansetts vara tillräckligt
klandervärd för at konstituera ett brott enligt svensk lag.102

Mot dessa argument ställs den återkommande tesen om att den grundläggande
tilltro till varandras system som finns mellan de nordiska staterna också skulle
kunna appliceras i ett EU-perspektiv. Man skulle i sådana fall acceptera det
utrymme för variationer som kan tänkas finnas i de olika medlemsstaterna.
Vidare påpekas att den lagtekniska konstruktionen kan variera mellan olika
länder och att kravet på dubbel straffbarhet kan brista på ett omotiverat sätt.

Sammantaget finner regeringen att skälen för att behålla ett krav på dubbel
straffbarhet överväger fördelarna med en uppluckring. Det hänvisas också till att
det område som omfattas av stadgandet i konventionen i allt väsentligt redan är
straffbelagt i Sverige. En reservation enligt art.3.4 i konventionen föreslås alltså.103

5.4 Analys

Till skillnad från vad som föreslagits beträffande de andra grundläggande
utlämningsrättsliga principerna som berörs i 1996 års EU-konvention, kommer
Sveriges tillämpning av kravet på dubbel straffbarhet i förhållande till andra
medlemsstater alltså inte att påverkas genom en ratificering av konventionen.

                                                
101 Se prop. 2000/01:85 s. 35 ff.
102 Prop. 2000/01:83. s. 42 f.
103 Ibid. s. 43
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Regeringens ställningstagande härvidlag är enligt min mening något överraskande.
Såväl förbudet mot utlämning av egna medborgare som förbudet mot utlämning p
g a politiska brott och kravet på specialitet, kommer, om lagförslaget går igenom
och ratificering av konventionen sker, samtliga att modifieras och ruckas på.
Visserligen är det tänkt att Sverige skall göra vissa begränsande reservationer t ex
vad beträffar utlämning av egna medborgare, men vad beträffar de politiska
brotten föreslås inga villkor ställas upp, trots att möjligheten finns enligt
konventionen.
Möjligheterna att tillämpa regeln om den slopade dubbla straffbarheten enligt
konventionen är vidare ganska marginella. Tillämpligheten är begränsad både vad
gäller brottstyp och påföljd. De brott som är aktuella torde främst gälla
terroristattentat som exempelvis flygplanskapningar och dylikt. Effekterna av att
slopa den dubbla straffbarheten på det här området borde inte vara särskilt
omfattande i praktiken. Just på grund av bl. a de små anticiperade effekterna
menar regeringen att det inte är någon mening med att avskaffa kravet på att
handlingen skall vara straffbar i såväl den ansökande som den anmodade staten.
Argumentet som sådant är emellertid inte särskilt hållbart eftersom det lika gärna
hade kunnat åberopas för att för att komma till motsatt slutsats. Ju färre ärenden
som aktualiserar stadgandet i fråga, desto lägre borde frekvensen av utlämnade
personer som riskeras att drabbas av rättsosäkerhetsmoment, bli. Å andra sidan
kan det hävdas att ett absolut upprätthållande av dubbel straffbarhet gör att
sådana risker fullständigt elimineras, men detta på bekostnad av
straffrättsskipningseffektiviteten och den internationella rättshjälpen. Ett annat
argument som gjordes gällande mot ett slopande var den omständighet att de
flesta av brotten som skulle komma att omfattas av regleringen redan är
straffbelagda. Uppenbarligen tyckte regeringen inte det var värt att ta några risker
trots den snäva utformningen av art.3 i konventionen.
Det förtjänar att upprepas att det enligt art.3.4 i konventionen är möjligt för
medlemsstaterna ställa upp egna villkor för tillämpningen av art.3. Detta innebär
att man ytterligare kan begränsa räckvidden och effekterna av uppluckringen av
den dubbla straffbarheten. Man skulle kunna avgränsa tillämpligheten till att endast
gälla exempelvis brott mot luftfartssäkerheten enligt Montreal- och
Haagkonventionerna eller att undantag gjordes för brott förövade på svenskt
territorium. Sverige valde emellertid, som sagt var, att reservera sig villkorslöst.

Den mest intressanta aspekten av regeringens motivering till sitt ställningstagande
är dock resonemanget om individens rättstrygghet. Det nämns att både
utlämningen som sådan och de frihetsberövanden som den enskilde kan bli
föremål för under ärendets handläggning, är mycket ingripande åtgärder i den
eftersöktes frihet. Detta rättssäkerhetsargument, tillsammans med en del andra
argument, har alltså i fallet med den dubbla straffbarheten inom EU vägt tyngre än
de effektivitets- och ”ömsesidigt förtroende”-skäl som åberopats för att
rättfärdiga exempelvis slopandet av dubbel straffbarhet i nordiska
utlämningsärenden.
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Genom att delvis ha tagit den enskildes intresse som utgångspunkt har resultatet
blivit att man kommit till motsatt slutsats i relation till vad man gjorde i förarbetena
till den nordiska utlämningslagen. I det fallet genomsyrades som bekant
argumenteringen av en strävan att effektivisera det nordiska straffrättsliga
samarbetet, snarare än ett hänsynstagande till individen. Omständigheterna i de
båda fallen skiljer sig dock åt ganska markant. Norden består av fyra ganska
likartade rättsordningar, medan det under EU:s fana inryms fyra gånger fler länder
och således också en mångfald av rättsliga system och kulturer. I propositionen
som lagts med anledning av 1996 års EU-konvention har det dock på flera ställen
explicit betonats hur EU-staternas system successivt närmat sig varandra.
Tydligen har dock inte förtroendet för de andra rättssystemen från Sverige sida
varit tillräckligt stort för att ett avskaffande av kravet på dubbel straffbarhet skulle
vara aktuellt. I alla fall har det inte ansetts vara ett lika tungt vägande skäl som
individens rättssäkerhet.
Vidare kan man notera är att uppluckringen av den dubbla straffbarheten enligt
EU-konventionen är mycket mer begränsad än vad som är fallet de nordiska
länderna emellan.
Regeringen borde egentligen inte ha några större problem att motivera ett avsteg
från kravet, dels med tanke på vad som gäller enligt nordiska utlämningslagen och
dels med tanke på de begränsningar som gjorts och som är möjliga att göra enligt
art.3 i konventionen.
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6 Specialitetsprincipen

6.1 Allmänt

Principen om specialitet i utlämningssammanhang innebär att den som utlämnas
inte efter utlämningen får straffas för något annat brott som begåtts före
utlämningen än det brott för vilket han utlämnas.
I de fall den ansökande staten ämnar åtala den utlämnade personen för brott som
inte omfattas av den ursprungliga utlämningsansökan måste man antingen inhämta
den utlämnande statens samtycke eller ge personen i fråga möjlighet att lämna
statens territorium.

Specialitetsprincipen vilar enligt Bassiouni på fem olika grunder:

♦ Den anmodade staten skulle eventuellt ha vägrat utlämning av den eftersökte
personen om det kommit till dess kännedom att den ansökande staten hade för
avsikt att åtala även för andra brott;

♦ Den ansökande staten skulle inte haft in personam jurisdiktion över personen
om det inte hade varit för att den anmodade staten hade utlämnat;

♦ Utan hjälp från den utlämnande staten hade det inte varit möjligt för den
ansökande staten att åtala, undantaget in absentia, eller straffa personen i; fråga.

♦ Den ansökande staten förlitar sig på förfarandena i den anmodade staten för att
få personen utlämnad och genom att åtala den personen även för andra brott än
de som omfattas av den ursprungliga utlämningsansökan missbrukar man den
anmodade statens formella process; och

♦ När den anmodade staten behandlar utlämningsframställningen förlitar man sig
på de uppgifter som lämnats av den ansökande staten.104

På grund av dessa faktorer är den ansökande staten bunden att åtala och/eller
straffa personen i överrensstämmelse med de skäl som föranlett initieringen av
utlämningförfarandet i den anmodade staten. I annat fall har nämligen förfarandet
initierats under falska förespeglingar.
Specialitet exkluderar emellertid inte endast straffrättsliga processer för andra
brott utan har också till uppgift att säkerställa att sådana brott inte används till den
utlämnades nackdel på något annat sätt. Av den anledningen är det inte möjligt att
använda åtalet på vilket utlämningen grundats, för att belysa eller uppdaga andra
brott, t ex genom att utöka förhören till att gälla andra gärningar än det/de

                                                
104 Bassiouni s. 353
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utlämningsbara brottet/brotten som ansökan grundats på. Andra brott får inte
heller dras in processen för att påverka utfallet, vare sig det gäller skuldfrågan
eller påföljden. Slutsatser beträffande det utlämningsgrundande brottet får inte
dras genom hänvisning till tidigare brottslighet som skulle visa att den utlämnade
var kapabel att begå gärningar av den aktuella karaktären. Utredningen skulle gå
stick i stäv med specialitetsprincipen om den utökades till att avse andra fakta än
de som utlämningen grundats på, även om det bara skulle vara för att stödja åtalet
på något vis.105

Den eftersökte kan emellertid, utöver de brott som specificerats i
utlämningsansökningen, ställas inför rätta för brott som kan grundas på de fakta
som angivits i den ursprungliga ansökan. Detta under förutsättning att det rör sig
om ett besläktat brott som grundas på samma fakta men som skulle varit ett
utlämningsbart brott samt uppfyller kravet på dubbel straffbarhet.106

Specialiteten exkluderar inte bara åtal för gärningar som inte har sin grund i
utlämningsansökan, utan den innebär också en begränsning i den ansökande
statens suveränitet mer generellt sett. Alla åtgärder som kan härledas till tidigare
brott, som inte berörs av utlämningen, och som på något sätt begränsar den
utlämnades fria rörlighet, är otillåtna. Även icke-straffrättsliga åtgärder kan alltså
strida mot specialitetsprincipen. Genom att utsträcka specialitetens täckning till att
omfatta även åtgärder utanför det straffrättsliga området kan man hindra
kringgåenden av principen. Exempel på sådana kringgåenden kan vara politiska,
militära eller disciplinära åtgärder.107

Specialitetsprincipen har av tradition främst funnit sitt berättigande i det faktum att
den anmodade staten velat skydda sina interna förfaranden och processer från
missbruk. Principen betyder emellertid också ett implicit skydd för den enskilde
mot oväntade åtal.108

Huruvida rätten att åberopa ett brott mot specialitetsprincipen ligger enbart hos
den anmodade staten eller kan härledas till både den anmodade staten och den
enskilde, är avhängigt av vilken grundsyn som anläggs på utlämningsinstitutet. Om
betraktar utlämning som ett kontrakt mellan två stater och individen sålunda ses
som ett objekt i processen, blir konsekvensen att endast subjekten, d v s staterna,
innehar rättigheter och förpliktelser. Om däremot individen också betraktas som
subjekt innebär det att denne har rätt att åberopa t ex specialitetsprincipens
skydd. Även om det smalare perspektivet anläggs, d v s att endast staterna är
subjekt i ett utlämningsförfarande, kan individen ändå anses ha en ställning som
subjekt när staterna stipulerar rättigheter till hans förmån. Detta enligt den
internationellt vedertagna principen om rättigheter till förmån för tredjeman.109

                                                
105 Vogler, Theo, The Rule of Speciality in Extradition Law, International Review of Penal
Law, 1991, s. 236
106 Bassiouni s. 357 f.
107 Vogler s. 237
108 Bassiouni s. 354
109 Richardson, B, The Principle of Speciality in Extradition, International Penal Law Review,
1991, s. 86
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Debatten om individens ställning som folkrättsligt subjekt är emellertid ganska
förlegad eftersom det tydligt fastslagits att även individer har såväl rättigheter som
skyldigheter på det internationella planet. Att individen definitivt har skyldigheter
torde ha klargjorts redan på 40-talet genom Tokyo- och Nurnbergrättegångarna
som följde i spåren av krigsförbrytelserna under andra världskriget.

En fråga av mer praktisk natur infinner i det fall den utlämnade personen inte har
möjlighet att åberopa specialitetsprincipen i den ansökande staten. I en sådan
situation har individen ingen möjlighet att åberopa principen å den anmodade
statens vägnar, utan måste förlita sig på att denna stat visar ett särskilt patos och
intresse i frågan. Den anmodade statens handlingsutrymme är i en sådan här
situation tämligen begränsat. Vad man kan göra är i princip att på diplomatiska
vägar protestera mot att den utlämnade blivit berövad sin rätt att åberopa
specialitet. En diplomatisk protest brukar dessutom vara en åtgärd som begagnas
sparsamt eftersom det kan leda konflikter och antagonism, vilket i sin tur kan
äventyra samarbetet staterna emellan mer generellt sett.
Genom att medge en rätt för den enskilde att åberopa sina rättigheter eliminerar
man sådana scenarion samt motverkar att den utlämnade berövas sina rättigheter
under den anmodade statens lag. Vidare säkras ett visst mått av integritet för den
enskilde i utlämningsprocessen.
I de flesta länder är det sedvanligt, om inte bindande enligt lag, att åtalsändringar
av den stat till vilken den eftersökte utlämnas måste föregås av ny ansökan av
samma snitt som den ursprungliga. Ett dylikt förfarande ger den kompetenta
myndigheten i den ursprungliga ansökande staten tillfälle att ställa de rättsliga krav
som gäller enligt det landets lag. Proceduren säkrar inte bara integriteten för den
anmodade statens utlämningsprocess, utan skyddar även den enskilde från
åtalsövergrepp i den ansökande staten.110

Trots att specialitetsprincipen är allmänt vedertagen på det internationella planet
har den från vissa håll blivit kritiserad och ifrågasatt.
Booth hävdar till exempel att principen inte längre är berättigad när politiska brott
är undantagna utlämning, eftersom han anser att det inte finns några skäl för att
inte åtala och döma den utlämnade för andra brott begångna före utlämningen,
även om dom inte är inkluderade i utlämningsansökningen. I stället menar han att
alla åtal och påföljder skall vara tillåtna så länge det rör sig om ett brott som
kategoriserats som utlämningsbart.
Enligt Vogler har Booth missuppfattat konceptet med specialitetsprincipen när han
antyder att densamma är ett påfund för att skydda den eftersökte. Skyddet som
specialiteten erbjuder individen är bara en följd av de suveränitetsinskränkningar
som principen innebär för anmodade stater enligt internationell rätt. Genom att
lämna rättshjälp bidrar den anmodade staten till den ansökande statens utövande
av suveräna aktiviteter. Samtidigt skyddar sig emellertid den anmodade staten sin

                                                
110 Richardson, s. 88 f.
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egen suveränitet genom att reservera sig rätten att ställa upp villkoren för åtal och
påföljd för den utlämnade i den ansökande staten.111

En fråga som uppkommer i samband med tillämpningen av specialitetsprincipen är
hur den i praktiken kan garanteras. Vanligtvis innehåller inte utlämningsavtal och
utlämningskonventioner några åtgärder som är ägande att säkerställa principens
upprätthållande efter utlämningen. Till viss del kan man kanske förlita sig på att
den enskilde bevakar sina rättigheter och försvarar sig mot övergrepp på den här
punkten. I många fall får det dock betecknas som relativt osäkert i vilken
utsträckning denne känner till överklagandeprocedurer etc. i den främmande
staten. Det är inte heller säkert att personen i fråga är medveten om när ett brott
mot specialitetsprincipen är för handen. Det kan därför vara rekommendabelt att i
samband med reglering av specialitetsprincipen även göra utlämningen beroende
av att den ansökande staten, vid förfrågan från den anmodade staten,
tillhandahåller den slutgiltiga domen eller liknande.112

Det skall slutligen nämnas specialitetsprincipen i dess vedertagna tappning också
innehåller ett förbud mot vidareutlämning från den ursprungliga ansökande staten.
Om en sådan vidareutlämning aktualiseras krävs först samtycke från den
ursprungliga anmodade staten.

6.2 Specialitetsprincipen i svensk rätt

6.2.1  Nuvarande reglering enligt utlämningslagen

I utlämningslagen 12 § första stycket första punkten ges uttryck för
specialitetsprincipen. Kravet på specialitet fanns redan i 1913 års lag, men
förutsättningarna för avsteg från principen ändrades lite i och med ikraftträdandet
av 1957 års utlämningslag. Enligt den äldre utlämningslagstiftningen var det möjligt
för den utlämnade att lämna sitt samtycke, inför en domstol eller motsvarande, till
att åtalas och dömas för brott som begåtts före utlämningen och som inte
omfattades av den ursprungliga utlämningsansökan. Denna möjlighet utsattes
emellertid för kritik i samband med utformingen av den nya lagen och togs
sedermera bort. Bl. a ifrågasattes lämpligheten av den utlämnades samtycke med
hänvisning till svårigheterna med att kontrollera huruvida personen i fråga
verkligen gjort sitt medgivande av fri vilja.113

Specialitetsprincipen hänger samman med kravet på dubbel straffbarhet i 1 § och
4 § i utlämningslagen. Att uppställa ett krav på dubbel straffbarhet skulle nämligen
vara ganska meningslöst om det var möjligt för den ansökande staten att efter
beviljad utlämning åtala och straffa den utlämnade för andra gärningar än de
utlämningsbeslutet grundats på. Om den ansökande staten har för avsikt att ställa
                                                
111 Vogler s. 244 f.
112 Vogler s. 245
113 Prop. 1957:156 s. 70
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den utlämnade inför rätta för andra gärningar måste ansökan härom ske hos
regeringen i enlighet med 24 § utlämningslagen. Givetvis måste brottet även i detta
fall vara utlämningsbart.
Eftersom kravet på specialitet är en vedertagen på det internationella planet torde
det utgöra ett brott mot folkrätten om den ansökande staten underlåter att inhämta
sådant samtycke.

I lagtexten begagnas uttrycket ”annan förövad gärning”. Enligt Påle borde detta
begrepp var snävare än det gärningsbegrepp som Ekelöf utarbetat inom
processrätten, där en överrensstämmelse mellan handling och brottsresultat är
tillräckligt för att det skall röra sig om en och samma gärning. Hon menar vidare
att regeringens godkännande torde vara nödvändigt för varje gärningsmoment
som den ansökande staten har för avsikt att åtala för, men som inte upptagits i
utlämningsansökan. Om en diskrepans finns mellan den gärningsbeskrivning som
utlämningen grundats på och den beskrivning som senare läggs fram i rättegången,
borde regeringens tillstånd krävas om ändringarna faller innanför ramen RB 45:5
(tillåten åtalsjustering). Detta för att säkra upprätthållande av kravet på dubbel
straffbarhet. Som exempel nämner Påle åtalsjustering från uppsåtsbrott till
oaktsamhetsbrott. Är i ett sådant fall endast det uppsåtliga brottet kriminaliserat i
Sverige skulle det strida mot kravet på dubbel straffbarhet om en sådan ändring
skulle företas i det ansökande landet.114

I ett fall från 1962 krävdes regeringens medgivande då en utlämning för grovt rån
verkställts, men där personen i fråga sedermera även åtalades för mordförsök
avseende det våld som använts mot en anställd på banken.115

Specialitetsprincipen innebär också ett skydd mot vidareutlämning, undantaget de
fall då Sverige givit särskilt tillstånd enligt 13 § andra stycket utlämningslagen.
Specialiteten är begränsad i tiden. Regeln gäller nämligen inte längre om den
utlämnade frivilligt stannar kvar i eller, efter utresa, återvänder till det land han
utlämnats till efter rättegång och avtjänat straff där (12 § första punkten).

Att kontrollera huruvida specialitetsprincipen följs i praktiken kan, som beskrivits i
föregående kapitel, vara svårt.
Vad beträffar Sverige kontrolleras inte i varje ärende om den ansökande staten
följer specialitetskravet. Stater som beviljats utlämning torde dock ha ett visst
intresse av att inte avvika från principen, med tanke på de internationella
relationerna. Vissa fall följs dock upp från svenskt håll om man fått indikationer på
att den ansökande statens agerande är tvivelaktigt.116

                                                
114 Påle s. 161
115 NJA 1962 s. 467
116 Påle s. 162. Uppgifterna bygger på en intervju som författaren gjort med kansliråd Örjan
Landenius 95-02-27
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6.2.2  Nordiska utlämningslagen

Precis som beskrivits ovan i kap 2.3.2 finns det i den nordiska utlämningslagen
ingen specialitetsprincip motsvarande den som återfinns i den allmänna
utlämningslagens 12 §.
Enligt 7 § andra punkten får dock inte svenska medborgare som utlämnats åtalas
eller straffas för annat brott som begåtts före utlämningen, såvida inte regeringen
särskilt medger att så får ske enligt 18 §. Ett sådant dispensärende handläggs i
princip som ett vanligt utlämningsärende. Det kan tilläggas att det är sällan som
bestämmelserna i 18 § aktualiseras i praktiken.117

Specialitetsprincipen kan också frångås om den utlämnade medborgaren lämnar
sitt samtycke eller frivilligt stannar kvar i det land han utlämnats till längre än en
månad efter det att han är fri att resa därifrån.
Vid politiska brott tillämpas dock specialitetsregeln generellt, d v s även utländska
medborgare omfattas av skyddet (7 § tredje punkten).
Särbehandlingen av politiska brott i detta avseende torde hänga ihop med det
krav på dubbel straffbarhet som enligt den nordiska utlämningslagens 4 § ställts
upp för den typen av brott. Som förklarats ovan skulle den dubbla straffbarheten
bli verkningslös utan ett krav på upprätthållande av specialitet i den ansökande
staten.

6.2.3  Föreslagna ändringar i utlämningslagen med
anledning av 1996 års EU-konvention om utlämning

Specialitetsprincipen behandlas i artiklarna 10 och 11 i konventionen. Art. 10
innehåller bestämmelser enligt vilka en stat, som beviljats och fått en utlämning
verkställd, lättare kan utöva sin straffrättsliga behörighet (förfaranden, rättegång
och verkställighet) beträffande andra brott än de som legat till grund för
utlämningsansökan. Under artikel 10 kan alltså en ansökande stat agera utan
något samtycke från den anmodade staten.

Artikel 10 innehåller i första punkten fyra fall (a-d) där den anmodade statens
samtycke inte behöver inhämtas. De första tre fallen gäller gärningar för vilka
utlämning inte nödvändigtvis hade kunnat begäras medan det sista fallet avser
brott där utlämning kunnat beviljas.

Det första fallet (a) gäller brott som inte är belagda med frihetsstraff eller
frihetsberövande skyddsåtgärd.
I artikel 10:1 b anges att en ansökande stat får inleda åtal och döma för brott
även om det är belagt med frihetsberövande påföljd, under förutsättning att
personen varken under rättegången eller som en följd därav får sin personliga
frihet inskränkt. Om påföljden skulle bli t ex fängelse för den tilltalade krävs
samtycke från antingen den enskilde (enligt art.10:1 d) eller den anmodade staten
                                                
117 Dahlberg m fl. SvJT 1984 s. 618
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(se art.14 1957 års konvention). Artikeln gäller också brott som är belagda med
bötesstraff, men skulle någon dömas till böter behövs inget samtycke för ett
verkställande av straffet.118

I det tredje fallet (c) kan den ansökande staten verkställa en lagakraftvunnen dom
som innebär ett straff eller en påföljd som inte innebär frihetsberövande. En sådan
påföljd behöver nödvändigtvis inte vara böter utan även åtgärder som träder i
stället härför kan verkställas. Vad som åsyftas härvidlag är åtgärder som kan
tillämpas då bötesbeloppet inte betalas. Frihetsinskränkningar som kan företas vid
t ex ett återkallande av villkorlig dom är exkluderade.

Enligt art.10:1 d kan en person åtalas, dömas, kvarhållas för verkställande av ett
straff eller en skyddsåtgärd eller bli föremål för någon annan inskränkning av den
personliga friheten. Det krävs emellertid att den utlämnade ger sitt samtycke till att
avstå från tillämpningen av specialitetsprincipen avseende gärningarna som begåtts
före utlämningen. Dock krävs inget medgivande från den anmodade staten.
Stadgandet kan också omfatta situationer då utlämning hade kunnat begäras och
fall där den anmodade staten varit skyldig att ge sitt samtycke i enlighet med 1957
års konvention.
Denna ganska långtgående bestämmelse rättfärdigas i den förklarande rapporten
med att den enskildes rätt tas till vara genom att tillämpningen är avhängig av
dennes samtycke.119

 Vidare är bestämmelsen tänkt att komplettera det avstående från
specialitetsprincipen som är möjligt enligt 1995 års konvention om ett förenklat
utlämningsförfarande. Enligt sistnämnda konvention görs ett eventuellt avstående
innan utlämningen medan den utlämnade avstår från att åberopa principen efter att
utlämningen verkställts enligt 1996 års konvention. En annan skillnad ligger i att
avståendet är generellt om det görs i samband med det förenklade förfarandet
medan brotten måste specificeras om avståendet görs efter utlämningen.

I art.10:2 anges att den enskilde vid ett avstående från specialitetsprincipen skall
ange detta inför de behöriga rättsliga myndigheterna i den ansökande staten. Enligt
tredje punkten samma paragraf skall alla medlemsstater vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att ett samtycke skall tas emot så att det framgår att personen
frivilligt gett uttryck för detta och varit fullt medveten om följderna.

Enligt artikel 11 kan de medlemsstater som så önskar införa ytterligare en
mekanism för att underlätta för den ansökande staten att åtala och döma för
andra brott än de som utlämningen grundats på. Stadgandet gör det möjligt för
stater att förklara att samtycke till undantag från specialitetsprincipen skall
presumeras föreligga i förhållande till annan stat som lämnat motsvarande
förklaring. Möjlighet skall emellertid alltid finnas att i ett enskilt fall förklara att

                                                
118 EGT nr. C 191 1997 s. 10
119 Ibid.
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samtycke inte föreligger. En sådan önskan skall meddelas den ansökande staten i
samband med att utlämningen beviljas.
När det presumerade samtycket används skall inte artikel 10 tillämpas. Artikeln
skall dock tillämpas om staten i ett enskilt fall anger att det presumerade
samtycket inte används.

Beträffande artikel 11 påpekar regeringen att det med tanke på att kravet på
dubbel straffbarhet i princip upprätthålls inom EU och att det mot den bakgrunden
skulle vara ett alltför stort steg att i nuläget generellt avstå från det skydd och den
kontroll som specialitetsprincipen innebär. Ett införande av det presumerade
samtycket tillstyrks alltså inte i propositionen.120

I propositionen föreslås vidare att svenska medborgare inte skall ha möjlighet att
avsäga sig specialitetsprincipens skydd.

Regeringen anser i övrigt att en uppmjukning av specialitetsprincipen inom EU,
precis som mellan de nordiska länderna, är acceptabel. Ställningstagandet
grundas på uppfattningen att samarbetet inom EU bygger på att man har en
grundläggande tilltro till varandras rättsordningar. Så länge den utlämnade fått
erforderlig information om vad ett avstående innebär föreligger enligt regeringen
inga hinder att låta personen i fråga själv bestämma omfattningen av
specialitetsprincipens skydd.121

För att uppfylla kraven i 1996 års konvention föreslås en ny 12 § a i
utlämningslagen:

”Vid utlämning till en medlemsstat i Europeiska unionen eller när det
annars följer av en internationell överenskommelse som är bindande för
Sverige, får den som har utlämnats, utöver vad som följer av 12 § stycket 1,

1. åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon begått före
utlämningen, om han eller hon lämnat sitt samtycke till det eller om
det för brottet enligt lagen i den ansökande staten inte kan följa eller
inte är utdömt frihetsstraff eller någon annan åtgärd som innefattar
frihetsberövande, och

2. vidareutlämnas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen om
han eller hon har lämnat sitt samtycke till det.

Första stycket gäller inte om den som har utlämnats är svensk
medborgare.”

Som synes motsvarar paragrafen de krav som uppställs i artikel 10:1 a-d i
konventionen. Beträffande vidareutlämning (art.12 i konventionen) så kommer det
även här att krävas samtycke, vilket framgår av den föreslagna lagtexten 12 §
första stycket andra punkten

                                                
120 Prop. 2000/01:83 s. 45
121 Prop. 1996/97:88 s. 23 och prop. 2000/01:83 s. 45.
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Det förtjänar ett påpekande att ett avstående från specialitetsprincipens skydd
alltså även kommer att tillmätas rättslig verkan i förhållande stater med vilka
Sverige har ingått utlämningsavtal, i den utsträckning avtalet tillåter.
Som nämnts ovan skall enligt artikel 10:2 i konventionen samtycket lämnas inför
de behöriga rättsliga myndigheterna i den ansökande staten. Regler om hur ett
sådant inhämtande skall ske när någon utlämnats till Sverige kommer att införas i
utlämningsförordningen (1982:306).

Förslaget om en uppluckring av specialitetsprincipen i förhållande till EU-stater
kritiserades i remissyttrandet från Lunds Universitet. Det påtalas att det
fortfarande finns väsentliga skillnader mellan rättsordningarna i medlemsstaterna.
Det krävs härvidlag av rättssäkerhetsskäl att den eftersökte alltid har fullt klart för
sig vad samtycket innebär. Huruvida detta krav är uppfyllt i och med den
föreslagna lydelsen av 12 a § betraktas av remissinstansen som tveksamt.122

6.3 Analys

Genom en ratificering av 1996 års konvention kommer alltså det skydd som
specialitetsprincipen tidigare inneburit att luckras upp vid utlämning inom EU. Den
utlämnade kommer att ges möjlighet att frivilligt avstå från principens tillämpning.
Något generellt avstående är det dock inte tal om utan de gärningar som är
aktuella skall särskilt angivas. Förslaget innebär också att den ansökande staten
får rätt att, även utan regeringens medgivande eller den utlämnades samtycke,
lagföra denne för vissa mindre allvarliga brott. Beträffande verkställighet är det
främst böter som kommer att aktualiseras. En frihetsinskränkande åtgärd som
trätt istället för böter bör däremot kunna verkställas utan den anmodade statens
samtycke.
Något presumerat samtycke enligt artikel 11 i konventionen föreslås inte komma i
fråga för Sveriges del. Ett medgivande från regeringen enligt 24 § utlämningslagen
kommer alltså att krävas i varje enskilt fall där den utlämnade inte ger sitt
samtycke.

Som förklarats ovan i kap.6.1 fanns det enligt 1913 års utlämningslag möjlighet
för den utlämnade att ge sitt samtycke till att lagföras även för andra gärningar än
de som legat till grund för utlämningen. Stadgandet togs emellertid bort i och med
ikraftträdandet av den 1957 års lag. De skäl som anfördes för att ta bort
möjligheten till samtycke var bl. a de bristande möjligheterna till kontroll av
huruvida den utlämnade gett sitt samtycke av fri vilja.
Nu föreslås alltså att en liknande möjlighet återigen införs, dock med den
begränsningen att samtycket endast skall gälla i förhållande till EU-medlemsstater
och länder med vilka särskilda utlämningsavtal ingåtts (t ex Australien och USA).
Enligt den nordiska utlämningslagen har samtycke endast krävts då ärendet gällt
en svensk medborgare.

                                                
122 Remissyttrande från Lunds Universitet dnr JU 2000/387 hos Justitiedepartementet.
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Frågan man kan ställa sig är om förhållandena ändrats så mycket sedan 1957, att
det är motiverat att återinföra möjligheten för den utlämnade att lämna samtycke i
den främmande staten. Integreringen och samarbetet på området för de mänskliga
rättigheterna i Europa har visserligen gått framåt sedan 1950-talet, men det finns
alltid risker med samtycket i enskilda fall. Av effektivitets- och tidsbesparingsskäl
ligger det alltid i den ansökande statens intresse att man får ett samtycke från den
utlämnade, helst så snabbt som möjligt, så att man slipper koppla in den
anmodade staten för att erhålla ett medgivande. Bara i detta faktum kan ligga en
fara ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är fullt möjligt att den enskilde i ett pressat
läge kan ha svårt att förstå konsekvenserna av att han avsäger sig
specialitetsprincipens skydd.
Mot sådana farhågor kan naturligtvis invändas att samtycket endast gäller
specifika gärningar och inte är av generell karaktär, vilket är fallet enligt 1995 års
konvention där samtycket emellertid avgives innan utlämningen verkställes. Enligt
artikel 10:2 och 3 uppställs dessutom krav på hur samtycket skall inhämtas och
att den ansökande staten skall försäkra sig om att den utlämnade förstått
innebörden av sitt avstående. Individen skall också ha rätt till juridiskt biträde.
Garantier av ifrågavarande slag minskar naturligtvis risken för missförstånd och
dylikt, men risken torde ändå inte elimineras helt.
Man kan också dra paralleller till det nordiska utlämningssamarbetet i syfte att
påvisa ofarligheten i ett uppluckrande av specialitetsprincipen. Här har
avregleringen gått ett steg längre än det nya förslaget eftersom samtycke endast
krävs av egna medborgare och då brottet är politiskt betingat. Lagen i fråga synes
ha fungerat på ett tillfredsställande sätt och några överdrivna effekter till följd av
specialitetsprincipens exklusion i lagen verkar inte ha vållats. Åtminstone inte ur
rättssäkerhetssynpunkt.
Som påpekats tidigare är det dock inte så lyckat att hänvisa till det förhållande
som råder mellan de nordiska staterna för att rättfärdiga en uppluckring av
exempelvis specialitetsprincipen även i ett europeiskt perspektiv. De nationella
straff - och processrättsliga regleringarna i de olika EU-staterna skiljer sig på sina
håll ganska mycket åt. De nordiska staterna har dessutom en lång tradition av
rättsligt samarbete att luta sig tillbaka på.
Regeringens argumentering med hänvisningar till det nordiska samarbetet är alltså
inte särskilt övertygande

Man kan fråga sig vilka effekter avregleringen skulle kunna tänkas få i praktiken
och i vilken utsträckning den anmodade staten förväntas åtala för andra brott. I
förarbetena nämns inget om anticiperade effekter o dyl.
Det är naturligtvis svårt att förutspå utan att veta statistiken för t ex ärenden i
Norden där den utlämnade även dömts för andra brott. Det är dock inte svårt att
tänka sig ett scenario där den utlämnade i ganska stor utsträckning, utöver det
utlämningsgrundande brottet, även åtalas för småförseelser som varken kräver
samtycke från den utlämnande staten eller den enskilde.
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7 1995 års EU-konvention om
ett förenklat
utlämningsförfarande

7.1 Inledning

I Maastrichtfördragets bestämmelser anges i art. K.1.7 att EU:s  medlemsstater
ska betrakta straffrättsligt samarbete som ett gemensamt intresse, främst i syfte att
främja den fria rörligheten av personer. I enlighet med art. K.3.2.c har
ministerrådet befogenhet att utarbeta konventioner för att uppnå detta mål.
I september 1993 enades, i enlighet med Maastrichtfördragets bestämmelser,
justitieministrarna i EU:s medlemsstater om en förklaring med riktlinjer som
syftade till att förbättra och förenkla utlämningsförfarandet mellan unionens
medlemsstater.
En arbetsgrupp tillsattes för att utröna huruvida det var möjligt att göra
utlämningsprocesserna mellan medlemsstaterna enklare och snabbare, utan att för
den sakens skull inkräkta eller åsidosätta de grundläggande utlämningsprinciperna
i de nationella rättsordningarna.
Efter att en interimsrapport lagts fram av arbetsgruppen enades rådet sommaren
1994 om att särskilt ta i beaktande och ägna uppmärksamhet åt de
utlämningsärenden där personerna i fråga ger sitt samtycke till att bli utlämnade.
Anledningen till att just denna aspekt kom att ägnas särskild uppmärksamhet
synes ha berott på att arbetet med utformningen av konventionen gick lite
långsamt p g a att vissa frågor var politiskt kontroversiella. Man valde således att
koncentrera sig på samtyckesproceduren för att det rådde stor enighet kring detta
förslag.
Genom en akt (EGT nr. C 78 1995) beslutade rådet i mars 1995 att upprätta den
aktuella konventionen, som samtidigt undertecknades av medlemsstaternas
justitieministrar.123

Genom statistiska uppgifter, beträffande antalet utlämningsärenden och hur lång
tid dessa tar i anspråk rent förfarandemässigt,  som insamlats och sammanställts
så visade det sig att ungefär 30 % av de som begärts utlämnade mellan de
europeiska länderna under 1992, samtyckte till att bli utlämnade.
Denna omständighet anges i den förklarande rapporten till konventionen som en
starkt bidragande orsak till att det ansågs som lämpligt att i största möjliga mån
försöka minimera väntetiderna för utlämning och på så sätt även förkorta de
frihetsberövanden som görs i utlämningssyfte.
                                                
123 EGT nr. C 375 1996 s. 1
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Det understryks att de frihetsberövades mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter väl tas till vara genom ett snabbare förfarande i utlämningsprocessen.
Eftersom personen i fråga endast är häktad (el. dyl) av den anledningen att han
skall utlämnas för lagföring, och således tills vidare få antas vara oskyldig, så bör
enligt rapporten frihetsinskränkningar i sådana här fall vara ytterst välgrundade. I
de fall då den utlämningsbegärde individen samtycker till utlämning så är det alltså
önskvärt att denne utan några längre väntetider kan bli transfererad till den
ansökande staten för att där överklaga frihetsberövandet. Det framhävs också att
det inte kan tas för givet att häktning och dylika frihetsberövanden alltid kan
tillgodoräknas i alla stater, vid utdömande av fängelsestraff.124

Ett annat skäl till att förenkla utlämningsförfarandet anges i rapporten vara att
främja straffrättsskipningens effektivitet. Vad som menas i det här avseendet är att
så länge den som begärts utlämnad inte blivit utlämnad till den ansökande staten,
fördröjs och blockeras straffrättsskipningsprocessen i den  aktuella staten genom
att gärningsman saknas.

7.2 Konventionens innehåll och utformningen i
svensk lag

Konventionens huvudsakliga syfte är, som framgått ovan, att underlätta
utlämningsprocessen mellan EU-staterna i de fall då personer som är eftersökta
för utlämning ger sitt samtycke till ett förenklat förfarande. I förhållande till 1957-
års europeiska utlämningskonvention är det meningen att den här konventionen
skall fungera som ett komplement då samtycke givits. Följaktligen skall även
fortsättningsvis den förstnämnda konventionen tillämpas dels om samtycke till det
förenklade förfarandet inte ges och dels i de fall där 1995-års konvention inte
utgör något komplement. Eftersom konventionen i princip uteslutande innehåller
processuella stadganden tillämpas fortfarande nationell reglering vad beträffar de
materiella villkoren etc., för utlämning.125 Härvidlag kommer emellertid 1996-års
utlämningskonvention i vissa avseenden att spela en betydande roll när den träder
i kraft i de olika medlemsstaterna. Se ovan kap.3.

I februari 1997 lade regeringen fram en proposition (prop. 1996/97:88) i vilken
det föreslogs att Sverige skulle ratificera konventionen samt redogjordes för vilka
ändringar i utlämningslagen som skulle bli aktuella. Konventionen är numera
ratificerad och de föreslagna lagändringarna genomförda (lag 1997:209 om
ändring i lagen 1957:668 om utlämning). Konventionen kommer att träda i kraft
90 dagar efter det att samtliga medlemsstater har ratificerat den (art 16.2).
Eftersom detta kan komma att ta ganska lång tid ges det i artikel 16.3-4 en
möjlighet för de mest berörda medlemsstaterna att vid ratificeringen, eller vid

                                                
124 Ibid.
125 Prop. 1997/98:88 s. 9
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senare tidpunkt, avge en förklaring som syftar till att få konventionen att träda i
kraft i förhållande till de stater som på samma vis avgett en förklaring.126

För Sveriges vidkommande så har denna möjlighet hittills utnyttjats i förhållande
till fyra länder. Från och med den 1 oktober 1999 är konventionen tillämplig på
utlämningar till och från Spanien och Tyskand (förordning 1999:746)  och sedan
den 27 september 2000 även i förhållande till Nederländerna och Österrike
(förordning 2000:701).

Reglerna för det förenklade förfarandet gentemot andra EU-stater har placerats i
en egen avdelning sist i utlämningslagen, 28-40 §§, vilket främst förklaras med att
myndigheter som har att tillämpa utlämningslagen inte behöver gå in i den nya
avdelningen om ärendet gäller utlämning av en person till land utanför EU.
Upplägget är alltså motiverat av rent administrativa skäl samt att man förutsåg att
en översyn av utlämningslagen i största allmänhet skulle komma att behövas i och
med ratifikationen av 1996-års utlämningskonvention.127

I 28 § stadgas att om någon som är eftersökt för utlämning till en EU-stat
samtycker till utlämning, får frågan prövas i ett förenklat förfarande som regleras i
29-40 §§. Utlämning i enlighet med detta förfarande förutsätter alltså att Sverige
först måste godkänna huruvida det föreligger några hinder mot att utlämna, oaktat
att personen i fråga givit sitt samtycke. Någon plikt att bistå den förfrågande
staten finns alltså inte. De hinder som kan bli aktuella är de materiella villkor som
ställs upp i 1-11 §§ utlämningslagen.

Den viktigaste situation då det förenklade förfarandet kan tänkas komma att
tillämpas är efter ett gripande och provisoriskt anhållande av en internationellt
efterlyst person i den anmodade staten. Att detta skulle vara normalfallet för en
tillämpning av de aktuella förfarandereglerna framgår av den förklarande
rapporten till konventionen. Personen i fråga måste dock ge sitt samtycke i
anslutning till anhållandet eller inom 10 dagar. Dessutom får han inte i den
anmodade staten vara anhållen eller eftersökt av andra skäl.128

En andra situation som nämns i konventionen (art.12) är när den
utlämningsbegärda personen gett sitt samtycke efter att tidsfristen på 10 dagar
löpt ut, men inom den 40-dagarsperiod som anges 1957-års
utlämningskonvention art.16. Ett villkor härvidlag är emellertid att den anmodade
staten inte fått in någon utlämningsbegäran.
Det finns vidare ytterligare möjligheter att tillämpa det förenklade förfarandet om
den anmodade staten avger en förklaring angående detta vid ratificeringen av
konventionen. I dessa fall kan en person som samtycker till utlämning efter det att
en utlämningsframställan inkommit, bli föremål för det förenklade förfarandet,
oaktat huruvida personen är frihetsberövad eller inte (art.12.2).

                                                
126 EGT nr. C 375 1996 s. 7
127 Prop. 1997/98:88 s. 12
128 EGT nr. C 375 1996 s. 2
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I  utlämningslagen framgår det av 30 § att även om en formell utlämningsansökan
inkommit så kan det förenklade förfarandet tillämpas. Att samtycke kan lämnas
efter 10-dagarsfristen kan utläsas i 32 § 3 stycket sista meningen.

Följande uppgifter skall enligt 29 § utlämningslagen (art.4 konventionen) ligga till
grund för det förenklade förfarandet:
♦ den eftersöktes identitet
♦ vilken myndighet som begärt det provisoriska anhållandet, om detta begärts.
♦ förekomsten av ett häktningsbeslut eller dom. Själva handlingen som sådan
behöver alltså inte bifogas.
♦ brottets beskaffenhet
♦ omständigheterna kring brottet och
♦ följderna av brottet.

Enligt art.4.2 kan även ytterligare uppgifter begäras av den förfrågade staten om
de tillhandahållna upplysningarna inte är tillräckliga.  Det preciseras inte vad det är
för information som åsyftas utan det är upp till varje enskild stat att bedöma vad
som är lämpligt. En komplettering av ifrågavarande slag får emellertid inte strida
mot art.3.2, där det anges att sådana handlingar som fordras enligt 1957-års
konvention inte kan krävas inom ramen för det förenklade förfarandet.129

I samband med tillkomsten av propositionen ifrågasattes det av några
remissinstanser huruvida det är tillräckligt att endast förekomsten av ett
häktningsbeslut eller dom behöver företes den anmodade staten. Justitiekanslern
pekar i sitt yttrande på att det framstår som oklart hur det faktum att någon kopia
av själva häktningsbeslutet eller domen inte behöver bifogas, förhåller sig till den
undersökning av eventuella hinder mot utlämning som skall göras.130 Även Svea
Hovrätt påkallade ett förtydligande härvidlag och hänvisade till de krav på
bevisning i skuldfrågan som uppställs i 9 § utlämningslagen.131 Oron från de båda
remissinstanserna hade alltså sin grund i det osäkerhetsmoment som skulle kunna
uppstå vid bedömningen av huruvida de materiella förutsättningarna för en
utlämning är uppfyllda. Regeringen förklarar i propositionen att konventionen inte
uppställer några krav på ett företeende av själva beslutet samt att de övriga
uppgifter som krävs, tillsammans med de materiella förutsättningarna som gäller
för utlämning, torde utgöra tillräcklig grund för ett ställningstagande av den
beslutande myndigheten.132

Enligt art. 5 i konventionen ska den ”behöriga myndigheten” i den förfrågade
staten lämna sitt godkännande i de fall där den förenklade processen kan bli
aktuell. Det anges i den förklarande rapporten att varje medlemsstat, i syfte att
främja effektivitet och skyndsamhet, bör till behöriga myndigheter utse de

                                                
129 Ibid. s. 3
130 Remissyttrande från Justitiekanslern dnr. 2016-96-80
131 Remissyttrande från Svea Hovrätt dnr. R 40/96
132 Prop. 1997/98:88 s. 14
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myndigheter som har det konkreta ansvaret för lagföringen. Antalet
mellaninstanser bör också begränsas till ett minimum.133

I propositionen framhålls att regeringen, som har ansvaret för utlämningsbeslut
enligt utlämningslagen, inte behöver fatta beslut i de fall som framstår som klara.
Med hänvisning till den effektivitet och rättssäkerhet som erfarenheterna från det
nordiska utlämningssamarbetet uppvisat, menade regeringen att det även
beträffande utlämning i enlighet med 1995-års konvention, torde te sig lämpligt att
låta åklagarväsendet fatta beslut i klara fall. Att bemyndiga den lokale åklagaren
med beslutanderätt, vilket är fallet vid utlämning inom Norden, ansågs dock vara
att gå ett steg för långt. Det förmodades att antalet ärenden inte skulle bli lika stort
som inom norden och att vi inte har samma vana vad gäller utlämningssamarbete
med utomnordiska rättssystem.134

Några av remissinstanserna ansåg dock att den lokale åklagaren borde kunna
bemyndigas med kompetensen att fatta beslut i enlighet med det förenklade
förfarandet. Åklagarmyndigheten i Göteborg pekar t ex på att en sådan ordning
skulle stämma väl överens med subsidiaritetsprincipen inom EU.135

Rikspolisstyrelsen ifrågasatte också varför beslut om utlämning, där samtycke
givits, inte skulle kunna fattas på lokal eller regional nivå. Man hänvisar i yttrandet
till den praxis som finns i Nederländerna och Schweiz, där lokala
undersökningsdomare har kompetens att fatta beslut inom ramen för ett förenklat
utlämningsförfarande. I de fall någon utlämnats till Sverige under dessa procedurer
har enligt Rikspolisstyrelsen inga rättsförluster lidits, trots att utlämningen ibland
verkställts inom en vecka. Vidare ifrågasätts den relativt låga frekvens av ärenden
i den förenklade processen, som förutspås i departementspromemorian.136 Enligt
styrelsen kan den fria rörligheten för personer inom unionen komma att medföra
en ökning av sådana här typer av ärenden. Risken finns att praktiska och
administrativa åtgärder ger upphov till onödigt långa verkställighetstider, om beslut
skall fattas på högsta nivå.137

Inte heller möjligheten att förlägga beslutanderätten till domstol lämpade sig enligt
förarbetena beträffande det aktuella förfarandet. Det skulle vara alltför
tidskrävande och effektivitetshämmande.

Den myndighet som slutligen ansågs vara mest lämpad för uppgiften att fatta
beslut om utlämning vid det förenklade förfarandet var Riksåklagaren. När den
lokale åklagaren har företagit en fullgod utredning och inhämtat samtycke från den
efterfrågade (31 § utlämningslagen) , skall ärendet skyndsamt överlämnas till
Riksåklagaren. Skulle det föreligga några hinder mot utlämning ska ärendet
hänskjutas till chefen för Justitiedepartementet (33 § 1 st.).
Det påpekas i förarbetena att situationer där utlämning ej bör ske, trots att
samtycke givits, inte borde uppkomma särskilt ofta. Skulle emellertid så ske är

                                                
133 EGT nr. C 375 1996 s. 7
134 Prop. 1997/98:88 s. 15
135 Remissyttrande från Åklagarmyndigheten i Göteborg dnr. AD II B 400-1.8-96
136 Ds 1996:44 s. 31
137 Remissyttrande från Rikspolisstyrelsen dnr. RÄS-002-3155/96
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det mer befogat att låta regeringen fatta ett avslagsbeslut. Tänkbara fall är att den
efterfrågade är svensk medborgare eller att personen redan har dömts för samma
brott vid ett annat tillfälle (d v s att absoluta hinder mot utlämning föreligger). Även
vid konkurrerande anspråk från två eller flera stater skall regeringen fatta
beslut.138 Skulle hindret vara av icke-absolut karaktär, t ex om den ansökande
staten inte genom tillräcklig utredning kunnat styrka utlämningsbart brott, skall
staten i fråga ges möjlighet att inkomma med en formell utlämningsansökan
baserad på 1957-års konvention. I dessa fall skall chefen för
Justitiedepartementet fastställa en tidsfrist enligt 23 § 2 st., inom vilken ansökan
skall vara tillhanda (35 §). Densamme är också bemyndigad att fatta avslagsbeslut
i sådana ärenden.
När det gäller de absoluta hindren behöver någon tidsfrist för inlämning av
utlämningsansökan inte fastsällas, eftersom sådana brister ändå inte kan
åtgärdas.139

Enligt 33 § 2 st. skall beslut i utlämningsfrågan fattas inom 20 dagar från det att
samtycke lämnats av den eftersökte. Den anmodande staten skall utan dröjsmål
underrättas om beslutet.  Om beslutet innebär ett avslag, har den ansökande
staten minst tio dagar på sig att inkomma med en formell utlämningsbegäran. Som
nämnts ovan finns det nämligen en fyrtiodagarsfrist i 1957-års konvention,
innebärandes att en utlämningsframställan måste ha inkommit in 40 dagar från det
att den eftersökte frihetsberövats. Eftersom samtycket skall ha inhämtats inom 10
dagar140, lämnar det alltså den ansökande staten en frist på minst 10 dagar (40 –
(10+20) = 10) vid ett avslag rörande det förenklade förfarandet.

I enlighet med art.11 i konventionen och 34 § 1 st. utlämningslagen skall
utlämningen verkställas inom 20 dagar från det att den anmodande staten
underrättats om beslutet. Om tidsfristen överskrids skall personen omedelbart
friges. Om omständigheter som ligger utanför myndigheternas kontroll, force
majeure,141 är orsaken till förseningen och den behöriga myndigheten i den
förfrågade staten underrättar behörig myndighet i den anmodande staten inom 20
dagar, kan ett nytt datum för verkställighet bestämmas (34 § 2 st.). Om
överlämnandet inte skett inom 20 dagar från det nya datum som fastställts, skall
personen som varit föremål för det provisoriska omhändertagandet försättas på fri
fot (34 § 2 st.).
Någon tidsgräns inom vilken en ny överenskommelse om dag för utlämning ska
träffas, anges inte. Ett tänkbart scenario är alltså att personen som är föremål för

                                                
138 Prop. 1997/98:88 s. 15 f.
139 Ibid. s. 26 f.
140 Det har ovan redogjorts för att det förenklade förfarandet kan tillämpas även efter det att
tiodagarsgränsen överskridits (32 § 3 st.) och även om en formell utlämningsansökan
inkommit (30 §). Det faktum att personen inte varit föremål för provisorisk tvångsåtgärd
utesluter inte heller det förenklade förfarandet.
141 Force majeure gäller en situation som varken kunnat förutses eller förhindras. Exempel
kan vara en olycka i samband med transporten, en strejk eller akut sjukdom hos den
efterfrågade. EGT nr. C 375 1996 s. 6
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tvångsåtgärden riskerar att sitta frihetsberövad en längre tid. Eftersom det krävs
hinder som ligger utanför myndigheternas kontroll, torde dock situationen inte
uppkomma särskilt ofta. I vilket fall som helst så har den anhållne alltid rätt att få
häktningen prövad efter tre veckor (23 § 3 st.).142

7.2.1  Särskilt om samtycke till det förenklade
förfarandet och avstående från tillämpning av
specialitetsprincipen

Enligt art. 7 i konventionen skall samtycket lämnas till de behöriga rättsliga
myndigheterna i den anmodade staten, i enlighet med dennas nationella
lagstiftning. Behörig myndighet kan enligt den förklarande rapporten vara domare,
domstol eller åklagare.143 I Sverige är det som nämnts ovan, den allmänne
åklagaren som har att inhämta samtycket från den eftersökte (32 § 2 st.). Detta
bemyndigande har åklagaren också enligt den nordiska utlämningslagen.
I förarbetena till konventionen pekas på främst praktiska skäl för en sådan
ordning. Eftersom den utlämningsbegärde ofta är provisoriskt anhållen ligger det
nära till hands att låta åklagaren vid besök motta samtycket. Alternativet skulle
kunna vara att tingsrätten ansvarade för ett ev. inhämtande av samtycke, eftersom
det provisoriska anhållandet ändå skall prövas av rätten enligt 23 §. Emellertid så
kan den eftersökte tänkas lämna sitt samtycke efter förhandlingen i tingsrätten.
Det är också tänkbart att personen inte är frihetsberövad, vilket får till följd att
någon förhandling inte behöver hållas. Erfarenheterna från det nordiska
utlämningssamarbetet visar enligt förarbetena att åklagarna lyckats hantera
samtyckefrågan utan att rättssäkerheten för den enskilde äventyrats. Sammantaget
är det alltså enligt regeringen en rimlig lösning ur effektivitetssynpunkt att låta den
allmänne åklagaren uppta samtycket.144

Art. 7.2 i konventionen ålägger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs
för att samtycket skall inhämtas under sådana förhållanden att det klart framgår att
den eftersökte har lämnat dem av fri vilja och är fullt medveten av följderna;
frivilligt och upplyst samtycke. Det framgår också av samma artikel att personen i
fråga har rätt till ett juridiskt biträde (för Sveriges del tillämpas härvidlag tillämpas
rättegångsbalkens regler om offentlig försvarare).

Vad beträffar följderna av samtycket så skall informationen som ges till den
eftersökte bl. a innehålla en redogörelse för att samtycket innebär att de garantier
som ges enligt det gängse utlämningsförfarandet inte kan göras gällande.145

                                                
142 Prop. 1997/98:88 s. 25 och 59
143 EGT nr. C 375 1996 s. 4
144 Prop. 1997/98:88 s. 18
145 EGT nr C375 1996 s. 4
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Konventionens krav på förfarandet kring inhämtandet av samtycket har för
Sveriges vidkommande troligtvis uppfyllts genom att förordningen (1982:58) om
förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland Island och Norge, gjorts
tillämplig även på det förenklade förfarandet inom EU. Enligt förordningen skall
samtycket lämnas skriftligen på särskilt formulär från Riksåklagaren. Ett vittne
skall också närvara för att kontrollera att samtycket avgivits på frivillig basis.
Handlingen som samtycket upptecknats på skall, om det är möjligt, vara avfattad
på den eftersöktes eget språk. Är detta inte möjligt skall på handlingen anges
vilka åtgärder som vidtagits för att garantera att personen i fråga begripit
innebörden av samtycket.

I det fall den eftersökte har samtyckt till det förenklade förfarandet skall han
också tillfrågas om han avstår från sin rätt att åberopa specialitetsprincipen, d v
s att den förfrågande staten kan ställa personen i fråga till ansvar även för andra
gärningar än de som som utgör grund för utlämningsframställningen. Regeln
återfinnes i art. 9 i konventionen, men är inte bindande för medlemsstaterna; en
särskild förklaring skall avges om ett avstående från specialitetsprincipen skall
vara möjligt. Bestämmelsen motiverades av att det finns ganska stora skillnader
mellan de olika medlemsstaternas lagstiftning beträffande effekterna av ett
samtycke vad avser den ansökande statens rätt att lagföra även för andra brott än
det som specifikt angivits i utlämningsbegäran.146

Det finns två möjliga förklaringar som medlemsstaterna kan avge:

♦ Specialitetsprincipen tillämpas inte när den eftersökte ger sitt samtycke till
utlämning, vilket med andra ord betyder att ett samtycke till utlämning automatiskt
medför ett samtycke till avstående från tillämpningen av specialitetsprincipen (art.9
a).

♦ Specialitetsprincipen tillämpas inte när den som avgivit samtycket på annat sätt
samtycker till ett avstående från specialitetsprincipen (art.9 b)

Ett tredje alternativ är givetvis att medlemsstaten att inte avger någon förklaring
alls, vilket får till följd att specialitetsprincipen, såsom den lyder enligt 14 § i 1957
års utlämningskonvention, fortsätter att gälla.
Sverige har valt att avge en förklaring enligt art.9 b, d v s att ett samtycke till
förfarandet inte automatiskt innebär ett avstående från specialitetsprincipen.
Det skall tilläggas att ett uppgivande av rätten att åberopa specialitetsprincipen
också innefattar ett medgivande till att den ansökande staten kan utlämna
personen i fråga till en annan EU-stat. Vid fall av vidareutlämning till stat utanför
EU fordras emellertid fortfarande regeringens samtycke.
Precis som i fallet med samtycke skall ett uppgivande av rätten att åberopa
specialitetsprincipen lämnas till allmän åklagare och förfarandet härvidlag är också
detsamma som i samtyckesfallet, d v s i enlighet med förordningen 1982:58 om

                                                
146 Ibid s. 5
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förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge (32 §
2 st. utlämningslagen).
Även vid medgivande till att den anmodande staten kan döma för andra brott än
det som utlämningsansökan grundas på, skall åklagaren informera den eftersökte
om innebörden av rättshandlingen (32 § 1 st. sista meningen).

I propositionen motiverar regeringen avsteget från specialitetsprincipens
orubblighet med att samarbetet inom EU bygger på en ökad grundläggande tilltro
mellan de olika medlemsstaternas rättsordningar och att en uppluckring av den
ifrågavarande principen av den anledningen torde vara acceptabel dessa länder
emellan, på samma sätt som inom det nordiska utlämningsförfarandet.147

I remissyttrandet från Lunds Universitet kritiseras avsteget från
specialitetsprincipen med hänvisning till att det fortfarande föreligger ganska stora
skillnader mellan de olika medlemsstaternas straff- och processrättsliga system.
Av rättssäkerhetshänsyn är det därför av stor vikt att den eftersökte har klart för
sig vad ett avstående från principens tillämplighet innebär och vilka straffrättsliga
åtgärder som kan vidtas mot honom om utlämningen verkställs. Ofta finns det inte
tillräckligt med information för att personen ifråga skall kunna upplysas på ett ur
rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, menar Lunds Universitet.148

Följderna av att specialitetsprincipen blir disponibel för den eftersökte och att det
trots allt kan finnas en del skillnader mellan olika rättssystem inom EU kan
eventuellt också leda till att Sverige utlämnar folk som trots att det kanske skulle
strida mot det allmänna rättsmedvetandet i landet.149

Enligt art.7.4 i konventionen är ett samtycke och ett ev. avstående från tillämpning
av specialitetsprincipen oåterkalleligt. Medlemsstaterna ges emellertid möjlighet
att reservera sig mot denna bestämmelse och kan således ange att samtycket är
återkalleligt i enlighet med den nationella lagstiftningen. Sverige har gjort en sådan
reservation och enligt 32 § 4 st. kan ett samtycke återkallas ända fram till dess
utlämningen verkställs, alltså även efter det att utlämningsbeslut fattats. Sveriges
reservation motiveras i propositionen med att konventionen tillkommit till stor del
för den eftersöktes skull och att en möjlighet att återkalla samtycket och/eller
uppgivandet av specialitetsprincipen ligger väl i linje med sådana motiv.
Ställningstagandet från den berörda personen kan t ex komma att ändras om nya
omständigheter uppkommer.150

För att undvika att den eftersökte saboterar förfarandet genom att initialt
samtycka och sedan återkalla samtycket när det är för sent för den anmodande
staten att lämna in en formell utlämningsansökan (40- dagarsfristen enligt 1957-
års konvention), stadgas det att den tid som förflyter mellan underrättelsen av
samtycket till den ansökande staten och återkallandet inte ska tas med i

                                                
147 Prop. 1997/98:88 s. 23
148 Remissyttrande från Lunds Universitet s. 2
149 Ibid.
150 Prop. 1997/98 s. 21
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beräkningen vid fastställandet av den frist inom vilken en utlämningsframställning
ska lämnas in (36 §).

7.3 Praxis

Enligt art.16.2 i konventionen krävs det att samtliga stater ratificerat konventionen
innan den kan träda i kraft. Som tidigare nämnts ges dock en möjlighet för de
medlemsstater som vill tillämpa konventionen dessförinnan, att avge en förklaring
härom. Sverige har avgivit en sådan förklaring och sedan den 1 oktober 1999 är
det förenklade förfarandet tillämpligt på utlämningar till och från Tyskland och
Spanien. Även i förhållande till Nederländerna och Österrike är konventionen
numera, som bekant, tillämplig.
Eftersom konventionen inte varit i kraft i förhållande till ovan nämnda stater under
någon längre period, är praxisen vad gäller det förenklade förfarandet således
ganska sparsam. I skrivande stund har fyra beslut om utlämning enligt det
förenklade förfarandet fattats av Riksåklagaren. Några oklara fall, då
beslutanderätten som tidigare nämnts skall överlämnas till chefen för
Justitiedepartementet enligt 33 § utlämningslagen, har hittills inte uppkommit.
I samtliga fyra ärenden har Förbundsrepubliken Tyskland varit ansökande stat.
Det första fallet är från 1999 och gällde några bilstölder som begåtts i Tyskland
av en estnisk medborgare. En tysk domstol hade utfärdat en häktningsorder och
med stöd av denna ansökte man om provisoriskt frihetsberövande av den
eftersökte, vilken hade gripits här i riket. Åklagaren anhöll den misstänkte med
anledning av den tyska begäran och Göteborgs TR fann vid prövningen av det
provisoriska anhållandet att detta skulle bestå. Efter att en utlämningsbegäran
inkommit till Riksåklagaren begärdes personen i fråga häktad i enlighet med 23 §
4 st. utlämningslagen och häktades senare av tingsrätten.
Den eftersökte samtyckte till utlämningen samma dag som utlämningsbegäran
inkom till Riksåklagaren.151

Det andra beslutet som fattades av Riksåklagaren enligt reglerna om förenklat
förfarandet rörde en polsk medborgare som misstänktes för en serie stölder i
Tyskland. Precis som i det föregående fallet samtyckte den utlämningsbegärde till
ett förenklat förfarande, men gav inte sitt medgivande till att åtalas eller straffas för
annat brott som begåtts före utlämningen eller vidareutlämnas till annan stat
(specialitetsprincipen). Personen i fråga förnekade brott, vilket enligt 9 § 3 st. i
utlämningslagen emellertid inte får till följd att häktningsbeslutet skall anses
uppenbart oriktigt.152

                                                
151 Riksåklagarens beslut dnr. 1999/1506. I detta fall har jag valt att beskriva förfarandet
detaljerat för att åskådliggöra den normala gången i förenklade utlämningsärenden. Det skall
dock än en gång påpekas att något frihetsberövande av den eftersökte inte är en nödvändig
förutsättning, även om det förefaller vara det mest naturliga, för utlämning enligt 1995-års
konvention.
152 Riksåklagarens beslut dnr. 2000/0494
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I de tredje och fjärde utlämningsärendena gällde brottsmisstankarna koppleri och
människohandel resp. grov stöld.153 Det som skiljer dessa två fall från de två
första är att de misstänkta här gav sina medgivanden till att specialitetsprincipen
inte skulle tillämpas vid lagföringen i Tyskland.

7.4 Analys

Till en början skall det ytterligare en gång påpekas att konventionen inte är
ratificerad av alla medlemsstater och således ännu inte har trätt i kraft fullt ut, även
om enskilda medlemsstater, som förklarats ovan, avgivit förklaringar att den skall
tillämpas gentemot stater som avgivit likalydande förklaringar. Följden av detta är
naturligtvis att det inte hunnit skapas någon omfattande praxis som kan belysa
konventionens eventuella förtjänster och/eller tillkortakommanden. De synpunkter
man kan framföra i fråga om det förenklade förfarandet får sålunda till stor del
vara att betrakta som rena teorier och spekulationer. Vissa av konventionens
stadganden, t ex det som rör möjligheten för medlemsstaterna att lämna det upp
till den enskilde att bestämma huruvida han vill avstå från specialitetsprincipens
tillämpning eller inte (art.9), kan t ex tänkas ge utrymme för viss kritik ur
rättssäkerhetssynpunkt.
I den förklarande rapporten anges att strävandena bakom konventionen är att
begränsa den tid som normalt tas i anspråk vid ett utlämningsförfarande och att
även minska tiden för frihetsberövanden som görs i utlämningssyfte. Dessa
effekter skall enligt rapporten svara mot kravet på de eftersöktas mänskliga fri-
och rättigheter. Ett provisoriskt frihetsberövande av någon som antas vara
oskyldig är ett ganska stort ingrepp i den personens frihet och skall således vara
ytterst välgrundat. Med det förenklade förfarandet får den eftersökte möjlighet att
snabbare överklaga beslutet om frihetsberövandet i den anmodande staten.
Ett snabbare förfarande svarar också, naturligt nog, mot kravet på effektivitet
inom sfären för straffrättsskipningen.
Sammanfattningsvis skulle man kunna beskriva det huvudsakliga syftet bakom
konventionen som ett strävande mot större straffrättsskipningseffektivitet inom
ramen för vad som är godtagbart ur ett grundläggande fri- och
rättighetsperspektiv.
Genom att den enskilde måste ge sitt samtycke för att ett utlämningsärende skall
få den förenklade karaktären och att medlemsstaterna har en ganska omfattande
möjlighet att reservera sig mot vissa stadganden i konventionen, neutraliseras
ganska många av de tveksamheter ur rättssäkerhetssynpunkt som förmodligen
skulle varit för handen om konventionen haft mer inslag av tvingande
bestämmelser och varit mer restriktiv med reservationsrätten.
Å andra sidan kan man hävda att risken finns att konventionen förlorar lite av sin
udd och effektivitet genom de många reservationsmöjligheterna som ges till

                                                
153 Riksåklagarens beslut dnr. 2000/0643 resp. dnr. 2000/1879
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medlemsstaterna. Ur ren effektivitetssynvinkel är det naturligtvis också en
hämmande faktor att samtycke från den eftersökte är nödvändigt för att initiera
det förenklade förfarandet.

Något som förtjänar att omnämnas i det här sammanhanget, och som behandlats
ovan, är det faktum att häktningsbeslut eller dom inte behöver företes den
förfrågade staten vid utlämningsfrågan. Det räcker således med att den
förfrågande staten upplyser den anmodade staten om existensen av ett sådant
beslut. Detta förhållande kritiserades på ganska goda grunder av några
remissinstanser som menade att det i vissa fall skulle kunna bli svårt att utreda
huruvida de materiella förutsättningarna för utlämning i 1-11 §§ i utlämningslagen
är uppfyllda, utan förhandenvaron av själva häktningsbeslutet. Det synes inte vara
ett orimligt scenario att uppgifterna från den anmodande staten åtminstone i något
enstaka fall kan vara otillräckliga i vissa avseenden och att en kopia på
häktningsbeslutet då skulle vara till hjälp vid den beslutande myndighetens
bedömning. En sådan eventuell brist i bedömningsunderlaget skulle åtminstone
rent teoretiskt kunna ses som en fara i rättsäkerhetshänseende i det avseendet att
det finns risk att alla nödvändiga uppgifter, både de som talar för och emot den
eftersökte, inte finns tillgängliga för beslutsfattaren.

Det som emellertid synes ge mest utrymme för kritik vad beträffar det förenklade
förfarandet sammanhänger med möjligheten till avstående från den traditionellt
okränkbara specialitetsprincipen. Lunds Universitet påpekar t ex i sitt
remissyttrande till konventionen att det fortfarande finns ganska stora skillnader
mellan de olika europeiska straffrättssystemen och att integrationen på detta
område hittills inte varit så omfattande.
Med hänsyn taget till sådana förhållanden är det enligt remissinstansen nödvändigt
att den eftersökte förstår den exakta innebörden av ett avsägande från rätten att
inte behöva ställas inför rätta och bli lagförd för andra brott än de som
specificeras i utlämningsframställningen.
Även om det, som regeringen påpekar i propositionen, åligger åklagaren att
försäkra sig om att den enskilde inte blir vilseledd och har fullständigt klart för sig
vad ett avstående innebär, torde det ändå kunna finnas en risk för villfarelse hos
den utlämningsbegärde. Många allmänna åklagare borde, med erfarenheterna från
bl. a det nordiska utlämningssamarbetet, i och för sig ha en viss rutin vad gäller att
informera o dyl., men det är å andra sidan ingen garanti. I enstaka fall är det ju
även möjligt att det helt enkelt råder brist på relevant information för att individen,
och åklagaren också för den delen, skall kunna bilda sig en klar uppfattning om
de eventuella påföljder, brottsrubriceringar etc., som kan bli aktuella i den
anmodande staten.
Här är det alltså en avvägning mellan effektivitets- och rättssäkerhetsaspekter som
måste göras. Eftersom Sverige inte gjort någon reservation beträffande
specialitetsprincipen, kan man åtminstone dra slutsatsen att
rättsskipningseffektiviteten från centralt håll i det här fallet prioriterats högre.
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Beträffande den sparsamma praxisen på området för det förenklade förfarandet,
kan det nämnas att det givetvis är svårt att dra några slutsatser än så länge. Man
kan dock konstatera att förväntningarna om ett ganska litet antal ärenden synes ha
besannats, även om konventionen ännu så länge inte har trätt ikraft i förhållande till
så många länder.
För att åter anknyta till specialitetsprincipen kan det noteras att den eftersökte i
två av de fyra ärendena har samtyckt till att åtalas och lagföras även för andra
brott än de som utlämningsbegäran gällt. I de fall som sådant samtycke inte givits
framgår det inte av besluten huruvida det överhuvudtaget varit aktuellt att ställa
personen inför rätta för några andra brott, vilket kan vara anledningen till att något
samtycke på den punkten inte varit befogat. Om det poneras att den eftersökte i
fortsättningen i ett stort antal ärenden skulle lämna sådant samtycke, får
naturligtvis rättssäkerhetsinvändningar härvidlag mer fog för sig.
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Bilaga A

1995 års EU-konvention om ett förenklat förfarande

Article 1
General provisions

1. The aim of this Convention is to facilitate the application, between the Member
States of the European Union, of the European Convention on Extradition, by
supplementing its provisions.

2. Paragraph 1 shall not affect the application of more favourable provisions in the
bilateral and multilateral agreements in force between Member States.

Article 2
Obligation to surrender persons

Member States undertake to surrender to each other under simplified procedures
as provided for by this Convention persons sought for the purpose of extradition,
subject to consent of such persons and the agreement of the requested State
given in accordance with this Convention.

Article 3
Conditions for surrender

1. Pursuant to Article 2, any person who is the subject of a request for provisional
arrest in accordance with Article 16 of the European Convention on Extradition
shall be surrendered in accordance with Articles 4 to 11 and Article 12 (1) of the
present Convention.

2. The surrender referred to in paragraph 1 shall not be subject to submission of a
request for extradition or the documents required by Article 12 of the European
Convention on Extradition.

Article 4
Information to be provided

1. The following information from the requesting State shall be regarded as
adequate for the information of the arrested person for the purpose of applying
Articles 6 and 7 and for the competent authority referred to in Article 5 (2):

(a) the identity of the person sought;
(b) the authority requesting the arrest;
(c) the existence of an arrest warrant or other document having the same legal
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effect or of an enforceable judgment;
(d) the nature and legal description of the offence;
(e) a description of the circumstances in which the offence was committed,
including the time, place and degree of involvement of the person sought;
(f) in so far as possible, the consequences of the offence.

2. Notwithstanding paragraph 1, further information may be requested if the
information provided for in the said paragraph is insufficient to allow the
competent authority of the requested State to give agreement to the surrender.

Article 5
Consent and agreement

1. The consent of the arrested person shall be given in accordance with Articles 6
and 7.

2. The competent authority of the requested State shall give its agreement in
accordance with its national procedures.

Article 6
Information to be given to the person

Where a person wanted for the purpose of extradition is arrested on the territory
of another Member State, the competent authority shall inform that person, in
accordance with its national law, of the request relating to him and of the
possibility of his consent to his surrender to the requesting State under the
simplified procedure.

Article 7
Establishing consent

1. The consent of the arrested person and, if appropriate, his express renunciation
of entitlement to the speciality rule, shall be given before a competent judicial
authority of the requested State in accordance with the national law of that State.

2. Each Member State shall adopt the measures necessary to ensure that consent
and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, are
established in such a way as to show that the person concerned has expressed
them voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the
arrested person shall have the right to legal counsel.

3. Consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1,
shall be recorded; the recording procedure shall be in accordance with the
national law of the requested State.
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4. Consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1,
may not be revoked. Upon deposit of their instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, Member States may indicate, in a declaration, that consent
and, where appropriate, renunciation may be revoked, in accordance with the
rules applicable under national law. In this case, the period between the
notification of consent and that of its revocation shall not be taken into
consideration in establishing the periods provided for in Article 16 (4) of the
European Convention on Extradition.

Article 8
Notification of consent

1. The requested State shall immediately notify the requesting State of the consent
of the person. So that the requesting State may submit, where applicable, a
request for extradition, the requested State shall notify it, no later than 10 days
after provisional arrest, whether or not the person has given his consent.

2. Notification referred to in paragraph 1 shall be made directly between the
competent authorities.

Article 9
Renunciation of entitlement to the speciality rule

Each Member State may declare, upon deposit of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, or at any other time, that the rules laid down
in Article 14 of the European Convention on Extradition do not apply where the
person, in accordance with Article 7 of the present Convention:

(a) consents to extradition; or
(b) consents to extradition and expressly renounces his entitlement to the
speciality rule.

Article 10
Notification of the extradition decision

1. Notwithstanding the rules laid down in Article 18 (1) of the European
Convention on Extradition, the extradition decision taken pursuant to the
simplified procedure and the information concerning the simplified extradition
procedure shall be notified directly between the competent authority of the
requested State and the authority of the requesting State which has requested
provisional arrest.

2. The decision referred to in paragraph 1 shall be notified at the latest within 20
days of the date on which the person consented.
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Article 11
Deadline for surrender

1. Surrender shall take place within 20 days of the date on which the extradition
decision was notified under the conditions laid down in Article 10 (2).

2. After the deadline laid down in paragraph 1, if the person is being held, he shall
be released on the territory of the requested State.

3. Should surrender of the person within the deadline laid down in paragraph 1 be
prevented by circumstances beyond its control, the authority concerned referred
to in Article 10 (1) shall so inform the other authority. The two authorities shall
agree on a new surrender date. In that event, surrender will take place within 20
days of the new date thus agreed. If the person in question is still being held after
expiry of this period, he shall be released.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply in cases where the
requested State wishes to make use of Article 19 of the European Convention on
Extradition.

Article 12
Consent given after expiry of the deadline laid down in Article 8 or in
other circumstances

1. Where an arrested person has given his consent after expiry of the deadline of
10 days laid down in Article 8, the requested State:

- shall implement the simplified procedure as provided for in this Convention if a
request for extradition within the meaning of Article 12 of the European
Convention on Extradition has not yet been received by it,
- may use this simplified procedure if a request for extradition within the meaning
of Article 12 of the European Convention on Extradition has reached it in the
meantime.

2. Where no request for provisional arrest has been made, and where consent has
been given after receipt of a request for extradition, the requested State may avail
itself of the simplified procedure as provided for in this Convention.

3. Upon deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, each Member State shall state whether it intends to apply paragraph 1,
second indent, and paragraph 2 and, if so, under what conditions.

Article 13
Re-extradition to another Member State
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Where the speciality rule has not been applied to the person extradited, in
accordance with the declaration of the Member State provided for in Article 9 of
this Convention, Article 15 of the European Convention on Extradition shall not
apply to the re-extradition of this person to another Member State, unless the
aforementioned declaration provides otherwise.

Article 14
Transit

In the event of transit under the conditions laid down in Article 21 of the
European Convention on Extradition, where extradition under the simplified
procedure is concerned, the following provisions shall apply:

(a) in an emergency, an application containing the information required in Article 4
may be made to the State of transit by any method which leaves a written record.
The State of transit may make its decision known using the same method;
(b) the information referred to in Article 4 must be sufficient to enable the
competent authority of the State of transit to ascertain whether extradition is under
the simplified extradition procedure and to take the constraint measures needed
for execution of the transit vis-à-vis the extradited person.

Article 15
Determining the competent authorities

Upon deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
each Member State shall indicate in a statement which authorities are competent
within the meaning of Articles 4 to 8, 10 and 14.

Article 16
Entry into force

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. The
instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General
fo the Council shall notify all Member States of such deposit.

2. This Convention shall enter into force 90 days after the date of deposit of the
instrument of ratification, acceptance or approval by the last Member State to
carry out this formality.

3. Until this Convention enters into force, any Member State may, when
depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, or at any other
date, declare that the Convention shall apply to it in its relations with Member
States that have made the same declaration 90 days after the date of deposit of its
declaration.
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4. Any declaration made pursuant to Article 9 shall take effect 30 days after
deposit thereof, but no earlier than the date of the entry into force of this
Convention or of the application thereof of the Member State concerned.
5. This Convention shall apply only to requests submitted after the date on which
it enters into force or is applied between the requested State and the requesting
State.

Article 17
Accession

1. This Convention shall be open to accession by any State that becomes a
member of the European Union.

2. The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by
the General Secretariat of the Council of the European Union and approved by all
the Member States, shall be equally authentic with the other authentic texts. The
Secretary-General shall transmit a certified true copy of the text to each Member
State.

3. The instruments of accession shall be deposited with the General Secretariat of
the Council of the European Union.

4. This Convention shall enter into force with respect to any State that accedes to
it 90 days after the deposit of its instrument of accession or the date of entry into
force of the Convention if it has not already entered into force at the time of
expiry of the said period of 90 days.

5. Where this Convention is not yet in force at the time of the deposit of their
instrument of accession, Article 16 (3) shall apply to acceding Member States.
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Bilaga B

1996 års EU-konvention om utlämning

Article 1
General provisions

1. The purpose of this Convention is to supplement the provisions and facilitate
the application between the Member States of the European Union:

- of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 (hereinafter
referred to as the 'European Convention on Extradition`),
- the European Convention on the Suppression of Terrorism of 27 January 1977
(hereinafter referred to as the 'European Convention on the Suppression of
Terrorism`),
- the Convention of 19 June 1990 applying the Schengen Agreement of 14 June
1985 on the gradual abolition of checks at their common borders in relations
between the Member States which are party to that Convention, and
- the first chapter of the Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal
Matters between the Kingdom of Belgium, the Grand-Duchy of Luxembourg and
the Kingdom of the Netherlands of 27 June 1962, as amended by the Protocol of
11 May 1974 (hereinafter referred to as the 'Benelux Treaty`) in relations
between the Member States of the Benelux Economic Union.

2. Paragraph 1 shall not affect the application of more favourable provisions in
bilateral or multilateral agreements between Member States, nor, as provided for
in Article 28 (3) of the European Convention on Extradition, shall it affect
extradition arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal laws
providing for the execution in the territory of a Member State of warrants of
arrest issued in the territory of another Member State.

Article 2
Extraditable offences

1. Extradition shall be granted in respect of offences which are punishable under
the law of the requesting Member State by deprivation of liberty or a detention
order for a maximum period of at least 12 months and under the law of the
requested Member State by deprivation of liberty or a detention order for a
maximum period of at least six months.

2. Extradition may not be refused on the grounds that the law of the requested
Member State does not provide for the same type of detention order as the law
of the requesting Member State.
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3. Article 2 (2) of the European Convention on Extradition and Article 2 (2) of
the Benelux Treaty shall also apply where certain offences are punishable by
pecuniary penalties.

Article 3
Conspiracy and association to commit offences

1. Where the offence for which extradition is requested is classified by the law of
the requesting Member State as a conspiracy or an association to commit
offences and is punishable by a maximum term of deprivation of liberty or a
detention order of at least 12 months, extradition shall not be refused on the
ground that the law of the requested Member State does not provide for the same
facts to be an offence, provided the conspiracy or the association is to commit:
(a) one or more of the offences referred to in Articles 1 and 2 of the European
Convention on the Suppression of Terrorism;
or
(b) any other offence punishable by deprivation of liberty or a detention order of a
maximum of at least 12 months in the field of drug trafficking and other forms of
organized crime or other acts of violence against the life, physical integrity or
liberty of a person, or creating a collective danger for persons.

2. For the purpose of determining whether the conspiracy or the association is to
commit one of the offences indicated under paragraph 1 (a) or (b) of this Article,
the requested Member State shall take into consideration the information
contained in the warrant of arrest or order having the same legal effect or in the
conviction of the person whose extradition is requested as well as in the statement
of the offences envisaged in Article 12 (2) (b) of the European Convention on
Extradition or in Article 11 (2) (b) of the Benelux Treaty.

3. When giving the notification referred to in Article 18 (2), any Member State
may declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 or to apply it under
certain specified conditions.

4. Any Member State which has entered a reservation under paragraph 3 shall
make extraditable under the terms of Article 2 (1) the behaviour of any person
which contributes to the commission by a group of persons acting with a common
purpose of one or more offences in the field of terrorism as in Articles 1 and 2 of
the European Convention on the Suppression of Terrorism, drug trafficking and
other forms of organized crime or other acts of violence against the life, physical
integrity or liberty of a person, or creating a collective danger for persons,
punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least
12 months, even where that person does not take part in the actual execution of
the offence or offences concerned; such contribution shall be intentional and made
having knowledge either of the purpose and the general criminal activity of the
group or of the intention of the group to commit the offence or offences
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concerned.

Article 4
Order for deprivation of liberty in a place other than a penitentiary
institution

Extradition for the purpose of prosecution shall not be refused on the ground that
the request is supported, pursuant to Article 12 (2) (a) of the European
Convention on Extradition or Article 11 (2) (a) of the Benelux Treaty, by an
order of the judicial authorities of the requesting Member State to deprive the
person of his liberty in a place other than a penitentiary institution.

Article 5
Political offences

1. For the purposes of applying this Convention, no offence may be regarded by
the requested Member State as a political offence, as an offence connected with a
political offence or an offence inspired by political motives.

2. Each Member State may, when giving the notification referred to in Article 18
(2), declare that it will apply paragraph 1 only in relation to:

(a) the offences referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the
Suppression of Terrorism;
and
(b) offences of conspiracy or association - which correspond to the description of
behaviour referred to in Article 3 (4) - to commit one or more of the offences
referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of
Terrorism.

3. The provisions of Article 3 (2) of the European Convention on Extradition and
of Article 5 of the European Convention on the Suppression of Terrorism remain
unaffected.

4. Reservations made pursuant to Article 13 of the European Convention on the
Suppression of Terrorism shall not apply to extradition between Member States.

Article 6
Fiscal offences

1. With regard to taxes, duties, customs and exchange, extradition shall also be
granted under the terms of this Convention, the European Convention on
Extradition and the Benelux Treaty in respect of offences which correspond under
the law of the requested Member State to a similar offence.
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2. Extradition may not be refused on the ground that the law of the requested
Member State does not impose the same type of taxes or duties or does not have
the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs and
exchange as the law of the requesting Member State.

3. When giving the notification referred to in Article 18 (2), any Member State
may declare that it will grant extradition in connection with a fiscal offence only for
acts or omissions which may constitute an offence in connection with excise,
value-added tax or customs.

Article 7
Extradition of nationals

1. Extradition may not be refused on the ground that the person claimed is a
national of the requested Member State within the meaning of Article 6 of the
European Convention on Extradition.

2. When giving the notification referred to in Article 18 (2), any Member State
may declare that it will not grant extradition of its nationals or will authorize it only
under certain specified conditions.

3. Reservations referred to in paragraph 2 shall be valid for five years from the
first day of application of this Convention by the Member State concerned.
However, such reservations may be renewed for successive periods of the same
duration.
Twelve months before the date of expiry of the reservation, the depositary shall
give notice of that expiry to the Member State concerned.
No later than three months before the expiry of each five-year period, the
Member State shall notify the depositary either that it is upholding its reservation,
that it is amending it to ease the conditions for extradition or that it is withdrawing
it.
In the absence of the notification referred to in the preceding subparagraph, the
depositary shall inform the Member State concerned that its reservation is
considered to have been extended automatically for a period of six months,
before the expiry of which the Member State must give notification. On expiry of
that period, failure to notify shall cause the reservation to lapse.

Article 8
Lapse of time

1. Extradition may not be refused on the ground that the prosecution or
punishment of the person would be statute-barred according to the law of the
requested Member State.

2. The requested Member State shall have the option of not applying paragraph 1
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where the request for extradition is based on offences for which that Member
State has jurisdiction under its own criminal law.

Article 9
Amnesty

Extradition shall not be granted in respect of an offence covered by amnesty in the
requested Member State where that State was competent to prosecute the
offence under its own criminal law.

Article 10
Offences other than those upon which the request for extradition is based

1. A person who has been extradited may, in respect of offences committed
before his surrender other than those upon which the request for extradition was
based, without it being necessary to obtain the consent of the requested Member
State:

(a) be prosecuted or tried where the offences are not punishable by deprivation of
liberty;
(b) be prosecuted or tried in so far as the criminal proceedings do not give rise to
the application of a measure restricting his personal liberty;
(c) be subjected to a penalty or a measure not involving the deprivation of liberty,
including a financial penalty, or a measure in lieu thereof, even if it may restrict his
personal liberty;
(d) be prosecuted, tried, detained with a view to the execution of a sentence or of
a detention order or subjected to any other restriction of his personal liberty if
after his surrender he has expressly waived the benefit of the rule of speciality with
regard to specific offences preceding his surrender.

2. Waiver on the part of the person extradited as referred to in paragraph 1 (d)
shall be given before the competent judicial authorities of the requesting Member
State and shall be recorded in accordance with that Member State's national law.

3. Each Member State shall adopt the measures necessary to ensure that the
waiver referred to in paragraph 1 (d) is established in such a way as to show that
the person has given it voluntarily and in full awareness of the consequences. To
that end, the person extradited shall have the right to legal counsel.

4. When the requested Member State has made a declaration pursuant to Article
6 (3), paragraph 1 (a), (b) and (c) of this Article shall not apply to fiscal offences
except those referred to in Article 6 (3).

Article 11
Presumption of consent of the requested Member State
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Each Member State, when giving the notification referred to in Article 18 (2) or at
any time, may declare that, in its relations with other Member States that have
made the same declaration, consent for the purposes of Article 14 (1) (a) of the
European Convention on Extradition and Article 13 (1) (a) of the Benelux Treaty
is presumed to have been given, unless it indicates otherwise when granting
extradition in a particular case.
Where in a particular case the Member State has indicated that its consent should
not be deemed to have been given, Article 10 (1) still applies.

Article 12
Re-extradition to another Member State

1. Article 15 of the European Convention on Extradition and Article 14 (1) of the
Benelux Treaty shall not apply to requests for re-extradition from one Member
State to another.

2. When giving the notification referred to in Article 18 (2), a Member State may
declare that Article 15 of the European Convention on Extradition and Article 14
(1) of the Benelux Treaty shall continue to apply except where Article 13 of the
Convention on simplified extradition procedure between the Member States of
the European Union (1) provides otherwise or where the person concerned
consents to be re-extradited to another Member State.

Article 13
Central authority and transmission of documents by facsimile

1. Each Member State shall designate a central authority or, where its
constitutional system so requires, central authorities responsible for transmitting
and receiving extradition requests and the necessary supporting documents, as
well as any other official correspondence relating to extradition requests, unless
otherwise provided for in this Convention.

2. When giving the notification referred to in Article 18 (2) each Member State
shall indicate the authority or authorities which it has designated pursuant to
paragraph 1 of this Article. It shall inform the depositary of any change concerning
the designation.

3. The extradition request and the documents referred to in paragraph 1 may be
sent by facsimile transmission. Each central authority shall be equipped with a
facsimile machine for transmitting and receiving such documents and shall ensure
that it is kept in proper working order.

4. In order to ensure the authenticity and confidentiality of the transmission, a
cryptographic device fitted to the facsimile machine possessed by the central
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authority shall be in operation when the equipment is being used to apply this
Article.
Member States shall consult each other on the practical arrangements for applying
this Article.

5. In order to guarantee the authenticity of extradition documents, the central
authority of the requesting Member State shall state in its request that it certifies
that the documents transmitted in support of that request correspond to the
originals and shall describe the pagination. Where the requested Member State
disputes that the documents correspond to the originals, its central authority shall
be entitled to require the central authority of the requesting Member State to
produce the original documents or a true copy thereof within a reasonable period
through either diplomatic channels or any other mutually agreed channel.

Article 14
Supplementary information

When giving the notification referred to in Article 18 (2), or at any other time, any
Member State may declare that, in its relations with other Member States which
have made the same declaration, the judicial authorities or other competent
authorities of those Member States may, where appropriate, make requests
directly to its judicial authorities or other competent authorities responsible for
criminal proceedings against the person whose extradition is requested for
supplementary information in accordance with Article 13 of the European
Convention on Extradition or Article 12 of the Benelux Treaty.
In making such a declaration, a Member State shall specify its judicial authorities
or other competent authorities authorized to communicate and receive such
supplementary information.

Article 15
Authentication

Any document or any copy of documents transmitted for the purposes of
extradition shall be exempted from authentication or any other formality unless
expressly required by the provisions of this Convention, the European Convention
on Extradition or the Benelux Treaty. In the latter case, copies of documents shall
be considered to be authenticated when they have been certified true copies by
the judicial authorities that issued the original or by the central authority referred to
in Article 13.

Article 16
Transit

In the case of transit, under the conditions laid down in Article 21 of the European
Convention on Extradition and Article 21 of the Benelux Treaty, through the
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territory of one Member State to another Member State, the following provisions
shall apply:

(a) any request for transit must contain sufficient information to enable the
Member State of transit to assess the request and to take the constraint measures
needed for execution of the transit vis-à-vis the extradited person.
To that end, the following information shall be sufficient:
- the identity of the person extradited,
- the existence of an arrest warrant or other document having the same legal effect
or of an enforceable judgment,
- the nature and the legal description of the offence,
- a description of the circumstances in which the offence was committed, including
the date and place;
(b) the request for transit and the information provided for in point (a) may be
sent to the Member State of transit by any means leaving a written record. The
Member State of transit shall make its decision known by the same method;
(c) in the case of transport by air without a scheduled stopover, if an unscheduled
landing occurs, the requesting Member State shall provide the transit Member
State concerned with the information provided for in point (a);
(d) subject to the provisions of this Convention, in particular Articles 3, 5 and 7,
the provisions of Article 21 (1), (2), (5) and (6) of the European Convention on
Extradition and Article 21 (1) of the Benelux Treaty shall continue to apply.

Article 17
Reservations

No reservations may be entered in respect of this Convention other than those for
which it makes express provision.

Article 18
Entry into force

1. This Convention shall be subject to adoption by the Member States in
accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the Secretary-General of the Council of the
European Union of the completion of the constitutional procedures for the
adoption of this Convention.

3. This Convention shall enter into force 90 days after the notification referred to
in paragraph 2 by the State, Member of the European Union at the time of
adoption by the Council of the Act drawing up this Convention, which is last to
complete that formality.

4. Until this Convention enters into force, any Member State may, when giving the
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notification referred to in paragraph 2, or at any other time, declare that as far as
it is concerned this Convention shall apply to its relations with Member States that
have made the same declaration. Such declarations shall take effect 90 days after
the date of deposit thereof.

5. This Convention shall apply only to requests submitted after the date on which
it enters into force or is applied as between the requested Member State and the
requesting Member State.

Article 19
Accession of new Member States

1. This Convention shall be open to accession by any State that becomes a
member of the European Union.

2. The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by
the Council of the European Union, shall be authentic.

3. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

4. This Convention shall enter into force with respect to any State that accedes to
it 90 days after the deposit of its instrument of accession or on the date of entry
into force of this Convention if it has not already entered into force at the time of
expiry of the said period 90 days.

5. Where this Convention is not yet in force at the time of the deposit of their
instrument of accession, Article 18 (4) shall apply to acceding Member States.

Article 20
Depositary

1. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as
depositary of this Convention.

2. The depositary shall publish in the Official Journal of the European
Communities information on the progress of adoptions and accessions,
declarations and reservations, and also any other notification concerning this
Convention.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their
hands.
Done in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German,
Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being
equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General
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Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall
transmit a certified copy to each of the Member States.
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